1(5)
KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA

Kommunfullmäktige

Tider
Måndagen den 30 maj 2016 kl. 11:00
Mellan 10:30-11:00 kommer Kalmarsunds Gymnasieförbund att presentera sin
verksamhet.
Plats
Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens
Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand
till kommunledningskontoret
Enligt uppdrag
Jonas Sverkén
Föredragningslista
1.

Val av protokollsjusterare

2.

Frågor och interpellationer

3.

Etablering av särskola, förskola och grundskola i kv.
Telemarken
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar, att utifrån gjorda utredningar om
särskola och övrig skolverksamhet, inrymma särskola, förskola,
mellanstadium och högstadium på kv. Telemarken. Det innebär at
årskurserna 4-6 på Lindöskolan samt årskurserna 7-9 på
Vasaskolan och Kalmarsundsskolan flyttas till kv. Telemarken.
Investeringsbehov utifrån gjorda utredningar kring säkra skolvägar
parkering och angöring till området ska hanteras i kommande
verksamhetsplaner och budget fram till och med år 2020.
Kommunfullmäktige bemyndigar servicenämnden att teckna ett
20-årigt hyresavtal med HB Telemarken avseende skollokaler på
kv. Telemarken.
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Kommunstyrelsen uttalar att en redovisning av bland annat
följande ska ske i kommunstyrelsen senast i juni 2017:
- Arbetet med övriga delar såsom idrottshall och övrig
verksamhet inom kv. Telemarken.
- Arbetet med en balanserad elevsammansättning på
Funkaboskolan.
- Hur elever, föräldrar m.m. blir delaktiga i utformningen av
skola, dess omgivningar samt skolvägar.
- Hur en pedagogisk och socialt trygg skol- och förskolemiljö
skapas och hur en trygg flytt från en liten till en stor skola kan
göras.
- Vilken beredskap som finns om inte tillträde kan ske enligt
tidplan.
- Arbetet med förbättrade skolvägar och trafiksäkerheten.
4.

Avsiktsförklaring om del av nytt kulturkvarter och
kulturcentrum
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsiktsförklaringen
mellan Kalmar kommun och fastighetsbolaget Klövern om
utvecklandet av fastigheten Guldfisken som en del i skapandet
av ett nytt kulturkvarter och kulturcentrum på Tullslätten.
Byteaterns verksamhet planeras vidare tillsammans med landstinget och kommer därför inte att ingå i ett planerat kulturkvarter och kulturcentrum på Tullslätten.

5.

Insatser för asylsökande och nyanlända – utökning av
nämndernas budgetramar 2016
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att öka budgetramen 2016 för
kommunstyrelsen med 0,3 miljoner kronor, för kultur- och
fritidsnämnden med 1,4 miljoner kronor, för barn- och
ungdomsnämnden med 5,0 miljoner kronor, för socialnämnden
med 6,0 miljoner kronor och för omsorgsnämnden med 0,4
miljoner kronor avseende insatser för asylsökande och nyanlända.
De ökade budgetramarna om sammantaget 13,1 miljoner kronor
finansieras med erhållna statsbidrag.

6.

Bekräftelse om ingången borgensförbindelse med
Kommuninvest i Sverige AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att Kalmar kommun bekräftar att
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ingången borgensförbindelse av den 3 april 2007 (”Borgensförbindelsen”), vari Kalmar kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt
gäller samt att Kommuninvest äger företräda Kalmar kommun
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och
vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande
borgenärer.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Johan Persson (S) och
ekonomichef Urban Sparre att för kommuns räkning underteckna
alla handlingar med anledning av detta beslut.
7.

Detaljplan för del av fastigheten Gösbäck 2:95 m.fl., förskola
Lindsdal
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag
till detaljplan för del av fastigheten Gösbäck 2:95 m.fl., förskola i
Lindsdal.

8.

Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för
kvarteret Bilen, Hansa City
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till exploateringsavtal
mellan Kalmar kommun och Nordfjord AB (org nr 5566696307).
Kommunstyrelsen får träffa exploateringsavtal med Nordfjord AB
enligt det avtalsförslag som har undertecknats av bolaget.

9.

Justerad maxtaxa enligt socialtjänstlagen
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige justerar maxtaxan enligt socialtjänstlagen 8
kap 5§ till en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.
Beslutet gäller från den 1 juli 2016.

10.

Godkännande av stadgeändringar för Stiftelsen Kalmar läns
museum
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner ändring av stadgarna för
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Stiftelsen Kalmar läns museum.
11.

Regler för enskilda vägar och privata utfartsvägar
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige fastställer servicenämndens förslag till regler
för bidrag för enskilda vägar och privata utfartsvägar inom
Kalmar kommun

12.

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Flerspråkighet som
resurs
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets yttrande
som svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om flerspråkighet som resurs.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.

13.

Kalmarsunds Gymnasieförbunds årsredovisning och
revisionsberättelse för 2015
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen (förbundsdirektionen) för Kalmarsunds Gymnasieförbund och enskilda
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2015 och
godkänner årsredovisningen 2015.

14.

Kalmarsundsregionens renhållares årsredovisning och
revisionsberättelse för 2015
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen (förbundsdirektionen) för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens
Renhållare och enskilda förtroendevalda i detta organ
ansvarsfrihet för 2015 och godkänner årsredovisningen 2015.

15.

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Kent Pettersson
(L).
Kommunfullmäktige anhåller att länsstyrelsen kallar in en
efterträdare efter Kent Pettersson (L) och utser en ny ledamot i
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kommunfullmäktige för Liberalerna.
16.

Valärenden

17.

Anmälningsärenden

-

Kommunstyrelsens protokoll den 3 maj 2016

-

Skrivelse angående satsning på en ökad bemanning inom
äldreomsorgen

-

Rapport om ej verkställda beslut kvartal 1 2016

-

Besked om överskottsutdelning från Kommuninvest
ekonomisk förening 2016

-

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Reformera
deltidsbrandkåren i Kalmar

-

Medborgarförslag om att flytta torgförsäljning från Stortorget
till Larmtorget

-

Medborgarförslag om boendeparkering nära Sveaplan

-

Medborgarförslag om farthinder och hastighetsbegränsning på
Rälsvägen

-

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Uppmärksamma och
hedra våra veteraner

-

Medborgarförslag, Ordna en samlingslokal för handikappade

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ulrick Hultman
0480-450 028

2016-04-19

Ärendebeteckning

KS 2015/1103

Kommunfullmäktige

Etablering av särskola, förskola och grundskola
i kv. Telemarken
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar, att utifrån gjorda utredningar om särskola och
övrig skolverksamhet, inrymma särskola, förskola, mellanstadium och
högstadium i kv. Telemarken. Det innebär att årskurserna 4-6 på Lindöskolan
samt årskurserna 7-9 på Vasaskolan och Kalmarsundsskolan flyttas till kv.
Telemarken.
Investeringsbehov utifrån gjorda utredningar kring säkra skolvägar, parkering
och angöring till området ska hanteras i kommande verksamhetsplaner och
budget fram till och med år 2020.
Kommunfullmäktige bemyndigar servicenämnden att teckna ett 20-årigt
hyresavtal med HB Telemarken avseende skollokaler i kv. Telemarken.
Bakgrund
Den 25 januari 2016 tog kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut att före
planering och genomförande av nybyggnation eller extern förhyrning ska
KIFAB:s lediga lokaler med anledning av Linnéuniversitetets flytt väljas om de
är tillämpliga för ändamålet.
Kommunfullmäktige gav barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att tillsammans med servicenämnden och KIFAB utreda förutsättningar för
placering av särskolan i kv. Telemarken. Utredningen skulle vara klar i januari
2016. Vidare gav kommunfullmäktige barn- och ungdomsnämnden i uppdrag
att tillsammans med KIFAB utreda förutsättningar för placering av ytterligare
skolverksamhet utöver särskolan i kv. Telemarken. Utredningen skulle vara klar
i maj 2016.
Särskola
Efter att utredningen av förutsättningarna för placering av särskola i kv.
Telemarken genomförts presenterades den på barn- och ungdomsnämndens
sammansträde den 17 februari 2016. Utredningen konstaterade i en sammanfattande slutsats att det finns förutsättningar för placering av särskola på

Kommunledningskontoret Kontorsledning
Tel 0480-45 00 00 vx │ │ulrick.hultman@kalmar.se

KS 2015/1103
Brofästet, dock inte fullt ut i de delar som blir lediga under våren 2016 utan
först i det skede då Linnéuniversitetet flyttat ut. Barn- och ungdomsnämnden
beslutade att överlämna utredningen till kommunfullmäktige och på
kommunfullmäktiges möte den 21 mars redovisades utredningen.
Ytterligare skolverksamhet utöver särskolan i kv. Telemarken
I början av april färdigställdes utredningen om förutsättningarna för ytterligare
skolverksamhet utöver särskolan i kv. Telemarken. Utredningen behandlades
på barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 20 april och nämnden
beslutade att överlämna utredningen till kommunfullmäktige. Vidare beslutade
barn- och ungdomsnämnden att tillstyrka att särskola, förskola, mellanstadium
och högstadium inryms på kv. Telemarken (Brofästet) och uttalade att det är
viktigt att få tillgång till lokalerna så tidigt som möjligt. Detta gäller i synnerhet
träningssärskolan.
Sammanfattningsvis konstaterades i utredningen att det, utöver särskola, finns
bra förutsättningar för skola och förskola på Brofästet. Mot bakgrund av stora
barn- och elevökningar i centrala Kalmar, och därmed behov av nya skollokaler, ger Brofästet goda möjligheter. Detta gäller i synnerhet om alternativet
ställs mot att bygga nya skol- och förskolelokaler, vilket kräver stora
investeringar och i flera fall inte ens är fysiskt möjligt. Skola och förskola på
Brofästet löser lokalbehoven för särskolan, Vasaskolan, Lindöskolan och
Kalmarsundsskolan samt ger möjlighet till fler förskoleplatser.
Högstadieelever får i många fall längre till skolan än i dag. Oavsett var i
centralorten en ny skola placeras kommer nya skolvägar börja användas. Det
innebär att skolvägen måste säkerställas och åtgärder eventuellt göras. I det
sammanhanget är det prioriterat att de yngsta eleverna får kortast skolväg och
har sin skola i närområdet. Den trafiköversyn som gjorts visar att det finns
goda möjligheter till säker skolväg för de elever som ska till Brofästet. En ny
skola i sin helhet är möjlig att ta i bruk från höstterminen 2020. Det är dock
prioriterat att särskolans träningsskola kan flytta in tidigare.
Trafiköversyn
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en trafiköversyn inför en eventuell skola
på Brofästet. De åtgärder som identifierats i denna, tillsammans med
planeringen för att lösa angöring och parkering för bostäder och idrottsverksamhet, har kostnadsberäknats till 25,2 mnkr.
Ekonomiska konsekvenser
Ett bedömt nybyggnadspris för de ytor som förslaget innebär är beräknat till
410-460 mnkr. Bedömd ombyggnadskostnad på Brofästet är 160 mnkr, vilket
ger ett lägre investeringsbehov på 250-300 mnkr för kommunkoncernen.
Annette Andersson
kommundirektör
Bilagor
- BUN 2016/0060 Förutsättningar för placering av särskola i kv.
Telemarken, Brofästet (2016-01-26)
- BUN 2016/0060 Grundskola och förskola på Brofästet (2016-04-07)
- Åtgärdslista – Brofästet, säkra skolvägar, parkering, ny lokalgata
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Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Wolfgang Friedh
0480-45 30 23

2016-02-17

BUN 2016/0060

Uppdraget att tillsammans med servicenämnden och KIFAB utreda förutsättning för placering av särskola i kv. telemarken, Brofästet
Sammanfattande slutsats
Utredningen konstaterar att det finns förutsättningar för placering av särskola
på Brofästet.
Bakgrund
Barn och ungdomsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att tillsammans med servicenämnden och KIFAB utreda förutsättningarna för placering av särskola i kv. Telemarken, Brofästet.
Detta arbete har skett i en arbetsgrupp bestående av särskolans skolledning,
ansvarig tjänsteman på barn- och ungdomsförvaltningen för lokalfrågor samt
arkitekt från Atrio respektive Gröna rummet. Man kan konstatera att förutsättningar för placering av särskola med skolformerna träningsskola och grundsärskola på Brofästet är goda. De olika skolformerna ställer dock olika krav av
anpassning av lokalerna för att kunna leva upp till begreppet ändamålsenliga.
De lokaler som KIFAB erbjuder har olika förutsättningar för att tillmötesgå de
krav som ställs på ändamålsenliga lokaler för särskolan.
En SWOT-analys är genomförd med personal, elever och vårdnadshavare på
särskolan (bilaga).

Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret
Adress Box 951, 391 29 KALMAR │ Besök Skeppsbrogatan 55
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax Klicka

här för att ange
text.│Wolfgang.Friedh@kalmar.se

BUN 2016/0060
Utredningen visar att det är möjlig att skapa anpassade lokaler för särskolan
inom fastigheten. Dock inte fullt ut i de delar som blir lediga under våren
2016. (grönmarkerade)

Vissa delar av fastigheten passar bättre för träningsskolan som kräver ett mer
avskilt läge från övrig verksamhet. De lokaler som erbjuds i C-huset av fastigheten kan via ombyggnationer inrymma träningsskolan i ändamålsenliga lokaler. Totalytan som erbjuds i C-huset är dock inte tillräcklig för att även där placera grundsärskola.
Utgångspunkten i grundsärskolans placering är att den ska vara integrerad med
grundskolan. I A-huset finns dessa möjligheter både för grundsärskolan och en
kommande grundskola. Bedömningen är att mindre ombyggnationer behöver
göras för grundsärskolan samt att det måste tillskapas specialsalar för bl.a. träoch metallslöjd som i framtiden ingår i samutnyttjandet av lokaler mellan
grund- och särskola. Lokaler i A-huset är inte lediga under våren 2016, utan
först i ett skede då Linnéuniversitetet flyttat ut.
Tillgänglighet
Så som utredningen kan se det idag så är Brofästet tillgänglighetsanpassat och
uppfyller kraven för tillgänglighet. Studier behöver göras så att tillgängligheten
även stämmer överens med särskolans behov.
Utemiljö
För träningsskolan finns möjlighet till utemiljö i direkt anslutning till lokalerna i
C-huset via innergården. Ytan behöver anpassas för elevgruppens behov. Inhägnad utemiljö går även att skapa i norr på utsidan av fastigheten i anslutning
till nuvarande gräsytor. Möjligheter till utemiljö för grundsärskolan finns i anslutning till A-husets innergård. Den miljön behöver utvecklas till gemensam
skolgård för grundsärskola och grundskola.
Trafik
Trafiksituationen på den nordöstra delen av fastighetstomten är idag intensiv.
Den består av biltrafiken till parkeringsplatser som servar besökande till tennishall, fotbollsplan, företagskontor samt boende. Vid etablering av särskola
tillkommer daglig skolskjutstrafik samt hämta–lämna trafik av vårdnadshavare.
I ett framtida steg med etablering av grundskola kommer väldigt mycket elever
röra sig på dessa ytor i samband med att de är på väg till eller från skolan, gående, via cykel eller från något av huvudstråken för busstransport ut med Tallhagsvägen.
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Strategi för hur man ska hantera trafik på fastighetstomt och var parkering ska
ske, behöver tas fram i samråd med alla inblandade aktörer.
Lokalernas förutsättningar som särskolelokaler
Planering av särskola skall ses i ett helhetsperspektiv där också grundskolan
finns på Brofästet. Den delade lokalplaceringen, dels i C-huset för träningsskolan och i A-huset för grundsärskolan stämmer väl överens med tidigare vision
om en inkluderande skola som inbjuder till möten mellan grundskolans och
särskolans elever. (Röd markering placering av träningsskola i c-huset och grundsärskola A-huset).

Träningsskola, placering C-huset
 I C-huset finns lokaler som mest överensstämmer med skolformens
behov av lokaler och lokalyta enligt framtaget lokalprogram
 C-huset är den del av Brofästet som har störst förutsättningar att motsvara träningsskoleverksamhetens högt ställda krav på såväl arbetsmiljö
som tillgänglighet
 Placering i C-huset ger avskildhet för elevgrupper som behöver det
 Bra förutsättningar finns för ”1 till 1 elever”
 Förutsättningar för egen entré från norr finns
 Befintlig gymnastiksal kompletteras med omklädningsrum
 Ombyggnadsbehovet är stort för att nå målet med ändamålsenliga lokaler
Grundsärskola, placering A-huset
 I A-huset finns förutsättningar för placering av integrerad grundsärskola i nära samarbete med en kommande grundskola
 Viss ombyggnad behöver göras för att nå målet med ändamålsenliga
lokaler t.ex. för slöjd och hemkunskap
 Yta som idag är upptagen av annan hyresgäst behöver tas i anspråk
Tillgänglighet
 Ur tillgänglighetsaspekten har lokalerna på Brofästet mycket bra förutsättningar att fungera för särskolan och en kommande grundskola
Mat och köksfunktion, i samband med placering av särskola
 Ytan ska ligga i nära anslutning till träningsskolan
 Befintligt ”Bistro matsal” kan fungera som matsal
 Köksfunktion och vem som står för produktion av mat behöver lösas i
ett första skede
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Lokaler för skolledning och elevhälsa
 Dessa funktioner ska samutnyttjas med grundskolan i framtiden.
Fram tills detta blir möjligt, behöver de inrymmas i tillfälliga lokaler på
Brofästet
Utemiljö - skolgård
 För träningsskolan finns möjligheter till utemiljö i befintlig innergård i
anslutning till C -huset. Ytan behöver anpassas med utmaningar för
elevgruppen
 För grundsärskolan behövs en utemiljö som är stimulerande och utmanade och samtidigt är gemensam med en kommande grundskola. Förutsättningar för detta finns i A-husets innergård
Trafiksituation samt parkering på fastighetstomt
 Trafiksituationen runt fastigheten behöver ses över utifrån särskolans
etablering samt framtida grundskola och förskola
 Verksamheternas parkeringsbehov och alternativa parkeringsmöjlighet
behöver utredas
Skolskjutstrafik, angöringsplatser och säkerhet
 Det finns goda förutsättningar för skolskjutstrafik vid Brofästet
 Särskolan behöver ha angöringsplatser som är anpassade och ligger så
nära elevernas entré som möjligt. Detta är extra viktigt för träningsskolan
 Transportvägar på fastighetstomten behöver anpassas så att skolskjutstrafik kan ledas till entréer för träningsskola
 Hämta-lämna angöring för vårdnadshavare i nära anslutning till träningsskolans entré behöver tas fram
 Säkerhet kring angöringsplatser med staket och möjlighet till att vänta
bekvämt på skolskjuts i alla väder ska finnas
Integration med grundskola
 Förutsättningar för integration med en kommande grundskola är goda
 Ur inkluderings- och barnperspektiv är det prioriterat att särskoleeleverna får umgås med jämnåriga grundskoleelever till vardags. Kommande utredning om lokalisering av ytterligare skolverksamhet till Brofästet behöver belysa förutsättningar och möjligheter för en F-9 skola
Ombyggnationer – kostnader
 Lokalanpassning till ändamålsenliga lokaler kommer att medföra kostnader
 Anpassning för träningsskola är omfattande, anpassning till grundsärskola något mindre
 Anpassning av utemiljöer medför kostnader
 Anpassning av trafiksäkerhet och skolskjutsangöring medför kostnader

Mats Linde
Förvaltningschef

Wolfgang Friedh
Planeringssekreterare

Handläggare

Datum

Susanne Lind
0480-45 33 49

2016-02-03

Ny särskola på Brofästet - sammanställning av SWOTanalys genomförd av särskolans klassråd och elevråd
januari 2016
Elevernas SWOT-analys har sin utgångpunkt i diskussioner som förts i Oxhagsskolans och Tullbroskolans klassråd och elevråd. Eleverna har fått titta på
ritningar avseende ny särskola på Brofästet samt översiktskartor från hitta.se
som visar Brofästet och den omgivande miljön.
Elevernas inställning till ny särskola på Brofästet är genomgående positiv hos
särskolans yngre elever. Hos de äldre eleverna finns mer blandade åsikter som
främst avser ny särskola i allmänhet snarare än miljön på Brofästet..Bland de
negativa synpunkter som framkommer finns åsikter från del äldre elever som
förstår att de inte kommer att beröras av ny särskola på Brofästet.

Styrkor
Läge
Havet
Svinö
Utemiljö
Skolgård
Säkrare – inga bilar
Minigolfbana
Innemiljö
Bra att man kan gå inomhus mellan ”Oxhags-delen” och ”Tullen-delen”.
Bra att man kan gå inomhus när man hämtar mat.
Bra att yngre och äldre elever på särskolan har lokaler mer samlat så man kan
gå till varandra.
Organisation
Vi slipper åka till olika skolor
Bra med allt på ett ställe.
Inkludering
Övrigt
Bra att det är stort både ute och inne.
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Svagheter
Läge
Utemiljö
Vindskydd med tak vid av-och påstigningsplats saknas
De lekredskap som föreslagits har för låg rutchkana och för liten kompisgunga.
Innemiljö
Organisation
Inkludering
Övrigt
-

Möjligheter

Läge
Hur kommer man till Brofästet med buss?
Utemiljö
Bra lekredskap som föreslagits.
Svårt att förstå hur föreslagen klätterställning kan fungera.
Kompisgunga
Bandyplan
Fotbollsplan
Rutchkana
Kingrutor
Hagar
Basket
Parkour
Grillplats
Gym
Fikaplats
Klockor
Kick-bike
Sandlåda
Fler vuxna ute på rasten.
Bra att få en skolgård!
Innemiljö
Cafeteria
Fritidsgård
Klättervägg
Bra lampor i klassrummen
Vilorum
Pratrum för kuratorn
Medicinskåp i varje klassrum
Parkering för hjälpmedel
Fikaplats
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Sinnesrum
Klädskåp låsta eller öppna
Egen arbetsplats och gemensam sittning i klassrummet
Musik på Toa
Minnesvägg – elever som slutat
TV i matsal
Klockor
Disco-rum
Bibliotek
Lekrum
Musiksal med mycket instrument
Scen
Biljard
Pingis
Säkerhetsvakt
Studsmatta för rullstolar
Vattenpost för vattenlek
Upphöjd sandlåda för rullstolar
Ligg-gunga
Rullstolsgunga
Solskydd och träd som skuggar
Tryckplattor i mark med musikljud
Gummimatta fram till någon av entéerna så mobil lift för utomhusbruk kan
köras ut och in
Vindskydd med tak vid av-och påstigningsplats
Bra med större matsal så alla får plats.
Organisation
Inkludering
Bra med gemensam fritidsgård med grundskolan.
Man kan få nya kompisar.
Övrigt
Vill inte heta särskolan! Ingen skylt!

Hot
Läge
Utemiljö
Ängöleden
Varmt och soligt på innergården
Innemiljö
Organisation
Inkludering
Läskigt med andra skolor.
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Kanske blir man mobbad för att man går på särskolan?
Övrigt
Kan kännas sådär första dagen.
Förfärligt

Handläggare

Datum

Susanne Lind
0480-45 33 49

2016-02-01

Ny särskola på Brofästet - sammanställning av SWOT-analys
genomförd av särskolans vårdnadshavare 20160201
Vårdnadshavare på särskolan har inbjudits till ett öppet föräldraråd den 1 februari 2016 på Brofästet. Eter genomgång av aktuella ritningar har SWOTanalysen diskuterats och besvarats enskilt eller i grupp av det 20-tal föräldrar
som deltog. Siffror inom parentes anger antal grupper som tagit upp denna
aspekt.

Styrkor
Läge
Praktiskt läge – lätt att ta sig med bil eller buss.
Svensknabben, fin natur, Gröndal, minigolf.
Utemiljö
Trygg och säker utemiljö på gården i C-huset (3)
Busshållplats – taxiplatser
Innemiljö
Genomtänkta pedagogiskt planerade lokaler med alla aktiviteter på en plats.(4)
Större byggnad med större lokaler (3)
Idrottshall (2)
Större och rymligare lokaler för undervisning
Nya fräscha lokaler
Praktiskt med alla särskilda anpassningar.
Fler rum för olika aktiviteter
Bra planerade klassrum.
Bra planerade WC/sköt.
Organisation
Bra med särskolan samlad på ett ställe.(3)
Lärare har stora möjligheter att utbyta erfarenheter med varandra när särskolan
samlas. (2)
Bra med de äldre barnen lite vid sidan av de yngre, lite ”högstadie-känsla”.
Inkludering
Övrigt
Litar på särskolans rektorer, de älskar barnen.
Ser bra ut på papper.
Att övrig grundskola flyttar senare. Bra att särskolan kommer först.
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Svagheter
Läge
Utemiljö
Innergården kan bli för varm. (3)
Trafikmiljön alldeles utanför huset. Går det att leda bort lite trafik?
Möjligen kan skolgårdens inramning ge en ”instängd” känsla för de äldre barnen? Man ser inget av omgivningen. Kan det bli ”rastgårdskänsla”? Kommer
grundskolebarnen att trivas i detta?
Innergården som är tänkt som rastplats för tankarna till en anstalt.
Innergård stökigt delad i vissa lägen.
Innemiljö
För liten gympasal (3)
Salar för trä-och textilslöjd saknas (2)
Oro för att barn kan komma bort i den stora byggnaden.
Räcker ytorna?
Buller från omgivande trafik
Organisation
Mötet mellan särskolans två avdelningar.
Inkludering
Integration med grundskolans åk 1-3 saknas. (2)
Få ställen att möta grundskolans elever naturligt (2)
Elever i grundskolans åk 1-3 är jättebra på att leka med våra särskolebarn i de
flesta åldrar.
Personalens möjlighet att möta grundskolans personal för att ge möjlighet att
spontant gå in i grundskolans klasser.
Det blir tomt på skolan under väntan på grundskolans elever.
Övrigt
Orolig att jag som förälder inte riktigt satt mig in eventuella svagheter.
Otydlig tidsplan.
Dålig information om att cvi skulle göra en SWOT-analys ikväll – hade varit
bra att veta innan.
Jag tror inte det finns några svagheter som jag har sett.
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Möjligheter

Läge
Bra möjlighet till aktivitetera runt omkring byggnaden t ex minigolf, fotbollsplaner och svensknabben
Fin omgivning som kan användas bra i skolan.
Utemiljö
Trygg anpassad lustfylld utemiljö för raster för de yngre barnen.
Fotbillsplan
Innebandyplan
Innemiljö
Byggnaden är flexibel (2)
Eleverna kan utvecklas bättre här tycker jag eftersom här finns salar för olika
aktiviteter som t ex musik, idrott och bild. (2)
Göra entrén in till hus för äldre barn till huvudentré t ex någon extra entré.
Ta del av habiliteringens kunskaper vid utformningen gymnastiksalen vad gäller
träningsredskap samt utformning av lokal.
Använda habiliteringens kunskaper angående motorik och pedagogiska lösningar.
Stora ytor
Flera sinnesrum
Egen idrottshall
Nya utmaningar
Mycket fint presenterat med gymnastik.
Flera toaletter
Fritidsgård
Organisation
Inkludering
Övrigt
Att skapa något nytt där pedagoger och övrig personal får chans att skapa nya
möjligheter för barnen. Dock kan dessa möjligheter grusas om man låter sig
manipuleras av politiken.
Ett namn för hela skolan!
Ta bort ordet ”särskola”
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Hot
Läge
Långt till busshållplats.
Utemiljö
Trafik runt skolan. (7)
Varmt i innergården på sommaren (2)
Kan bli bullrig miljö.
Utemiljön för de elever som ska vara kvar på Tullbron lite till måste bli bättre.
Risker i ”byggmiljön” när grundskolans lokaler ska ställas om
Innemiljö
Kan det bli handikappanpassat 100%?
Parkering för hjälpmedel inne för få.
Organisation
Inkludering
Brist på inkludering.
Barnen blir isolerade tills den vanliga grundskolan är på plats.
Övrigt
Hur utveckla verksamheten som finns på Tullbron fram till flytten? (2)
”Elaka högstadiebarn”
Ekonomi – kommer det att bli så här som presenteras – vilka garantier?.
”Grundskoleplanerna” ställs in och det slutar med endast särskola… Skulle
vara tråkigt. Är planerna för ”vanlig# skola spikade?
Är det sista flytten?
Konsekvenser av en ”superskola” och allt som hör dit, som tex orolighet i och
utanför lokalerna.

Handläggare

Datum

Susanne Lind
0480-45 33 49

2016-01-28

Ny särskola på Brofästet - sammanställning av SWOTanalys genomförd av särskolans personal 20160128
Personalens SWOT-analys är genomförd vid en arbetsplatsträff den 28 januari
2016 på Brofästet. Eter genomgång av aktuella ritningar har SWOT-analysen
diskuterats och besvarats gruppvis under rundvandring i Brofästets lokaler.
Siffror inom parentes anger antal grupper som tagit upp denna aspekt.

Styrkor
Läge
Närheten till natur, föreningsliv och vatten (6)
Centralt läge (2)
Utemiljö
Innergård (5)
Lekplats (2)
Egen skolgård med god uppsikt
Av-och påstigningsplatser för skolskjutsar nära ingången – personal behöver
inte stå ute och vänta på eleverna
Tunnel under trafikerad väg
Innemiljö
Korridor bred och mötesplats (4)
Rymligt och luftigt (4)
Ljusinsläpp (4)
Bättre matsal (2)
Fin miljö (2)
Anpassade klassrum
Gemensamt arbetsrum
Toalett i angränsning
Idrottshall
Egen fritidslokal
Organisation
Särskolan lokalmässigt samlad (2)
Inkludering
Möjlighet till samarbete med grundskolan (2)
Övrigt
Bra med aula till skolavslutningar
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Svagheter
Läge
För lite förrådsutrymmen (2)
Uteplats för personal på rasten kan behöva annan placering
Passar det med matsalsaltan ihop med skolgård?
Hur tar sig busselever hit?
Innemiljö
Akustiken i korridorer (4)
För liten gympasal.(3)
HKK-salen för liten och skapanderummet kan minskas (2)
Ordentliga utrymmen för en-till-en-elevers varierande behov.(2)
Skåp till personalens kläder
Personaltoaletter
Vilrum för elever som inte mår bra
Ej öppningsbara fönster
Risk för kö i rullstolstvätten
Smala dörrbredder
Fritids behöver närhet till ingång
Man ska kunna se ut men inte in vid hörsal och matsal
Matsituation för en-till-en-elever
Inte dubbla dörrar i grupprum
Elementskydd i korridor
Grupprum (för en-till-en-elever) ska inte ha utgång till klassrummet. Ingång till
grupprummet direkt från korridor.
Skoldelen före FOJO får hårt belastad korridor. Ingång utifrån?
Kapprum?
Egen in-och utgång mitt emot toaletterna.
Diskbänkar i bildsalen.
För långt till utgång från fritids – går åt en personal för att kolla.
Hög belastning i korridorerna.
Ljusinsläpp i en-till-en-rum om de byter plats med toaletter.
Personalutrymmen till rummen vid en-till-en-elever.
In-och utgångar
Personalskåp till alla
Passager till matsal.
Organisation
Öppning- stängning fritids Tu och Ox
Inkludering
Övrigt
-
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Möjligheter
Läge
Nära till naturen
Närhet till aktiviteter
Utemiljö
Uterum på gården för utevistelse och ljus även under vinterhalvåret
Anpassad lekmiljö
Taxin kan köra eleverna fram till dörren.
Innemiljö
Om det finns extra utrymningsväg/utgång vid fritids minskar ”flaskhals” i korridor.
Dörr ut från fritids på grundsär så man lätt kan vara ute i gräset och leka.
Ljust, stort och fint
Större HKK i förhållande till skapanderum
Anpassning till särskolan
Gott om eluttag
Bra internetuppkoppling
Egna arbetsplatser för lärarna
Göra korridoren intressant
Gå-träning
Kan komma in från två olika ingångar som kan hållas låsta.
Små grupprum för en-till-en-arbete.
Möjlighet för personal att förvara sina kläder.
Organisation
Inkludering
Gemensamt personalrum med övriga skolor
Möjlighet till samvaro med grundskolan
Att träffa grundskolepersonal och elever
Integrering
Övrigt
Potential för många aktiviteter
Bra med aula (skolavslutningar)
Finns oanade möjligheter om man ser dessa istället för hinder
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Hot
Läge
Utemiljö
Vägar och staket behövs
Mycket trafik runt skolan.
Rymmare – stora ytor, trappor och flera plan.
Varmt vid soliga dagar.
Trafiksituationen vid hämtning och lämning.
Innemiljö
Att gå förbi de allmänna utrymmena när det är människor där.
Integritet – fler dörrar från korridor till rummen behövs
Otrygghet – stor yta – överfall
Ekande ljud i korridoren
Ventilation – att den verkligen fungerar utmärkt
Elever som ”låter” mer kan störa andra som inte tål ljud om klasserna finns
vägg i vägg.
Organisation
Inkludering
Övrigt
-

Handläggare

Datum

Wolfgang Friedh

2016-02-18
Bilaga till samtliga SWOT analyser
Förslag till placering av Särskola
på Brofästet

Svar på frågeställningar (svagheter och hot)
från gjord SWOT analys
Genomförd med (vårdnadshavare-elever-personal)

A: Vårdnadshavares synpunkter

Svagheter
Utemiljö
1) Innergården kan bli för varm.
Svar: Åtgärdas genom solavskärmning i vissa delar för skugga.
2) Trafikmiljön alldeles utanför huset. Går det att leda bort lite trafik?
Svar: Trafikutredning på fastighetstomt kommer att göras. För att skapa skolgårdsyta
närmast fastighet behöver trafik samt parkering flyttas. Viss trafik till och från fastighet av
nyttokaraktär måste få finnas kvar, t.ex. transporter, tillgänglighet till boende i studentboenden etc.
3) Möjligen kan skolgårdens inramning ge en ”instängd” känsla för de
äldre barnen? Man ser inget av omgivningen. Kan det bli ”rastgårdskänsla”?
Kommer grundskolebarnen att trivas i detta?
Svar: Utemiljö planeras i samråd med särskolans verksamhet för den delen där träningsskolan ska vara så att den bli så bra som möjligt. Delen där grundsärskola och grundskola
ska vara kommer att hanteras på samma sätt. Dessutom så erbjuder naturen runt Brofästet
många kvalitéer.
4) Innergården som är tänkt som rastplats för tankarna till en anstalt.
Svar: Största vikt läggs på att göra den trivsam och pedagogiskt utmanande för elevgruppen.
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Innemiljö
5) För liten gympasal.
Svar: Gymnastiksal kommer endast att användas av särskolan. Detta innebär möjligheter
att själv styra över hur den ska användas och gruppstorlekar vid olika tillfällen. Som komplement kommer Lindöskolans gymnastiksal att finnas.
6) Salar för trä-och textilslöjd saknas.
Svar: Specialsalar i mindre format s.k. ”träslöjd och textilslöjd light samt hemkunskap
light” kommer att finnas inom tränings- och särskolans lokaler. I samband med grundskolans etablering tas övriga specialsalar fram som kommer att samutnyttjas.
7) Oro för att barn kan komma bort i den stora byggnaden.
Svar: Delar av lokalerna kommer inte att vara tillgängliga för alla. Låsta ytor kommer att
förekomma.
8) Räcker ytorna?
Svar: Ja, ytorna utgår från lokalprogram som är framtaget för särskolans placering på
Falkenbergsskolan.
9) Buller från omgivande trafik.
Svar: Dagens trafik kommer inte att ha möjlighet att ”röra” sig på det sättet som är möjligt
idag. Bilparkering kommer att styras utanför fastighetstomt. Hämta - lämna samt skolskjutstransport kommer att finnas kvar i anslutning till särskolan.
Organisation
10) Mötet mellan särskolans två avdelningar.
Svar: Särskolans verksamhet ser inte några svårigheter i placeringen.
Inkludering
11) Integration med grundskolans åk 1-3 saknas.
Svar: Verksamheten ser avsaknaden av åk 1-3 som en brist, men inte ett hinder som stoppar ny särskola på Brofästet. Vid varje framtida omorganisation, översyn av lokaler eller
områdesindelningar behöver denna fråga bevakas för att undersöka möjligheten att förlägga
åk f-3 på Brofästet.
12) Få ställen att möta grundskolans elever naturligt.
Svar: Vid varje ritningsförslag som utformats har öppna planlösningar och naturliga mötesplatser mellan grundskola och särskola varit en av de funktioner som prioriterats. Bra synpunkt som vi tar med oss till nästa möte med arkitekten.
13) Elever i grundskolans åk 1-3 är jättebra på att leka med våra särskolebarn i
de flesta åldrar.
Svar: Verksamheten instämmer i detta. För övrigt se ovan.
14) Personalens möjlighet att möta grundskolans personal för att ge möjlighet
att spontant gå in i grundskolans klasser.
Svar: Det gemensamma personalrummet för lärare i grundskola och särskola kommer att
vara en viktig arena för mötet mellan personalgrupperna. Genom åren har vi även lärt oss
att tydliga mål om samverkan och inkludering i båda skolornas verksamhetsuppdrag är ett
viktigt komplement till goda organisatoriska och lokalmässiga förutsättningar.
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15) Det blir tomt på skolan under väntan på grundskolans elever.
Svar: För särskolans elever kan det vara en fördel att få flytta in först för att lära känna
den nya miljön innan grundskolans elever kommer.
Övrigt
16) Orolig att jag som förälder inte riktigt satt mig in eventuella svagheter.
Svar: Denna synpunkt kan tillgodoses genom fortlöpande information till vårdnadshavare.
17) Otydlig tidsplan.
Svar: Helt korrekt att tidsplanen framstår som otydlig eftersom den ännu inte är beslutad.
18) Dålig information om att vi skulle göra en SWOT-analys ikväll – hade varit
bra att veta innan.
Svar: I inbjudan till det öppna föräldrarådet gjordes ett val att fokusera på mötets innehåll
och möjligheten till information och delaktighet snarare än diskussionsmodellen.
”Jag tror inte det finns några svagheter som jag har sett.”

Hot
Läge
19) Långt till busshållplats.
Svar: Skolskjutsangöring för träningsskola och särskola blir i anslutning till deras entréer.
KLT´s busshållplatser finns inom kort gångavstånd, ca 400 m. Säker skolväg finns via
gångväg med tunnel under Tallhagsvägen.
Utemiljö
20) Trafik runt skolan.
Svar: Trafikutredning på fastighetstomt kommer att göras. För att skapa skolgårdsyta
närmast fastighet behöver trafik samt parkering flyttas. Viss trafik till och från fastighet av
nyttokaraktär måste få finnas kvar, t.ex. transporter, tillgänglighet till boende i studentboenden etc.
21) Varmt i innergården på sommaren.
Svar: Åtgärdas genom solavskärmning i vissa delar för att skapa skugga.
22) Kan bli bullrig miljö.
Svar: Konskevenser kring ev. buller finns med i ombyggnadsdelen. Boverkets regler gäller.
23) Utemiljön för de elever som ska vara kvar på Tullbron lite till måste bli
bättre.
Svar: Under våren 2016 görs åtgärder.
24) Risker i ”byggmiljön” när grundskolans lokaler ska ställas om.
Svar: ombyggnationer sker alltid utifrån arbetsmiljölagens krav.
Innemiljö
25) Kan det bli handikappanpassat 100 %?
Svar: Tillgänglighet utifrån handikapperspektivet kommer att tillgodoses.
Boverkets regler gäller.
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26) Parkering för hjälpmedel inne för få.
Svar: Det kommer att finnas så att det stämmer överens med framtaget lokalprogram för
särskolan.
Organisation
Inkludering
27) Brist på inkludering.
Svar: Verksamhetens bedömning är att förutsättningarna för inkludering kommer att öka.
28) Barnen blir isolerade tills den vanliga grundskolan är på plats.
Svar: För särskolans elever kan det vara en fördel att få flytta in först för att lära känna
den nya miljön innan grundskolans elever kommer.
Övrigt
29) Hur utveckla verksamheten som finns på Tullbron fram till flytten?
Svar: Denna fråga tas upp på fritidshemmens föräldramöten under våren.
30) ”Elaka högstadiebarn”
Svar: Såväl grundskola som särskola behöver arbeta förebyggande i denna fråga. Fungerande likabehandlingsplaner, närvarande vuxna och fungerande tillbudsrapportering utgör
viktiga delar i det åtgärdande arbetet.
31) Ekonomi – kommer det att bli så här som presenteras – vilka garantier?
Svar: Detta är beslut som ligger på en annan nivå i organisationen.
32) ”Grundskoleplanerna” ställs in och det slutar med endast särskola… Skulle
vara tråkigt. Är planerna för ”vanlig” skola spikade?
Svar: ”Grundskoleplanerna” är en förutsättning för särskolans flytt till Brofästet, eftersom
inkludering är ett av de mål som ska uppnås för särskolans nya lokaler.
33) Är det sista flytten?
Svar: Historien har lärt oss att det inte alltid blir som man tänkt sig – men vår strävan är
att detta ska vara sista flytten för särskolan inom överskådlig tid.
34) Konsekvenser av en ”superskola” och allt som hör dit, som t.ex. orolighet i
och utanför lokaler?
Svar: Grundskoledelen på Brofästet kommer att ha ett elevantal som liknar övriga grundskolor i Kalmar kommun. Både grundskola och särskola kommer att arbeta såväl förbyggande som åtgärdande enligt de rutiner som finns redan idag avseende eventuella oroligheter i
eller i anslutning till skolans lokaler.
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B: Elever

Svagheter
Utemiljö
35) Vindskydd med tak vid av- och påstigningsplats saknas.
Svar: Vindskydd med tak kommer att finnas vid av och påstigningsplatserna för skolskjuts
vid varje entré.
36) De lekredskap som föreslagits har för låg rutschkana och för liten kompisgunga.
Svar: Särskolans verksamhet kommer att vara delaktig i utformningen av utomhusmiljön
och ta med sig elevers synpunkter.

Hot
Utemiljö
37) Ängöleden.
Svar: Trafikmiljön kommer att utredas och säkra skolvägar för elever kommer att belysas i
utredning som görs av trafikenheten på Samhällsbyggnadskontoret.
38) Varmt och soligt på innergården.
Svar: Solavskärmning för skugga kommer att finnas.
Inkludering
39) Läskigt med andra skolor.
Svar: Vi är glada för den öppenhet som råder i elevernas diskussionsklimat kring ny
särskola på Brofästet. Vid senaste flytten från Vasa till Tullbroskolan lades stor omsorg på
att förbereda och göra eleverna delaktiga och trygga inför övergången till ny skola. Vi bedömer att verksamheten har goda förkunskaper när det gäller att förbereda och genomföra en
flytt. För elever som behöver ett mer individuellt riktat stöd kommer detta att utformas.
40) Kanske blir man mobbad för att man går på särskolan?
Svar: Se ovan.
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C: Personal

Svagheter
Läge
41) För lite förrådsutrymmen (2).
Uteplats för personal på rasten kan behöva annan placering.
Passar det med matsalsaltan ihop med skolgård?
Svar: Synpunkterna kommer att tas upp med landskapsarkitekt.
42) Hur tar sig busselever hit?
Svar: Skolskjutshållplats i anslutning till tränings- och grundsärskolans entréer.
KLT´s hållplats finns ca 400 m från skolan ut med Tallhagsvägen med säker gångväg via
tunnel.
43) Innemiljö
Akustiken i korridorer (4).
För liten gympasal (3).
HKK-salen för liten och skapanderummet kan minskas (2).
Ordentliga utrymmen för en-till-en-elevers varierande behov (2).
Skåp till personalens kläder.
Personaltoaletter.
Vilrum för elever som inte mår bra.
Ej öppningsbara fönster.
Risk för kö i rullstolstvätten.
Smala dörrbredder.
Fritids behöver närhet till ingång.
Man ska kunna se ut men inte in vid hörsal och matsal.
Matsituation för en-till-en-elever.
Inte dubbla dörrar i grupprum.
Elementskydd i korridor.
Grupprum (för en-till-en-elever) ska inte ha utgång till klassrummet. Ingång till
grupprummet direkt från korridor.
Skoldelen före FOJO får hårt belastad korridor. Ingång utifrån?
Kapprum?
Egen in-och utgång mitt emot toaletterna.
Diskbänkar i bildsalen.
För långt till utgång från fritids – går åt en personal för att kolla.
Hög belastning i korridorerna.
Ljusinsläpp i en-till-en-rum om de byter plats med toaletter.
Personalutrymmen till rummen vid en-till-en-elever.
In-och utgångar.
Personalskåp till alla.
Passager till matsal.
Svar: Samtliga synpunkter tas upp och diskuteras med arkitekt, skolledning och ansvarig
tjänsteman på BoU.
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Hot
Utemiljö
44) Vägar och staket behövs.
Svar: Inhägnad utemiljö kommer att finnas.
45) Mycket trafik runt skolan.
Svar: Trafik kommer att ledas bort från fastighetstomt.
46) Rymmare – stora ytor, trappor och flera plan.
Svar: Delar av lokalerna kommer inte att vara tillgängliga för alla verksamheter.
47) Varmt vid soliga dagar.
Svar: Åtgärder med solskydd m.m. för att minimera värme och uv strålning.
48) Trafiksituationen vid hämtning och lämning.
Svar: Speciell hämta - lämna zon samt skolskjutshållplats kommer att tas fram.
49) Innemiljö
Att gå förbi de allmänna utrymmena när det är människor där.
Integritet – fler dörrar från korridor till rummen behövs.
Otrygghet – stor yta – överfall.
Ekande ljud i korridoren.
Ventilation – att den verkligen fungerar utmärkt.
Elever som ”låter” mer kan störa andra som inte tål ljud om klasserna finns
vägg i vägg.
Svar: Samtliga synpunkter tas upp och diskuteras med arkitekt, skolledning och ansvarig
tjänsteman på BoU.
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Barn- och ungdomsnämnden

Grundskola och förskola på Brofästet
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att överlämna utredningen om förutsättningar för ytterligare skolverksamhet på Brofästet till kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Utredningen konstaterar att det, utöver särskola, finns bra förutsättningar för
skola och förskola på Brofästet. Mot bakgrund av stora barn- och elevökningar
i centrala Kalmar, och därmed behov av nya skollokaler, ger Brofästet goda
möjligheter. Detta gäller i synnerhet om alternativet ställs mot att bygga nya
skol- och förskolelokaler, vilket kräver stora investeringar och i flera fall inte
ens är fysiskt möjligt. Skola och förskola på Brofästet löser lokalbehoven för
särskolan, Vasaskolan, Lindöskolan och Kalmarsundsskolan samt ger möjlighet
till fler förskoleplatser.
Högstadieelever får i många fall längre till skolan än i dag. Oavsett var i centralorten en ny skola placeras kommer nya skolvägar börja användas. Det innebär att skolvägen måste säkerställas och åtgärder eventuellt göras. I det sammanhanget är det prioriterat att de yngsta eleverna får kortast skolväg och har
sin skola i närområdet. Den trafiköversyn som gjorts visar att det finns goda
möjligheter till säker skolväg för de elever som ska till Brofästet.
En ny skola i sin helhet är möjlig att ta i bruk från höstterminen 2020. Det är
dock prioriterat att särskolans träningsskola kan flytta in tidigare.
Uppdraget
Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag att tillsammans med KIFAB
utreda förutsättningar för en ny skola på ”Brofästet” (kv. Telemarken) i samband med att Linnéuniversitetet flyttar till nya lokaler. Uppdraget består av två
delar:
- att utreda förutsättningar för att placera särskolan på Brofästet
- att utreda förutsättningar för att placera ytterligare skolverksamhet
på Brofästet.
Förutsättningar för att placera särskola på Brofästet har tidigare redovisats.
I samband med att den utredningen lämnades till kommunfullmäktige beslutade Barn- och ungdomsnämnden att kommande utredning om ytterligare

Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret
Adress Box 951, 391 29 KALMAR │ Besök Skeppsbrogatan 55
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skolverksamhet också skulle belysa möjligheterna till en fullständig F-9 skola på
Brofästet.
Bakgrund
Antalet elever i grundskolan ökar kraftigt de kommande åren. Detta gäller i
synnerhet centrala Kalmar, både på grund av större barnkullar och som en
effekt av förtätat bostadsbyggande. Befintliga skolor är redan i dag i stort sett
fullt utnyttjade och nya skollokaler kommer att behövas inom några få år.
Särskolan i Kalmar har sedan länge varit i behov av nya och ändamålsenliga
lokaler. En viktig princip för placering av särskolan har också varit att denna
bör ligga tillsammans med en grundskola.
Nya skollokaler behövs alltså i centrala Kalmar. Det innebär i sin tur stora
kommunala investeringar eller att söka lösningar i de lokaler kommunen redan
äger. Ett problem i sammanhanget är också att de skolor som behöver utökad
kapacitet, främst Vasaskolan och Lindöskolan, saknar fysisk möjlighet att
byggas ut.

Ovanstående bild visar den procentuella elevutvecklingen i centralortens skolområden. Fram till i dag har elevunderlaget i Vasaskolans, Lindöskolans och
Kalmarsundsskolans områden ökat kraftigt. Samtliga skolor kommer även fortsatt att få ytterligare elevökningar. Fördelningen mellan enskilda områden är
beroende av när och i vilken omfattning enskilda bostadsprojekt blir inflyttningsklara.
Beslutet om Linnéuniversitetets nybyggnation och flytt till hamnen gör att flera
stora lokaler blir tillgängliga. Många av dessa ägs av kommunen via KIFAB.
Det är då naturligt att undersöka om någon av dessa är lämplig för att möta
behovet av skollokaler. Efter inledande studier är den sammantagna bedömningen att Brofästet har de lokaler som bäst motsvarar skolans behov.
Skola på Brofästet
Brofästets centrala läge och stora lokalytor kan inrymma flera verksamheter
såsom förskola, grundskola samt särskola. I flera delar kan lokalerna enkelt
anpassas till skolans behov utan omfattande investeringar. I hotelldelen av lokalerna finns dessutom en matsal och ett kök.
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Särskola
Brofästet har kapacitet att inrymma särskola med möjligheter att anpassa lokalerna efter verksamhetens behov. En viktig förutsättning för särskolans placering är att det finns en grundskola på samma ställe. Med en sådan lösning uppfylls grundtanken med en integrerad särskola. Möjligheter, anpassningsbehov
etc. har nu utretts och man kan konstatera att förutsättningarna är goda.
Mellanstadium
När det gäller grundskolan planeras Brofästet inrymma Lindöskolans mellanstadium. Genom en flytt av årskurserna 4-6 till Brofästet löses Lindöskolans
framtida lokalbrist. Lindöskolan tillsammans med Brofästet ger därmed långsiktig möjlighet att tillgodose behovet av skola för centrala Kalmar när antalet
bostäder ökar.
Högstadium
Vidare flyttas årskurserna 7-9 från Vasaskolan och Kalmarsundsskolan till Brofästet och bildar nytt högstadium. Detta får då en storlek som möjliggör bra
tjänstefördelning och behöriga lärare i alla ämnen. Det har också fördelar ur
integrationssynpunkt med elever från många typer av bostadsområden och
bakgrund.
För Vasaskolans del innebär en flytt av årskurserna 7-9 att ytor på skolan frigörs för årskurserna F-6 vilket säkerställer behovet av skollokaler, även på
längre sikt. Vasaskolans lokalsituation är också den som är mest akut där skolan inom något/några år inte kommer att få plats med eleverna i området.
Några årskurser kommer att behöva flytta oavsett lösning.
Kalmarsundskolan skulle om några år ha i närheten av 1000 elever med nuvarande organisation. En flytt av årskurserna 7-9 innebär att skolan minskas något och ges möjlighet att klara ökande elevantal. Delar av de planerade lokalförändringar på skolan inte är nödvändiga längre, men anpassning av nuvarande högstadielokaler till elever i årskurser F-6 måste göras.
Funkaboskolan påverkas också, men i mindre omfattning, eftersom skolan i
dag tar emot elever från Lindöskolan i högstadiet. I framtiden skulle då dessa
elever gå i högstadiet på Brofästet. Det innebär att även Funkaboskolan får
kapacitet för framtida elevökningar.
Gemensamma funktioner och lokaler
Särskola och grundskola på Brofästet kan med fördel ha vissa gemensamma
lokaler för t.ex. skolhälsovård, slöjd, hemkunskap, skolledning och personalutrymmen. Planeringen bör alltså i ett tidigt skede ha detta helhetsperspektiv.
F-9 skola?
I samband med nämnden beslutade att överlämna utredningen om förutsättningar för särskola till kommunfullmäktige gjordes också ett tillägg.
”Ur inkluderings- och barnperspektiv är det prioriterat att särskoleeleverna får umgås med
jämnåriga grundskoleelever till vardags. Kommande utredning om lokalisering av ytterligare
skolverksamhet till Brofästet behöver belysa förutsättningar och möjligheter för en F-9 skola”
Denna delutredning har tidigare presenterats för Barn- och ungdomsnämnden.
Sammanfattning:
Ur grundskolans perspektiv är argumenten få för att också flytta Lindöskolans
lågstadium och skapa en F-9 skola på Brofästet. Lindöskolan har fungerande
lokaler och utemiljö, och kommer att ha kapacitet för framtida elevökningar.
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För särskolans del finns fler argument, framför allt ännu större möjligheter till
inkludering, om grundskolan omfattar alla årskurser. En grundläggande utgångspunkt för särskola och grundskola på Brofästet är inkluderingstanken.
Redan i ett läge med grundskolans mellan- och högstadium finns goda möjligheter.
Frågan om att skapa en hel F-9 skola tillsammans med särskolan blir alltså en
avvägning mellan olika intressen.
En grundskola med även lågstadiet på Brofästet skulle vara positivt för särskolan men innebär en del svårlösta problem för grundskolan. Det handlar då
främst om utemiljöer, skolorganisation och att Brofästet skulle bli en ännu
större skola. Detta samtidigt som Lindöskolan redan finns.
Om det huvudsakliga skälet för att flytta även F-3 från Lindöskolan är att det
behövs för särskolans räkning, blir det därmed tveksamt att göra en F-9 skola
på Brofästet. Inte heller ur barnperspektivet, sett ur Lindöelevernas synvinkel,
finns några argument för att även lågstadieeleverna flyttas från Lindöskolan.
Antal elever på Brofästet
Prognosen nedan ger en uppfattning om hur stora skolorna kommer att vara
2019. Bygger på kommunens delområdesprognos som i dagsläget sträcker sig
till 2019. Ny delområdesprognos kommer i juni. Eftersom en ny skola ”avlastar” övriga skolor kommer det att skapa utrymme för framtida elevökningar i
centrala Kalmar.

Skola
Funkaboskolan
Lindöskolan
Kalmarsundsskolan
Vasaskolan
Särskola
Brofästet

Elevantal
2015 2019*
669 610
257 160
809 640
573 450
55
62
0 700

Kommentar
Tappar elevunderlaget från Lindö till högstadiet
Mellanstadiet flyttas till Brofästet (men tillhör Lindöskolan)
Högstadiet flyttas till Brofästet
Högstadiet flyttas till Brofästet
(Ingår i nedanstående)
Ny särskola och skola

*inkl. elevökning t.o.m. 2019

Dimensionering
Skolan beräknas i ett första läge att ha ca 700 elever. Utöver träningssärskola
och grundsärskola ingår två paralleller för mellanstadiet (ca 140 elever) och 7
paralleller högstadiet (ca 500 elever) En skola på Brofästet bör dock dimensioneras för att kunna rymma framtida elevökningar. Det innebär att lokalprogram (behov av klassrum etc.) har viss överdimensionering jämfört mot den
elevutveckling vi kan göra prognos för på kort sikt.
Lokalförslaget
Med utgångspunkt i det lokalprogram (antal elever, klassrum, specialsalar, matsal etc.) som tagits fram har Atrio arkitekter gjort ett förslag på hur Brofästet
kan disponeras och anpassas till särskola, skola och förskola.
Förslaget innebär att stora delar av de två huvudbyggnaderna används för skolverksamhet. Sammantaget utnyttjas lokalerna (ca 14 000 m2) enligt följande:
Högstadium
Mellanstadium
Gemensamt

6 605 m2
1 295 m2
1 395 m2
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Kök
Särskola
Förskola
Hörsal (ingår inte i skolverksamheten)
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350 m2
2 520 m2
1 720 m2
395 m2

Plan 1
Suterrängplan. Innehåller No-salar, bildsalar och slöjdsalar. Här finns också
flera nya entréer till byggnaden. Dessa finns i anslutning till befintliga trapphus.

Plan 2
Markplan. Här finns särskolan, kök och matsal, hemkunskap, allmänna utrymmen, teorisalar för mellan- och högstadium, musik, fritids och skoladministration. Hörsalen (rödmarkerad) behålls och ingår inte i skolytorna.

BUN 2016/0060
Köket kommer att minskas och byggas om. Anledningen är att utrustningen
och lokaler i vissa delar är ca 40 år gamla och behöver ersättas.
Plan 3
Planet innehåller bibliotek, skolhälsovård och arbetsplatser/personalutrymmen.
Här finns också de enda utrymmen i byggnaden som inte utnyttjas av skolan
(kontor). Inte heller ”mediehuset” i öster mot Ängöleden utnyttjas för skola.

Utemiljö och skolgårdar
Anpassningar av utemiljön krävs. Nedanstående bild ger förslag för hur skolgårdar kan disponeras. I dagsläget som tänkbara områden, och i ett scenario
där fler entréer till huvudbyggnaden anordnas. Detta utesluter stora delar av de
parkeringar och biltrafik som finns på området i dag.

Parkering för hämta/lämna-funktion, för besökande och personal anordnas på
området men parkeringar och trafik för idrottsområdet kommer inte längre att
kunna ske på fastigheten.
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Åtgärder utanför fastighetsmark (SBK)
Utredningen pekar på några områden utanför fastighetsmark som kommer att
kräva åtgärd. Detta behöver vara genomfört i samma tid som planerad skolstart, d.v.s. höstterminen 2020. I vissa fall redan till 2019 då parkeringar stängs
av i samband med byggnation.
 Parkeringen väster om Ängöleden, d.v.s. vid Ekudden, behöver utvidgas för att tillgodose behovet från idrottsområdet.
 Tillgänglighet för transporter och spelarbussar till idrottsområdet.
(Från Rådmansgatan?)
 Tillgänglighet till befintlig parkering för boende/idrott som är kvar på
fastighetens nordvästra hörn.
(Från Rådmansgatan?)
 Angöringen mot Gröndalsvägen från skolområdet. Sannolikt kommer
trafikmängden öka, i synnerhet på morgonen när trafiken på Gröndalsvägen är tät. Det handlar om skolskjuts till särskolan och föräldrar som
lämnar sina barn till skola och förskola.
 Friyta för förskolans ändamål utanför fastighetsmark i söder mot koloniområdet.
Förskola
Antalet förskolebarn ökar i Kalmar och i synnerhet i de centrala delarna av
staden. Orsaken är även här ökande barnkullar och ett förtätat bostadsbyggande. Brofästet ger möjligheter till förskola med ett bra läge i staden, men här
krävs att friytor för lek kan säkerställas. En förskola med totalt 8 avdelningar i
två plan är möjlig i den friliggande byggnaden i söder (där FOJO och en del
bostäder finns i dag)

Förskolan får där bra angöringsmöjligheter och möjlighet till de friytor för
lek/utevistelse som krävs. (Planändring?)
Maten till förskolan får i detta fall transporteras från skolans kök.
Idrott
En viktig förutsättning (nödvändig) för en skola på Brofästet är en hall för
skolidrott. Kalmar tennisklubb planerar att utöka sin hallkapacitet och inledande kontakter har tagits om möjligheterna till idrottsundervisning i klubbens
lokaler. Utöver detta är utgångspunkten också att Gröndals B-plan kan utnyttjas för idrottsändamål dagtid. Om en simhall placeras här ökar det möjligheterna för både särskolans och skolans idrottsundervisning. Detta gäller i synnerhet träningsskolan där elever som behöver det kan få tillgång till bassängträning. En simhall skulle också kunna bidra till skolans attraktivitet.
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Avstånd och skolskjutsar och trafik
Oavsett var i centralorten en ny skola placeras kommer nya skolvägar att uppstå. Det innebär att skolvägar måste säkerställas och åtgärder eventuellt göras.
I det sammanhanget är det prioriterat att de yngsta eleverna får kortast skolväg
och har sin skola i närområdet.
En etablering på Brofästet innebär att många högstadieelever får längre till
skolan. De flesta elever kommer att ha en resväg som är kortare än 5 km men
det finns delar inom det tänkta upptagningsområdet som har längre resväg och
därmed rätt till skolskjuts. Utöver eleverna från Rockneby kommer vissa högstadieelever som bor i Ljusstaden och Björkenäsområdet (mer än 5 km) att få
skolskjuts. Avser då busskort till linjelagd trafik.
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en Trafiköversyn inför en eventuell
skola på Brofästet (Bilaga). Som helhet bedöms skolvägarna vara bra. Det
finns många färdvägar som består av gång och cykelvägar samt bostadsgator
som är hastighetsbegränsade till 30 km i timmen. Trafiköversynen ger också
förslag på åtgärder, vissa redan planerade, som ytterligare kan förbättra säkerheten.
Stor skola?
Brofästet blir, sett i Kalmarperspektiv, en relativt stor skola. Dock inte större
än t.ex. Kalmarsundsskolan är i dag. I huvudsak finns det tre områden som
behöver belysas utifrån att skapa en skolenhet av den här storleken:
 Lärares behörigheter/legitimationer och ämnesutveckling
 Elevernas trygghet och trivsel
 Stordrift ur ekonomiskt perspektiv
När det gäller lärares behörigheter och krav på legitimation för de ämnen och
årskurser läraren undervisar i innebär en större skola, med flera paralleller,
större möjligheter att skapa tjänster som stämmer mot lärarnas behörighet.
Detta i sig är ur konkurrenssynpunkt attraktivt när vi behöver anställa lärare. Ju
större tjänsteunderlag, desto fler möjligheter att lösa tjänstefördelning på ett
optimalt sätt. Dessutom kommer det att finnas flera lärare som undervisar i
samma ämnen, vilket möjliggör pedagogiska vinster så som ämnesutveckling,
utbyte av erfarenheter med kollegor i samma situation.
Elevernas trygghet och trivsel är en viktig faktor. Det går dock inte att dra
några slutsatser att en mindre skola är att föredra framför en större. Kalmar
kommun har under en lång tid, årligen genomfört trivsel- och trygghetsenkäter
bland kommunens skolor. Det finns inte något som indikerar att trivseln eller
tryggheten skiljer sig mellan större och mindre skolenheter. Istället kan slutsatsen, av enkäterna, dras; på Kalmar kommuns samtliga skolor är trivsel och
trygghet bland eleverna hög, betydligt högre än rikssnittet.
Utformningen av lokalerna med flera entréer och kapprum ger också möjligheter till mindre arbetsenheter inom skolan.
Slutligen finns synergieffekter att göra om skolenheten är stor; ju större ”ekonomiska muskler” en skolenhet har desto större möjlighet finns att hitta samordningsvinster och på så sätt frigöra resurser som kan riktas till enskilda elever
med större stödbehov såväl som till enskilda elever med behov av större utmaningar. På en skola med större ekonomiska ramar finns bättre möjligheter att
bygga moderna specialsalar i exempelvis slöjd, hem och konsumentkunskap,
fysik, kemi och biologi vilket ger ännu bättre förutsättningar att bedriva en
undervisning av hög kvalitet.
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Investeringar och kostnader
Behovet av nya skollokaler i centralorten kommer att finnas oavsett lösning,
antingen genom att bygga nya skollokaler eller att utnyttja befintliga lokaler.
I båda fallen uppstår också kostnader i infrastruktur t.ex. säkra skolvägar.
Utgångspunkten är då att det är bättre resurshushållning om redan befintliga
lokaler kan användas. När det gäller relationen mellan kostnader för att bygga
nytt eller kostnader för att bygga om får man dock utrycka sig med viss försiktighet. Detta mot bakgrunden att kostnader för att bygga nya lokaler för förskola och skola i motsvarande omfattning inte tagits fram.
Den preliminära hyreskostnaden för samtliga lokaler och verksamheter, inklusive skolgårdar har beräknats till ca 1600 kr/m2.
Kostnaden kan relateras till hyreskostnader för nyproduktion som i snitt för
förskola, särskola, skola och kök ligger på ca 2 800 kr/m2.
Om övrig skolverksamhet flyttas till Brofästet frigör detta lokaler som under en
period kan användas som förskola. Exempel på detta är:
- Lokaler frigörs på Kalmarsundsskolan som kan användas av förskolan.
- Lokaler frigörs på Lindö som kan användas av förskolan.
- Under en period på några år kan det finnas tillgång till lokaler för förskolan
på Vasaskolan.
Det innebär att planerade investeringar i förskolor kan senareläggas eller att
behovet av utbyggnad minskas i det korta perspektivet. På längre sikt måste
lokalerna utnyttjas för skolans räkning och förskolan byggas ut.
Med etablering av ny skola på Brofästet enligt ovan ser Barn- och ungdomsförvaltningen ett minskat behov av investeringar, eller vidare planering för investeringar. Befolkningsutveckling och bostadsbyggande kan dock ge nya förutsättningar för planeringen.
Tidsaspekter
Linnéuniversitetet avser att flytta ut de sista delarna av verksamheten på Brofästet under 2019. (ledigt från kvartal 3, 2019) Samtidigt löper kontraktet med
nuvarande hotell och konferensverksamhet ut. Därefter kan en ombyggnad
och anpassning till särskola, grundskola, förskola och kök ske. Även förändringar av utemiljön genomförs då. Eftersom dessa byggprojekt har relativt stor
omfattning och innebär mycket störningar är det en fördel om allt görs samtidigt och när de nuvarande hyresgästerna flyttat ut. Det innebär att en ny skola
inklusive särskola, på Brofästet kan tas i bruk från höstterminen 2020. Särskolans träningsskola bör dock prioriteras och med utgångspunkten att flytta in
tidigare.
Utifrån skolornas lokalbehov hade det dock varit önskvärt att starta något år
tidigare. Det innebär också att skollokaler som kan omvandlas till förskola
(främst Kalmarsundsskolan) inte blir tillgängliga i den tid när behovet uppstår.
Planeringen för förskoleplatser i centralorten får därmed göras i det perspektivet.
Tillfälliga lösningar
Vasaskolans och Lindöskolans lokalbrist måste få en lösning under några år.
Vasaskolan kan, med viss ansträngning, klara elevökningen fram till 2018 och
Lindöskolan till 2019. När det gäller Vasaskolan ser vi möjligheter på Tullbroskolan men för Lindöskolan återstår problemet att lösa.
Även Kalmarsundsskolan växer ur sina lokaler 2019 och det kommer att bli
trångt.
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Andra alternativ
Med uppdraget att KIFAB’s lediga lokaler i första hand skall prövas för skolutbyggnad har utredningen också översiktligt studerat andra alternativ. Det gäller
då Storken och Norrgård. I det sammanhanget faller Storken bort eftersom
lokalerna har relativt få ytor som kan utnyttjas som klassrum och byggnaden
skulle kräva stora ombyggnader.
Norrgård har i det perspektivet bättre lokaler även om ombyggnader krävs
även här. Möjligheterna till skolgård är begränsade. Norrgård skulle då kunna
inrymma ett mindre högstadium med elever från Vasaskolans område och
Kvarnholmen/Malmen. Detta löser dock inte behovet av nya lokaler för
särskolan, eller avlastar Lindöskolan (mellanstadieelever) och Kalmarsundsskolan.
Ytterligare ett alternativ som framlagts är att förändra upptagningsområden för
skolorna i centrala Kalmar. Eftersom elevökningen är stor i hela centralorten
löser detta dock inte problemet eftersom elevökningen då ”spiller över” på
någon annan skola, som inte heller kommer att ha plats. Som exempel kan
nämnas Falkenbergsskolan. Elevunderlaget i skolans upptagningsområde beräknas öka med ca 100 elever fram till 2019/2020. Främst beroende av bostadsbyggande i området. Konvaljen, Kungsljuset, T-bryggan, Ljungs väg,
Vallmon etc. Detta motsvarar ungefär antalet elever från Rinkabyholm på skolan.
Nya skollokaler måste alltså tas fram, och utifrån principen att de yngsta eleverna skall ha närmast till skolan.
Elevernas, lärarnas och föräldrarnas synpunkter
Elevernas, lärarnas och föräldrarnas synpunkter har samlats in på berörda skolor. Analysen har berört både styrkor/möjligheter och hot/svagheter (SWOT).
Synpunkterna redovisas i bilagorna för Vasaskolan, Lindöskolan och Kalmarsundsskolan
Sammanfattningsvis rör sig styrkor och möjligheter om:
 Lokalerna som uppfattas som bra och ändamålsenliga.
 Närhet till natur, skog och vatten, möjlighet till utomhuslektioner.
 Blandning av elever från olika bakgrund.
 ”Nystart” Elever börjar i en ny skola på högstadiet.
 Den stora skolans möjligheter när det gäller lärarkompetens och specialinsatser.
Några berör också möjligheterna till idrott och för också fram potentialen i om
en simhall placeras här.
Hot och svagheter handlar om:
 Avstånd till skolan för högstadielever.
 Skolvägar och säkerhet.
 Trafikmiljön kring Brofästet
 Oro för en stor skola (trygghet, trivsel, inte bli sedd)
Flera grupper pekar på vikten av att skolgård/utemiljö anpassas.
Under förutsättning att beslut tas kommer personalens synpunkter kring skolorganisation, ledningsfunktion och lokalernas utrustning att beaktas i genomförandeprocessen.
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Konsekvenser för barn och elever
Enligt barnkonventionen ska, vid alla åtgärder som rör barn, barnets bästa komma
i främsta rummet. Förslagets syfte är att ta fram ändamålsenliga lokaler för särskolan och säkra tillgången på skola i centrala Kalmar. Det gäller framför allt de
yngsta eleverna som även i framtiden kan få plats på Vasaskolan, Lindöskolan,
Funkaboskolan och Kalmarsundsskolan. Högstadieelever får längre till skolan än i
dag och får också gå på en större skola. Skola på Brofästet ger också möjlighet till
en bättre integration av elever med olika bakgrund, samt ger organisatoriskt underlag för tillgången på behöriga lärare, som i sin tur kan ge pedagogiska fördelar.
Jämställdhet
Förslaget bedöms inte få några negativa konsekvenser för jämställdhet mellan
män och kvinnor, då det syftar till att ge eleverna möjligheter till undervisning i
ändamålsenliga lokaler oavsett kön.
Miljö
Förslaget bedöms inte få några negativa konsekvenser för miljön.
Behov av beslut
Behovet av att bygga ut skolkapaciteten i centrala Kalmar har förutspåtts sedan
flera år. Detta behov har också ökat och blivit ännu tydligare när planarbete
och bostadsbyggande tagit fart. Skolorna i centralorten kommer att vara fulla
inom några få år. Att göra en ny skola kräver framförhållning för att ge en bra
lösning. Lokaler och utemiljö ska projekteras och byggas om (eller byggas).
Infrastruktur runt skolan ska planeras och genomföras, och en ny skolorganisation tas fram. Det innebär att vi ser ett behov av att beslut om inriktning tas
relativt snart så att genomförandefasen kan påbörjas.

Mats Linde
Förvaltningschef

Torbjörn Hansson
Planeringssekreterare

Bilagor
 Tillägg till utredningsuppdrag - Brofästet som F-9 skola?
 Trafiköversyn inför en eventuell skola på Brofästet
 SWOT-analys Kalmarsundsskolan
 SWOT-analys Vasaskolan
 SWOT-analys Lindöskolan
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Tillägg till utredningsuppdrag

Brofästet som F-9 skola?
I utredningsuppdraget för en ny skola på Brofästet har utgångspunkten varit:
 Särskola
 Mellanstadium med elever från Lindöskolan
 Högstadium med elever från Vasaskolan och Kalmarsundsskolan
Utredningen om förutsättningar för särskola är klar och presenterad för Barnoch ungdomsnämnden. I samband med nämnden beslutade att överlämna utredningen till kommunfullmäktige gjordes också ett tillägg.
”Ur inkluderings- och barnperspektiv är det prioriterat att särskoleeleverna får umgås med
jämnåriga grundskoleelever till vardags. Kommande utredning om lokalisering av ytterligare
skolverksamhet till Brofästet behöver belysa förutsättningar och möjligheter för en F-9 skola”
Särskolan
En grundläggande utgångspunkt för särskola och grundskola på Brofästet är
inkluderingstanken. Redan i ett läge där grundskolans mellan- och högstadium
finns tillsammans med särskolan ges goda möjligheter. För särskolans elever
kan det dock vara positivt om alla grundskolans årskurser, d.v.s. även lågstadiet, finns på Brofästet. Detta skulle underlätta inkludering mot alla åldrar. Om
även F-3 placeras här ges fler möjligheter till lek och spontana möten på raster
och på fritids. Även kursplaneinnehållet för F-3 är på en nivå som kan möjliggöra inkludering av jämnåriga elever i grundsärskolan.
Mötet med grundskolans elever kan handla om samspel, hitta förebilder och
modeller samt skapa ett fungerande sammanhang.
Detta är dock komplexa frågor och det är inte självklart att inkludering uppstår
”av sig själv” enbart för att eleverna är i rätt åldrar.
Grundskolan
En fullständig F-9 skola på Brofästet skulle kunna göras på två sätt. Antingen
genom att även Lindöskolans lågstadium flyttas hit eller genom att ca hälften
av Lindöskolans samtliga elever i årskurserna F-6 flyttas hit.
Lokalytor och utemiljö
Brofästet har möjligen lokalytor som rymmer alla elever, men tillgången till bra
utomhusmiljöer är mer begränsade. Fler elever i lågstadieåldrar ställer krav på
mera ytor för raster och lek. Något som kan bli svårt att tillgodose här.
Skolan blir också sammantaget ännu större, med kanske 900-1000 elever på
sikt.

Förvaltningskontoret │ Barn- och ungdomsförvaltningen
Adress Box 951, 391 29 Kalmar │ Besök Skeppsbrogatan 55
Tel 0480-45 00 00 vx │torbjorn.hansson@kalmar.se
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Skolorganisation och lärarbehörighet
Med utgångspunkt från skollag och läroplan(kursplaner) organiseras skolan
med en stadieindelning. Utöver detta finns också tydliga behörighetskrav för de
lärare som undervisar på respektive stadium. Det innebär att skolan behöver en
viss volym för att säkerställa behörighet och tjänsteunderlag samt ge möjlighet
att organisera skolan på ett effektivt sätt. Detta talar emot att dela Lindöskolans
elever så att hälften av alla F-6 elever flyttas till Brofästet. Förändringar av skolans organisation bör helst ske så att de olika stadierna hålls samman. Även ur
skolutvecklingssynpunkt är detta viktigt så att lärare inom samma stadie får
möjlighet att arbeta med gemensamma frågor.
Fritidshem
Fler lågstadieelever ställer också krav på fritidshem. I dessa åldrar har ca 90%
av eleverna också fritidshemsplats. För mellanstadieelever är denna siffra betydligt lägre. Det innebär att om lågstadiet också finns på Brofästet måste fritidshemmet dels organiseras med större volym och med annan inriktning.
Samma krav på utemiljö som för skolan.
Lindöskolan
Skolan har väl fungerande lokaler i dag. Det gäller både grundskola och fritidshem. I samband med att en ny förskola byggs här förnyas också skolan kök,
vilket är en stor investering. Även åtgärder för trafik och skolgårdsmiljö genomförs under året. Skälet till att mellanstadiet föreslås flyttas till Brofästet är
att skolan på några års sikt kommer att bli för liten. Med enbart lågstadium på
Lindöskolan kommer skolan att ha kapacitet klara framtida elevökningar.
Mot bakgrund av förtätat bostadsbyggande i centrala Kalmar är det nödvändigt
att säkerställa kapacitet på skolorna i området.
Eftersom en ny förskola byggs på Lindöskolan (klar ht 2016) finns också naturliga möjligheter till bra övergångar mellan förskola och skola.
Avvägning mellan olika intressen
Ur grundskolans perspektiv är argumenten få för att också flytta Lindöskolans
lågstadium och skapa en F-9 skola på Brofästet. Lindöskolan har fungerande
lokaler och utemiljö, och kommer att ha kapacitet för framtida elevökningar.
För särskolans del finns fler argument, framför allt möjligheter till inkludering,
om grundskolan omfattar alla årskurser. En grundläggande utgångspunkt för
särskola och grundskola på Brofästet är inkluderingstanken. Redan i ett läge
med grundskolans mellan- och högstadium finns goda möjligheter
Frågan om att skapa en hel F-9 skola tillsammans med särskolan blir alltså en
avvägning mellan olika intressen.
En grundskola med även lågstadiet på Brofästet skulle vara positivt för särskolan men innebär en del svårlösta problem för grundskolan. Det handlar då
främst om utemiljöer, skolorganisation och att Brofästet skulle bli en ännu
större skola. Detta samtidigt som Lindöskolan redan finns.
Om det huvudsakliga skälet för att flytta även F-3 från Lindöskolan är att det
behövs för särskolans räkning, blir det därmed tveksamt att göra en F-9 skola
på Brofästet. Inte heller ur barnperspektivet, sett ur Lindöelevernas synvinkel,
finns några argument för att även lågstadieeleverna flyttas från Lindöskolan.

Linda Törngren Almljung, Samhällsbyggnadskontoret

Trafiköversyn inför en eventuell skola
på Brofästet

Samhällsbyggnadskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 │ Fax 0480-45 04 29
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se

2016-04-06
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Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden tillsammans med KIFAB har fått i uppdrag att
utreda förutsättningar för en ny skola på ”Brofästet” (kv. Telemarken). Detta i
samband med att Linnéuniversitetet flyttar till nya lokaler. Uppdraget består av
följande två delar:
x Utreda förutsättningar för att placera en särskola på Brofästet.
x Utreda förutsättningar för att placera ytterligare skolverksamhet på
Brofästet.
Skola på Brofästet
En skola på Brofästet kan omfatta flera verksamheter såsom följande:
x Förskola med möjlighet att inrymma upp till åtta avdelningar.
x Särskola, bestående av träningsskola och grundsärskola med totalt
cirka 70 elever.
x Grundskola, bestående av Lindöskolans mellanstadium samt Kalmarsundsskolans och Vasaskolans högstadier.
En skola med ovan nämnda verksamheter skulle på sikt ha ett elevantal på
cirka 800 elever och bedöms kunna starta hösten 2020. En särskola på Brofästet kan bli aktuell tidigare.

Syfte och mål
Det övergripande syftet med trafiköversynen är att säkerställa bra och säker
skolväg till och från en skola på Brofästet. Berörda elever kommer från nuvarande Lindöskolans, Vasaskolans och Kalmarsundsskolans upptagningsområde. Trafiköversynen ska beskriva nuvarande trafikförhållanden i form av cykelvägar etc. till Brofästet från tidigare nämnda upptagningsområden. Trafikfarliga delar ska identifieras och förslag på åtgärder för att nå det övergripande
syftet ska föreslås. Vidare ska trafiköversynen redovisa effekter för trafiken på
Gröndalsvägen om förskola och skola etableras på Brofästet.

Avgränsning
Skolområdet (kvartersmark) kommer inte att ingå i denna trafiköversyn.

Nuvarande trafikförhållanden
En tät stad gör det lättare att gå och cykla. Avstånden mellan bostad och olika
målpunkter som skola, arbetsplats, fritidsaktiviteter och affärer påverkar vilket
transportsätt människor väljer. Det är fler som går och cyklar till skolan om
skolan ligger i närheten av eller på vägen till andra målpunkter. För att minska
antalet bilar i skolans närområde, antalet föräldrar som skjutsar med bil, är möjligheterna till bra gång- och cykelvägar och kollektivtrafik viktiga faktorer. Om
en skola ligger nära t.ex. bostaden eller arbetsplatsen behövs inga större omvägar och den totala färdsträckan påverkas i mindre utsträckning. Kalmar tätort
är cirka 3x9 km och saknar större nivåskillnader, vilket ger bra förutsättningar
för att cykla.
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Gång- och cykelvägar
I kartbilden nedan redovisas vart de finns gång- och cykelvägar och vart
cykling sker i gatan tilllsammans med andra trafikanter (i blandtrafik).

Teckenförklaring
= Gång- och cykelväg, tillhör huvudcykelvägnätet
= Gång- och cykelväg
= Blandtrafik i 30 eller 40 km i timmen
= Brofästet, ny skola
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Hastighetsplan
I kartbilden nedan redovisas de hastighetsgränser som är beslutade och snart
kommer att införas. Skyltningen norr om Ölandsleden är färdig och
skyltningen söder om Ölandsleden pågår
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Trafikflöden
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Skolvägar i Kalmar tätort
Den eventuellt nya skolan på Brofästet har ett stort upptagningsområde som
täcker nästan hela Kalmar tätort. Detta gör att det finns många alternativa
färdvägar och att det är svårt att bedöma varje tänkbar väg.
Det som ett barn tycker känns tryggt och enkelt att bedöma i trafiken kan ett
annat barn uppleva som otryggt och svårt att bedöma, barn är olika och mognar olika fort. Barn behöver öva och vistas i trafiken tillsammans med vuxna
för att lära sig ta sig fram på ett säkert sätt. Trafiksäkerhet är vuxnas ansvar och
inga barn eller ungdomar utan trafikvana ska på egen hand vistas i trafiken.
Kalmar tätort har till största delen lokalgator (bostadsgator) med hastigheten
30 km i timmen. De mer trafikerade huvudgatorna har en hastighet på 40 eller
60 km i timmen. Längs de flesta större gatorna finns det separerade gång- och
cykelvägar. De större korsningarna regleras med trafikljus och har således bevakade övergångställe. Det finns även planskilda korsningar bestående av gångoch cykelvägstunnlar under de mer trafikerade huvudgatorna.
Bedömning
Att korsa en gata och att färdas med andra trafikanter innehåller alltid risker.
Trafiksäkerhet bygger på ett gemensamt ansvar som alla trafikanter och
systemutformare såsom kommun samt samhället bär. Trafikregler ska följas
och systemutformarna ser över den fysiska miljön, ifall olyckan inträffar ska
följderna minimeras. Trafiksäkerhetsarbetet i Sverige följer riksdagens fastställande om Nollvisionen. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor
inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken. Enligt Nollvisionen ska allt göras
för att förhindra att människor dödas eller skadas allvarligt. Samtidigt som åtgärder ska vidtas för att förhindra olyckor, måste vägtransportsystemet utformas med hänsyn till insikten om att människor gör misstag och att trafikolyckor därför inte kan undvikas helt. Den perfekta människan finns inte. Nollvisionen accepterar att olyckor inträffar, men inte att de leder till allvarliga personskador.
Den generella bedömningen är att det finns bra skolvägar till och från en eventuell ny skola på Brofästet.
De största anledningarna till att föräldrar skjutsar sina barn är att det är mest
praktiskt för familjen och att föräldrarna anser att skolvägen är farlig. Upplever
föräldrar och elever skolvägen som otrygg och osäker väljer fler att skjutsa sina
barn vilket leder till fler bilar inne på skolområdet och en ökad belastning vid
utfarten till Gröndalsvägen vid hämtning- och lämning.
I bedömningen har hänsyn tagits till; vilka hastigheter som kommer att gälla i
Kalmar (i enlighet med hastighetsöversynen); tillgången till gång- och cykelvägar; tätortens huvudgator med större trafikflöden som behöver korsas samt hur
dessa passager är utformade. Alternativa färdvägar och helheten har tagits med
i bedömningen. I praktiken innebär det att det kan finnas en säker skolväg även
om den inte är den närmsta vägen för eleven. Det kan också vara så att ett vägavsnitt med låg trafikmängd, utan t.ex. gång- och cykelväg, kan ingå i en i övrigt säker skolväg och då icke bedömas som trafikfarlig.
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Det finns många färdvägar som består av gång- och cykelvägar samt bostadsgator med en hastighet på 30km i timmen. I 30km i timmen anses det vara säkert
att cykla på gatan tillsammans med andra fordon.
Det finns åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten ytterligare för både elever
och boende i staden. I Kalmar pågår en kontinuerlig planering och utbyggnad
av nya gång- och cykelvägar och passager i samband med att staden växer.
Även befintliga skolvägar och gatumiljöer förbättras kontinuerligt. En del av
det i dagsläget utpekade förbättringsåtgärderna kan lyftas i pågående planering
medan andra åtgärder behöver utredas vidare och ekonomiska medel behöver
äskas för dessa. I sista kapitler, Åtgärder att ta med i planeringen, presenteras en
kartbild och lista på de förbättringsåtgärder vi ser i dagsläget.
Vidare bör samtliga anslutningar för gång- och cykeltrafik till och från skolområdet (kvartersmark) ses över och vara skilda från motorfordon.
Mellanstadieelever, dvs. 10-12år
Ängö, Lindö, Malmen, Norrgårdsgärdet och Kvarnholmen
Elever bosatta på Ängö har cirka 1,5 km enkel resa till en ny skola på Brofästet,
elever bosatta på Kvarnholmen har cirka 2,5 km enkel resa och elever bosatta
på Malmen och Norrgärdsgärdet har kortare än 2 km enkel resa.

I kartbilden visas möjliga skolvägar, förbättringsåtgärder redovisas i sista kapitlet.
Elever från Lindö och Ängö kan färdas via lokalgator med 30 km i timmen,
gång- och cykelvägar samt passera Ängöleden och Gröndalsvägen i gång- och
cykelvägstunnlar. Boende kring Trädgårdsgatan kan ta sig via bostadsgatorna
Lindölundsgatan och S:ta Gertruds gata i blandtrafik och korsa Erik Dahlbergsväg för att ansluta till separerade gång- och cykelvägar. Lindölundsgatan
och S:ta Gertruds gata är lokala bostadsgator med hastigheten 30 kilometer i
timmen. Förbättringsåtgärder planeras vid passagen över Erik Dahlbergs väg
(vid Lindölundsgatan) och för att genomföra förbättringsåtgärder vid övergångstället över Erik Dahlbergs väg (vid S:ta Gertruds gata) behöver ekono-
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miska medel äskas. Utmed Magistratgatan och vidare längs Lindölundsgatan
fram till Erik Dahlbergs väg kommer byggnation av gång- och cykelväg att
starta under 2016.
Högstadieelever, dvs. 13-15år
Norra Kalmar
Elever i årkurs 7 till 9 bosatta i norra Kalmar ska ta sig cirka 2,5-7 km enkel
resa till en ny skola på Brofästet. Från Norrlidens centrum är det drygt 3 km till
Brofästet och för elever bosatta söder om Norrlidsvägen blir färdvägen kortare
än 5 km. Är skolvägen över 5 km enkel resa så får eleverna skolskjuts.

I kartbilden visas möjliga skolvägar, förbättringsåtgärder redovisas i sista kapitlet.
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Eleverna från norra Kalmar kan färdas via lokalgator med hastigheten 30 km i
timmen, och längs de mer trafikerade huvudgatorna finns gång- och cykelvägar. Under de största gatorna, Ängöleden och Ölandsleden, finns det tunnlar
för gång- och cykeltrafiken. På huvudgatan Norrlidsvägen finns ett
hastighetssäkrat övergångställe vid hållplats Täljstenen och två planskilda
korsningar med gång- och cykeltrafik i tunnlar. Den ena gång- och
cykelvägstunneln finns i närheten av Vita Lammets väg och hållplats Två
bröders väg och den andra gång- och cykelvägstunnel finns vid Norrlidens
centrum.
Eleverna från norra Kalmar kan också välja att färdas i blandtrafik på de lokala
bostadsgatorna i Berga och då behöver de korsa Borgavägen och Trollbackevägen. Enligt trafikmätningen utförd 2015 så har Borgavägen en trafikmängd
på 420 fordon per vardagsmedeldygn varav 9 % utgörs av tung trafik och medelhastigheten ligger på 33 km i timmen. Den låga trafikmängden och hastigheten gör att åtgärder inte kan prioriteras här i dagsläget.
På Trollbackevägen, sträckan väster om Rönnbärsvägen och fram till gång- och
cykelvägen som ansluter, finns inga hastighetsdämpande åtgärder. Skylt A19,
Varning för cyklande och mopedförare, finns uppsatt där gång- och cykelvägen
korsar Trollbackevägen/Granvägen. I övrigt finns inget i gatumiljön som visar
att gång- och cykelvägen korsar gatan och gatuavsnittet inbjuder till en hastighet högre än 30 km i timmen. En förbättringsåtgärd behövs för att säkerställa
en låg hastighet vid korsningspunkten.
Oxhagen
Elever i årkurs 7 till 9 bosatta i västra Kalmar ska ta sig cirka 2-2,5 km enkel
resa till en ny skola på Brofästet.

I kartbilden visas möjliga skolvägar, förbättringsåtgärder redovisas i sista kapitlet.
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Elever som bor i Oxhagen kan färdas i blandtrafik via Axel Oxenstiernas väg
och Jacob Smålänningsgata. Dessa gator kommer att få en hastighet på 30 km i
timmen i samband med hastighetsöversynen. Gång- och cykelväg utmed Jacob
Smålänningsgata samt behov av korsningsåtgärd över Kungsgårdsvägen lyfts i
detaljplanen för Kungsgårdsvägen. Enligt trafikmätningen från 2015 har
Kungsgårdsvägen en trafikmängd på 5447 fordon per vardagsmedeldygn, 4,1
% utgörs av tung trafik och medelhastigheten (mitt på raksträckan) ligger på
48,9km i timmen. Vidare från Jacob Smålänningsgata kan eleverna ta sig över
Norra vägen via ett övergångställe reglerat med trafikljus och därefter färdas på
gång- och cykelvägar alternativt bostadsgator med 30 km i timmen fram till
Brofästet.
Det går också att färdas via Daléngatan ner till Erik Dahlbergs väg och vidare
längs Galggatan. Kungsgårdsvägen behöver korsas. Korsningen regleras med
fyrvägsstopp och övergångställe finns intill korsningen. Förbättringsåtgärder
här lyfts i samband med planering av Stagneliusgatan. Vidare från Galggatan
finns ett övergångställe bevakat med trafikljus över Norra vägen. Vidare färdas
eleverna i blandtrafik via Hantverksgatan och korsa Rådmansgatan för att sedan ansluta till gång- och cykelväg utmed Gröndalsvägen. Behov av gång- och
cykelväg utmed Hantverksgatan och åtgärd vid befintligt övergångställe vid
Rådmansgatan lyfts i arbetet med detaljplanen för Spiggen.
Elever från Oxhagen kan också välja att färdas via Perstorpsvägen för att
komma till Bergabanan och vidare öster mot Brofästet. Enligt trafikmätningen
utförd 2014 har Perstorpsvägen en trafikmängd på 3134 fordon per
vardagsmedeldygn varav 5,6 % utgörs av tung trafik och medelhastighet ligger
på 48,3km i timmen. Det finns ett behov av att förbättra trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter utmed Perstorpsvägen, en gång- och cykelväg bör
byggas. Behovet av gång- och cykelväg lyfts vid planeringen av gamla RIFAområdet. För gång- och cykeltrafik behövs också en hastighetsäkrad passage
över Perstopsvägen, behovet lyfts i arbetet med detaljplanen Kungsgårdsvägen.
Södra Kalmar
Elever i årkurs 7 till 9 bosatta söder om järnvägen ska ta sig cirka 2,5-4 km
enkel resa till en ny skola på Brofästet.
De elever som bor i södra Kalmar behöver korsa flertalet av Kalmars större
gator. Järnvägen och Södra vägen, som för övrigt är en farligt gods led, utgör
en barriär med sin särskilda problematik oavsett om eleverna ska söderut eller
norrut. Det säkraste sättet att korsa en gata är att göra detta planskilt, antingen
via en tunnel eller via en bro. Det finns en planskild järnvägskorsning i västra
Kalmar via Bragebron. Övriga järnvägskorsningar regleras med bommar och
trafikljus. Korsningarna över Södra vägen har övergångställe, vara av två är
bevakade med trafikljus. Elever i södra Kalmar behöver även korsa infartsgatorna Erik Dahlbergs väg och Norra vägen för att komma till Brofästet, detta
kan de göra via övergångställen reglerade med trafikljus.
Ett alternativ eleverna har är att färdas i utkanten av Kvarnholmen, då behöver
Tjärhovsgatan korsas och där finns ett övergångställe reglerat med trafikljus,
vidare behöver infartsgatan Ängöleden korsas och detta kan göras via gångoch cykelvägstunneln vid Brofästet.
Eleverna kan också färdas via Slottsvägen och ta sig över Södra vägen och
järnvägen via den trafikljus reglerade korsningen. Vidare finns gång- och
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cykelväg längs Norra vägens östra sida upp till Gröndalsvägen. Eleverna
behöver korsa Olof Palmes gata vid cikulationen. Enligt trafikmätningen 2014
har Olof Palmes gata en trafikmängd på 5897 fordon per vardagsmedeldygn
varav 11,4 % utgörs av tung trafik och medelhastigheten ligger på 36,2 km i
timmen. För att förbättra trafiksäkerheten kan belysning i parken göra det
lättare att upptäcka cyklister och gående söderifrån under mörkrets timmar.
Nästa gata som ska korsas är Unionsgatan. Där finns ett övergångställe med
mittrefug intill korsningen med Norra vägen, hastigheten bedöms vara låg här.
Vid Trädgårdsgatan finns ytterliggare ett övergångställe med mittrefug intill en
cikulation. Erk Dahlbergs väg och Gröndalsvägen kan korsas via
övergångställen reglerade med trafikljus och vidare kan eleverna färdas i
blandtrafik på Hantverksgatan för att ansluta till gång och cykelvägen utmed
Gröndalsvägen.

I kartbilden visas möjliga skolvägar, förbättringsåtgärder redovisas i sista kapitlet.
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Från Trädgårdsgatan kan eleverna välja att färdas via blandtrafik på
Lindölundsgatan, korsa Erik Dahlbergs väg (där förbättringsåtgärder planeras)
och fortsätta via gång- och cykelvägen (som börja byggas 2016) längs
Magistratgatan. Sedan kan de ta gång- och cykelvägstunneln för att ansluta till
gång- och cykelvägen utmed Gröndals vägen.
Från bostadsgatorna i Kalmarsundsparkern och Stensbergsområdet går det att
färdas via gång- och cykelväg utmed Stensövägen och korsa Södra vägen och
Lorensbergsleden via övergångställen bevakade med trafikljus. Byggnation av
gång- och cykelväg på Esplanaden kommer att starta under 2016. Vid
Esplanaden ansluter gång- och cykelvägen till cykelstråket utmed Norra vägen
för vidare färd mot Brofästet.
Ytterliggare ett alternativ för elever boende i södra Kalmar är att färdas via
Bragebron. Det finns obevakade övergångställen över Södra vägen och Torsåsgatan upp till Erik Dahlbergsväg. Hastigheten vid övergångstället över
Södra vägen bedöms ha en låg hastighet då det ligger precis intill cirkulationen.
Enligt trafikmätningen utförd 2010 så har Torsåsgatan en trafikmängd på 4271
fordon per vardagsmedeldygn varav 14 % utgörs av tung trafik och medelhastigheten ligger på 48km i timmen. Det finns ett behov av att säkerställa en låg
hastighet vid övergångstället och förbättringsåtgärder finns med i planeringen
för 2016. Hastigheten vid övergångstället över Verkstadsgatan bedöms vara låg
då det ligger intill cirkulationen. Vidare finns det övergångställen reglerade med
trafikljus vid Erik Dahlbergsväg. Det finns planerade förbättringsåtgärder vid
övergångstället över Galggatan (vid Polishuset). Österut finns gång- och cykelväg utmed Galggatan och Kungsgårdsvägen samt Norra vägen behöver korsas
för vidare färd i blandtrafik på Hantverksgatan för att sedan ansluta till gångoch cykelvägen utmed Gröndalsvägen.
Elever kan välja att gena över Lorensbergsleden, det finns två obevakade övergångställen mellan Bragebron och Torsåsgatan. Dessa ska förbättras med målning och belysningsåtgärder under 2016. Lorensbergsleden har enligt trafikmätningen från 2014 en trafikmängd på13110 fordon per vardagsmedeldygn
varav 4,4 % utgörs av tung trafik och medelhastigheten ligger på 37,9 km i
timmen. Övergångställena behöver ses över vad gäller korsningsbehov och
hastighetsäkring.
Det kan också vara så att elever väljer att färdas via bostadsgatorna genom
Malmen och korsa Erik Dahlbergs väg vid Biskopsgatan. Enligt trafikmätningen 2014 har Erik Dahlbergsgata en trafikmängd på 11376 fordon per vardagsmedeldygn varav 6,7 % utgörs av tung trafik och medelhastigheten ligger
på 43,7 km i timmen. Övergångstället vid Erik Dahlbergsväg kommer att hastighetssäkras i samband med de byggnationer som pågår. Vidare färd via Biskopsgatan sker i blandtrafik och leder till ett övergångställe över Norra vägen
(vid Friskis och Svettis). Enligt trafikmätningen från 2010 har Norra vägen,
strax söder om tidigare nämnt övergångställe, en trafikmängd på 12078 fordon
per vardagsmedeldygn varav 7 % utgörs av tung trafik och medelhastigheten
ligger på 47 km i timmen. Övergångstället anses inte säkert och kommer att ses
över i samband med annan planering och ombyggnation av Norra vägen.
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Gröndalsvägen
Gröndalsvägen är en av Kalmars huvudgator som kopplar ihop tätortens olika
områden med varandra och samlar upp samt förmedlar trafiken mellan dessa.
Gröndalsvägen utgör en utryckningsväg för ambulansen och trafikeras av bussar, främst till och från Öland. Gröndalsvägen har en enligt trafikmätningen
utför 2014 en trafikmängd på cirka 6553 fordon per vardagsmedeldygn, varav
4,8 procent utgörs av tung trafik och medelhastigheten ligger på 48,6 km i
timmen. Gröndalsvägen är omskyltad till 40km i timmen i samband med hastighetsöversynen.
På sträckan mellan Norra vägen och gång- och cykelvägstunneln (vid Lindöskolan) kan elever gå och cykla i blandtrafik på Hantverksgatan eller via en
ny gång- och cykelväg som planeras utmed Tolvmannagatan. Behov av gångoch cykelväg på Hantverksgatan och eventuella åtgärder för passager lyfts i
arbetet med detaljplanen Spiggen.
Gång- och cykelvägstunneln under Gröndalsvägen riktar sig åt nordväst och
det finns en smal asfalterad gångväg rakt norrut mot Brofästet. Det finns risk
för att gångvägen bredvid gång- och cykelvägstunneln blir en smitväg. Vidare
finns ett obevakat övergångställe vid Arkitektgatan som kan locka elever att gå
och cykla ut på Gröndalsvägen. En trafiksäkerhetsåtgärd består i att ta bort
detta övergångställe, gång- och cykelvägstunneln ska bli det självklara valet för
eleverna.
På gatuavsnittet från gång- och cykelvägstunneln (vid Lindöskolan) till Brofästet finns gång- och cykelväg separerad från körbanan. Gång- och cykelvägen är
smal, knappt tre meter bred. Trottoaren på östra sidan har låg kantsten och tar
slut innan Brofästet vid koloniområdet. Kring infarten till Brofästet finns smala
asfalterade vägar som kan inbjuda till oreglerade passager över Gröndalsvägen.
En grundskola på Brofästet skulle innebära att fordon från skolområdet får
svårt att ta sig ut på Gröndalsvägen i rusningstrafik. Tidigare nämnt gatuavsnitt
bör utredas vidare för att klarlägga lämpliga åtgärder.
Det finns en smal gång- och cykelväg inne på skolområdet (kvartersmark), den
ansluter från trafikljuset vid Ängöleden och slutar strax innan infarten till Brofästet. Samtliga anslutningarna till de allmänna gång- och cykelvägnätet bör se
över i samband med projektering av skolområdet.
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Åtgärder att ta med i planeringen
Ett par alternativa färdvägar, från de tre olika upptagningsområdena, har studerats och en del sträckor och korsningar kan förbättras. Åtgärderna förbättrar
trafiksäkerheten oavsett åldrar och består i att separera fotgängare och cyklister
från motorfordon när hastigheten är över 30 km i timmen. Även en del korsningsbehov för fotgängare och cyklister behöver utredas och eventuellt åtgärdas. I kartbilden nedan och tabellen på nästa sida visas de åtgärder som pekats
ut i dagsläget. En ny skola på Brofästet kan starta 2020 och då bör åtgärderna
vara utredda och genomförda.
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Nummer på
kartbilden

Plats

Åtgärd/Utredas

1

Trollbackevägen, väster om
Olvonstigen

Passageåtgärd

2

Kungsgårdsvägen vid Jacob
Smålännings gata

Passageåtgärd norr om
gatan och övergångställe
söder om gatan

3

Perstorpsvägen

Ny gång- och cykelväg

Perstorpsvägen

Hastighetssäkra övergångstället vid gång-och cykelvägen Bergabanan

4

5

Gröndalsvägen

Kommentar
Lyfts och tas med i den kontunerliga
planeringen för att förbättra befintliga
miljöer.
Lyfter behovet i detaljplanen Kungsgårdsvägen. Är aktuell i samband med
gång- och cykelväg utmed Jacob Smålänningsgata.
Lyfts när en detaljplan för gamla RIFAområdet sätter igång.
Finns med i detaljplanen Kungsgårdsvägen.

Se över sektionen på avUtredning krävs och utifrån denna besnittet mellan Brofästet och höver ekonomiska medel för eventuella
gång- och cykelvägstunneln åtgärder äskas.
vid Lindöskolan.
Lyfts och tas med i den kontunerliga
planeringen för att förbättra befintliga
Ta bort övergångstället
miljöer.
Hastighetssäkra övergång- Lyfts när en detaljplan för gamla RIFAområdet sätter igång.
stället

6

Gröndalsvägen norr om
Arkitektgatan

7

Galggatan

8

Kungsgårdsvägen vid Galggatan

Övergångstället

Hantverksgatan

Gång- och cykelväg

Lyfts och utreds i samband med detaljplan Spiggen.

Magistratgatan i norr vid
vändplatsen

Förhindra cykeltrafik på
gångbanan

Lyfts och tas med i den kontunerliga
planeringen för att förbättra befintliga
miljöer.

9

10

Lyfts och ses över i samband med planering av Stagneliusgatan

Norra vägen vid Biskopsgatan
Erik Dahlbergs väg vid
Lindölundsgatan
Erik Dahlbergs väg vid S:ta
Gertruds gata

Passageåtgärd
Övergångställe

Ekonomiska medel behöver äskas.

14

Torsåsgatan vid Lorensbergsleden

Se över övergångstället

Behöver ses över, belysning och målning ses över 2016.

15

Lorensbergsleden mellan
Se över övergångställena
Bragebron och Torsås gatan

11
12
13

Se över övergångstället

16

Parken mellan järnvägen
och Olof Palmés gata

Belysning

17

Rådmansgatan

Övergångställe

Samtliga gång- och cykelvägstunnlar

Belysning

Tas med när sektionen för Norra vägen
ses över 2016.
Tas med när gång- och cykelväg byggs
längs Magistratgatan 2016.

Behöver ses över, belysning och målning ses över 2016.
Lyfts och tas med i den kontunerliga
planeringen för att förbättra befintliga
miljöer.
Lyfts och utreds i samband med detaljplan Spiggen.
Pågår ett arbete med att rusta upp all
belysning, extra satsningar ska göras i
gång- och cykelvägstunnlar.

Handläggare

Datum

Anette Swenninger

2016-03-02

Ny skola på Brofästet - sammanställning av
SWOT-analys genomförd på Kalmarsundsskolan
SWOT-analys
SWOT i ordet SWOT-analys står för Strengths, Weaknesses, Opportunities and
Threats eller på svenska - Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Risker/hot).

Vårdnadshavare/personal/elevråd åk 4-9, på Kalmarsundsskolan har deltagit i
en diskussion kring konsekvenser av flytten av högstadiet till Brofästet.
Ritningar har presenterats.
SWOT-analys har genomförts och synpunkter sammanställs nedan:
Styrkor, svagheter, möjligheter och hot
Läge
Utemiljö
Innemiljö
Organisation
Inkludering
Övrigt

Särskolan i Kalmar │ Barn-och ungdomsförvaltningen
Adress Tullslätten 4, 392 33 Kalmar
Tel 0480-45 00 00 vx │susanne.lind@kalmar.se
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S W O T- Analys
Grupp: __Elever______________________
Datum: __2016-03-14______________________

Läge

styrkor

svagheter

möjligheter hot

Centralt

Lång skolvägkommer vi att få
busskort?

Fler idrottsmöjligheter.

Mycket att göra

Tennisplaner

Hur blir gemenskapen på en så
stor skola?

Kommer föräldrar
Ligger centralt och att välja Funkabo
nära till mycket
istället?
Trafiksituationen.
Jobbigt att ta sig
till skolan när det
är snö och halt.
Utemiljö

Fin innergård

Innemiljö

Modernt och nytt

Mycket trafik

Organisation

Inkludering

Hur kommer skolledningen att se
ut? Från båda skolorna önskas!
Mer mångfald
KSSelever är vana
vid detta

Hur många lärare
kommer att finnas?
Följs kursplanerna
på samma sätt när
olika skolor skall
bli en?
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En skola med
många nationaliteter möter en
skola med färre
nationaliteter
Övrigt

Skolbussar som
kör en bestämd
rutt?
Man kan vara med
och påverka planering av elevmiljön

S W O T- Analys
Grupp: _Personal__
Datum: _2016-03-15__

Läge

styrkor

svagheter

möjligheter hot

Nära till innerstan

Längre skolväg

Bättre idrottsmöjligheter

Möjligtvis trafiken/lång skolväg

Cafeteria

Fler hemmasittare

Stora utvecklings-möjligheter
för utemiljön
både för elever
och personal

Trafikmiljön

Nära till kulturoch idrottsaktiviteter

För nära innerstan
Tät trafik

Säker skolväg
(cykelväg)
Naturskönt område
Blandade klasser
från olika områden i Kalmar.
Möjliggör integration av olika
samhällsklasser/kulturer.
Utemiljö

Stor idrottsanläggning
Naturskönt område

Stort område
Ingen planerad
skolgård

Närheten till
vattnet
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Stort område
Fin inbyggd gård
Idrottsarenor

Brist på parkeringsplatser.
Många elever ute
samtidigt från
olika organisationer och ”kulturer”.
För dåligt upplyst.

Skolträdgård
Utomhuspedagogik
Fysisk aktivitet
Friskvård för
personal
Vettiga undervisningslokaler.
Alla får möjligheter att påverka
lokaler innan
inflyttning sker

Innemiljö

Ljusa och stora
lokaler
Bra klassrum

Kan vara för stort
Kan vara svårorienterat

Aula

Väldigt många
elever samma yta.

Uppehållsytor
finns - central
cafeteria?

Klassrum i källarplanet, trångt och
mörkt

Vi vill att det
skall vara
SMART-board i
alla klassrum
(inte CLEVERboard)
Fortsatt 1-1
satsning på datorerna?
Finns stora möjligheter att utveckla innemiljön
Fin matsal i restaurangen?

Gröndals fotbollsplaner och
tennisbanor
kanske inte får
vara ifred
Tänka på att behålla mycket av
den varierande
miljön. Inte
bygga bort den.

Otrygga platser i
form av minikorridorer
Utspridda i stora
lokaler, många
ställen att fly
undan,

Bra förberett för
teknik och IT

Kan bli oroligt och
vara svårt att ha
översikt över allaOlika våningar
elever.
och svängda kor- Behövs det olika
ridor skapar
indelningar?
lugnare miljö.
Säkerhet – kunna
låsa skolan utifrån.
Organisation

Vi vet inget om
utformningen av
organisationen
(rektorer, personal m.m.)

Vi vet inget om
utformningen av
organisationen
(rektorer, personal m.m.)

Med tydligt ledarskap och en
vision som genomsyrar hela
skolan finns

Otydligt ledarskap
Viktigt med genomtänkta
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Ämneslärarkompetens kan
bättre utnyttjas
Samordningsvinst
ex.skolpsykolog,
Skolläkare
Fler ämneskollegor att arbeta
med.
Organisera
större event så
som teater och
idrottstävlingar
Skapar likvärdighet

Inkludering

Måste till nya specialsalar, Hkk,
Bild, Musik, NO,
Slöjd och idrott
Rektorer och lärare från två olika
skolor. Samsas?
Kan det bli för
stort?
Hur många rektorer?
Hur många parallellklasser?

stora möjligheter

klassammansättningar.

Små skolor i en?

Olika tider för
inflyttning
(Vasa/Kalmarsu
nd) riskerar att
det blir två skolor.

Möjligheter att
hitta likasinnade
för elever.
Olika ämnesinriktiningar,ex
matte,skapande,
idrott
Gemensamma
regler, förhållningssätt.
Krävs en lyssnande och stark
skolledning.

Kunskap, Omtanke, Mångfald

Kan skapa otrygghet, stor skola

Mixade klasser
från olika bostadsområden
och med särskolan

Obehöriga personer på skolan (i
närheten av skolan) som man inte
har koll på.

Ökad dynamik
mellan elever.

Svårt att få en vikänsla

Stora möjligheter till socialt engagemang
Blir självklart att
arbeta med värdegrund
Större acceptans
för varandras
olikheter
som kommer att
mötas (t.ex. vad
gäller resursfödrdelning)
Klasser måste
blandas inför år
7 för att det skall
bli en skola.
Arbetslagen blir
superviktiga för
att ha bra kon-

Stor skola med
elever från två
olika skolkulturer, ökad risk
för konflikter.
Väl utvecklat
trygghetsarbete
krävs.

Risk för ”vi-ochdem”-tänk då
elever från olika
skolor slås ihop
Hårdare klimat
kanske?
Mer utanförskap
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takt med alla
elever.
Genomtänkta
trygghetsgrupper för att fånga
upp alla elever.
Övrigt

Måste finnas fler
trygga vuxna
kring eleverna
(t.ex. skolvärdinna)
Fritidsgård

Skolan får möjlighet att profilera sig.
Viktigt att kommunen ger en
positiv bild av
den nya skolan

Stort svinn av
elever till friskolor

Viktigt att ge
lärarna tid att
arbeta ihop sig.,
Gör tidiga studiebesök för att
kolla på andra
stora skolor, hur
de har gjort för
att fungera bra,
så att vi inte gör
samma misstag
som de gjorde.

Datorer – en till
en?

Ekonomi?
Salsapengar?

Inhägnat? Begränsat antal
ingångar till
skolområdet.

S W O T- Analys
Grupp: ___Halva högstadiet personal_____________________
Datum: _____15 mars 2016___________________

Läge

styrkor

svagheter

möjligheter hot

Nära centrum.
Närmare till naturupplevelser.

Närheten till centrum,
lockar.
Ansvarsbiten för skolpersonal när det gäller
att vara på skolområdet.
Långt för många 12–13åringar att ta sig till
skolan.
Trafiksäkerhet.
Fler elever kommer att
behöva åka buss. Trötta
elever i överfulla bussar,

Nära till diverse upplevelser som kultur,
eventuell simhall med
behandlingsbad för
särskoleintegrerade
barn.

Äldre universitetsstuderande har sitt boende där 16-års elever
skall ha sin undervisning.
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betydligt längre skoldagar på grund av transporter. Vem vill var kvar
på Fokustid?

Utemiljö

Skyddad miljö för de
yngre.

Innemiljö

Dålig skolgårdsmiljö.

Möjlighet att skapa en
utemiljö som är anpassad för de årskurser som skall ha sin
undervisning där.

Trafiksituationen på
Ängöleden.
Svaga isar vintertid.

Stora ytor, otrygga platser, omöjligt för personal att se alla 1000
elever.

Större klassrum är en
möjlighet men en
realitet? Anpassade
klassrum? Infrastrukturen kan anpassas till
kommande verklighet.

Konfliktsituationer
kan mycket lättare
uppstå. Mängden
elever från skilda håll.
Konkurrentänk.

organisation

Mängden elever bidrar
till bättre ekonomisk
plattform. Tillvalsmöjligheter blir fler.
Färre inställda lektioner, fler lärare tillgängliga för vikariatuppdrag.

Långa beslutskedjor,
tröghet inbyggt i systemet, alla kommer inte
att känna alla, vi-känsla
svårare att skapa och
därmed trohet till gemensamt fattade beslut.
Opersonlig stämning.

Fler ämneskollegor.

Långa beslutskedjor,
tröghet inbyggt i systemet, alla kommer
inte att känna alla, vikänsla svårare att
skapa och därmed
trohet till gemensamt
fattade beslut.
Opersonlig stämning.

inkludering

Fler kontakytor kan
skapas mellan elever.
Fler möjligheter att få
kompisar.

Om tanken är att Vasa
skall dit ett år tidigare än
KSS så kan problem
uppstå när KSS eleverna
skall ”inkluderas” i
verksamheten.

Om Vasa och KSS
börjar samtidigt så kan
en positiv inkludering
ske då det är lika nytt
för alla.
Blanda Vasaelever
med KSS elever kan
ge ”jämnare”* klasser.
Men blir det färre
konflikter??
*ungefärlig likhet i
meritvärdespoängssnitt.

Om tanken är att
inkludera Särskolan
med den vanliga skolan med nästa 1000
högstadieelever så är
det ett hot. Hur
kommer Särskoleleverna att hantera
detta? Det har ju inte
alltid varit friktionsfritt på betydligt
mindre enheter.
Kommer all personal
ha samma tänk när det
gäller klassammansättning? Eller ska
skolledning bestämma
utan samverkan?
Idag finns en närhet
och trygghet mellan
elever och lärare. Vi
ser varandra, känner
varandra. På KSS får
också ALLA vara sig
själva utan kommentarer och nedsättande
kommentarer. Den
”lilla” skolans styrka.

Övrigt

Läget, miljön, storleken
kommer förmodligen att
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få fler vårdnadshavare
och elever att välja
andra skolor.
En gåta är dessutom hur
barn och ungdom skall
klara av långa transporter, långa skoldagar vid
Brofästet när vuxna
människor, kapabla till
universitetsstudier, inte
klarar detta enligt politiker i majoritet.

S W O T- Analys
Grupp: ___Vårdnadshavare KSS_____________________
Datum: ___20216-03-10_____________________

Läge

styrkor

svagheter

möjligheter hot

Nära till strövområde, natur

Hur blir det med
busskortsgränser?

Om simhallen
placeras där också
kommer det att bli
ett fantastiskt
centrum för elever
och aktiviteter

Större risk för
hemmasittare.

Utemiljö

Innemiljö

Segregeringen ökar
då alla inte har möjlighet att ta kostnad
för busskort om
man vill välja Brofästet och inte tillhör upptagningsområdet
Nära till kultur
Osäkra cykelvägar.
Kan bli en aktiv
(bibliotek, muutemiljö då det
seum)
Otrygg trafikmiljö
finns fler förerunt skolan.
ningar runt omkring
Ej upplysta cykelvägar.
Viktigt att KSS IT- Hur löser man
Bra lokaler
satsning får fortbibliotek?
sätta!

Osäkra cykelbanor
på flera ställenNeptunus väg
Berga uddsv
Behövs fler bra
cykelvägar!

Risk att IFK Kalmar och tennisklubben håller på
sina delar och motar bort eleverna.
Stor skola med
många högstadieelever
IT-satsningen
kommer kanske
inte att hänga med
och vara lika ut-
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organisation

Bra med många
paralleller både för
elever och lärare.

inkludering

Att blanda eleverna från de olika
skolorna ger eleverna möjligheter
att bemöta alla
oavsett kulturell
bakgrund, handikapp= Alla är lika
mycket värda!

Övrigt

vecklat som på
KSS
Kommer att skapa Hur blir överlämfler möjligheter för ning och uppföljelever från KSS
ning när eleverna
flyttar över?

Vi får dela med
oss av det mångkulturella!

Eleverna ”tar ett
steg upp”, känner
att de blir äldre.

Kan bli ”överraskningar” när
elever som inte är
vana vid det
mångkulturella
möter detta.

Handläggare:

Datum

Karin Alkeberg
Biträdande rektor

2016-03-16

Ny skola på Brofästet
– sammanställning av SWOT-analys genomförd med elever och
personal på Vasaskolan samt vårdnadshavares synpunkter
Vasaskolan har genomfört en SWOT-analys kring förslaget om att starta en ny
skola på Brofästet. Analysen har genomförts med elevråd och personal på skolan. Samtliga klasser på skolan har informerats och diskuterat förslaget som
underlag till diskussion i elevråden. Synpunkterna har sammanställts och nedan
redovisas elevernas och lärarnas synpunkter separat.
Grupperna har diskuterat förslagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot
utifrån följande punkter:
- Läge
- Utemiljö
- Innemiljö
- Organisation
- Inkludering
- Övrigt
När det gäller dialogen med vårdnadshavare genomfördes det via ett öppet
informationsmöte den 15 mars där förslaget diskuterades. Vid det mötet deltog
Mats Linde och Emad Soukiyh från Barn- och ungdomsförvaltningen. I direkt
anslutning till detta informationsmöte träffade Vasaskolans skolledning skolans
brukarråd där två vårdnadshavare deltog. Föräldrarna känner en stor oro över
förslaget att flytta Vasaskolans högstadium till Brofästet. De har många frågor
och det var därför inte möjligt att genomföra en SWOT-analys. Föräldrarnas
synpunkter sammanfattas i Bilaga 3 i detta dokument.

Bilaga 1: Elevsynpunkter
Bilaga 2: Personalsynpunkter
Bilaga 3: Föräldrasynpunkter

Vasaskolan i Kalmar │ Barn-och ungdomsförvaltningen
Germundsgatan 7-9, 392 45 Kalmar
Tel 0480-45 33 00 vx │
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BILAGA 1

Elevsynpunkter
Styrkor
Läge
- Använda sig av skogen för att genomföra projektarbete
- Möjlighet att ha lektioner ute
- Nära till simhall om den byggs där
Utemiljö
- Ny skolgård (stor och mysig)
Innemiljö
- Nya fina lokaler (stora och bra lokaler)
- Många klassrum vilket möjliggör mindre klasser
- Bra utrustade lokaler anpassade till skola och undervisning
- Stor matsal
- Mer plats både i klassrum och i gemensamma ytor.
Organisation
- Roligt med miljöombyte under skoltiden.
- Blanda elever från andra skolor i åk 7
- Fler elever
- En stor skola, där det finns utrymmet att växa och inte snabbt bli
trångbodd.
Inkludering
- Många klasser och många elever ger möjlighet att lära känna nya och
fler kompisar.
- Elever från fler bostadsområden, lär känna vänner som man inte annars mött.
Övrigt
- När högstadieeleverna flyttar från Vasaskolan blir det mer utrymme för
de lägre årskurserna där.

Svagheter
Läge
- Långt till skolan
- Tar lång tid att ta sig till skolan med cykel eller att gå.
Utemiljö
- Oro att det inte kommer att finnas samma utbud på skolgården på Brofästet som på Vasaskolan.
- Skuggig skolgård
- Att det är studentboende för universitetsstudentet i direkt anslutning
till skolan.
- Instängda skolgårdar
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Innemiljö
- Rund skola
- Svårt att hitta i skolan eftersom den är stor.
Organisation
- En del elever som går på Vasa idag kommer att välja att gå på en annan
skola
- Nya klasser, vill gå med tidigare klasskompisar från Vasa.
- Att det inte är en F-9 skola.
- Stor förändring att gå på en skola med omkring sex parallellklasser.

Möjligheter
Läge
- Nära till bad och natur
- Fina omgivningar
- Nära in till staden
Utemiljö
- Möjlighet att använda sig om den närliggande miljön i skolarbetet.

Hot
Läge
- Störande trafik
- Långt till skolan
- Lång och farlig väg för många. Kommer att korsa flera stora vägar på
vägen till/från skolan.
- Föräldrar kommer att köra sina barn till skolan – mer utsläpp.
- Långt till service, ex mataffär.
- Skolan hamnar utanför centrum.
Organisation
- Att eleverna inte har rätt till busskort
- Att elever väljer andra skolor.
Övrigt:
- Hur ska eleverna få plats på Vasaskolan fram till att den nya skolan står
klar tidigast 2020.
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BILAGA 2

Personalsynpunkter
Styrkor
Läge
- Kringliggande miljön – långt till grannar och butiker
- Närhet till skogen ger möjlighet till exkursioner i NO och andra utomhuslektioner.
Utemiljö
- Bra utemiljö för alla åldrar
- Stora möjligheter till uteundervisning och exkursioner
- Bra med innegårdar
Innemiljö
- Stora ytor
- Nytt och fräscht
- Möjlighetet att dela upp i mindre enheter
- Möjlighet att undvika långa trånga korridorer
- Möjlighet till fler gemensamhetsytor så som fritidsgård, fik, elevrum
och läxläsningsrum.
- Möjlighet till fullt utrustade salar ur IT-synpunkt.
- Ämnesanpassade undervisningssalar.
- Samlingssalar – Aula.
- Viktigt med grupprum.
Organisation
- Bra med fler lärare som undervisar i samma ämne – möjlighet till samplanering, erfarenhetsutbyte och använda sig av varandras kompetenser
- Möjlighet för nystart för lärare och elever
- Stor skola – en stark kraft för att driva fram önskemål och få igenom
satsningar.
- Möjlighet till en annan typ av organisation än den vanliga.
- Specialundervisningens utformning.
- Enklare med tjänster – att alla är behöriga i de ämnen de undervisar i.
Inkludering
- Bra att blanda elever från olika upptagningsområden och olika erfarenheter och socioekonomisk bakgrund.
- Positivt att inkludera de olika skolformerna.
- Eleverna möter barn i särskolan.
Övrigt
- Om man satsar ekonomiskt och personellt med ex. nya moderna specialsalar och en bred kompetens i personalen kan skolan bli attraktiv för
både elever och lärare.
- Möjlighet att använda idrottshallar och ev. simhall av önskad fritidsgård
i anslutning till skolan.
- Nya influenser – lära av varandra om skolor slås ihop.
- Vasaskolan blir en F-6 skola – bra med mindre åldersspann
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Svagheter
Läge
- Långt för eleverna att ta sig till skolan.
Utemiljö
- Långa transportsträckor och svårt att hitta. Särskilt svårt för barn med
perceptionssvårigheter.
- Utemiljön inte anpassad för skola i åk 4-9. Viktigt att budgetera för att
bygga om skolgården efter elevernas behov. Viktig att eleverna har
sysselsättning på raster.
- Många kommer att skjutsa sina barn till skolan – viktigt med säker avlämning och planering av trafiksituationen i övrigt.
Innemiljö
- Risk att salar inte blir tillräckligt utrustade och att det inte finns allt som
behövs för att bedriva undervisning i t.ex NO och idrott. Viktigt att
sakkunniga pedagoger är med i planeringen av salarnas utformning. Till
NO-salar behövs dessutom prepareringsrum.
- Långa transportsträckor och svårt att hitta. Särskilt svårt för barn med
perceptionssvårigheter.
- Svårt att ha uppsikt över så stora ytor
- Har hört att det är lyhört mellan klassrum.
Organisation
- Stor skola kan innebära lång beslutsgång och att det blir tungrott.
- Skolan känns för stor – svårt att hitta gemensamma nämnare för hela
skolan.
- Stor skola har testats tidigare med mindre goda resultat.
- Många elever – hur får vi tiden att räcka till i praktisk estetiska salar
(idrott, slöjd, hemkunskap och bild)?
- Negativt om det blir en rektor. Behov av ett delat rektorsansvar.
- Finns det flexibilitet i skolan om det är så att den behöver växa ytterligare?
- Större skolan, mindre trygghet och ökad risk för mobbing.
- Att F-3 saknas på skolan och att det är ett stort glapp mellan åk 4 och
högstadiebarnen.
Inkludering
- Olika klimat från olika skolor och att eleverna hamnar på kollisionskurs.
- Svårt att inkludera särskolan i en stor organisation.
Övrigt
- Behöver vara ett ordentligt skolbibliotek. Avståndet till stadsbiblioteket
är för långt.
- Många tonåringar på ett ställe. Risk för gängbildning, större konflikter
och att barn ”försvinner” i mängden.
- Oro för vad som händer 2018-2020. Hur ska vi få plats under den tiden
som Vasaskolan är för liten och den nya skolan inte står klar?
- Vad händer med förstelärartjänster när de kommer fler förstelärare till
samma skola?
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Möjligheter
Läge
-

Nära till skog och vatten
Närhet till idrottshallar.
Stadsbussar kan med lätthet gå förbi skolan.
Ingen kiosk i närheten.
Nära till kanotklubb och minigolf.

Utemiljö
- Nära till skog och vatten
- Omväxlande natur
Innemiljö
- Ändamålsenliga och väl utrustade lokaler för en bra undervisning i
både praktiska och teoretiska ämnen.

Hot
Läge
-

70 km/h väg i direkt anslutning till skolan
Lång resväg för eleverna
Cykelvägen är inte tillräckligt säker
Dåliga bussförbindelser
Avskärmat från butiker och liknande.
Långt till muséer och bibliotek.

Utemiljö
- Trafiken runt omkring
Innemiljö
- Nödvändigt med utrymme för fritidsgård eller liknande.
Organisation
- Risk att planeringen går för snabbt och att provisoriska lösningar blir
permanenta.
Inkludering
- Elever och föräldrar som väljer friskolorna försvinner vilket gör att inkluderingen mellan olika upptagningsområden uteblir.
Övrigt
- Förlust av elever till friskolor eftersom avståndet gör att fler
elever/föräldrar kommer att välja en närmare skola.
- Det finns ingen central 7-9 skola kvar i Kalmar.
- Hot uppstår om det inte genomförs på rätt sätt. Erfarenhet från tidigare flyttar och ombyggnationer är att tänka till innan det byggs. Specialsalar i idrott, slöjd, NO och hemskunskap kräver eftertanke och samtal INNAN byggnationer genomförs.
- Att Linnéuniversitetet inte flyttar ut i tid och att den nya skolan försenas.
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BILAGA 3

Föräldrasynpunkter
Vid informationsmötet med föräldrar kring förslaget om ny skola på Brofästet
den 15 mars fanns en påtaglig oro och ett motstånd mot att Vasaskolans elever
föreslås gå på högstadiet på Brofästet.
Föräldrarna är kritiska till:
-

Avståndet – det är långt för barnen att ta sig till skolan.
För stor skola – sju paralleller.
Att de mjuka värdena inte finns med (trygghet, trivsel, bli sedd etc) när
man föreslår en stor skola långt från elevernas hem.
Farliga vägar att korsa på vägen till/från skolan
Trafiksituationen runt omkring.
Vad händer 2018-2020? Hur ska barnen få plats på Vasaskolan fram till
att den nya skolan står klar.

Övrigt:
- Föräldrarna ställer sig frågande till varför uppdraget från politikerna
bara var att utreda förutsättningar för en skola på Brofästet? Varför
inte göra samma utredning om en skola på Norrgård och därmed ha
två alternativ att ta ställning till?
- Varför tittar ni inte på upptagningsområdet för att se om elever kan
styras om?
- Föräldrarna känner oro för att barnperspektivet inte beaktas i utredningen.

Handläggare

Datum

Karin Berggren
0480-45 32 89

2016-03-16

Ny skola på Brofästet - sammanställning av SWOT-analys genomförd
av Lindöskolans elever och personal samt vårdnadshavares synpunkter
SWOT i ordet SWOT-analys står för Strengths, Weaknesses, Opportunities
and Threats eller på svenska – Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Risker/hot.
Analysen har genomförts av elever och personal på Lindöskolan. Samtliga
klasser på skolan har informerats och diskuterat förslaget som underlag till
diskussion i skolans två elevråd. Synpunkterna har sammanställts och nedan
redovisas elevernas och personalens synpunkter separat.
Vårdnadshavare på Lindöskolan har inbjudits till ett öppet föräldramöte den
16 mars 2016. På mötet kom 17 föräldrar. Det har även inkommit två mail
med synpunkter på förslaget från vårdnadshavare.

Bilaga 1:
Bilaga 2:
Bilaga 3:

Elevsynpunkter
Personalsynpunkter
Föräldrasynpunkter

Lindöskolan i Kalmar │ Barn-och ungdomsförvaltningen
Adress Lindövägen 3 Kalmar
Tel 0480-45 00 00 vx │karin.berggren@kalmar.se
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Bilaga 1
Elevsynpunkter elevråd Förskoleklass-årskurs 2
Styrkor/Möjligheter
Utemiljö
- Nya saker att leka med
- Bättre parkeringsmöjligheter
Innemiljö
- Mer plats på den nya skolan
- Mer plats i matsalen
- Nya fina klassrum och toaletter
Organisation
- Byter skola i årskurs 4. Slipper byta i årskurs 7.
Inkludering
- Nya kamrater
Övrigt
- Kul att börja på en ny skola

Svagheter/Hot
Läge
-

Längre till skolan
Kan inte lämna barn på samma ställe
Hittar inte till skolan

Utemiljö
- Kommer sakna utemiljön på Lindöskolan
- Osäkerhet kring skolgården/lekredskap/klassrum
Organisation
- Byta skola många gånger
- Känner inte lärarna
- Känns tråkigt att byta skola i årskurs 4
- Skulle sakna Lindöskolans Tillsammansaktiviteter
- Vill inte splittra klassen
- Stor skola
Övrigt
- Känner inte de äldre barnen
- Syskon man inte får träffa på nya skolan och Lindöskolan
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Elevsynpunkter elevråd årskurs 3-5
Styrkor/Möjligheter
Läge
-

Kortare avstånd

Ute- och innemiljö
- Mer plats
Inkludering
- Fler vänner
- Äldre vänner

Svagheter/Hot
Läge
-

Längre avstånd

Organisation
- Osäkerhet med de äldre eleverna
- Inte få gå på Funkabo på högstadiet
Övrigt
- Kommer att sakna Lindöskolan
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Bilaga 2
Personalsynpunkter
Styrkor
Läge
-

Rymligare än på Lindöskolan som idag är trångbott

Innemiljö
- Nya och fräscha miljöer

Möjligheter
Innemiljö
- Möjligheter till bättre undervisning när fler lokaler finns att tillgå
Organisation
- Större chans att få behöriga lärare
- Lättare att fördela tjänster över mellan- och högstadium
Övrigt
- Chans till profilerad skola

Svagheter
Läge
-

Många barn på högstadiet får en lång skolväg

Utemiljö
- Skolgård?
- Utemiljön kan aldrig bli så bra som på Lindöskolan
Organisation
- Svårare att ha gemensamma aktiviteter när Lindöskolan finns på två ställen
- Vi tappar helhets/åldersperspektivet
- Alldeles för stor skola med 7 paralleller

Hot
Innemiljö
- Var kommer slöjdsalarna att vara? Förflyttningar?
Organisation
- Personalsplittring om en del av personalen byter arbetsplats/skola
- Lindöskolans mellanstadium blir en alldeles för liten del på skolan
- Lindöandan försvinner
- Vi förlorar fler barn till friskolor
- Rektor kan bli långt från verksamheten
- Om Lindöskolan får samma rektor som högstadiet försvinner Lindöskolan
lätt i mängden
- Svårt med samarbete med Lindöskolans lågstadium
- Att kombinera skolidrott med en idrottsförening
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Övrigt
- Risk att detta är en quickfix och att politik går före pedagogik
- Dyrt med många nya specialsalar för No, slöjd och hemkunskap
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Bilaga 3
Föräldrasynpunkter och frågeställningar
-

Bra alternativ till Södra skolan. Bättre läge än Södra skolan.

-

Skolvägen måste säkerställas.
Risk att Lindöidentiteten försvinner.
Farhåga över en ökad anonymitet bland eleverna. Att de inte ska bli
sedda.
För stor skola med sju paralleller på högstadiet.
Lindöskolans mellanstadium blir en väldigt liten del av en stor skola.
Utemiljön upplevs instängd pga att utegården är omgärdad av väggar/hus.
Många olika verksamheter på ett och samma ställe. Kan upplevas
som ”spretigt”.
Farhåga för att kränkningar mellan elever kan öka.
Hur kommer elevvården att organiseras när Lindöskolan finns på två
ställen?
Olämplig åldersfördelning på skolan.
Vad händer 2018-2020? Hur ska eleverna på Lindöskolan få plats
under den perioden?
Varför har kommunen prioriterat att bebygga Lindöskolans skolgård
med nya förskoleavdelningar i stället för nya skollokaler?
Kommer det att finnas fritidshem på den nya skolan?
Om även simhallen placeras i området. Kan det innebära att många
som inte går på skolan kommer att vistas där?

-

Åtgärdslista ‐ Brofästet, säkra skolvägar

Linda Almljung‐Törngren

2016‐04‐08

Pernilla Juto
Nummer i kartbild
(se nästa flik,
åtgärdskarta)
1
2

Plats

Åtgärd/Utredas

Trollbackevägen, väster om
Olvonstigen
Kungsgårdsvägen vid Jacob
Smålännings gata

Passageåtgärd, som Täljstenen, hastighetssäkring och ÖG
(i framtiden cykelöverfart eller redan nu)
Passageåtgärd norr om gatan och övergångställe söder
om gatan, nytt ÖG samt rivning för att göra om befintligt
ÖG till passage.
Ny gång‐ och cykelväg

Lyfts och tas med i den kontunerliga planeringen
för att förbättra befintliga miljöer.
Lyfter behovet i detaljplanen Kungsgårdsvägen. Är
aktuell i samband med gång‐ och cykelväg utmed
Jacob Smålänningsgata.
Lyfts när en detaljplan för gamla RIFA‐området
sätter igång.
Hastighetssäkra övergångstället vid Bergabanan
Finns med i detaljplanen Kungsgårdsvägen.
Se över sektionen på avsnittet mellan Brofästet och gång‐ Utredning krävs och utifrån denna behöver
och cykelvägstunneln vid Lindöskolan.
ekonomiska medel för eventuella åtgärder äskas.

3

Perstorpsvägen

4
5

Perstorpsvägen
Gröndalsvägen

6
7

Gröndalsvägen norr om
Arkitektgatan
Galggatan

8

Kungsgårdsvägen vid Galggatan Övergångstället

9

Hantverksgatan

Gång‐ och cykelväg

10

Magistratgatan i norr vid
vändplatsen
Norra vägen vid Biskopsgatan

Förhindra cykeltrafik på gångbanan

11
12
13
14
15
16
17

Erik Dahlbergs väg vid
Lindölundsgatan
Erik Dahlbergs väg vid S:ta
Gertruds gata
Torsåsgatan vid
Lorensbergsleden
Lorensbergsleden mellan
Bragebron och Torsås gatan
Parken mellan järnvägen och
Olof Palmés gata
Rådmansgatan
Samtliga gång‐ och
cykelvägstunnlar

Kommentar

Ta bort övergångstället, rivningskostnad.
Hastighetssäkra övergångstället

Se över övergångstället (tas det bort eller kan vi ersätta
med något)
Passageåtgärd
Övergångställe (med belysning)
Se över övergångstället
Se över övergångställena
Belysning, ÖG‐belysning och ca 2 stolpar i parken
Övergångställe
Belysning, 11 st GC‐tunnlar omfattas som skolvägar

Lyfts och tas med i den kontunerliga planeringen
för att förbättra befintliga miljöer.
Lyfts när en detaljplan för gamla RIFA‐området
sätter igång.
Lyfts och ses över i samband med planering av
Stagneliusgatan
Lyfts och utreds i samband med detaljplan Spiggen.
Lyfts och tas med i den kontunerliga planeringen
för att förbättra befintliga miljöer.
Tas med när sektionen för Norra vägen ses över
2016.
Tas med när gång‐ och cykelväg byggs längs
Magistratgatan 2016.
Ekonomiska medel behöver äskas.
Behöver ses över, belysning och målning ses över
2016.
Behöver ses över, belysning och målning ses över
2016.
Lyfts och tas med i den kontunerliga planeringen
för att förbättra befintliga miljöer.
Lyfts och utreds i samband med detaljplan Spiggen.
Pågår ett arbete med att rusta upp all belysning,
extra satsningar ska göras i gång‐ och
cykelvägstunnlar.

Kostnadsställe

Tidplan

Kostnad (tkr)
2017

500

DP (PJ)

2017‐2018

300

DP (CFN/MG)

När pengar finns.

1750

DP (PJ)
Utredning först, stor
kostnad

2017‐2018
Innan 2020

300
5000

SF via LA?

Nu?

200

DP (MG)

När pengar finns.

300

Inv. projekt (MG)

När pengar finns.

300

DP (JB)
SF via LA
Inv.projekt (TB)
Inv.projekt (JB/MG)

Utredning, målning &
belysning? (JB)
Utredning, målning &
belysning? (JB)

DP (JB)
SF

1050
Omgående (skyltning på
gång)
2017

200

2016

300

2016

300

2016 & när utredning och
pengar finns.
2016 & när utredning och
pengar finns.
När pengar finns.

Upprustningen kommer att
ta några år, GC‐tunnlar är
prioriterade.

fortsättning på nästa blad

100

300
300
200
300
1100

Nummer i flik
Plats
ytterliggare åtgärder
1
2

Brändtorpsvägen öster till
befintlig parkering
Parkering vid Svinövägen

3

Svinövägen

4
5

Lokalgata in till Tennishallan
Vändplan vid Tennishallen

Åtgärd/Utredas

Kommentar

Ny lokalgata anpassad för Lbn‐ Pb, eller Lbn‐Lbn

Kostnad (tkr)

Tidplan

Kostnad (tkr)
600

Utökad parkering, hela parkeringen görs om och
asfalteras
Byggas om och breddas (Är ca 4m bred och ca 6,5m bred
på mittersta gatuavsnittet.)
Bredda hela gatuavsnittet
Ny vändplan
Kan vara svår att anlägga p.g.a. brist på yta.

Projektering (12%)
Oförutsätt (20%)

Totalsumma:

4500
450
450
300

2292
3820

25212

Åtgärdskarta

Ytterliggare kostnader
Nya investeringar, se gukmarkerat i illustrationsbilden nedan.
1 Ny lokalgata anpassad för Lbn‐ Pb, eller Lbn‐Lbn
2 Utökad parkering, hela parkeringen görs om och asfalteras
3 Svinövägen till parkeringen behöver byggas om.
(Är ca 4m bred och ca 6,5m bred på mittersta gatuavsnittet.)

2

3
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Barn- och ungdomsnämnden

§ 33
Grundskola och förskola på kv. Telemarken
Dnr BUN 2016/0060
Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2016-04-07.
- Tillägg till utredningsuppdrag - Brofästet som F-9 skola?
- Trafiköversyn inför en eventuell skola på Brofästet.
- SWOT-analys Kalmarsundsskolan.
- SWOT-analys Vasaskolan.
- SWOT-analys Lindöskolan.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag att tillsammans med KIFAB
utreda förutsättningar för en ny skola på kv. Telemarken i samband med att
Linnéuniversitetet flyttar till nya lokaler. Uppdraget består av två delar:
- att utreda förutsättningar för att placera särskolan på kv. Telemarken,
- att utreda förutsättningar för att placera ytterligare skolverksamhet på kv.
Telemarken.
Förutsättningar för att placera särskola på kv. Telemarken har tidigare redovisats.
I samband med att den utredningen lämnades till kommunfullmäktige beslutade
barn- och ungdomsnämnden att kommande utredning om ytterligare
skolverksamhet också skulle belysa möjligheterna till en fullständig F-9 skola på
kv. Telemarken.
Förvaltningskontoret redovisar i tjänsteskrivelse, daterad den 7 april 2016,
uppdraget att utreda förutsättningar för att placera ytterligare skolverksamhet på
kv. Telemarken.
Sammanfattningsvis konstaterar utredningen att det, utöver särskola, finns bra
förutsättningar för skola och förskola på kv. Telemarken. Mot bakgrund av
stora barn- och elevökningar i centrala Kalmar, och därmed behov av nya
skollokaler, ger kv. Telemarken goda möjligheter. Detta gäller i synnerhet om
alternativet ställs mot att bygga nya skol- och förskolelokaler, vilket kräver
stora investeringar och i flera fall inte ens är fysiskt möjligt. Skola och förskola
på kv. Telemarken löser lokalbehoven för särskolan, Vasaskolan, Lindöskolan
och Kalmarsundsskolan samt ger möjlighet till fler förskoleplatser.
Högstadieelever får i många fall längre till skolan än i dag. Oavsett var i
centralorten en ny skola placeras kommer nya skolvägar börja användas. Det
Anslaget på kommunens anslagstavla den 28 april 2016
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innebär att skolvägen måste säkerställas och åtgärder eventuellt göras. I det
sammanhanget är det prioriterat att de yngsta eleverna får kortast skolväg och
har sin skola i närområdet. Den trafiköversyn som gjorts visar att det finns
goda möjligheter till säker skolväg för de elever som ska till kv. Telemarken.
En ny skola i sin helhet är möjlig att ta i bruk från höstterminen 2020. Det är
dock prioriterat att särskolans träningsskola kan flytta in tidigare.
Elevernas, lärarnas och föräldrarnas synpunkter har samlats in på berörda
skolor. Analysen har berört både styrkor/möjligheter och hot/svagheter
(SWOT).
Synpunkterna redovisas i bilagorna för Vasaskolan, Lindöskolan och
Kalmarsundsskolan. Under förutsättning att beslut tas kommer personalens
synpunkter kring skolorganisation, ledningsfunktion och lokalernas utrustning
att beaktas i genomförandeprocessen.
Behovet av att bygga ut skolkapaciteten i centrala Kalmar har förutspåtts sedan
flera år. Detta behov har också ökat och blivit ännu tydligare när planarbete
och bostadsbyggande tagit fart. Skolorna i centralorten kommer att vara fulla
inom några få år. Att göra en ny skola kräver framförhållning för att ge en bra
lösning. Lokaler och utemiljö ska projekteras och byggas om (eller byggas).
Infrastruktur runt skolan ska planeras och genomföras, och en ny
skolorganisation tas fram. Det innebär att ett behov ses av att beslut om
inriktning tas relativt snart så att genomförandefasen kan påbörjas.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag.
1. Lasse Johansson (S), Leila ben Larbi (V), Robert Sigvardsson (S), Eva
Jarstad (S), Micaela Glindarv (S) och Patric Vadman (C) föreslår att barnoch ungdomsnämnden ska
- bifalla förvaltningskontorets förslag om att överlämna utredningen till
kommunfullmäktige,
- tillstyrka att särskola, förskola, mellanstadium och högstadium inryms
på kv. Telemarken och uttala att det är viktigt att få tillgång till
lokalerna så tidigt som möjligt. Detta gäller i synnerhet träningsskolan.
2. Måns Linge (M) - med instämmande av Pelle Sederkvist (M), Björn
Brändewall (L) och Eric Dicksson (KD) - föreslår att barn- och
ungdomsnämnden ska avslå Lasse Johanssons m.fl. tilläggsförslag.
3. Björn Brändewall (L), Måns Linge (M), Pelle Sederkvist (M) och Eric
Dicksson (KD) föreslår att barn- och ungdomsnämnden ska uppdra åt
Funkaboskolan att utföra en SWOT-analys liknande de som har gjorts på
andra berörda skolor, och bilägga denna till utredningen.
Ajournering
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Barn- och ungdomsnämndens sammanträde ajourneras kl 15:40-16:05.
Sedan överläggningen avslutats beslutar barn- och ungdomsnämnden först i
enlighet med förvaltningskontorets förslag att överlämna utredningen om
förutsättningar för ytterligare skolverksamhet på kv. Telemarken till
kommunfullmäktige.
Ordföranden frågar härefter om barn- och ungdomsnämnden vill bifalla eller
avslå Björn Brändewalls m.fl. förslag om att uppdra åt Funkaboskolan att
utföra en SWOT-analys liknande de som har gjorts på andra berörda skolor,
och bilägga denna till utredningen. Han finner att barn- och ungdomsnämnden
bifaller förslaget.
Avslutningsvis frågar ordförande om barn- och ungdomsnämnden vill bifalla
eller avslå Lasse Johanssons m.fl. förslag om att tillstyrka att särskola, förskola,
mellanstadium och högstadium inryms på kv. Telemarken och uttala att det är
viktigt att få tillgång till lokalerna så tidigt som möjligt. Detta gäller i synnerhet
träningsskolan. Han finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget.
Omröstning begärs. Barn- och ungdomsnämnden godkänner följande
omröstningsproposition: ”Den som vill bifalla Lasse Johanssons m.fl. förslag
röstar ja, den som vill avslå det röstar nej”. Vid omröstningen avges 6 ja-röster
och 5 nej-röster.
Ja-röst: Leila ben Larbi (V), Robert Sigvardsson (S), Eva Jarstad (S), Micaela
Glindarv (S), Patric Vadman (C), Lasse Johansson (S).
Nej-röst: Björn Brändewall (L), Eric Dicksson (KD), Måns Linge (M), Pelle
Sederkvist (M), Micael Foghagen (SD).
Det innebär att barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att
1. överlämna utredningen om förutsättningar för ytterligare
skolverksamhet på kv. Telemarken till kommunfullmäktige,
2. tillstyrka att särskola, förskola, mellanstadium och högstadium inryms
på kv. Telemarken och uttala att det är viktigt att få tillgång till
lokalerna så tidigt som möjligt. Detta gäller i synnerhet träningsskolan,
3. uppdra åt Funkaboskolan att utföra en SWOT-analys liknande de som
har gjorts på andra berörda skolor, och bilägga denna till utredningen.
Reservationer
Måns Linge (M), Björn Brändewall (L), Eric Dicksson (KD) och Pelle
Sederkvist (M) reserverar sig mot barn- och ungdomsnämndens beslut:
”Vi anser att barn- och ungdomsnämnden fått i uppdrag att utreda
förutsättningarna för skola på Brofästet, inte till- eller avstyrka det. Med
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anledning av det reserverar vi oss till förmån för avslag på förslaget att ’Barnoch ungdomsnämnden tillstyrker att särskola, förskola, mellanstadium och
högstadium inryms på kv. Telemarken och uttalar att det är viktigt att få
tillgång till lokalerna så tidigt som möjligt. Detta gäller i synnerhet
träningssärskolan’.”
Micael Foghagen (SD) reserverar sig mot barn- och ungdomsnämndens beslut
att tillstyrka att särskola, förskola, mellanstadium och högstadium inryms på kv.
Telemarken och uttala att det är viktigt att få tillgång till lokalerna så tidigt som
möjligt. Detta gäller i synnerhet träningsskolan.
Protokollsanteckning
Björn Brändewall (L), Eric Dicksson (KD), Måns Linge (M) och Pelle
Sederkvist (M) lämnar följande protokollsanteckning:
”Utredningen visar att det finns förutsättningar att flytta ytterligare
skolverksamhet till Brofästet. Men för att det även ska bli *bra*
skolverksamhet är det många saker som måste tas hänsyn till.
En stor skola kan antingen fungera bra och frigöra resurser för ökad kvalitet,
eller så skapas social oro med mobbning och sämre resultat som följd. CarlHenrik Adolfssons forskningsöversikt ’Skolstorlekens påverkan på elevers
skolprestationer och sociala situation i skolan’ (2014) konstaterar att det inte
går att entydigt slå fast att skolstorleken har betydelse för elevers skolprestationer, men att det samtidigt finns flera studier som pekar på att elever, särskilt
högstadieelever med socialt utsatt bakgrund, presterar bättre på mindre skolor.
På en stor skola som på Brofästet kan det således vara helt avgörande hur
rektorn organiserar skolan. Kalmarsundsskolan är en skola som i vår mening
har arbetat framgångsrikt med detta; lokalerna är uppdelade i olika block med
mindre uppehållsrum istället för bara ett enda stort; schemat är upplagt så att
inte alla klasser har rast samtidigt; man har frigjort resurser för skolvärdinna så
att eleverna blir sedda utanför lektionstid. Det är viktigt att dessa och andra
lärdomar tas tillvara för att skapa en trygg skolmiljö och bibehålla känslan av en
liten skola, trots att skolan är stor.
En grundtanke med att flytta Särskolan till Brofästet var att eleverna skulle få
integrera sig, dvs få umgås med jämnåriga elever i grundskolan. I utredningen
föreslås mellan- och högstadium, men inget lågstadium. Detta trots att många
särskoleelever mognadsmässigt är mer i nivå med de yngre eleverna och funkar
bäst i spontan lek med dessa. Liggande förslag är alltså inte optimalt för
Särskolan.
En förskola med 8 avdelningar i samma byggnad skulle bli rekordstort för
Kalmar och det ställer vi oss tveksamma till. På samma sätt som med
högstadiet, ställer detta krav på förskolechef att organisera det, och det kan
behövas många ingångar för att minimera mängden spring och möten vid
lämning och hämtning. Vi anser även att en förskola av denna volym behöver
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ha ett mottagningskök av något slag, för att försäkra att spring med matvagnar
och disk inte lämpas över på den pedagogiska personalen.
Om simhall placeras här kan det vara mycket gynnsamt för träningsskolan.
Men det kräver att den simhallen faktiskt byggs med en träningsbassäng, som
har högre vattentemperatur, lift, olika djup och en lugn ljudmiljö. Detta finns
för närvarande inte med i Kultur- och Fritids planering för simhall, så
Kommunfullmäktige behöver i så fall ställa detta krav särskilt inför
upphandling och arkitektuppdrag. Eventuellt kan samarbete sökas med
Landstinget, då det skulle komplettera deras eget behandlingsbad i Kalmar,
som ofta är fullbokat, med ökad kapacitet.
Som utredningen påpekar så är det positivt för integrationen att elever från
olika bakgrund, som Vasaskolan och Kalmarsundsskolan, får blandas. Men
samtidigt kan denna omorganisation leda till rakt motsatt effekt för
Funkaboskolan. Funkaboskolan har redan gått miste om eleverna från
Läckeby, sedan Åbyskolans elever nyligen börjat gå på högstadiet i Lindsdal
istället. Med detta förslag försvinner även eleverna från Lindöskolan, dvs
Ängö, Kvarnholmen, Östra Malmen och Getingen. Kvar på Funkaboskolans
högstadium blir elever från Funkabo, Berga, Djurängen och Krafslösa. Detta
innebär sammantaget ett förändrat elevunderlag, geografiskt mer koncentrerat
och med större tyngdpunkt på social bakgrund med hög SALSA-faktor.”
Sekreterare
Iréne Jonsson
Justeras
Lasse Johansson
Ordförande

Eva Jarstad
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Barn- och ungdomsnämnden

Grundskola och förskola på kv. Telemarken
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att överlämna utredningen om förutsättningar för ytterligare skolverksamhet på kv. Telemarken till kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Utredningen konstaterar att det, utöver särskola, finns bra förutsättningar för
skola och förskola på kv. Telemarken. Mot bakgrund av stora barn- och elevökningar i centrala Kalmar, och därmed behov av nya skollokaler, ger kv. Telemarken goda möjligheter. Detta gäller i synnerhet om alternativet ställs mot
att bygga nya skol- och förskolelokaler, vilket kräver stora investeringar och i
flera fall inte ens är fysiskt möjligt. Skola och förskola på kv. Telemarken löser
lokalbehoven för särskolan, Vasaskolan, Lindöskolan och Kalmarsundsskolan
samt ger möjlighet till fler förskoleplatser.
Högstadieelever får i många fall längre till skolan än i dag. Oavsett var i centralorten en ny skola placeras kommer nya skolvägar börja användas. Det innebär att skolvägen måste säkerställas och åtgärder eventuellt göras. I det sammanhanget är det prioriterat att de yngsta eleverna får kortast skolväg och har
sin skola i närområdet. Den trafiköversyn som gjorts visar att det finns goda
möjligheter till säker skolväg för de elever som ska till kv. Telemarken.
En ny skola i sin helhet är möjlig att ta i bruk från höstterminen 2020. Det är
dock prioriterat att särskolans träningsskola kan flytta in tidigare.
Uppdraget
Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag att tillsammans med KIFAB
utreda förutsättningar för en ny skola på kv. Telemarken i samband med att
Linnéuniversitetet flyttar till nya lokaler. Uppdraget består av två delar:
- att utreda förutsättningar för att placera särskolan på kv. Telemarken,
- att utreda förutsättningar för att placera ytterligare skolverksamhet
på kv. Telemarken.
Förutsättningar för att placera särskola på kv. Telemarken har tidigare redovisats.

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

BUN 2016/0060
I samband med att den utredningen lämnades till kommunfullmäktige beslutade Barn- och ungdomsnämnden att kommande utredning om ytterligare
skolverksamhet också skulle belysa möjligheterna till en fullständig F-9 skola på
kv. Telemarken.
Bakgrund
Antalet elever i grundskolan ökar kraftigt de kommande åren. Detta gäller i
synnerhet centrala Kalmar, både på grund av större barnkullar och som en
effekt av förtätat bostadsbyggande. Befintliga skolor är redan i dag i stort sett
fullt utnyttjade och nya skollokaler kommer att behövas inom några få år.
Särskolan i Kalmar har sedan länge varit i behov av nya och ändamålsenliga
lokaler. En viktig princip för placering av särskolan har också varit att denna
bör ligga tillsammans med en grundskola.
Nya skollokaler behövs alltså i centrala Kalmar. Det innebär i sin tur stora
kommunala investeringar eller att söka lösningar i de lokaler kommunen redan
äger. Ett problem i sammanhanget är också att de skolor som behöver utökad
kapacitet, främst Vasaskolan och Lindöskolan, saknar fysisk möjlighet att
byggas ut.

Ovanstående bild visar den procentuella elevutvecklingen i centralortens skolområden. Fram till i dag har elevunderlaget i Vasaskolans, Lindöskolans och
Kalmarsundsskolans områden ökat kraftigt. Samtliga skolor kommer även fortsatt att få ytterligare elevökningar. Fördelningen mellan enskilda områden är
beroende av när och i vilken omfattning enskilda bostadsprojekt blir inflyttningsklara.
Beslutet om Linnéuniversitetets nybyggnation och flytt till hamnen gör att flera
stora lokaler blir tillgängliga. Många av dessa ägs av kommunen via KIFAB.
Det är då naturligt att undersöka om någon av dessa är lämplig för att möta
behovet av skollokaler. Efter inledande studier är den sammantagna bedömningen att kv. Telemarken har de lokaler som bäst motsvarar skolans behov.
Skola på kv. Telemarken
kv. Telemarkens centrala läge och stora lokalytor kan inrymma flera verksamheter såsom förskola, grundskola samt särskola. I flera delar kan lokalerna enkelt anpassas till skolans behov utan omfattande investeringar. I hotelldelen av
lokalerna finns dessutom en matsal och ett kök.
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Särskola
kv. Telemarken har kapacitet att inrymma särskola med möjligheter att anpassa lokalerna efter verksamhetens behov. En viktig förutsättning för särskolans placering är att det finns en grundskola på samma ställe. Med en sådan
lösning uppfylls grundtanken med en integrerad särskola. Möjligheter, anpassningsbehov etc. har nu utretts och man kan konstatera att förutsättningarna är
goda.
Mellanstadium
När det gäller grundskolan planeras kv. Telemarken inrymma Lindöskolans
mellanstadium. Genom en flytt av årskurserna 4-6 till kv. Telemarken löses
Lindöskolans framtida lokalbrist. Lindöskolan tillsammans med kv. Telemarken ger därmed långsiktig möjlighet att tillgodose behovet av skola för centrala
Kalmar när antalet bostäder ökar.
Högstadium
Vidare flyttas årskurserna 7-9 från Vasaskolan och Kalmarsundsskolan till kv.
Telemarken och bildar nytt högstadium. Detta får då en storlek som möjliggör bra tjänstefördelning och behöriga lärare i alla ämnen. Det har också fördelar ur integrationssynpunkt med elever från många typer av bostadsområden
och bakgrund.
För Vasaskolans del innebär en flytt av årskurserna 7-9 att ytor på skolan frigörs för årskurserna F-6 vilket säkerställer behovet av skollokaler, även på
längre sikt. Vasaskolans lokalsituation är också den som är mest akut där skolan inom något/några år inte kommer att få plats med eleverna i området.
Några årskurser kommer att behöva flytta oavsett lösning.
Kalmarsundskolan skulle om några år ha i närheten av 1000 elever med nuvarande organisation. En flytt av årskurserna 7-9 innebär att skolan minskas något och ges möjlighet att klara ökande elevantal. Delar av de planerade lokalförändringar på skolan inte är nödvändiga längre, men anpassning av nuvarande högstadielokaler till elever i årskurser F-6 måste göras.
Funkaboskolan påverkas också, men i mindre omfattning, eftersom skolan i
dag tar emot elever från Lindöskolan i högstadiet. I framtiden skulle då dessa
elever gå i högstadiet på kv. Telemarken. Det innebär att även Funkaboskolan
får kapacitet för framtida elevökningar.
Gemensamma funktioner och lokaler
Särskola och grundskola på kv. Telemarken kan med fördel ha vissa gemensamma lokaler för t.ex. skolhälsovård, slöjd, hemkunskap, skolledning och personalutrymmen. Planeringen bör alltså i ett tidigt skede ha detta helhetsperspektiv.
F-9 skola?
I samband med nämnden beslutade att överlämna utredningen om förutsättningar för särskola till kommunfullmäktige gjordes också ett tillägg.
”Ur inkluderings- och barnperspektiv är det prioriterat att särskoleeleverna får umgås med
jämnåriga grundskoleelever till vardags. Kommande utredning om lokalisering av ytterligare
skolverksamhet till Brofästet behöver belysa förutsättningar och möjligheter för en F-9 skola”
Denna delutredning har tidigare presenterats för Barn- och ungdomsnämnden.
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Sammanfattning:
Ur grundskolans perspektiv är argumenten få för att också flytta Lindöskolans
lågstadium och skapa en F-9 skola på kv. Telemarken. Lindöskolan har fungerande lokaler och utemiljö, och kommer att ha kapacitet för framtida elevökningar.
För särskolans del finns fler argument, framför allt ännu större möjligheter till
inkludering, om grundskolan omfattar alla årskurser. En grundläggande utgångspunkt för särskola och grundskola på kv. Telemarken är inkluderingstanken. Redan i ett läge med grundskolans mellan- och högstadium finns goda
möjligheter.
Frågan om att skapa en hel F-9 skola tillsammans med särskolan blir alltså en
avvägning mellan olika intressen.
En grundskola med även lågstadiet på kv. Telemarken skulle vara positivt för
särskolan men innebär en del svårlösta problem för grundskolan. Det handlar
då främst om utemiljöer, skolorganisation och att kv. Telemarken skulle bli en
ännu större skola. Detta samtidigt som Lindöskolan redan finns.
Om det huvudsakliga skälet för att flytta även F-3 från Lindöskolan är att det
behövs för särskolans räkning, blir det därmed tveksamt att göra en F-9 skola
på kv. Telemarken. Inte heller ur barnperspektivet, sett ur Lindöelevernas synvinkel, finns några argument för att även lågstadieeleverna flyttas från Lindöskolan.
Antal elever på kv. Telemarken
Prognosen nedan ger en uppfattning om hur stora skolorna kommer att vara
2019. Bygger på kommunens delområdesprognos som i dagsläget sträcker sig
till 2019. Ny delområdesprognos kommer i juni. Eftersom en ny skola ”avlastar” övriga skolor kommer det att skapa utrymme för framtida elevökningar i
centrala Kalmar.

Skola
Funkaboskolan
Lindöskolan
Kalmarsundsskolan
Vasaskolan
Särskola
kv. Telemarken

*inkl. elevökning t.o.m. 2019

Elevantal
2015 2019* Kommentar
669 610 Tappar elevunderlaget från Lindö till högstadiet
Mellanstadiet flyttas till kv. Telemarken (men tillhör
257 160 Lindöskolan)
809 640 Högstadiet flyttas till kv. Telemarken
573 450 Högstadiet flyttas till kv. Telemarken
55
62 (Ingår i nedanstående)
0 700 Ny särskola och skola

Dimensionering
Skolan beräknas i ett första läge att ha ca 700 elever. Utöver träningssärskola
och grundsärskola ingår två paralleller för mellanstadiet (ca 140 elever) och 7
paralleller högstadiet (ca 500 elever) En skola på kv. Telemarken bör dock dimensioneras för att kunna rymma framtida elevökningar. Det innebär att lokalprogram (behov av klassrum etc.) har viss överdimensionering jämfört mot
den elevutveckling vi kan göra prognos för på kort sikt.
Lokalförslaget
Med utgångspunkt i det lokalprogram (antal elever, klassrum, specialsalar, matsal etc.) som tagits fram har Atrio arkitekter gjort ett förslag på hur kv. Telemarken kan disponeras och anpassas till särskola, skola och förskola.
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Förslaget innebär att stora delar av de två huvudbyggnaderna används för skolverksamhet. Sammantaget utnyttjas lokalerna (ca 14 000 m2) enligt följande:
Högstadium
Mellanstadium
Gemensamt
Kök
Särskola
Förskola
Hörsal (ingår inte i skolverksamheten)

6 605 m2
1 295 m2
1 395 m2
350 m2
2 520 m2
1 720 m2
395 m2

Plan 1
Suterrängplan. Innehåller No-salar, bildsalar och slöjdsalar. Här finns också
flera nya entréer till byggnaden. Dessa finns i anslutning till befintliga trapphus.

Plan 2
Markplan. Här finns särskolan, kök och matsal, hemkunskap, allmänna utrymmen, teorisalar för mellan- och högstadium, musik, fritids och skoladministration. Hörsalen (rödmarkerad) behålls och ingår inte i skolytorna.
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Köket kommer att minskas och byggas om. Anledningen är att utrustningen
och lokaler i vissa delar är ca 40 år gamla och behöver ersättas.
Plan 3
Planet innehåller bibliotek, skolhälsovård och arbetsplatser/personalutrymmen.
Här finns också de enda utrymmen i byggnaden som inte utnyttjas av skolan
(kontor). Inte heller ”mediehuset” i öster mot Ängöleden utnyttjas för skola.

Utemiljö och skolgårdar
Anpassningar av utemiljön krävs. Nedanstående bild ger förslag för hur skolgårdar kan disponeras. I dagsläget som tänkbara områden, och i ett scenario
där fler entréer till huvudbyggnaden anordnas. Detta utesluter stora delar av de
parkeringar och biltrafik som finns på området i dag.
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Parkering för hämta/lämna-funktion, för besökande och personal anordnas på
området men parkeringar och trafik för idrottsområdet kommer inte längre att
kunna ske på fastigheten.
Åtgärder utanför fastighetsmark (SBK)
Utredningen pekar på några områden utanför fastighetsmark som kommer att
kräva åtgärd. Detta behöver vara genomfört i samma tid som planerad skolstart, d.v.s. höstterminen 2020. I vissa fall redan till 2019 då parkeringar stängs
av i samband med byggnation.
• Parkeringen väster om Ängöleden, d.v.s. vid Ekudden, behöver utvidgas för att tillgodose behovet från idrottsområdet.
• Tillgänglighet för transporter och spelarbussar till idrottsområdet.
(Från Rådmansgatan?)
• Tillgänglighet till befintlig parkering för boende/idrott som är kvar på
fastighetens nordvästra hörn.
(Från Rådmansgatan?)
• Angöringen mot Gröndalsvägen från skolområdet. Sannolikt kommer
trafikmängden öka, i synnerhet på morgonen när trafiken på Gröndalsvägen är tät. Det handlar om skolskjuts till särskolan och föräldrar som
lämnar sina barn till skola och förskola.
• Friyta för förskolans ändamål utanför fastighetsmark i söder mot koloniområdet.
Förskola
Antalet förskolebarn ökar i Kalmar och i synnerhet i de centrala delarna av
staden. Orsaken är även här ökande barnkullar och ett förtätat bostadsbyggande. kv. Telemarken ger möjligheter till förskola med ett bra läge i staden,
men här krävs att friytor för lek kan säkerställas. En förskola med totalt 8 avdelningar i två plan är möjlig i den friliggande byggnaden i söder (där FOJO
och en del bostäder finns i dag)
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Förskolan får där bra angöringsmöjligheter och möjlighet till de friytor för
lek/utevistelse som krävs. (Planändring?)
Maten till förskolan får i detta fall transporteras från skolans kök.
Idrott
En viktig förutsättning (nödvändig) för en skola på kv. Telemarken är en hall
för skolidrott. Kalmar tennisklubb planerar att utöka sin hallkapacitet och
inledande kontakter har tagits om möjligheterna till idrottsundervisning i klubbens lokaler. Utöver detta är utgångspunkten också att Gröndals B-plan kan
utnyttjas för idrottsändamål dagtid. Om en simhall placeras här ökar det möjligheterna för både särskolans och skolans idrottsundervisning. Detta gäller i
synnerhet träningsskolan där elever som behöver det kan få tillgång till bassängträning. En simhall skulle också kunna bidra till skolans attraktivitet.
Avstånd och skolskjutsar och trafik
Oavsett var i centralorten en ny skola placeras kommer nya skolvägar att uppstå. Det innebär att skolvägar måste säkerställas och åtgärder eventuellt göras.
I det sammanhanget är det prioriterat att de yngsta eleverna får kortast skolväg
och har sin skola i närområdet.
En etablering på kv. Telemarken innebär att många högstadieelever får längre
till skolan. De flesta elever kommer att ha en resväg som är kortare än 5 km
men det finns delar inom det tänkta upptagningsområdet som har längre resväg
och därmed rätt till skolskjuts. Utöver eleverna från Rockneby kommer vissa
högstadieelever som bor i Ljusstaden och Björkenäsområdet (mer än 5 km) att
få skolskjuts. Avser då busskort till linjelagd trafik.
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en Trafiköversyn inför en eventuell
skola på Brofästet (Bilaga). Som helhet bedöms skolvägarna vara bra. Det
finns många färdvägar som består av gång och cykelvägar samt bostadsgator
som är hastighetsbegränsade till 30 km i timmen. Trafiköversynen ger också
förslag på åtgärder, vissa redan planerade, som ytterligare kan förbättra säkerheten.
Stor skola?
kv. Telemarken blir, sett i Kalmarperspektiv, en relativt stor skola. Dock inte
större än t.ex. Kalmarsundsskolan är i dag. I huvudsak finns det tre områden
som behöver belysas utifrån att skapa en skolenhet av den här storleken:
• Lärares behörigheter/legitimationer och ämnesutveckling
• Elevernas trygghet och trivsel
• Stordrift ur ekonomiskt perspektiv
När det gäller lärares behörigheter och krav på legitimation för de ämnen och
årskurser läraren undervisar i innebär en större skola, med flera paralleller,
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större möjligheter att skapa tjänster som stämmer mot lärarnas behörighet.
Detta i sig är ur konkurrenssynpunkt attraktivt när vi behöver anställa lärare. Ju
större tjänsteunderlag, desto fler möjligheter att lösa tjänstefördelning på ett
optimalt sätt. Dessutom kommer det att finnas flera lärare som undervisar i
samma ämnen, vilket möjliggör pedagogiska vinster så som ämnesutveckling,
utbyte av erfarenheter med kollegor i samma situation.
Elevernas trygghet och trivsel är en viktig faktor. Det går dock inte att dra
några slutsatser att en mindre skola är att föredra framför en större. Kalmar
kommun har under en lång tid, årligen genomfört trivsel- och trygghetsenkäter
bland kommunens skolor. Det finns inte något som indikerar att trivseln eller
tryggheten skiljer sig mellan större och mindre skolenheter. Istället kan slutsatsen, av enkäterna, dras; på Kalmar kommuns samtliga skolor är trivsel och
trygghet bland eleverna hög, betydligt högre än rikssnittet.
Utformningen av lokalerna med flera entréer och kapprum ger också möjligheter till mindre arbetsenheter inom skolan.
Slutligen finns synergieffekter att göra om skolenheten är stor; ju större ”ekonomiska muskler” en skolenhet har desto större möjlighet finns att hitta samordningsvinster och på så sätt frigöra resurser som kan riktas till enskilda elever
med större stödbehov såväl som till enskilda elever med behov av större utmaningar. På en skola med större ekonomiska ramar finns bättre möjligheter att
bygga moderna specialsalar i exempelvis slöjd, hem och konsumentkunskap,
fysik, kemi och biologi vilket ger ännu bättre förutsättningar att bedriva en
undervisning av hög kvalitet.
Investeringar och kostnader
Behovet av nya skollokaler i centralorten kommer att finnas oavsett lösning,
antingen genom att bygga nya skollokaler eller att utnyttja befintliga lokaler.
I båda fallen uppstår också kostnader i infrastruktur t.ex. säkra skolvägar.
Utgångspunkten är då att det är bättre resurshushållning om redan befintliga
lokaler kan användas. När det gäller relationen mellan kostnader för att bygga
nytt eller kostnader för att bygga om får man dock utrycka sig med viss försiktighet. Detta mot bakgrunden att kostnader för att bygga nya lokaler för förskola och skola i motsvarande omfattning inte tagits fram.
Den preliminära hyreskostnaden för samtliga lokaler och verksamheter, inklusive skolgårdar har beräknats till ca 1600 kr/m2.
Kostnaden kan relateras till hyreskostnader för nyproduktion som i snitt för
förskola, särskola, skola och kök ligger på ca 2 800 kr/m2.
Om övrig skolverksamhet flyttas till kv. Telemarken frigör detta lokaler som
under en period kan användas som förskola. Exempel på detta är:
- Lokaler frigörs på Kalmarsundsskolan som kan användas av förskolan.
- Lokaler frigörs på Lindö som kan användas av förskolan.
- Under en period på några år kan det finnas tillgång till lokaler för förskolan
på Vasaskolan.
Det innebär att planerade investeringar i förskolor kan senareläggas eller att
behovet av utbyggnad minskas i det korta perspektivet. På längre sikt måste
lokalerna utnyttjas för skolans räkning och förskolan byggas ut.
Med etablering av ny skola på kv. Telemarken enligt ovan ser Barn- och ungdomsförvaltningen ett minskat behov av investeringar, eller vidare planering
för investeringar. Befolkningsutveckling och bostadsbyggande kan dock ge nya
förutsättningar för planeringen.
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Tidsaspekter
Linnéuniversitetet avser att flytta ut de sista delarna av verksamheten på kv.
Telemarken under 2019. (ledigt från kvartal 3, 2019) Samtidigt löper kontraktet
med nuvarande hotell och konferensverksamhet ut. Därefter kan en ombyggnad och anpassning till särskola, grundskola, förskola och kök ske. Även förändringar av utemiljön genomförs då. Eftersom dessa byggprojekt har relativt
stor omfattning och innebär mycket störningar är det en fördel om allt görs
samtidigt och när de nuvarande hyresgästerna flyttat ut. Det innebär att en ny
skola inklusive särskola, på kv. Telemarken kan tas i bruk från höstterminen
2020. Särskolans träningsskola bör dock prioriteras och med utgångspunkten
att flytta in tidigare.
Utifrån skolornas lokalbehov hade det dock varit önskvärt att starta något år
tidigare. Det innebär också att skollokaler som kan omvandlas till förskola
(främst Kalmarsundsskolan) inte blir tillgängliga i den tid när behovet uppstår.
Planeringen för förskoleplatser i centralorten får därmed göras i det perspektivet.
Tillfälliga lösningar
Vasaskolans och Lindöskolans lokalbrist måste få en lösning under några år.
Vasaskolan kan, med viss ansträngning, klara elevökningen fram till 2018 och
Lindöskolan till 2019. När det gäller Vasaskolan ser vi möjligheter på Tullbroskolan men för Lindöskolan återstår problemet att lösa.
Även Kalmarsundsskolan växer ur sina lokaler 2019 och det kommer att bli
trångt.
Andra alternativ
Med uppdraget att KIFAB’s lediga lokaler i första hand skall prövas för skolutbyggnad har utredningen också översiktligt studerat andra alternativ. Det gäller
då Storken och Norrgård. I det sammanhanget faller Storken bort eftersom
lokalerna har relativt få ytor som kan utnyttjas som klassrum och byggnaden
skulle kräva stora ombyggnader.
Norrgård har i det perspektivet bättre lokaler även om ombyggnader krävs
även här. Möjligheterna till skolgård är begränsade. Norrgård skulle då kunna
inrymma ett mindre högstadium med elever från Vasaskolans område och
Kvarnholmen/Malmen. Detta löser dock inte behovet av nya lokaler för
särskolan, eller avlastar Lindöskolan (mellanstadieelever) och Kalmarsundsskolan.
Ytterligare ett alternativ som framlagts är att förändra upptagningsområden för
skolorna i centrala Kalmar. Eftersom elevökningen är stor i hela centralorten
löser detta dock inte problemet eftersom elevökningen då ”spiller över” på
någon annan skola, som inte heller kommer att ha plats. Som exempel kan
nämnas Falkenbergsskolan. Elevunderlaget i skolans upptagningsområde beräknas öka med ca 100 elever fram till 2019/2020. Främst beroende av bostadsbyggande i området. Konvaljen, Kungsljuset, T-bryggan, Ljungs väg,
Vallmon etc. Detta motsvarar ungefär antalet elever från Rinkabyholm på skolan.
Nya skollokaler måste alltså tas fram, och utifrån principen att de yngsta eleverna skall ha närmast till skolan.
Elevernas, lärarnas och föräldrarnas synpunkter
Elevernas, lärarnas och föräldrarnas synpunkter har samlats in på berörda skolor. Analysen har berört både styrkor/möjligheter och hot/svagheter (SWOT).
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Synpunkterna redovisas i bilagorna för Vasaskolan, Lindöskolan och Kalmarsundsskolan
Sammanfattningsvis rör sig styrkor och möjligheter om:
• Lokalerna som uppfattas som bra och ändamålsenliga.
• Närhet till natur, skog och vatten, möjlighet till utomhuslektioner.
• Blandning av elever från olika bakgrund.
• ”Nystart” Elever börjar i en ny skola på högstadiet.
• Den stora skolans möjligheter när det gäller lärarkompetens och specialinsatser.
Några berör också möjligheterna till idrott och för också fram potentialen i om
en simhall placeras här.
Hot och svagheter handlar om:
• Avstånd till skolan för högstadielever.
• Skolvägar och säkerhet.
• Trafikmiljön kring kv. Telemarken
• Oro för en stor skola (trygghet, trivsel, inte bli sedd)
Flera grupper pekar på vikten av att skolgård/utemiljö anpassas.
Under förutsättning att beslut tas kommer personalens synpunkter kring skolorganisation, ledningsfunktion och lokalernas utrustning att beaktas i genomförandeprocessen.
Konsekvenser för barn och elever
Enligt barnkonventionen ska, vid alla åtgärder som rör barn, barnets bästa
komma i främsta rummet. Förslagets syfte är att ta fram ändamålsenliga lokaler
för särskolan och säkra tillgången på skola i centrala Kalmar. Det gäller framför
allt de yngsta eleverna som även i framtiden kan få plats på Vasaskolan, Lindöskolan, Funkaboskolan och Kalmarsundsskolan. Högstadieelever får längre
till skolan än i dag och får också gå på en större skola. Skola på kv. Telemarken
ger också möjlighet till en bättre integration av elever med olika bakgrund,
samt ger organisatoriskt underlag för tillgången på behöriga lärare, som i sin tur
kan ge pedagogiska fördelar.
Jämställdhet
Förslaget bedöms inte få några negativa konsekvenser för jämställdhet mellan
män och kvinnor, då det syftar till att ge eleverna möjligheter till undervisning i
ändamålsenliga lokaler oavsett kön.
Miljö
Förslaget bedöms inte få några negativa konsekvenser för miljön.
Behov av beslut
Behovet av att bygga ut skolkapaciteten i centrala Kalmar har förutspåtts sedan
flera år. Detta behov har också ökat och blivit ännu tydligare när planarbete
och bostadsbyggande tagit fart. Skolorna i centralorten kommer att vara fulla
inom några få år. Att göra en ny skola kräver framförhållning för att ge en bra
lösning. Lokaler och utemiljö ska projekteras och byggas om (eller byggas).
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Infrastruktur runt skolan ska planeras och genomföras, och en ny skolorganisation tas fram. Det innebär att vi ser ett behov av att beslut om inriktning tas
relativt snart så att genomförandefasen kan påbörjas.

Mats Linde
Förvaltningschef

Torbjörn Hansson
Planeringssekreterare

Bilagor
• Tillägg till utredningsuppdrag - Brofästet som F-9 skola?
• Trafiköversyn inför en eventuell skola på Brofästet
• SWOT-analys Kalmarsundsskolan
• SWOT-analys Vasaskolan
• SWOT-analys Lindöskolan
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Torbjörn Hansson
0480 453007
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Tillägg till utredningsuppdrag

Brofästet som F-9 skola?
I utredningsuppdraget för en ny skola på Brofästet har utgångspunkten varit:
 Särskola
 Mellanstadium med elever från Lindöskolan
 Högstadium med elever från Vasaskolan och Kalmarsundsskolan
Utredningen om förutsättningar för särskola är klar och presenterad för Barnoch ungdomsnämnden. I samband med nämnden beslutade att överlämna utredningen till kommunfullmäktige gjordes också ett tillägg.
”Ur inkluderings- och barnperspektiv är det prioriterat att särskoleeleverna får umgås med
jämnåriga grundskoleelever till vardags. Kommande utredning om lokalisering av ytterligare
skolverksamhet till Brofästet behöver belysa förutsättningar och möjligheter för en F-9 skola”
Särskolan
En grundläggande utgångspunkt för särskola och grundskola på Brofästet är
inkluderingstanken. Redan i ett läge där grundskolans mellan- och högstadium
finns tillsammans med särskolan ges goda möjligheter. För särskolans elever
kan det dock vara positivt om alla grundskolans årskurser, d.v.s. även lågstadiet, finns på Brofästet. Detta skulle underlätta inkludering mot alla åldrar. Om
även F-3 placeras här ges fler möjligheter till lek och spontana möten på raster
och på fritids. Även kursplaneinnehållet för F-3 är på en nivå som kan möjliggöra inkludering av jämnåriga elever i grundsärskolan.
Mötet med grundskolans elever kan handla om samspel, hitta förebilder och
modeller samt skapa ett fungerande sammanhang.
Detta är dock komplexa frågor och det är inte självklart att inkludering uppstår
”av sig själv” enbart för att eleverna är i rätt åldrar.
Grundskolan
En fullständig F-9 skola på Brofästet skulle kunna göras på två sätt. Antingen
genom att även Lindöskolans lågstadium flyttas hit eller genom att ca hälften
av Lindöskolans samtliga elever i årskurserna F-6 flyttas hit.
Lokalytor och utemiljö
Brofästet har möjligen lokalytor som rymmer alla elever, men tillgången till bra
utomhusmiljöer är mer begränsade. Fler elever i lågstadieåldrar ställer krav på
mera ytor för raster och lek. Något som kan bli svårt att tillgodose här.
Skolan blir också sammantaget ännu större, med kanske 900-1000 elever på
sikt.

Förvaltningskontoret │ Barn- och ungdomsförvaltningen
Adress Box 951, 391 29 Kalmar │ Besök Skeppsbrogatan 55
Tel 0480-45 00 00 vx │torbjorn.hansson@kalmar.se
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Skolorganisation och lärarbehörighet
Med utgångspunkt från skollag och läroplan(kursplaner) organiseras skolan
med en stadieindelning. Utöver detta finns också tydliga behörighetskrav för de
lärare som undervisar på respektive stadium. Det innebär att skolan behöver en
viss volym för att säkerställa behörighet och tjänsteunderlag samt ge möjlighet
att organisera skolan på ett effektivt sätt. Detta talar emot att dela Lindöskolans
elever så att hälften av alla F-6 elever flyttas till Brofästet. Förändringar av skolans organisation bör helst ske så att de olika stadierna hålls samman. Även ur
skolutvecklingssynpunkt är detta viktigt så att lärare inom samma stadie får
möjlighet att arbeta med gemensamma frågor.
Fritidshem
Fler lågstadieelever ställer också krav på fritidshem. I dessa åldrar har ca 90%
av eleverna också fritidshemsplats. För mellanstadieelever är denna siffra betydligt lägre. Det innebär att om lågstadiet också finns på Brofästet måste fritidshemmet dels organiseras med större volym och med annan inriktning.
Samma krav på utemiljö som för skolan.
Lindöskolan
Skolan har väl fungerande lokaler i dag. Det gäller både grundskola och fritidshem. I samband med att en ny förskola byggs här förnyas också skolan kök,
vilket är en stor investering. Även åtgärder för trafik och skolgårdsmiljö genomförs under året. Skälet till att mellanstadiet föreslås flyttas till Brofästet är
att skolan på några års sikt kommer att bli för liten. Med enbart lågstadium på
Lindöskolan kommer skolan att ha kapacitet klara framtida elevökningar.
Mot bakgrund av förtätat bostadsbyggande i centrala Kalmar är det nödvändigt
att säkerställa kapacitet på skolorna i området.
Eftersom en ny förskola byggs på Lindöskolan (klar ht 2016) finns också naturliga möjligheter till bra övergångar mellan förskola och skola.
Avvägning mellan olika intressen
Ur grundskolans perspektiv är argumenten få för att också flytta Lindöskolans
lågstadium och skapa en F-9 skola på Brofästet. Lindöskolan har fungerande
lokaler och utemiljö, och kommer att ha kapacitet för framtida elevökningar.
För särskolans del finns fler argument, framför allt möjligheter till inkludering,
om grundskolan omfattar alla årskurser. En grundläggande utgångspunkt för
särskola och grundskola på Brofästet är inkluderingstanken. Redan i ett läge
med grundskolans mellan- och högstadium finns goda möjligheter
Frågan om att skapa en hel F-9 skola tillsammans med särskolan blir alltså en
avvägning mellan olika intressen.
En grundskola med även lågstadiet på Brofästet skulle vara positivt för särskolan men innebär en del svårlösta problem för grundskolan. Det handlar då
främst om utemiljöer, skolorganisation och att Brofästet skulle bli en ännu
större skola. Detta samtidigt som Lindöskolan redan finns.
Om det huvudsakliga skälet för att flytta även F-3 från Lindöskolan är att det
behövs för särskolans räkning, blir det därmed tveksamt att göra en F-9 skola
på Brofästet. Inte heller ur barnperspektivet, sett ur Lindöelevernas synvinkel,
finns några argument för att även lågstadieeleverna flyttas från Lindöskolan.

Linda Törngren Almljung, Samhällsbyggnadskontoret

Trafiköversyn inför en eventuell skola
på Brofästet

Samhällsbyggnadskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 │ Fax 0480-45 04 29
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se

2016-04-06
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Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden tillsammans med KIFAB har fått i uppdrag att
utreda förutsättningar för en ny skola på ”Brofästet” (kv. Telemarken). Detta i
samband med att Linnéuniversitetet flyttar till nya lokaler. Uppdraget består av
följande två delar:
x Utreda förutsättningar för att placera en särskola på Brofästet.
x Utreda förutsättningar för att placera ytterligare skolverksamhet på
Brofästet.
Skola på Brofästet
En skola på Brofästet kan omfatta flera verksamheter såsom följande:
x Förskola med möjlighet att inrymma upp till åtta avdelningar.
x Särskola, bestående av träningsskola och grundsärskola med totalt
cirka 70 elever.
x Grundskola, bestående av Lindöskolans mellanstadium samt Kalmarsundsskolans och Vasaskolans högstadier.
En skola med ovan nämnda verksamheter skulle på sikt ha ett elevantal på
cirka 800 elever och bedöms kunna starta hösten 2020. En särskola på Brofästet kan bli aktuell tidigare.

Syfte och mål
Det övergripande syftet med trafiköversynen är att säkerställa bra och säker
skolväg till och från en skola på Brofästet. Berörda elever kommer från nuvarande Lindöskolans, Vasaskolans och Kalmarsundsskolans upptagningsområde. Trafiköversynen ska beskriva nuvarande trafikförhållanden i form av cykelvägar etc. till Brofästet från tidigare nämnda upptagningsområden. Trafikfarliga delar ska identifieras och förslag på åtgärder för att nå det övergripande
syftet ska föreslås. Vidare ska trafiköversynen redovisa effekter för trafiken på
Gröndalsvägen om förskola och skola etableras på Brofästet.

Avgränsning
Skolområdet (kvartersmark) kommer inte att ingå i denna trafiköversyn.

Nuvarande trafikförhållanden
En tät stad gör det lättare att gå och cykla. Avstånden mellan bostad och olika
målpunkter som skola, arbetsplats, fritidsaktiviteter och affärer påverkar vilket
transportsätt människor väljer. Det är fler som går och cyklar till skolan om
skolan ligger i närheten av eller på vägen till andra målpunkter. För att minska
antalet bilar i skolans närområde, antalet föräldrar som skjutsar med bil, är möjligheterna till bra gång- och cykelvägar och kollektivtrafik viktiga faktorer. Om
en skola ligger nära t.ex. bostaden eller arbetsplatsen behövs inga större omvägar och den totala färdsträckan påverkas i mindre utsträckning. Kalmar tätort
är cirka 3x9 km och saknar större nivåskillnader, vilket ger bra förutsättningar
för att cykla.
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Gång- och cykelvägar
I kartbilden nedan redovisas vart de finns gång- och cykelvägar och vart
cykling sker i gatan tilllsammans med andra trafikanter (i blandtrafik).

Teckenförklaring
= Gång- och cykelväg, tillhör huvudcykelvägnätet
= Gång- och cykelväg
= Blandtrafik i 30 eller 40 km i timmen
= Brofästet, ny skola
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Hastighetsplan
I kartbilden nedan redovisas de hastighetsgränser som är beslutade och snart
kommer att införas. Skyltningen norr om Ölandsleden är färdig och
skyltningen söder om Ölandsleden pågår
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Trafikflöden
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Skolvägar i Kalmar tätort
Den eventuellt nya skolan på Brofästet har ett stort upptagningsområde som
täcker nästan hela Kalmar tätort. Detta gör att det finns många alternativa
färdvägar och att det är svårt att bedöma varje tänkbar väg.
Det som ett barn tycker känns tryggt och enkelt att bedöma i trafiken kan ett
annat barn uppleva som otryggt och svårt att bedöma, barn är olika och mognar olika fort. Barn behöver öva och vistas i trafiken tillsammans med vuxna
för att lära sig ta sig fram på ett säkert sätt. Trafiksäkerhet är vuxnas ansvar och
inga barn eller ungdomar utan trafikvana ska på egen hand vistas i trafiken.
Kalmar tätort har till största delen lokalgator (bostadsgator) med hastigheten
30 km i timmen. De mer trafikerade huvudgatorna har en hastighet på 40 eller
60 km i timmen. Längs de flesta större gatorna finns det separerade gång- och
cykelvägar. De större korsningarna regleras med trafikljus och har således bevakade övergångställe. Det finns även planskilda korsningar bestående av gångoch cykelvägstunnlar under de mer trafikerade huvudgatorna.
Bedömning
Att korsa en gata och att färdas med andra trafikanter innehåller alltid risker.
Trafiksäkerhet bygger på ett gemensamt ansvar som alla trafikanter och
systemutformare såsom kommun samt samhället bär. Trafikregler ska följas
och systemutformarna ser över den fysiska miljön, ifall olyckan inträffar ska
följderna minimeras. Trafiksäkerhetsarbetet i Sverige följer riksdagens fastställande om Nollvisionen. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor
inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken. Enligt Nollvisionen ska allt göras
för att förhindra att människor dödas eller skadas allvarligt. Samtidigt som åtgärder ska vidtas för att förhindra olyckor, måste vägtransportsystemet utformas med hänsyn till insikten om att människor gör misstag och att trafikolyckor därför inte kan undvikas helt. Den perfekta människan finns inte. Nollvisionen accepterar att olyckor inträffar, men inte att de leder till allvarliga personskador.
Den generella bedömningen är att det finns bra skolvägar till och från en eventuell ny skola på Brofästet.
De största anledningarna till att föräldrar skjutsar sina barn är att det är mest
praktiskt för familjen och att föräldrarna anser att skolvägen är farlig. Upplever
föräldrar och elever skolvägen som otrygg och osäker väljer fler att skjutsa sina
barn vilket leder till fler bilar inne på skolområdet och en ökad belastning vid
utfarten till Gröndalsvägen vid hämtning- och lämning.
I bedömningen har hänsyn tagits till; vilka hastigheter som kommer att gälla i
Kalmar (i enlighet med hastighetsöversynen); tillgången till gång- och cykelvägar; tätortens huvudgator med större trafikflöden som behöver korsas samt hur
dessa passager är utformade. Alternativa färdvägar och helheten har tagits med
i bedömningen. I praktiken innebär det att det kan finnas en säker skolväg även
om den inte är den närmsta vägen för eleven. Det kan också vara så att ett vägavsnitt med låg trafikmängd, utan t.ex. gång- och cykelväg, kan ingå i en i övrigt säker skolväg och då icke bedömas som trafikfarlig.
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Det finns många färdvägar som består av gång- och cykelvägar samt bostadsgator med en hastighet på 30km i timmen. I 30km i timmen anses det vara säkert
att cykla på gatan tillsammans med andra fordon.
Det finns åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten ytterligare för både elever
och boende i staden. I Kalmar pågår en kontinuerlig planering och utbyggnad
av nya gång- och cykelvägar och passager i samband med att staden växer.
Även befintliga skolvägar och gatumiljöer förbättras kontinuerligt. En del av
det i dagsläget utpekade förbättringsåtgärderna kan lyftas i pågående planering
medan andra åtgärder behöver utredas vidare och ekonomiska medel behöver
äskas för dessa. I sista kapitler, Åtgärder att ta med i planeringen, presenteras en
kartbild och lista på de förbättringsåtgärder vi ser i dagsläget.
Vidare bör samtliga anslutningar för gång- och cykeltrafik till och från skolområdet (kvartersmark) ses över och vara skilda från motorfordon.
Mellanstadieelever, dvs. 10-12år
Ängö, Lindö, Malmen, Norrgårdsgärdet och Kvarnholmen
Elever bosatta på Ängö har cirka 1,5 km enkel resa till en ny skola på Brofästet,
elever bosatta på Kvarnholmen har cirka 2,5 km enkel resa och elever bosatta
på Malmen och Norrgärdsgärdet har kortare än 2 km enkel resa.

I kartbilden visas möjliga skolvägar, förbättringsåtgärder redovisas i sista kapitlet.
Elever från Lindö och Ängö kan färdas via lokalgator med 30 km i timmen,
gång- och cykelvägar samt passera Ängöleden och Gröndalsvägen i gång- och
cykelvägstunnlar. Boende kring Trädgårdsgatan kan ta sig via bostadsgatorna
Lindölundsgatan och S:ta Gertruds gata i blandtrafik och korsa Erik Dahlbergsväg för att ansluta till separerade gång- och cykelvägar. Lindölundsgatan
och S:ta Gertruds gata är lokala bostadsgator med hastigheten 30 kilometer i
timmen. Förbättringsåtgärder planeras vid passagen över Erik Dahlbergs väg
(vid Lindölundsgatan) och för att genomföra förbättringsåtgärder vid övergångstället över Erik Dahlbergs väg (vid S:ta Gertruds gata) behöver ekono-
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miska medel äskas. Utmed Magistratgatan och vidare längs Lindölundsgatan
fram till Erik Dahlbergs väg kommer byggnation av gång- och cykelväg att
starta under 2016.
Högstadieelever, dvs. 13-15år
Norra Kalmar
Elever i årkurs 7 till 9 bosatta i norra Kalmar ska ta sig cirka 2,5-7 km enkel
resa till en ny skola på Brofästet. Från Norrlidens centrum är det drygt 3 km till
Brofästet och för elever bosatta söder om Norrlidsvägen blir färdvägen kortare
än 5 km. Är skolvägen över 5 km enkel resa så får eleverna skolskjuts.

I kartbilden visas möjliga skolvägar, förbättringsåtgärder redovisas i sista kapitlet.
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Eleverna från norra Kalmar kan färdas via lokalgator med hastigheten 30 km i
timmen, och längs de mer trafikerade huvudgatorna finns gång- och cykelvägar. Under de största gatorna, Ängöleden och Ölandsleden, finns det tunnlar
för gång- och cykeltrafiken. På huvudgatan Norrlidsvägen finns ett
hastighetssäkrat övergångställe vid hållplats Täljstenen och två planskilda
korsningar med gång- och cykeltrafik i tunnlar. Den ena gång- och
cykelvägstunneln finns i närheten av Vita Lammets väg och hållplats Två
bröders väg och den andra gång- och cykelvägstunnel finns vid Norrlidens
centrum.
Eleverna från norra Kalmar kan också välja att färdas i blandtrafik på de lokala
bostadsgatorna i Berga och då behöver de korsa Borgavägen och Trollbackevägen. Enligt trafikmätningen utförd 2015 så har Borgavägen en trafikmängd
på 420 fordon per vardagsmedeldygn varav 9 % utgörs av tung trafik och medelhastigheten ligger på 33 km i timmen. Den låga trafikmängden och hastigheten gör att åtgärder inte kan prioriteras här i dagsläget.
På Trollbackevägen, sträckan väster om Rönnbärsvägen och fram till gång- och
cykelvägen som ansluter, finns inga hastighetsdämpande åtgärder. Skylt A19,
Varning för cyklande och mopedförare, finns uppsatt där gång- och cykelvägen
korsar Trollbackevägen/Granvägen. I övrigt finns inget i gatumiljön som visar
att gång- och cykelvägen korsar gatan och gatuavsnittet inbjuder till en hastighet högre än 30 km i timmen. En förbättringsåtgärd behövs för att säkerställa
en låg hastighet vid korsningspunkten.
Oxhagen
Elever i årkurs 7 till 9 bosatta i västra Kalmar ska ta sig cirka 2-2,5 km enkel
resa till en ny skola på Brofästet.

I kartbilden visas möjliga skolvägar, förbättringsåtgärder redovisas i sista kapitlet.
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Elever som bor i Oxhagen kan färdas i blandtrafik via Axel Oxenstiernas väg
och Jacob Smålänningsgata. Dessa gator kommer att få en hastighet på 30 km i
timmen i samband med hastighetsöversynen. Gång- och cykelväg utmed Jacob
Smålänningsgata samt behov av korsningsåtgärd över Kungsgårdsvägen lyfts i
detaljplanen för Kungsgårdsvägen. Enligt trafikmätningen från 2015 har
Kungsgårdsvägen en trafikmängd på 5447 fordon per vardagsmedeldygn, 4,1
% utgörs av tung trafik och medelhastigheten (mitt på raksträckan) ligger på
48,9km i timmen. Vidare från Jacob Smålänningsgata kan eleverna ta sig över
Norra vägen via ett övergångställe reglerat med trafikljus och därefter färdas på
gång- och cykelvägar alternativt bostadsgator med 30 km i timmen fram till
Brofästet.
Det går också att färdas via Daléngatan ner till Erik Dahlbergs väg och vidare
längs Galggatan. Kungsgårdsvägen behöver korsas. Korsningen regleras med
fyrvägsstopp och övergångställe finns intill korsningen. Förbättringsåtgärder
här lyfts i samband med planering av Stagneliusgatan. Vidare från Galggatan
finns ett övergångställe bevakat med trafikljus över Norra vägen. Vidare färdas
eleverna i blandtrafik via Hantverksgatan och korsa Rådmansgatan för att sedan ansluta till gång- och cykelväg utmed Gröndalsvägen. Behov av gång- och
cykelväg utmed Hantverksgatan och åtgärd vid befintligt övergångställe vid
Rådmansgatan lyfts i arbetet med detaljplanen för Spiggen.
Elever från Oxhagen kan också välja att färdas via Perstorpsvägen för att
komma till Bergabanan och vidare öster mot Brofästet. Enligt trafikmätningen
utförd 2014 har Perstorpsvägen en trafikmängd på 3134 fordon per
vardagsmedeldygn varav 5,6 % utgörs av tung trafik och medelhastighet ligger
på 48,3km i timmen. Det finns ett behov av att förbättra trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter utmed Perstorpsvägen, en gång- och cykelväg bör
byggas. Behovet av gång- och cykelväg lyfts vid planeringen av gamla RIFAområdet. För gång- och cykeltrafik behövs också en hastighetsäkrad passage
över Perstopsvägen, behovet lyfts i arbetet med detaljplanen Kungsgårdsvägen.
Södra Kalmar
Elever i årkurs 7 till 9 bosatta söder om järnvägen ska ta sig cirka 2,5-4 km
enkel resa till en ny skola på Brofästet.
De elever som bor i södra Kalmar behöver korsa flertalet av Kalmars större
gator. Järnvägen och Södra vägen, som för övrigt är en farligt gods led, utgör
en barriär med sin särskilda problematik oavsett om eleverna ska söderut eller
norrut. Det säkraste sättet att korsa en gata är att göra detta planskilt, antingen
via en tunnel eller via en bro. Det finns en planskild järnvägskorsning i västra
Kalmar via Bragebron. Övriga järnvägskorsningar regleras med bommar och
trafikljus. Korsningarna över Södra vägen har övergångställe, vara av två är
bevakade med trafikljus. Elever i södra Kalmar behöver även korsa infartsgatorna Erik Dahlbergs väg och Norra vägen för att komma till Brofästet, detta
kan de göra via övergångställen reglerade med trafikljus.
Ett alternativ eleverna har är att färdas i utkanten av Kvarnholmen, då behöver
Tjärhovsgatan korsas och där finns ett övergångställe reglerat med trafikljus,
vidare behöver infartsgatan Ängöleden korsas och detta kan göras via gångoch cykelvägstunneln vid Brofästet.
Eleverna kan också färdas via Slottsvägen och ta sig över Södra vägen och
järnvägen via den trafikljus reglerade korsningen. Vidare finns gång- och
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cykelväg längs Norra vägens östra sida upp till Gröndalsvägen. Eleverna
behöver korsa Olof Palmes gata vid cikulationen. Enligt trafikmätningen 2014
har Olof Palmes gata en trafikmängd på 5897 fordon per vardagsmedeldygn
varav 11,4 % utgörs av tung trafik och medelhastigheten ligger på 36,2 km i
timmen. För att förbättra trafiksäkerheten kan belysning i parken göra det
lättare att upptäcka cyklister och gående söderifrån under mörkrets timmar.
Nästa gata som ska korsas är Unionsgatan. Där finns ett övergångställe med
mittrefug intill korsningen med Norra vägen, hastigheten bedöms vara låg här.
Vid Trädgårdsgatan finns ytterliggare ett övergångställe med mittrefug intill en
cikulation. Erk Dahlbergs väg och Gröndalsvägen kan korsas via
övergångställen reglerade med trafikljus och vidare kan eleverna färdas i
blandtrafik på Hantverksgatan för att ansluta till gång och cykelvägen utmed
Gröndalsvägen.

I kartbilden visas möjliga skolvägar, förbättringsåtgärder redovisas i sista kapitlet.
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Från Trädgårdsgatan kan eleverna välja att färdas via blandtrafik på
Lindölundsgatan, korsa Erik Dahlbergs väg (där förbättringsåtgärder planeras)
och fortsätta via gång- och cykelvägen (som börja byggas 2016) längs
Magistratgatan. Sedan kan de ta gång- och cykelvägstunneln för att ansluta till
gång- och cykelvägen utmed Gröndals vägen.
Från bostadsgatorna i Kalmarsundsparkern och Stensbergsområdet går det att
färdas via gång- och cykelväg utmed Stensövägen och korsa Södra vägen och
Lorensbergsleden via övergångställen bevakade med trafikljus. Byggnation av
gång- och cykelväg på Esplanaden kommer att starta under 2016. Vid
Esplanaden ansluter gång- och cykelvägen till cykelstråket utmed Norra vägen
för vidare färd mot Brofästet.
Ytterliggare ett alternativ för elever boende i södra Kalmar är att färdas via
Bragebron. Det finns obevakade övergångställen över Södra vägen och Torsåsgatan upp till Erik Dahlbergsväg. Hastigheten vid övergångstället över
Södra vägen bedöms ha en låg hastighet då det ligger precis intill cirkulationen.
Enligt trafikmätningen utförd 2010 så har Torsåsgatan en trafikmängd på 4271
fordon per vardagsmedeldygn varav 14 % utgörs av tung trafik och medelhastigheten ligger på 48km i timmen. Det finns ett behov av att säkerställa en låg
hastighet vid övergångstället och förbättringsåtgärder finns med i planeringen
för 2016. Hastigheten vid övergångstället över Verkstadsgatan bedöms vara låg
då det ligger intill cirkulationen. Vidare finns det övergångställen reglerade med
trafikljus vid Erik Dahlbergsväg. Det finns planerade förbättringsåtgärder vid
övergångstället över Galggatan (vid Polishuset). Österut finns gång- och cykelväg utmed Galggatan och Kungsgårdsvägen samt Norra vägen behöver korsas
för vidare färd i blandtrafik på Hantverksgatan för att sedan ansluta till gångoch cykelvägen utmed Gröndalsvägen.
Elever kan välja att gena över Lorensbergsleden, det finns två obevakade övergångställen mellan Bragebron och Torsåsgatan. Dessa ska förbättras med målning och belysningsåtgärder under 2016. Lorensbergsleden har enligt trafikmätningen från 2014 en trafikmängd på13110 fordon per vardagsmedeldygn
varav 4,4 % utgörs av tung trafik och medelhastigheten ligger på 37,9 km i
timmen. Övergångställena behöver ses över vad gäller korsningsbehov och
hastighetsäkring.
Det kan också vara så att elever väljer att färdas via bostadsgatorna genom
Malmen och korsa Erik Dahlbergs väg vid Biskopsgatan. Enligt trafikmätningen 2014 har Erik Dahlbergsgata en trafikmängd på 11376 fordon per vardagsmedeldygn varav 6,7 % utgörs av tung trafik och medelhastigheten ligger
på 43,7 km i timmen. Övergångstället vid Erik Dahlbergsväg kommer att hastighetssäkras i samband med de byggnationer som pågår. Vidare färd via Biskopsgatan sker i blandtrafik och leder till ett övergångställe över Norra vägen
(vid Friskis och Svettis). Enligt trafikmätningen från 2010 har Norra vägen,
strax söder om tidigare nämnt övergångställe, en trafikmängd på 12078 fordon
per vardagsmedeldygn varav 7 % utgörs av tung trafik och medelhastigheten
ligger på 47 km i timmen. Övergångstället anses inte säkert och kommer att ses
över i samband med annan planering och ombyggnation av Norra vägen.
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Gröndalsvägen
Gröndalsvägen är en av Kalmars huvudgator som kopplar ihop tätortens olika
områden med varandra och samlar upp samt förmedlar trafiken mellan dessa.
Gröndalsvägen utgör en utryckningsväg för ambulansen och trafikeras av bussar, främst till och från Öland. Gröndalsvägen har en enligt trafikmätningen
utför 2014 en trafikmängd på cirka 6553 fordon per vardagsmedeldygn, varav
4,8 procent utgörs av tung trafik och medelhastigheten ligger på 48,6 km i
timmen. Gröndalsvägen är omskyltad till 40km i timmen i samband med hastighetsöversynen.
På sträckan mellan Norra vägen och gång- och cykelvägstunneln (vid Lindöskolan) kan elever gå och cykla i blandtrafik på Hantverksgatan eller via en
ny gång- och cykelväg som planeras utmed Tolvmannagatan. Behov av gångoch cykelväg på Hantverksgatan och eventuella åtgärder för passager lyfts i
arbetet med detaljplanen Spiggen.
Gång- och cykelvägstunneln under Gröndalsvägen riktar sig åt nordväst och
det finns en smal asfalterad gångväg rakt norrut mot Brofästet. Det finns risk
för att gångvägen bredvid gång- och cykelvägstunneln blir en smitväg. Vidare
finns ett obevakat övergångställe vid Arkitektgatan som kan locka elever att gå
och cykla ut på Gröndalsvägen. En trafiksäkerhetsåtgärd består i att ta bort
detta övergångställe, gång- och cykelvägstunneln ska bli det självklara valet för
eleverna.
På gatuavsnittet från gång- och cykelvägstunneln (vid Lindöskolan) till Brofästet finns gång- och cykelväg separerad från körbanan. Gång- och cykelvägen är
smal, knappt tre meter bred. Trottoaren på östra sidan har låg kantsten och tar
slut innan Brofästet vid koloniområdet. Kring infarten till Brofästet finns smala
asfalterade vägar som kan inbjuda till oreglerade passager över Gröndalsvägen.
En grundskola på Brofästet skulle innebära att fordon från skolområdet får
svårt att ta sig ut på Gröndalsvägen i rusningstrafik. Tidigare nämnt gatuavsnitt
bör utredas vidare för att klarlägga lämpliga åtgärder.
Det finns en smal gång- och cykelväg inne på skolområdet (kvartersmark), den
ansluter från trafikljuset vid Ängöleden och slutar strax innan infarten till Brofästet. Samtliga anslutningarna till de allmänna gång- och cykelvägnätet bör se
över i samband med projektering av skolområdet.
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Åtgärder att ta med i planeringen
Ett par alternativa färdvägar, från de tre olika upptagningsområdena, har studerats och en del sträckor och korsningar kan förbättras. Åtgärderna förbättrar
trafiksäkerheten oavsett åldrar och består i att separera fotgängare och cyklister
från motorfordon när hastigheten är över 30 km i timmen. Även en del korsningsbehov för fotgängare och cyklister behöver utredas och eventuellt åtgärdas. I kartbilden nedan och tabellen på nästa sida visas de åtgärder som pekats
ut i dagsläget. En ny skola på Brofästet kan starta 2020 och då bör åtgärderna
vara utredda och genomförda.
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Nummer på
kartbilden

Plats

Åtgärd/Utredas

1

Trollbackevägen, väster om
Olvonstigen

Passageåtgärd

2

Kungsgårdsvägen vid Jacob
Smålännings gata

Passageåtgärd norr om
gatan och övergångställe
söder om gatan

3

Perstorpsvägen

Ny gång- och cykelväg

Perstorpsvägen

Hastighetssäkra övergångstället vid gång-och cykelvägen Bergabanan

4

5

Gröndalsvägen

Kommentar
Lyfts och tas med i den kontunerliga
planeringen för att förbättra befintliga
miljöer.
Lyfter behovet i detaljplanen Kungsgårdsvägen. Är aktuell i samband med
gång- och cykelväg utmed Jacob Smålänningsgata.
Lyfts när en detaljplan för gamla RIFAområdet sätter igång.
Finns med i detaljplanen Kungsgårdsvägen.

Se över sektionen på avUtredning krävs och utifrån denna besnittet mellan Brofästet och höver ekonomiska medel för eventuella
gång- och cykelvägstunneln åtgärder äskas.
vid Lindöskolan.
Lyfts och tas med i den kontunerliga
planeringen för att förbättra befintliga
Ta bort övergångstället
miljöer.
Hastighetssäkra övergång- Lyfts när en detaljplan för gamla RIFAområdet sätter igång.
stället

6

Gröndalsvägen norr om
Arkitektgatan

7

Galggatan

8

Kungsgårdsvägen vid Galggatan

Övergångstället

Hantverksgatan

Gång- och cykelväg

Lyfts och utreds i samband med detaljplan Spiggen.

Magistratgatan i norr vid
vändplatsen

Förhindra cykeltrafik på
gångbanan

Lyfts och tas med i den kontunerliga
planeringen för att förbättra befintliga
miljöer.

9

10

Lyfts och ses över i samband med planering av Stagneliusgatan

Norra vägen vid Biskopsgatan
Erik Dahlbergs väg vid
Lindölundsgatan
Erik Dahlbergs väg vid S:ta
Gertruds gata

Passageåtgärd
Övergångställe

Ekonomiska medel behöver äskas.

14

Torsåsgatan vid Lorensbergsleden

Se över övergångstället

Behöver ses över, belysning och målning ses över 2016.

15

Lorensbergsleden mellan
Se över övergångställena
Bragebron och Torsås gatan

11
12
13

Se över övergångstället

16

Parken mellan järnvägen
och Olof Palmés gata

Belysning

17

Rådmansgatan

Övergångställe

Samtliga gång- och cykelvägstunnlar

Belysning

Tas med när sektionen för Norra vägen
ses över 2016.
Tas med när gång- och cykelväg byggs
längs Magistratgatan 2016.

Behöver ses över, belysning och målning ses över 2016.
Lyfts och tas med i den kontunerliga
planeringen för att förbättra befintliga
miljöer.
Lyfts och utreds i samband med detaljplan Spiggen.
Pågår ett arbete med att rusta upp all
belysning, extra satsningar ska göras i
gång- och cykelvägstunnlar.

Handläggare

Datum

Anette Swenninger

2016-03-02

Ny skola på Brofästet - sammanställning av
SWOT-analys genomförd på Kalmarsundsskolan
SWOT-analys
SWOT i ordet SWOT-analys står för Strengths, Weaknesses, Opportunities and
Threats eller på svenska - Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Risker/hot).

Vårdnadshavare/personal/elevråd åk 4-9, på Kalmarsundsskolan har deltagit i
en diskussion kring konsekvenser av flytten av högstadiet till Brofästet.
Ritningar har presenterats.
SWOT-analys har genomförts och synpunkter sammanställs nedan:
Styrkor, svagheter, möjligheter och hot
Läge
Utemiljö
Innemiljö
Organisation
Inkludering
Övrigt

Särskolan i Kalmar │ Barn-och ungdomsförvaltningen
Adress Tullslätten 4, 392 33 Kalmar
Tel 0480-45 00 00 vx │susanne.lind@kalmar.se
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S W O T- Analys
Grupp: __Elever______________________
Datum: __2016-03-14______________________

Läge

styrkor

svagheter

möjligheter hot

Centralt

Lång skolvägkommer vi att få
busskort?

Fler idrottsmöjligheter.

Mycket att göra

Tennisplaner

Hur blir gemenskapen på en så
stor skola?

Kommer föräldrar
Ligger centralt och att välja Funkabo
nära till mycket
istället?
Trafiksituationen.
Jobbigt att ta sig
till skolan när det
är snö och halt.
Utemiljö

Fin innergård

Innemiljö

Modernt och nytt

Mycket trafik

Organisation

Inkludering

Hur kommer skolledningen att se
ut? Från båda skolorna önskas!
Mer mångfald
KSSelever är vana
vid detta

Hur många lärare
kommer att finnas?
Följs kursplanerna
på samma sätt när
olika skolor skall
bli en?
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En skola med
många nationaliteter möter en
skola med färre
nationaliteter
Övrigt

Skolbussar som
kör en bestämd
rutt?
Man kan vara med
och påverka planering av elevmiljön

S W O T- Analys
Grupp: _Personal__
Datum: _2016-03-15__

Läge

styrkor

svagheter

möjligheter hot

Nära till innerstan

Längre skolväg

Bättre idrottsmöjligheter

Möjligtvis trafiken/lång skolväg

Cafeteria

Fler hemmasittare

Stora utvecklings-möjligheter
för utemiljön
både för elever
och personal

Trafikmiljön

Nära till kulturoch idrottsaktiviteter

För nära innerstan
Tät trafik

Säker skolväg
(cykelväg)
Naturskönt område
Blandade klasser
från olika områden i Kalmar.
Möjliggör integration av olika
samhällsklasser/kulturer.
Utemiljö

Stor idrottsanläggning
Naturskönt område

Stort område
Ingen planerad
skolgård

Närheten till
vattnet
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Stort område
Fin inbyggd gård
Idrottsarenor

Brist på parkeringsplatser.
Många elever ute
samtidigt från
olika organisationer och ”kulturer”.
För dåligt upplyst.

Skolträdgård
Utomhuspedagogik
Fysisk aktivitet
Friskvård för
personal
Vettiga undervisningslokaler.
Alla får möjligheter att påverka
lokaler innan
inflyttning sker

Innemiljö

Ljusa och stora
lokaler
Bra klassrum

Kan vara för stort
Kan vara svårorienterat

Aula

Väldigt många
elever samma yta.

Uppehållsytor
finns - central
cafeteria?

Klassrum i källarplanet, trångt och
mörkt

Vi vill att det
skall vara
SMART-board i
alla klassrum
(inte CLEVERboard)
Fortsatt 1-1
satsning på datorerna?
Finns stora möjligheter att utveckla innemiljön
Fin matsal i restaurangen?

Gröndals fotbollsplaner och
tennisbanor
kanske inte får
vara ifred
Tänka på att behålla mycket av
den varierande
miljön. Inte
bygga bort den.

Otrygga platser i
form av minikorridorer
Utspridda i stora
lokaler, många
ställen att fly
undan,

Bra förberett för
teknik och IT

Kan bli oroligt och
vara svårt att ha
översikt över allaOlika våningar
elever.
och svängda kor- Behövs det olika
ridor skapar
indelningar?
lugnare miljö.
Säkerhet – kunna
låsa skolan utifrån.
Organisation

Vi vet inget om
utformningen av
organisationen
(rektorer, personal m.m.)

Vi vet inget om
utformningen av
organisationen
(rektorer, personal m.m.)

Med tydligt ledarskap och en
vision som genomsyrar hela
skolan finns

Otydligt ledarskap
Viktigt med genomtänkta
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Ämneslärarkompetens kan
bättre utnyttjas
Samordningsvinst
ex.skolpsykolog,
Skolläkare
Fler ämneskollegor att arbeta
med.
Organisera
större event så
som teater och
idrottstävlingar
Skapar likvärdighet

Inkludering

Måste till nya specialsalar, Hkk,
Bild, Musik, NO,
Slöjd och idrott
Rektorer och lärare från två olika
skolor. Samsas?
Kan det bli för
stort?
Hur många rektorer?
Hur många parallellklasser?

stora möjligheter

klassammansättningar.

Små skolor i en?

Olika tider för
inflyttning
(Vasa/Kalmarsu
nd) riskerar att
det blir två skolor.

Möjligheter att
hitta likasinnade
för elever.
Olika ämnesinriktiningar,ex
matte,skapande,
idrott
Gemensamma
regler, förhållningssätt.
Krävs en lyssnande och stark
skolledning.

Kunskap, Omtanke, Mångfald

Kan skapa otrygghet, stor skola

Mixade klasser
från olika bostadsområden
och med särskolan

Obehöriga personer på skolan (i
närheten av skolan) som man inte
har koll på.

Ökad dynamik
mellan elever.

Svårt att få en vikänsla

Stora möjligheter till socialt engagemang
Blir självklart att
arbeta med värdegrund
Större acceptans
för varandras
olikheter
som kommer att
mötas (t.ex. vad
gäller resursfödrdelning)
Klasser måste
blandas inför år
7 för att det skall
bli en skola.
Arbetslagen blir
superviktiga för
att ha bra kon-

Stor skola med
elever från två
olika skolkulturer, ökad risk
för konflikter.
Väl utvecklat
trygghetsarbete
krävs.

Risk för ”vi-ochdem”-tänk då
elever från olika
skolor slås ihop
Hårdare klimat
kanske?
Mer utanförskap
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takt med alla
elever.
Genomtänkta
trygghetsgrupper för att fånga
upp alla elever.
Övrigt

Måste finnas fler
trygga vuxna
kring eleverna
(t.ex. skolvärdinna)
Fritidsgård

Skolan får möjlighet att profilera sig.
Viktigt att kommunen ger en
positiv bild av
den nya skolan

Stort svinn av
elever till friskolor

Viktigt att ge
lärarna tid att
arbeta ihop sig.,
Gör tidiga studiebesök för att
kolla på andra
stora skolor, hur
de har gjort för
att fungera bra,
så att vi inte gör
samma misstag
som de gjorde.

Datorer – en till
en?

Ekonomi?
Salsapengar?

Inhägnat? Begränsat antal
ingångar till
skolområdet.

S W O T- Analys
Grupp: ___Halva högstadiet personal_____________________
Datum: _____15 mars 2016___________________

Läge

styrkor

svagheter

möjligheter hot

Nära centrum.
Närmare till naturupplevelser.

Närheten till centrum,
lockar.
Ansvarsbiten för skolpersonal när det gäller
att vara på skolområdet.
Långt för många 12–13åringar att ta sig till
skolan.
Trafiksäkerhet.
Fler elever kommer att
behöva åka buss. Trötta
elever i överfulla bussar,

Nära till diverse upplevelser som kultur,
eventuell simhall med
behandlingsbad för
särskoleintegrerade
barn.

Äldre universitetsstuderande har sitt boende där 16-års elever
skall ha sin undervisning.
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betydligt längre skoldagar på grund av transporter. Vem vill var kvar
på Fokustid?

Utemiljö

Skyddad miljö för de
yngre.

Innemiljö

Dålig skolgårdsmiljö.

Möjlighet att skapa en
utemiljö som är anpassad för de årskurser som skall ha sin
undervisning där.

Trafiksituationen på
Ängöleden.
Svaga isar vintertid.

Stora ytor, otrygga platser, omöjligt för personal att se alla 1000
elever.

Större klassrum är en
möjlighet men en
realitet? Anpassade
klassrum? Infrastrukturen kan anpassas till
kommande verklighet.

Konfliktsituationer
kan mycket lättare
uppstå. Mängden
elever från skilda håll.
Konkurrentänk.

organisation

Mängden elever bidrar
till bättre ekonomisk
plattform. Tillvalsmöjligheter blir fler.
Färre inställda lektioner, fler lärare tillgängliga för vikariatuppdrag.

Långa beslutskedjor,
tröghet inbyggt i systemet, alla kommer inte
att känna alla, vi-känsla
svårare att skapa och
därmed trohet till gemensamt fattade beslut.
Opersonlig stämning.

Fler ämneskollegor.

Långa beslutskedjor,
tröghet inbyggt i systemet, alla kommer
inte att känna alla, vikänsla svårare att
skapa och därmed
trohet till gemensamt
fattade beslut.
Opersonlig stämning.

inkludering

Fler kontakytor kan
skapas mellan elever.
Fler möjligheter att få
kompisar.

Om tanken är att Vasa
skall dit ett år tidigare än
KSS så kan problem
uppstå när KSS eleverna
skall ”inkluderas” i
verksamheten.

Om Vasa och KSS
börjar samtidigt så kan
en positiv inkludering
ske då det är lika nytt
för alla.
Blanda Vasaelever
med KSS elever kan
ge ”jämnare”* klasser.
Men blir det färre
konflikter??
*ungefärlig likhet i
meritvärdespoängssnitt.

Om tanken är att
inkludera Särskolan
med den vanliga skolan med nästa 1000
högstadieelever så är
det ett hot. Hur
kommer Särskoleleverna att hantera
detta? Det har ju inte
alltid varit friktionsfritt på betydligt
mindre enheter.
Kommer all personal
ha samma tänk när det
gäller klassammansättning? Eller ska
skolledning bestämma
utan samverkan?
Idag finns en närhet
och trygghet mellan
elever och lärare. Vi
ser varandra, känner
varandra. På KSS får
också ALLA vara sig
själva utan kommentarer och nedsättande
kommentarer. Den
”lilla” skolans styrka.

Övrigt

Läget, miljön, storleken
kommer förmodligen att
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få fler vårdnadshavare
och elever att välja
andra skolor.
En gåta är dessutom hur
barn och ungdom skall
klara av långa transporter, långa skoldagar vid
Brofästet när vuxna
människor, kapabla till
universitetsstudier, inte
klarar detta enligt politiker i majoritet.

S W O T- Analys
Grupp: ___Vårdnadshavare KSS_____________________
Datum: ___20216-03-10_____________________

Läge

styrkor

svagheter

möjligheter hot

Nära till strövområde, natur

Hur blir det med
busskortsgränser?

Om simhallen
placeras där också
kommer det att bli
ett fantastiskt
centrum för elever
och aktiviteter

Större risk för
hemmasittare.

Utemiljö

Innemiljö

Segregeringen ökar
då alla inte har möjlighet att ta kostnad
för busskort om
man vill välja Brofästet och inte tillhör upptagningsområdet
Nära till kultur
Osäkra cykelvägar.
Kan bli en aktiv
(bibliotek, muutemiljö då det
seum)
Otrygg trafikmiljö
finns fler förerunt skolan.
ningar runt omkring
Ej upplysta cykelvägar.
Viktigt att KSS IT- Hur löser man
Bra lokaler
satsning får fortbibliotek?
sätta!

Osäkra cykelbanor
på flera ställenNeptunus väg
Berga uddsv
Behövs fler bra
cykelvägar!

Risk att IFK Kalmar och tennisklubben håller på
sina delar och motar bort eleverna.
Stor skola med
många högstadieelever
IT-satsningen
kommer kanske
inte att hänga med
och vara lika ut-
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organisation

Bra med många
paralleller både för
elever och lärare.

inkludering

Att blanda eleverna från de olika
skolorna ger eleverna möjligheter
att bemöta alla
oavsett kulturell
bakgrund, handikapp= Alla är lika
mycket värda!

Övrigt

vecklat som på
KSS
Kommer att skapa Hur blir överlämfler möjligheter för ning och uppföljelever från KSS
ning när eleverna
flyttar över?

Vi får dela med
oss av det mångkulturella!

Eleverna ”tar ett
steg upp”, känner
att de blir äldre.

Kan bli ”överraskningar” när
elever som inte är
vana vid det
mångkulturella
möter detta.

Handläggare:

Datum

Karin Alkeberg
Biträdande rektor

2016-03-16

Ny skola på Brofästet
– sammanställning av SWOT-analys genomförd med elever och
personal på Vasaskolan samt vårdnadshavares synpunkter
Vasaskolan har genomfört en SWOT-analys kring förslaget om att starta en ny
skola på Brofästet. Analysen har genomförts med elevråd och personal på skolan. Samtliga klasser på skolan har informerats och diskuterat förslaget som
underlag till diskussion i elevråden. Synpunkterna har sammanställts och nedan
redovisas elevernas och lärarnas synpunkter separat.
Grupperna har diskuterat förslagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot
utifrån följande punkter:
- Läge
- Utemiljö
- Innemiljö
- Organisation
- Inkludering
- Övrigt
När det gäller dialogen med vårdnadshavare genomfördes det via ett öppet
informationsmöte den 15 mars där förslaget diskuterades. Vid det mötet deltog
Mats Linde och Emad Soukiyh från Barn- och ungdomsförvaltningen. I direkt
anslutning till detta informationsmöte träffade Vasaskolans skolledning skolans
brukarråd där två vårdnadshavare deltog. Föräldrarna känner en stor oro över
förslaget att flytta Vasaskolans högstadium till Brofästet. De har många frågor
och det var därför inte möjligt att genomföra en SWOT-analys. Föräldrarnas
synpunkter sammanfattas i Bilaga 3 i detta dokument.

Bilaga 1: Elevsynpunkter
Bilaga 2: Personalsynpunkter
Bilaga 3: Föräldrasynpunkter

Vasaskolan i Kalmar │ Barn-och ungdomsförvaltningen
Germundsgatan 7-9, 392 45 Kalmar
Tel 0480-45 33 00 vx │
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BILAGA 1

Elevsynpunkter
Styrkor
Läge
- Använda sig av skogen för att genomföra projektarbete
- Möjlighet att ha lektioner ute
- Nära till simhall om den byggs där
Utemiljö
- Ny skolgård (stor och mysig)
Innemiljö
- Nya fina lokaler (stora och bra lokaler)
- Många klassrum vilket möjliggör mindre klasser
- Bra utrustade lokaler anpassade till skola och undervisning
- Stor matsal
- Mer plats både i klassrum och i gemensamma ytor.
Organisation
- Roligt med miljöombyte under skoltiden.
- Blanda elever från andra skolor i åk 7
- Fler elever
- En stor skola, där det finns utrymmet att växa och inte snabbt bli
trångbodd.
Inkludering
- Många klasser och många elever ger möjlighet att lära känna nya och
fler kompisar.
- Elever från fler bostadsområden, lär känna vänner som man inte annars mött.
Övrigt
- När högstadieeleverna flyttar från Vasaskolan blir det mer utrymme för
de lägre årskurserna där.

Svagheter
Läge
- Långt till skolan
- Tar lång tid att ta sig till skolan med cykel eller att gå.
Utemiljö
- Oro att det inte kommer att finnas samma utbud på skolgården på Brofästet som på Vasaskolan.
- Skuggig skolgård
- Att det är studentboende för universitetsstudentet i direkt anslutning
till skolan.
- Instängda skolgårdar
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Innemiljö
- Rund skola
- Svårt att hitta i skolan eftersom den är stor.
Organisation
- En del elever som går på Vasa idag kommer att välja att gå på en annan
skola
- Nya klasser, vill gå med tidigare klasskompisar från Vasa.
- Att det inte är en F-9 skola.
- Stor förändring att gå på en skola med omkring sex parallellklasser.

Möjligheter
Läge
- Nära till bad och natur
- Fina omgivningar
- Nära in till staden
Utemiljö
- Möjlighet att använda sig om den närliggande miljön i skolarbetet.

Hot
Läge
- Störande trafik
- Långt till skolan
- Lång och farlig väg för många. Kommer att korsa flera stora vägar på
vägen till/från skolan.
- Föräldrar kommer att köra sina barn till skolan – mer utsläpp.
- Långt till service, ex mataffär.
- Skolan hamnar utanför centrum.
Organisation
- Att eleverna inte har rätt till busskort
- Att elever väljer andra skolor.
Övrigt:
- Hur ska eleverna få plats på Vasaskolan fram till att den nya skolan står
klar tidigast 2020.
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BILAGA 2

Personalsynpunkter
Styrkor
Läge
- Kringliggande miljön – långt till grannar och butiker
- Närhet till skogen ger möjlighet till exkursioner i NO och andra utomhuslektioner.
Utemiljö
- Bra utemiljö för alla åldrar
- Stora möjligheter till uteundervisning och exkursioner
- Bra med innegårdar
Innemiljö
- Stora ytor
- Nytt och fräscht
- Möjlighetet att dela upp i mindre enheter
- Möjlighet att undvika långa trånga korridorer
- Möjlighet till fler gemensamhetsytor så som fritidsgård, fik, elevrum
och läxläsningsrum.
- Möjlighet till fullt utrustade salar ur IT-synpunkt.
- Ämnesanpassade undervisningssalar.
- Samlingssalar – Aula.
- Viktigt med grupprum.
Organisation
- Bra med fler lärare som undervisar i samma ämne – möjlighet till samplanering, erfarenhetsutbyte och använda sig av varandras kompetenser
- Möjlighet för nystart för lärare och elever
- Stor skola – en stark kraft för att driva fram önskemål och få igenom
satsningar.
- Möjlighet till en annan typ av organisation än den vanliga.
- Specialundervisningens utformning.
- Enklare med tjänster – att alla är behöriga i de ämnen de undervisar i.
Inkludering
- Bra att blanda elever från olika upptagningsområden och olika erfarenheter och socioekonomisk bakgrund.
- Positivt att inkludera de olika skolformerna.
- Eleverna möter barn i särskolan.
Övrigt
- Om man satsar ekonomiskt och personellt med ex. nya moderna specialsalar och en bred kompetens i personalen kan skolan bli attraktiv för
både elever och lärare.
- Möjlighet att använda idrottshallar och ev. simhall av önskad fritidsgård
i anslutning till skolan.
- Nya influenser – lära av varandra om skolor slås ihop.
- Vasaskolan blir en F-6 skola – bra med mindre åldersspann
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Svagheter
Läge
- Långt för eleverna att ta sig till skolan.
Utemiljö
- Långa transportsträckor och svårt att hitta. Särskilt svårt för barn med
perceptionssvårigheter.
- Utemiljön inte anpassad för skola i åk 4-9. Viktigt att budgetera för att
bygga om skolgården efter elevernas behov. Viktig att eleverna har
sysselsättning på raster.
- Många kommer att skjutsa sina barn till skolan – viktigt med säker avlämning och planering av trafiksituationen i övrigt.
Innemiljö
- Risk att salar inte blir tillräckligt utrustade och att det inte finns allt som
behövs för att bedriva undervisning i t.ex NO och idrott. Viktigt att
sakkunniga pedagoger är med i planeringen av salarnas utformning. Till
NO-salar behövs dessutom prepareringsrum.
- Långa transportsträckor och svårt att hitta. Särskilt svårt för barn med
perceptionssvårigheter.
- Svårt att ha uppsikt över så stora ytor
- Har hört att det är lyhört mellan klassrum.
Organisation
- Stor skola kan innebära lång beslutsgång och att det blir tungrott.
- Skolan känns för stor – svårt att hitta gemensamma nämnare för hela
skolan.
- Stor skola har testats tidigare med mindre goda resultat.
- Många elever – hur får vi tiden att räcka till i praktisk estetiska salar
(idrott, slöjd, hemkunskap och bild)?
- Negativt om det blir en rektor. Behov av ett delat rektorsansvar.
- Finns det flexibilitet i skolan om det är så att den behöver växa ytterligare?
- Större skolan, mindre trygghet och ökad risk för mobbing.
- Att F-3 saknas på skolan och att det är ett stort glapp mellan åk 4 och
högstadiebarnen.
Inkludering
- Olika klimat från olika skolor och att eleverna hamnar på kollisionskurs.
- Svårt att inkludera särskolan i en stor organisation.
Övrigt
- Behöver vara ett ordentligt skolbibliotek. Avståndet till stadsbiblioteket
är för långt.
- Många tonåringar på ett ställe. Risk för gängbildning, större konflikter
och att barn ”försvinner” i mängden.
- Oro för vad som händer 2018-2020. Hur ska vi få plats under den tiden
som Vasaskolan är för liten och den nya skolan inte står klar?
- Vad händer med förstelärartjänster när de kommer fler förstelärare till
samma skola?
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Möjligheter
Läge
-

Nära till skog och vatten
Närhet till idrottshallar.
Stadsbussar kan med lätthet gå förbi skolan.
Ingen kiosk i närheten.
Nära till kanotklubb och minigolf.

Utemiljö
- Nära till skog och vatten
- Omväxlande natur
Innemiljö
- Ändamålsenliga och väl utrustade lokaler för en bra undervisning i
både praktiska och teoretiska ämnen.

Hot
Läge
-

70 km/h väg i direkt anslutning till skolan
Lång resväg för eleverna
Cykelvägen är inte tillräckligt säker
Dåliga bussförbindelser
Avskärmat från butiker och liknande.
Långt till muséer och bibliotek.

Utemiljö
- Trafiken runt omkring
Innemiljö
- Nödvändigt med utrymme för fritidsgård eller liknande.
Organisation
- Risk att planeringen går för snabbt och att provisoriska lösningar blir
permanenta.
Inkludering
- Elever och föräldrar som väljer friskolorna försvinner vilket gör att inkluderingen mellan olika upptagningsområden uteblir.
Övrigt
- Förlust av elever till friskolor eftersom avståndet gör att fler
elever/föräldrar kommer att välja en närmare skola.
- Det finns ingen central 7-9 skola kvar i Kalmar.
- Hot uppstår om det inte genomförs på rätt sätt. Erfarenhet från tidigare flyttar och ombyggnationer är att tänka till innan det byggs. Specialsalar i idrott, slöjd, NO och hemskunskap kräver eftertanke och samtal INNAN byggnationer genomförs.
- Att Linnéuniversitetet inte flyttar ut i tid och att den nya skolan försenas.
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BILAGA 3

Föräldrasynpunkter
Vid informationsmötet med föräldrar kring förslaget om ny skola på Brofästet
den 15 mars fanns en påtaglig oro och ett motstånd mot att Vasaskolans elever
föreslås gå på högstadiet på Brofästet.
Föräldrarna är kritiska till:
-

Avståndet – det är långt för barnen att ta sig till skolan.
För stor skola – sju paralleller.
Att de mjuka värdena inte finns med (trygghet, trivsel, bli sedd etc) när
man föreslår en stor skola långt från elevernas hem.
Farliga vägar att korsa på vägen till/från skolan
Trafiksituationen runt omkring.
Vad händer 2018-2020? Hur ska barnen få plats på Vasaskolan fram till
att den nya skolan står klar.

Övrigt:
- Föräldrarna ställer sig frågande till varför uppdraget från politikerna
bara var att utreda förutsättningar för en skola på Brofästet? Varför
inte göra samma utredning om en skola på Norrgård och därmed ha
två alternativ att ta ställning till?
- Varför tittar ni inte på upptagningsområdet för att se om elever kan
styras om?
- Föräldrarna känner oro för att barnperspektivet inte beaktas i utredningen.

Handläggare

Datum

Karin Berggren
0480-45 32 89

2016-03-16

Ny skola på Brofästet - sammanställning av SWOT-analys genomförd
av Lindöskolans elever och personal samt vårdnadshavares synpunkter
SWOT i ordet SWOT-analys står för Strengths, Weaknesses, Opportunities
and Threats eller på svenska – Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Risker/hot.
Analysen har genomförts av elever och personal på Lindöskolan. Samtliga
klasser på skolan har informerats och diskuterat förslaget som underlag till
diskussion i skolans två elevråd. Synpunkterna har sammanställts och nedan
redovisas elevernas och personalens synpunkter separat.
Vårdnadshavare på Lindöskolan har inbjudits till ett öppet föräldramöte den
16 mars 2016. På mötet kom 17 föräldrar. Det har även inkommit två mail
med synpunkter på förslaget från vårdnadshavare.

Bilaga 1:
Bilaga 2:
Bilaga 3:

Elevsynpunkter
Personalsynpunkter
Föräldrasynpunkter

Lindöskolan i Kalmar │ Barn-och ungdomsförvaltningen
Adress Lindövägen 3 Kalmar
Tel 0480-45 00 00 vx │karin.berggren@kalmar.se
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Bilaga 1
Elevsynpunkter elevråd Förskoleklass-årskurs 2
Styrkor/Möjligheter
Utemiljö
- Nya saker att leka med
- Bättre parkeringsmöjligheter
Innemiljö
- Mer plats på den nya skolan
- Mer plats i matsalen
- Nya fina klassrum och toaletter
Organisation
- Byter skola i årskurs 4. Slipper byta i årskurs 7.
Inkludering
- Nya kamrater
Övrigt
- Kul att börja på en ny skola

Svagheter/Hot
Läge
-

Längre till skolan
Kan inte lämna barn på samma ställe
Hittar inte till skolan

Utemiljö
- Kommer sakna utemiljön på Lindöskolan
- Osäkerhet kring skolgården/lekredskap/klassrum
Organisation
- Byta skola många gånger
- Känner inte lärarna
- Känns tråkigt att byta skola i årskurs 4
- Skulle sakna Lindöskolans Tillsammansaktiviteter
- Vill inte splittra klassen
- Stor skola
Övrigt
- Känner inte de äldre barnen
- Syskon man inte får träffa på nya skolan och Lindöskolan
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Elevsynpunkter elevråd årskurs 3-5
Styrkor/Möjligheter
Läge
-

Kortare avstånd

Ute- och innemiljö
- Mer plats
Inkludering
- Fler vänner
- Äldre vänner

Svagheter/Hot
Läge
-

Längre avstånd

Organisation
- Osäkerhet med de äldre eleverna
- Inte få gå på Funkabo på högstadiet
Övrigt
- Kommer att sakna Lindöskolan
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Bilaga 2
Personalsynpunkter
Styrkor
Läge
-

Rymligare än på Lindöskolan som idag är trångbott

Innemiljö
- Nya och fräscha miljöer

Möjligheter
Innemiljö
- Möjligheter till bättre undervisning när fler lokaler finns att tillgå
Organisation
- Större chans att få behöriga lärare
- Lättare att fördela tjänster över mellan- och högstadium
Övrigt
- Chans till profilerad skola

Svagheter
Läge
-

Många barn på högstadiet får en lång skolväg

Utemiljö
- Skolgård?
- Utemiljön kan aldrig bli så bra som på Lindöskolan
Organisation
- Svårare att ha gemensamma aktiviteter när Lindöskolan finns på två ställen
- Vi tappar helhets/åldersperspektivet
- Alldeles för stor skola med 7 paralleller

Hot
Innemiljö
- Var kommer slöjdsalarna att vara? Förflyttningar?
Organisation
- Personalsplittring om en del av personalen byter arbetsplats/skola
- Lindöskolans mellanstadium blir en alldeles för liten del på skolan
- Lindöandan försvinner
- Vi förlorar fler barn till friskolor
- Rektor kan bli långt från verksamheten
- Om Lindöskolan får samma rektor som högstadiet försvinner Lindöskolan
lätt i mängden
- Svårt med samarbete med Lindöskolans lågstadium
- Att kombinera skolidrott med en idrottsförening
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Övrigt
- Risk att detta är en quickfix och att politik går före pedagogik
- Dyrt med många nya specialsalar för No, slöjd och hemkunskap
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Bilaga 3
Föräldrasynpunkter och frågeställningar
-

Bra alternativ till Södra skolan. Bättre läge än Södra skolan.

-

Skolvägen måste säkerställas.
Risk att Lindöidentiteten försvinner.
Farhåga över en ökad anonymitet bland eleverna. Att de inte ska bli
sedda.
För stor skola med sju paralleller på högstadiet.
Lindöskolans mellanstadium blir en väldigt liten del av en stor skola.
Utemiljön upplevs instängd pga att utegården är omgärdad av väggar/hus.
Många olika verksamheter på ett och samma ställe. Kan upplevas
som ”spretigt”.
Farhåga för att kränkningar mellan elever kan öka.
Hur kommer elevvården att organiseras när Lindöskolan finns på två
ställen?
Olämplig åldersfördelning på skolan.
Vad händer 2018-2020? Hur ska eleverna på Lindöskolan få plats
under den perioden?
Varför har kommunen prioriterat att bebygga Lindöskolans skolgård
med nya förskoleavdelningar i stället för nya skollokaler?
Kommer det att finnas fritidshem på den nya skolan?
Om även simhallen placeras i området. Kan det innebära att många
som inte går på skolan kommer att vistas där?

-

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

2016-04-28

Ärendebeteckning

KS 2012/0264

Kommunfullmäktige

Avsiktsförklaring om del av nytt kulturkvarter och
kulturcentrum
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsiktsförklaringen mellan Kalmar
kommun och fastighetsbolaget Klövern om utvecklandet av fastigheten Guldfisken
som en del i skapandet av ett nytt kulturkvarter och kulturcentrum på Tullslätten.
Byteaterns verksamhet planeras vidare tillsammans med landstinget och kommer
därför inte att ingå i ett planerat kulturkvarter och kulturcentrum på Tullslätten.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2014 att godkänna förslag till fortsatt planering
för förverkligandet av ett kulturcentrum, med målet att byggstart ska ske senast
2016. Skapandet av ett kulturcentrum skulle vidare arbetas in i den ekonomiska
planeringen för 2015 - 2017. Kommunstyrelsen fick även i uppdrag att återkomma
med förslag om kulturcentrum ska byggas och drivas i kommunal regi eller om ett
företag ska bygga och hyra ut det till kommunen. Uppdraget ska redovisas när detaljplanearbetet kommit längre och möjligheter till byggrätter m.m. har utretts. Den
fortsatta planeringen ska ta hänsyn till landstingets och Regionförbundets planer för
Byteaterns framtida verksamhet i kulturcentrum.
Det ursprungliga förslaget att etablera ett kulturcentrum på Tullslätten har genomgått en hel del förändringar och Byteaterns verksamhet planeras vidare tillsammans
med landstinget. Kvar återstår de kommunala verksamheterna som ska inrymmas i
ett kulturkvarter och kulturcentrum; huvudbiblioteket, kulturskolan, öppna förskolan Måsen och det lokala kulturlivet. I den fortsatta planeringen har utretts möjliga
placeringar på Brofästet och i fastigheten Teknikum. Dessa placeringar har en inriktning mot annan verksamhet och bedöms heller inte uppfylla verksamheternas
behov.
Inriktningen är nu att gå vidare på Tullslätten där det gamla posthuset, biblioteket
och området kring Sveaplan skulle kunna fungera som kulturkvarter och kulturcent-

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│jonas.sverken@kalmar.se
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rum. Fastigheten Guldfisken (gamla posthuset) som ägs av fastighetsbolaget Klövern, är en viktig del i denna möjlighet.
Under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden tillstyrker avsiktsförklaringen
föreslås att kommunfullmäktige godkänner avsiktsförklaringen.

Annette Andersson
kommundirektör

Bilaga:
Avsiktsförklaring

Ola Johansson
VD Kalmar Kommunbolag AB

KS 2012/0264
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Avsiktsförklaring om del av nytt kulturkvarter och kulturcentrum i fastigheten Guldfisken
Kalmar kommun, genom kultur-och fritidsnämnden vill med denna avsiktsförklaring i nära samverkan med Klövern och i etapper utveckla fastigheten Guldfisken,
som en del i ett nytt kulturkvarter och kulturcentrum vid Tullslätten i Kalmar. Fastigheten som totalt omfattar 2 535 kvm ska ses som en del i nytt kulturkvarter och
kulturcentrum. Den del som i dagläget är vakant (gamla posthuset) kan omgående
planeras och disponeras. Resterande del av fastigheten har befintliga hyresgäster
bl.a. kommunhälsan. För att få hela fastigheten tillgänglig behöver alternativa lokaler upplåtas för befintliga hyresgäster. Detta innebär sannolikt att lokalerna kommer
att tillträdas i etapper.
Behovet är nu att översiktligt se om önskade funktioner på ett bra sätt kan inplaceras i
gamla Posthuset och i övriga delar av fastigheten biblioteket, gamla gymnastikhallen och
Bernardinerskolan samt på översiktlig nivå se vilka om- och tillbyggnader som behövs.
Med avsiktförklaringen som grund går parterna vidare i planeringen med arkitekter,
kostnadsberäkningar m.m.

Kalmar den 26 april 2016

Kalmar kommun

Klövern

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Urban Sparre
50100

Datum

2016-04-21

Ärendebeteckning

KS 2016/0405

Rev 2016-04-28
Kommunfullmäktige

Insatser för asylsökande och nyanlända - utökning av nämnders budgetramar 2016
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att öka budgetramen 2016 för kommunstyrelsen
med 0,3 miljoner kronor, för kultur- och fritidsnämnden med 1,4 miljoner
kronor, för barn- och ungdomsnämnden med 5,0 miljoner kronor, för socialnämnden med 6,0 miljoner kronor och för omsorgsnämnden med 0,4 miljoner
kronor avseende insatser för asylsökande och nyanlända.
De ökade budgetramarna om sammantaget 13,1 miljoner kronor finansieras
med erhållna statsbidrag.
Bakgrund
I december 2015 erhöll Kalmar kommun 27,4 miljoner kronor i tillfälligt statsbidrag för att hantera den rådande flyktingsituationen. I linje med redovisningsrekommendationer har intäktsförts 2,1 miljoner kronor 2015 och resterande 25,3 miljoner kronor 2016.
Berörda förvaltningar har redovisat förslag på insatser som underlättar mottagandet av asylsökande och nyanlända. Insatserna summeras till 13,1 miljoner
kronor och fördelas enligt nedan;
• extraresurs överförmyndarnämndens kansli, 0,3 miljoner kronor
• fritidsaktiviteter och samhällsservice för asylboende i alla åldrar, 1,4
miljoner kronor
• utökad behörighet för 15 lärare i svenska som andraspråk, 5,0 miljoner kronor
• sommarskola, nattvandring och merkostnader för lokaler, 6,0 miljoner kronor
• förstärkning av arbetet med ”MIO-mångfald i omsorgen”, 0,4 miljoner kronor

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

KS 2016/0405
Återstående del av statsbidraget, 12,2 miljoner kronor, kvarstår och utgör en
buffert för eventuellt ytterligare insatser under 2016.
Kommunen har budgeterat ett resultat för 2016 på 29,5 mnkr. Om kommunfullmäktige beslutar att öka den samlade budgetramen för nämnderna 2016
ändras inte den budgeterade resultatnivån då finansieringen sker med motsvarande erhållet statsbidrag.

Annette Andersson
kommundirektör

Bilagor
Förvaltningarnas förslag på åtgärder
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Handläggare

Cecilia Frid
0480-453891

Datum

2016-04-18

Ansökan om integrationsmedel 2016
Socialförvaltningen ansöker om 6 032 000 kr för sommarskola, nattvandring
och merkostnader av lokaler.
Sommarskola
Under vecka 29-31 planeras sommarskola för i första hand asylsökande ungdomar som inte fått möjlighet att påbörja skolgång. Sommarskola ska bedrivas
med stöd av studieförbund som tillhandhåller den pedagogiska verksamheten
med anställda lärare. Kostnaderna för sommarskola beräknas till 210 000 kr.
Nattvandring
Socialförvaltningen organiserar idag på uppdrag av det Brottsförebyggande
rådet nattvandring med stöd av föreningslivet. Under 2015 skedde nattvandringar i samband med lönehelg, riskkvällar och under sommaren varje helg.
Med anledning av den ökade upplevelsen av otrygghet i Kalmar har nattvandringen utökats till varje helg. Utökningen kräver mer personalresurser och
högre ersättningskostnader till föreningar. För att klara organiseringen och
kostnaderna för den utökade nattvandringen söker socialförvaltningen 522 000
kr.
Lokalkostnader
Socialförvaltningen har på kort tid mottagit många ensamkommande barn och
ungdomar. Under perioden juni till december 2015 ankom det 237 barn och
ungdomar (totalt 252 under hela 2015). Målsättningen är och har varit att
ordna boende i Kalmar. Socialförvaltningen har på grund av kort planeringstid
haft högre kostnader för lokaler. Det har inneburit att dygnskostnaden för
vissa boenden inte täckts av ersättningen från Migrationsverkets som uppgår
till 1 900 kr per dygn. Merkostnaden på grund av snabbt iordningsställande
samt tillfällig andrahandsuthyrning under fem månader har uppgått till 3,6
mnkr. På grund av ökad hotbild vid landets flyktingboenden har dessutom
extra satsning skett på säkerhet vilket medfört merkostnad på 1,9 mnkr vid
socialförvaltningens flyktingboenden. Utav den kostnaden beräknas 1,7 mnkr
utgöra merkostnad som inte inryms inom ersättningen från Migrationsverket.
Merkostnaderna för lokaler beräknas till totalt 5,3 mnkr.
Cecilia Frid
Socialchef

Socialchef │ Socialförvaltningen
Adress Box 834, 391 28 Kalmar │ Besök Nygatan 36
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 0480-450935│cecilia.frid@kalmar.se

Handläggare

Datum

Clas Wolke
0480-45 30 19

2016-04-18

Att ge nyanlända elever de bästa tänkbara förutsättningarna
Många nyanlända elever är mottagna i Kalmar kommun och fler är att vänta.
Nya bestämmelser om nyanlända elevers utbildning i de obligatoriska skolformerna
införs i skollagen den 1 januari 2016. Bestämmelserna handlar i korthet (bland annat)
om att
• en bedömning av en nyanländ elevs kunskaper ska göras inom två månader
från det att hon eller han har tagits emot inom skolväsendet
• rektor ska fatta beslut om placering i årskurs och undervisningsgrupp inom
två månader
Skolpersonalens kompetens är avgörande för ett framgångsrikt mottagande. Alla
lärare behöver ha kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och särskilt behövs lärare med kompetens i andraspråksinlärning.
Här följer (i utdrag) ett urval av framgångsfaktorer som identifierats av Skolverket
och Skolinspektionen samt inom svensk forskning om nyanlända elever och elever
med annat modersmål än svenska:
• Huvudmän och skolor har strategier för kompetensutveckling.
• Den nyanlända elevens första tid i skolan är avgörande för den fortsatta skolgången.
• Utbildningen och undervisningen planeras och genomförs utifrån det bedömningen visar om elevens förutsättningar och behov.
Internationell forskning om utbildning för nyanlända elever pekar sammanfattningsvis på vikten av.
• begränsad tid i förberedelseklass/språkintroduktion med gradvis övergång till
ordinarie undervisning
• aktivt arbete med elevernas modersmål och studiehandledning på modersmålet
• kontinuerlig fortbildning av personalen
Kalmar kommuns strategi för kompetensutveckling
I Kalmar kommun, och även nationellt, råder det brist på lärare med kompetens i
andraspråksinlärning. Då rekryteringsunderlaget är tunt måste vi på egen hand (med
egen finansiering) tillgodose att rätt kompetens finns. Om insatsen ska kunna möta
upp det framtida behovet - ett bra mottagande och en adekvat undervisning för nyanlända elever - behöver upp till 15 lärare genom utbildning utöka sin behörighet
med svenska som andraspråk. Vidare behöver samtliga lärare på våra skolor språkoch kunskapsutvecklande arbetssätt.
Ett överslag av kostnaderna för ovan nämnda insatser stannar vid fem miljoner kr.

Barn- och ungdomsförvaltningen
Adress: Skeppsbrogatan 55, 392 31 KALMAR
Tel 0480-45 30 19 │clas.wolke@kalmar.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Lolita Persson
50680

Datum

2016-03-30

Ärendebeteckning

KFN 2016/

Klicka här för att ange text.

Underlag gällande regeringens beslut för det
ökade kostnadstrycket i samband med flyktingsituationen.
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet har under hösten 2015 och våren
2016 sett en stor ökning av användande i våra befintliga verksamheter.
Vi konstaterar att det finns ett utökat behov av att kunna tillhandahålla fritidsaktiveteter och samhällsservice för boende på asylboende i alla åldrar.
Detta påverkar vår verksamhet genom ett ökat tryck och detta med samma
personalstyrka, detta är varken hållbart eller säkert.
Biblioteket
Verksamheten har utökats med två turer med biblioteksbussen till asylboendena i Helgesbo och Kolboda.
Inköp av media på andra språk för 50 tkr gjordes förra hösten inom befintlig
budget, detta räcker inte på långa vägar.
Besöksantalet har ökat mycket på huvudbiblioteket, den service man då efterfrågar är, kopiering, hjälp med myndighetskontakter och samhällsinformation.
Den service har vi inte personal till nu, det vi också märker är att språkförbistringarna är stora, då de flesta inte kan engelska. Vi behöver anställa mer
personal för att kunna ge den hjälp besökarna behöver.
Badet
Här har verksamheten varit hårt utsatt, en del åtgärder är tagna för att kunna
möta alla besökande som vi får, en del har vi inte personal att tillgå. Man kan
också påpeka att vi tar emot många ensamkommande flyktingbarn från andra
kommuner som inte själva har simhall. För att kunna upprätta säkerheten i
badet behöver det sättas in extra simundervisning för de barn som inte kan
simma. Den personalstyrkan har vi inte nu, vi behöver anställa mer personal
för detta.

Kultur- och fritidsförvaltningen Kultur Idrott och Service
Adress Box 610, 391 26 Kalmar │ Besök Tullslätten 4
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │Pia.Axeheim@kalmar.se
KF

KFN 2015/0052

Föreningslivet
Samverkan med civilsamhället och föreningslivet är viktigt i dessa sammanhang. Flera föreningar är intresserade av att hjälpa till och en mängd idéer om
samverkan mellan föreningsliv och kommun finns för att med hjälp av fritidsaktiviteter underlätta och påskynda arbetet med etablering av nyanlända. För
att kunna genomföra detta behövs det än mer medel för att kunna genomföra
detta, föreningslivet har stora svårigheter att få detta till stånd utan en ekonomisk kompensation. Föreningar ska kunna söka bidrag för integrationsprojekt
inom kultur, idrott och fritid. Projekten ska genomföras under 2016.
Ekonomi
Vi ansöker om 650 tkr, till två halvtidstjänster, 500 tkr till föreningslivet och
200 tkr till mediainköp på andra språk.

Lolita Persson
förvaltningschef
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Handläggare

Datum

Johan Råberg
0480-45 04 76

2016-03-30

Ärendebeteckning

Ansökan från omsorgsförvaltningen gällande kommunens
integrationsmedel
1. Syfte
Att genom riktade kompetensutvecklingsinsattser från våra handledare kunna bidra till ett snabbbare insteg språkligt och kompetensmässigt i arbetslivet efter fullföljd
omvårdnadsutbildning. En förstärkning av arbetet med Mio - mångfald
i omsorgen.

2. Bakgrund
Utbildningen Mio mångfald i omsorgen (En vård och omsorgsutbildning för invandrare
för att bidra till att halvera arbetslösheten i Kalmar Kommun) har följande innerhåll och
ligger till grund för ansökan. Beskrivning av Mio-upplägget
Mål

Utbildningen ger kunskaper inom området vård och omsorg. Fullföljd
utbildning ger kompetens att söka tjänst som undersköterska/ omsorgsassistent/motsvarande.

Målgrupp

För dig med annat modersmål än svenska eller för dig som behöver
längre studietid.

Förkunskaper

Du ska helst ha klarat D-nivån på SFI eller motsvarande. Urval till
förberedande kurs kan ske efter samtal med lärare och ev. språktest. För
att gå vidare till gymnasienivå krävs svenskkunskaper som ger förutsättningar att kunna klara av studierna.

Innehåll

I utbildningen ingår en förberedande kurs. Därefter läser du 1 550
gymnasiepoäng, nationella kurser på gymnasial nivå från omvårdnadsprogrammet. Svenska ingår under hela utbildningen.

Preliminär studietid

Förberedande kurs
Vård och omsorgskurser

│ Omsorgsförvaltningen
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Torsåsgatan 1 B
Tel 0480-45 00 00 vx │johan.raberg@kalmar.se

23 veckor
44 veckor
30 veckor

2016-01-11–2016-06-19
2016-08-15–2017-06-16
2017-08-14--2018-03-09
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3. Ansökan innehåll
Ansökan omfattar följande 5 uppdrag:
1. 1:a träff Handledare, Elever utb. anordnare Kunskapsnavet/Komvux omfattar 21 st elever, 21 st handledare, representant för utbildningsanordnare.
2. Anordna 2 dagars auskultation/arb. plats under maj för varje elev
3. Handledare-utbildning i samverkan med utb. anordnare Kunskapsnavet/Komvux görs i
samband med APL v46.
4. Viss frikopplande tid för handledare under APL veckorna Bidra med (21 elever) 5 veckors APL platser under hösten mot inriktade arbetsplatser/Handledare
5. Uppföljningar till terminens slut.
4. Kostnader för innehåll i ansökan
1. En halv dag för 21 st handledare samt en part från Omsorgsförvaltningen och Kunskapsnavet/Komvux. Kostnad 32 200:2. Två dagar med samtliga handläggare. Kostnad 117 600:3. En endagarsutbildning för samtliga handledare, en part från Omsorgsförvaltningen samt
en från Kunskapsnavet/Komvux. Kostnad 64 400:-.
4. Friställer samtliga handledare 1h/dag i fem veckor. Sammanlagd tid blir 25h/ handledare.
Kostnad 183 750-.
5. Uppföljning efter avslutad APL 2h/ elev. Kostnad 14 700:Summa ansökan: 412 650:-

.

Handläggare

Ann-Mari Nilsson
0480-45 01 31

Datum

2016-03-31

Ansökan gällande integrationsmedel 2016
Bakgrund
Överförmyndarnämndens kansli är en verksamhet som har ett stort tryck på
sig i och med det ökade antalet ensamkommande barn. Kansliet har bland annat till uppgift att säkerställa att dessa barn så fort som möjligt förordas en god
man. Syftet är att inget barn ska stå utan ställföreträdare under sin tid i Sverige.
Den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Det betyder till exempel att det är den gode mannen som har det avgörande inflytandet
över frågan om barnets boende, bestämmer hur barnets tillgångar ska användas, vilken skola barnet ska gå i och så vidare. Godmanskapet upphör med
automatik då barnet fyller 18 år och blir myndigt.
Sedan årsskiftet 2015/2016 ansvarar kansliet även för att de ensamkommande
barnen i Mörbylånga och Borgholm erhåller gode män.
Förutom utmaningen att hitta gode män i tillräcklig omfattning ska dessa utbildas och kansliet ska hjälpa och stötta de gode männen i en mängd olika frågeställningar. Varje månad skickar gode männen in en arvodesräkning per ensamkommande barn och det handlar om cirka 300 räkningar per månad.
Ansökans omfattning
Med tanke på den arbetsbelastning som finns på kansliet behövs en extra resurs inte minst för granskning av arvodesräkningar. En person kan finnas tillgänglig och undertecknad ansöker om finansiering av denna person under delar av 2016. De första månaderna sker finansieringen via personens ursprungliga förvaltning. Finansieringen efter 2016 får lösas genom att resurser tillförs
från både Kalmar, Borgholm och Mörbylånga.
Kostnad för dator- och telefon, inköp av mobil samt månadslön, PO-pålägg
och semesterdagstillägg för juli – december 2016, summa: 280 000 kronor.
Visar det sig att denna person inte blir aktuell skulle jag vilja utannonsera en
tjänst internt alternativt externt. Uppskattningen är att tjänsten i så fall kan
tillsättas under sommaren och kostnaden blir även då cirka 280 000 kronor
2016.
Ann-Mari Nilsson

Kansli- och omvärldsenheten │ Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ann-mari.nilsson@kalmar.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

2016-04-06

Ärendebeteckning

KS 2015/1054

Kommunfullmäktige

Bekräftelse om ingången borgensförbindelse
med Kommuninvest i Sverige AB
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Kalmar kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 3 april 2007 (”Borgensförbindelsen”), vari Kalmar
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller
samt att Kommuninvest äger företräda Kalmar kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen
enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Johan Persson (S) och ekonomichef Urban Sparre att för kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
Bakgrund
Kommuninvest ekonomisk förening (”föreningen”) bedriver sin upplåningsoch utlåningsverksamhet i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i
Sverige AB (”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska
få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i föreningens stadgar
som villkor för medlemskap att samtliga medlemmar, enligt separat tecknad
borgensförbindelse, ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Kalmar kommun har utfärdat sådan
borgensförbindelse den 3 april 2007.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks. Innan giltighetstiden löper ut behöver således kommunfullmäktige
fatta ett beslut som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande.
Urban Sparre
ekonomichef

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

KS 2015/1054
Bilaga:
Skrivelse från Kommuninvest ekonomisk förening
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Handläggare

Datum

Rebecka Sandelius
480-45 03 33

Upprättad 2016-04-21

Ärendebeteckning

2013-2998

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Detaljplan för del av

Gösbäck 2:95 m fl, Ny förskola
i Lindsdal, Kalmar kommun
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2016-02-05 –
2016-03-04. Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar
enligt sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning.
Nedan kommenteras inkomna skriftliga synpunkter.

Planändringar efter granskningen
Förutom redaktionella justeringar har följande ändringar av planhandlingarna
gjorts efter granskningen.
•

Planområdet har utökats i nordväst med ca 140 m2.
Eftersom elledningarna nordväst om planområdet kommer att tas ur
drift när förskolan ansluts kan förskoletomten utökas.

•

Stängselskyldighet har införts längs gång- och cykelvägen.
Syftet är att styra lämning/hämtning till parkeringen i söder och inte
locka att angöra via Östra Gösbäcksvägen.

Inkomna synpunkter
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsens bedömning är att detaljplanen inte aktualiserar några frågor som
kan föranleda prövning enligt 11 kap 10 § PBL.
Lantmäterimyndigheten
Lantmäteriet har inga synpunkter.

Planenheten │
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 │ Fax 0480-45 04 29
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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Samhällsbyggnadskontoret

Granskningsutlåtande
2016-04-21

Boende och fastighetsägare
Glenn Adolfsson (Svingeln 7)
Förlägg förskola på yta där multiarenan ligger så att persontrafik och varutransporter går via Kanngjutarvägen och inte i villaområde d v s vid Östra
Gösbäcksvägen. Se till att det enbart finns en ingång placerad mot Lindsdals
centrum för förskolan (staket).
Att förlägga ny förskola för 120 st barn (+20 st personal) kommer att öka trafikintensiteten runt centrum då den redan idag är relativt hög samt kommer
detta leda till ett parkeringskaos. Mycket trafik ska samsas; hämta/lämna bilar,
lokaltrafik, varutransporter ICA, övriga besökare, centrum samt besökare till
sporthall och hemtjänst.
Att förlägga förskolan vid Gästgivareplanen med bra anknytning till Lindsdalsvägen, nära till Lindeberga förskola, Lindsdalsskolan (via tunnel (bef)), nära
Lindebergabacken och dess skog, och relativt nära till kollektivtrafik på Kalmarvägen.
I Lindsdal är allt relativt nära och framför allt till centrum, inom gång- och
cykelavstånd. Så varför klämma in hämta/lämna på dagis, gå till frissan, handla
på ICA, handla på apoteket, låna böcker och köpa pizza???

Kommentar:
Om multiarenan skulle flyttas till norra delen av idrottsplatsen och ny förskola
anläggas i södra delen skulle det få flera konsekvenser, t ex skulle
- multiarenan bli svårare att nyttja för skolidrotten eftersom den blir avskild från
övriga idrottsområdet.
- angörande varutransporter till förskolan korsa gång- och cykelvägen, där bl a
skolelever på väg till skolidrotten passerar.
- transporterna till förskolan ta i anspråk delar av aktivitetsparken, för att inte
lastbilarna ska behöva backa över gång- och cykelvägen.
Efter granskningen har detaljplanen kompletterats med stängselskyldighet mot
gång- och cykelvägen, med syfte att styra ingången till förskolan till den södra delen.
I planarbetet med Lindsdals centrum har en parkeringsutredning för centrum tagits
fram. Den visar att om alla parkeringsplatser i centrum samnyttjas ska platserna
räcka, eftersom de olika verksamheterna och aktiviteterna har sina största behov
vid olika tidpunkter.
Att anlägga en förskola vid Gästgivareplanen skulle innebära att all trafik till
förskolan skulle angöra via Gästgivarevägen. Gästgivarevägen är inte anpassad för
den trafikmängden, vilket sannolikt skulle ge en ohållbar trafiksituition.
För många människor fungerar vardagen bättre om man kan samla sina ärenden
till en resa. Framförallt de som inte har tillgång till eller begränsad tillgång till bil
gynnas av att kunna uträtta flera ärenden utan att behöva transportera sig emellan.
Andreas Nilsson (Tömmen 1)
Vi som bor i fastigheten Tömmen 1 (Hanna Olsson och Andreas Nilsson med
familj) acceppterar inte byggandet av en ny förskola enligt detaljplanen.
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Samhällsbyggnadskontoret

Granskningsutlåtande
2016-04-21

Detta på grund av ökningen av trafiken som kommer att bli under både byggtid (byggtrafik) samt när verksamheten är i full gång. Verkligheten är inte alltid
som man tänker sig, att föräldrar kommer att parkera vid centrum när lämning/hämtning sker är bara en förhoppning.
Detta går att lösa till det bättre i alla fall att endast en entré till den nya ”gården” finns. Placerad i söderläge mot multiarenan. Man kan sedan ha en gångväg innanför avgränsning till respektive avdelning.
Dock kommer vi inte ifrån den tyngre trafiken som kommer att trafikera Östra
Gösbäcksvägen under byggtiden, samt varutransporter till verksamheten som
kommer att dagligen bedrivas i veckorna. Detta gör oss väldigt oroliga med
tanke på att vi har utfart direkt på Östra Gösbäcksvägen.
Vi tror att vår hörntomt kommer att förlora sitt värde i och med att dagiset blir
en angränsande granne (om man bortser ifrån cykelvägen som kommer att gå
emellan).
Redan idag parkerar bilar på den lilla gräsplätt som finns utanför vår gräns,
(foton finns bifogade). Detta tror vi kommer att öka och det är inte ok.
Utöver detta står vi kvar vid de synpunkter som togs upp gemensamt i området
vid förra skrivelsen.

Kommentar:
Efter granskningen har detaljplanen kompletterats med stängselskyldighet mot
gång- och cykelvägen, med syfte att styra ingången till förskolan till den södra delen.
Om det ändå skulle uppstå ett problem med parkerande bilar längs Östra Gösbäcksvägen finns möjligheten att informera, skylta och reglera.
Serviceförvaltningen bedömer att byggtrafiken till största delen kommer att ske via
Kanngjutarvägen. Viss byggtrafik kommer att behöva angöra via Östra Gösbäcksvägen, men på grund av höjdskillnaderna från vägen till byggplatsen är det
inte huvudalternativet. Precis som i alla byggen kommer det till och från under
byggtiden, som beräknas till ca ett år, att påverka omgivningen.
Varutransporterna till förskolan beräknas till fyra per vecka (två matleveranser,
en sophämtning och en transport med pappersvaror mm), vilket Östra Gösbäcksvägen bedöms klara.
Enligt tillfrågade mäklare anses inte närhet till förskola minska värdet på en
fastighet. Tvärtom brukar närhet till förskola lyftas som något positivt och öka
intresset för fastigheten.
Madeleine och Thomas Alm (Svingeln 6)
Vi godkänner inte förslaget.
Annat område för byggnation av förskola finns och bör utredas. Vi betvivlar
starkt att förskolan måste ligga på föreslagen plats, mycket talar för detta.
- Trafiksituationen med säkerhetsaspekter
- Kostnader då samordningsvinster inte kan nyttjas
- Byggnation som helt kommer att blockera villaområdet norr om Ö:a
Gösbäcksvägen
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Tre av de fyra förskolorna som redan finns i Lindsdal har trafikproblem. Har
någon analys gjorts av detta? Bör man inte tänka innan så att man inte gör
samma misstag en gång till?
Alla kan inte ta bussen till sitt arbete utan är i behov av bil för transport, så
centrumläge år inte nödvändigt.
Av kostnadsskäl borde man undersöka utbyggnad eller nybyggnad av förskolan
kan sek vid befintlig förskola/skola. Detta borde ge samordningsfördelar.
Anser man att centrumplaceringen ger kollektivtrafikfördelar kanske man inte
skulle lagt ner busslinjerna i Lindsdals ytterkant då de förskolorna som ligger
där inte har någon närhet till busstrafik.
Kommer placering av de barn som får plats i centrum samordnas med föräldrarnas möjlighet att åka kollektivt?
En byggnation som ligger ”en våning” över villorna norr om Ö. Gösbäcksvägen, en trafiksituation som kommer att påverka säkerhet för boende och de
som färdas genom området. Borttagande av delar av grönområde som ger trivsel i området, byggnation av tillredningskök som kan ge konsekvenser i form
av utsläpp och störande ljud till området.
Allt detta ger för oss i området en nedsatt trivsel samt en värdesänkning på
våra fastigheter.
Vem vill ha ett lastintag mitt emot sin uteplats och trädgård, med tung trafik ett
flertal dagar i veckan på gatan utanför.
I ert senaste utskick menar ni att inget kommer att vara störande eller medföra
några problem. Om ni bygger en förskola för över 100 barn+personal medför
ju detta naturligtvis en störning.
Vad händer om det blir problem som inte kan åtgärda med några skyltar eller
parkeringsvakt som besöker området någon gång i månaden.
Då går det väl knappast att flytta verksamheten.
Hur gör vi då? Tänk till!
Lyssna på oss som det kommer att beröra varje dag!

Kommentar:
I valet av lokalisering av ny förskola i Lindsdal har trafiken varit en av flera
faktorer som beaktats. Att titta på och lära av situationerna kring befintliga förskolor är viktigt. Därför har en ny parkeringsplats för de som lämnar/hämtar
barn på förskolan föreslagits i centrum. Utformningen av parkeringen föreslås
anpassas för lämning/hämtning, så att barnen inte ska vistas bland bilarna.
De som är beroende av och har tillgång till bil har kanske inte något behov av en
kollektivtrafiknära förskola i centrum. Men för de som inte har tillgång till bil
utan är i behov av bussen för att ta sig till arbete, är en förskola i kollektivtrafiknära läge mycket viktigt. Fördelning av platserna till förskolan kommer att vara
samma som för övriga förskolor d v s att man har rätt att välja förskola, men de barn

som bor i närområdet har företräde till platserna.

Hur bussarna trafikerar Lindsdal bestämmer KLT (Kalmar länstrafik).
Barn- och ungdomsförvaltningen har gjort bedömningen att utbyggnad av befintliga
förskolor och skolor inte är möjlig.
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En utbyggnad av ny förskola kommer naturligtvis att innebära en förändring för
närboende, men vad som upplevs som en störning är väldigt olika.
Grönytan söder om Östra Gösbäcksvägen är tänkt för förskolans utevistelse och
kommer fortsättningsvis att vara grön.
Varutransporterna till förskolan beräknas till fyra per vecka (två matleveranser,
en sophämtning och en transport med pappersvaror mm), vilket Östra Gösbäcksvägen bedöms klara.
Enligt tillfrågade mäklare anses inte närhet till förskola minska värdet på en
fastighet. Tvärtom brukar närhet till förskola lyftas som något positivt och öka
intresset för fastigheten.
Kommunen gör bedömningen att en iordningställd lämna-/hämtaparkering i centrum tillsammans med information samt skyltning och reglering på Östra Gösbäcksvägen bör vara tillräcklig för att få föräldrar att välja att använda parkeringen.
Fredrik Petersson (Plogbillen 9)
Jag har som pappa till två små barn fortfarande synpunkter på era tankar kring
trafiken på Östra Gösbäcksvägen. Enligt er skrivelse så är tanken att hålla varutransporter borta från förskolans barn, vilket är en fin tanke, men inom en snar
framtid kommer mina barn att själva cykla eller promenera till och från skola
via Östra Gösbäcksvägen. Det är alltså via denna väg, genom ett villaområde
som ni vill leda varutransporter och annan tung trafik i form av sophantering
från KSRR och pappersåtervinning från Stena Metall. Planen för att föräldrar
inte ska hämna och lämna via Östra Gösbäcksvägen är för mig heller inte tillräcklig. Eftersom något mer konkret än förhoppningar om att de ska ske i
centrum. Östra Gösbäcksvägen är brant till en början vilket medför extra fart
för trafikanter, något som jag ser dagligen. Vägförhållandet vid vänstersväng
från Fransdalsvägen till Östra Gösbäcksvägen är dessutom aningen problematiskt. För att uppnå god sikt mot den eventuella förskolan så måste man köra
långt fram och då blockerar man hela det högra körfältet på Östra Gösbäcksvägen, utan att ens veta om det. Har någon från Trafikverket kontrollerat
detta? Jag menar inte att man ska anlägga en ny väg, utan vill bara poängtera att
vägen inte känns tillräckligt säker för den avsevärt ökade trafiken som kommer
att ske. Frågan om trottoar eller farthinder är fortfarande helt obesvarad från er
sida. Som jag ser det så sker merparten av lämning och hämtning på förskola i
samband med att föräldrar är på väg till och från jobbet med bil. Vår oro kring
ökad trafik handlar inte om störande moment i vardagen, utan det handlar om
säkerheten för mina och andras barn i området och den garanterar ni dåligt i
nuläget.

Kommentar:
Efter granskningen har detaljplanen kompletterats med stängselskyldighet mot
gång- och cykelvägen, med syfte att styra ingången till förskolan till den södra delen.
Kommunen gör bedömningen att en iordningställd lämna-/hämtaparkering i centrum tillsammans med information samt skyltning och reglering på Östra Gösbäcksvägen bör vara tillräcklig för att få föräldrar att välja att använda parkeringen. Varutransporterna till förskolan beräknas till fyra per vecka (två matleveranser, en sophämtning och en transport med pappersvaror mm), vilket Östra
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Gösbäcksvägen bedöms klara. Några fysiska åtgärder t ex farthinder eller trottoar
ser därför kommunen i dagsläget inte behov av.
Östra Gösbäcksvägen är en kommunal gata där kommunen är huvudman och då
hörs inte trafikverket.
Peter och Monica Colin (Oket 5)
Trafik
- Vid infomöten framkom det att det inte gjorts någon utredning ang hur
trafiken fungerar vid förskolor ex Lindeberga, Pulpeten, Sjöängsskolan.
Detta borde självklart göras/ha gjorts innan man beslutar att bygga en
förskola i Lindsdals centrum.
- För att styra trafiken för lämning och hämtning av barn till Kanngjutarvägen, kan man ta bort de 2 ingångarna närmast Östra Gösbäcksvägen.
- Det är inte rimligt att det ska finnas risk för mer biltrafik, i ett idag
mycket lugnt bostadsområde.
Planbeskrivningen
- Placera förskolan i anslutning till sporthallen enl tidigare redogörelse av
”Grannarna Östra Gösbäcksvägen o Åsvägen”
- Argumentet att det kostar att flytta multisportarenan kan inte vara ett
trovärdigt argument att inte placera förskolan vid sporthallen. Multiarenan kan flyttas till gamla tennisbanorna.
- Den norra delen av området, naturmarken mot Östra Gösbäcksvägen,
kommer inte att kunna användas som lekplats för de boende i området.
Detta område har varit och är en naturlekplats för barnen i området.
Enl ”Kommentar” är naturlekplatsen viktig för barnen, då måste ju
detta gälla även de boendes barn i området.

Kommentar:
Någon skriftlig utredning har inte gjorts i planarbetet, men i valet av lokalisering
av ny förskola i Lindsdal har situationerna kring befintliga förskolor självklart
beaktats. Därför har en ny parkeringsplats för de som lämnar/hämtar barn på
förskolan föreslagits i centrum. Utformningen av parkeringen föreslås anpassas för
lämning/hämtning, så att barnen inte ska vistas bland bilarna.
Efter granskningen har detaljplanen kompletterats med stängselskyldighet mot
gång- och cykelvägen, med syfte att styra ingången till förskolan till den södra delen.
Kommunen gör bedömningen att en iordningställd lämna-/hämtaparkering i centrum tillsammans med information samt skyltning och reglering på Östra Gösbäcksvägen bör vara tillräcklig för att få föräldrar att välja att använda parkeringen. Varutransporterna till förskolan beräknas till fyra per vecka (två matleveranser, en sophämtning och en transport med pappersvaror mm), vilket Östra
Gösbäcksvägen bedöms klara.
Att anlägga en förskola på f d tennisbanorna bedöms inte vara det mest optimala
p g a höjdskillnader, att möjligheten att bygga till sporthallen försvinner, att biltrafiken måste korsa gång- och cykelvägen samt att angöring samt att parkering tar
plats i anspråk från idrottsplatsen, vilket innebär mindre plats för spontanindrott.
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Möjligheten att bygga till sporthallen försvinner också om multiarenan skulle flytttas till f d tennisbanorna.
Grönytan mot Östra Gösbäcksvägen kommer inte att kunna användas för de
boende i området dagtid, när förskolan är öppen. Kvällar och helger finns möjligheten att nyttja både lekredskap och grönytan. Dagtid finns andra grönytor och
skogsområden i närheten för lek och rekreation, t ex söder om Nigareplan och
skogen vid pulkabacken norr om Nigareplan.
Mathias Karlsson (Oket 6)
Mathias Karlsson godkänner inte förslaget.
Den nya förskolan kan läggas på yta där multiarenan ligger idag. Då kan persontrafiken och all varutransport gå via Kanngjutarvägen.
Bygg bara så att det finns en stor entré endast mot Lindsdals centrum.
Eftersom det kommer en ny förskola med 120 st barn + personal. Så kommer
trafiken att öka avsevärt både på Östra Gösbäcksvägen och Åsvägen som förslaget är nu. Jag ser det som ett mycket stort problem. I dag finns inga cykeleller gångvägar som är säkra för barnen.
Det finns plats att bygga på Gästgivareplanen och då har man bra anknytning
till Lindsdalsvägen nära till Lindebergas förskola. Lindsdalsskolan ligger också
nära bara en tunnel som går under vägen.

Kommentar:
Om multiarenan skulle flyttas till norra delen av idrottsplatsen och ny förskola
anläggas i södra delen skulle det få flera konsekvenser, t ex skulle
- multiarenan bli svårare att nyttja för skolidrotten eftersom multiarenan blir
avskild från övriga idrottsområdet.
- angörande varutransporter till förskolan korsa gång- och cykelvägen, där bl a
skolelever på väg till skolidrotten passerar.
- transporterna till förskolan ta i anspråk delar av aktivitetsparken, för att inte
behöva backa över gång- och cykelvägen.
Efter granskningen har detaljplanen kompletterats med stängselskyldighet mot
gång- och cykelvägen, med syfte att styra ingången till förskolan till den södra
delen.
Kommunen gör bedömningen att en iordningställd lämna-/hämtaparkering i centrum tillsammans med information samt skyltning och reglering på Östra Gösbäcksvägen bör vara tillräcklig för att få föräldrar att välja att använda parkeringen. Varutransporterna till förskolan beräknas till fyra per vecka (två matleveranser, en sophämtning och en transport med pappersvaror mm), vilket Östra
Gösbäcksvägen bedöms klara.
Att anlägga en förskola vid Gästgivareplanen skulle innebära att all trafik till
förskolan skulle angöra via Gästgivarevägen. Gästgivarevägen är inte anpassad för
den trafikmängden, vilket sannolikt skulle ge en ohållbar trafiksituition.
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Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter
E.ON Elnät Sverige AB
E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat
ärende och noterar att tidigare anförda synpunkter har blivit noterade i samrådsredogörelsen. Dock kan vi inte se att man har tagit hänsyn till våra synpunkter i övriga planhandlingar och vill därför återigen påtala det vi skrev i
förra yttrandet.
”Vi har noterat att magnetfältsmätningar har utförts på olika platser inom och
utanför den nordvästra delen av planområdet. Mätresultaten redovisas som
avlästa momentanvärden och de högre värdena uppmättes vid GC-väg. Inom
kvartersmark förefaller de högsta uppmätta värdena ligga kring 0,35 mikrotesla.
Det är vid långvarig exponering (flera år) och vid en magnetfältsnivå över 0,4
mikrotesla som det finns misstankar om en förhöjd risk för barnleukemi.
E.ON Elnät anser att beräknade årsmedelvärden utgör ett bättre mått på långvarig exponering än uppmätta momentana värden.
Vår 0,4 kV jordkabel används som reservförbindelse och för därmed normalt
inte någon belastningsström. 10 kV kabeln har en maxbelastning (kall vinterdag) på ca 35 A. Enligt våra beräkningar skulle man kunna förvänta sig ett
magnetfält med en styrka underskridande 0,2 mikrotesla 1 meter över mark,
rakt över kabeln (förläggningsdjup 0,6 meter) och ett magnetfält med en styrka
underskridande 0,1 mikrotesla vid ett horisontellt avstånd på 2 meter från kabeln. Observera att 10 kV kabelns förläggningsdjup kan vara mindre än 0,6
meter samt att Sweco har mätt ”dikt mark”.
Man bör vid mätning av magnetfält i tätbebyggda områden ta hänsyn till eventuell förekomst av vagabonderande strömmar. Dessa kan förekomma i både
lågspänningskablar, fjärrvärmeledningar, VA-ledningar och andra ledningar av
metall, samt även jordade kabelskärmar och jordlinor. Förekomst av vagabonderande strömmar kan ge upphov till magnetfält som är starkare och avtar
långsammare med ökande avstånd än vad man skulle kunna förvänta sig utifrån
en beräkning baserad på förväntad belastningsström.
För elanslutning till fastigheten är det fastighetsägaren som avgör vilken storlek
på abonnemang man behöver. Abonnemangets storlek avgör hur stor ström
som kommer att matas in i fastigheten och strömmens storlek är avgörande för
styrkan hos det magnetfältsbidrag som servisledningen kommer att lämna. Vi
förutsätter att fastighetsägaren tar ansvar för servisledningens magnetfältsbidrag vid planeringen av elanslutningen.”
Vi vill också påminna om att 10 kV och 0,4 kV kablarna som genomkorsar
fastighetens nordvästra hörn, kommer att tas ur drift när elanslutning till den
nya förskolan behöver utföras. Då behövs en ny matning från befintlig transformatorstation norr om planområdet, längs GC-väg ner till förskolan.
Vi förutsätter samordning av tidplan samt god framförhållning före önskad
anslutning. För samråd kontakta Gunnar Krondahl, E.ON Elnät Sverige AB,
tfn 070-665 98 09.

Kommentar:
Plankartan och planbeskrivningen har justerats så att E.ON:s synpunkter har
beaktats.
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Intresseorganisationer och övriga
(Svårläst signatur)
Lägg nu inte ert planerade daghem/förskola i Lindsdal för nära Kv Dragkroken, alldeles intill gångstigen. I Dragkrokens rum ligger sjuka och döende människor (demens, alzheimer). Dessa ska inte störas av bilar och stojande barn.
Visa respekt mot lidande, död och besökande sörjande anhöriga, gör inte
samma förfärliga misstag som era föregångare gjorde runt Kv Frikadellen! Läs
detta igen! – och fatta kloka beslut åt politikerna.

Kommentar:
Kommunen gör bedömningen att en förskola i föreslaget läge inte skulle påverka
befintlig verksamhet i Dragkroken negativt. Det finns många goda exempel där
äldreboenden och förskolor delar lokaler och har stort utbyte av varandra.

Följande har accepterat planförslaget skriftligt:
Gunilla Björk (Oket 4)
Min uppfattning är att det blir en väsentlig ökad trafik på Östra Gösbäcksvägen men även på Åsvägen. Som jag uppfattar det så kommer det att vistas
många barn vid skolan och det betyder att deras föräldrar kommer att göra två
besök per dag. Av bekvämlighetsskäl så kommer en stor del av föräldrarna att
trafikera dessa vägar och det kan inte uteslutas att även förskolans personal
kommer att parkera utmed dessa vägar. Min uppfattning är att trafiksituationen
på ovan nämnda vägar förändras väsentligt i och med att förskolan kommer att
tas i bruk. Mitt förslag är i första hand ett stoppförbud och i andra hand ett
parkeringsförbud på Östra Gösbäcksvägen för att trygga trafiksäkerheten.
Av kommunens utredning framgår att grönytan/slänten norr om fotbollsplanen kommer att vara en spännande miljö att leka i. Det är säkert ett korrekt
antagande från kommunens sida. Då infinner sig ett trafikproblem som kanske
inte fått sin belysning i utredningen. Det händer alltför ofta att mopedister
kommer i hastigheter om 40-50 km/tim både på cykelvägen väster om fotbollsplanen och på den lilla vägen mellan cykelvägen och Åsvägen. Under
årens lopp har det inträffat ett antal lindrigare olyckor på dessa vägar. En tanke
och fundering är om man inte i samband med byggnationen sätter ett stängsel
som förhindrar alltför livliga barn komma ut i en farlig trafikmiljö. Det är alltför ofta som den mopedburna ungdomen kommer i synnerligen höga hastigheter och gärna utan belysning på sina fordon och då kör de även på den grönyta som är tänkt som lekplats.
Jag godkänner Samhällsbyggnadskontorets förslag. Men ovanstående punkter
bör tas med vid ett beslut.

Kommentar:
Kommunen gör bedömningen att en iordningställd lämna-/hämtaparkering i centrum tillsammans med information samt skyltning och reglering på Östra Gösbäcksvägen bör vara tillräcklig för att få föräldrar att välja att använda parkeringen. Varutransporterna till förskolan beräknas till fyra per vecka (två matleve-
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ranser, en sophämtning och en transport med pappersvaror mm), vilket Östra
Gösbäcksvägen bedöms klara.
För barnens säkerhet brukar nuförtiden förskolans tomt avgränsas med stängsel.

Följande sakägare och likställda har senast under granskningstiden inkommit med skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda:
Mathias Karlsson (Oket 6)
Åsvägen 1, 393 65 Kalmar
Birger och Carina Jansson (Plogbillen 8)
Nils Holgerssons väg 129, 393 65 Kalmar
Lina Hansen och Fredrik Petersson (Plogbillen 9)
Fransdalsvägen 2, 393 65 Kalmar
Mattias Claeson (Selen 3)
Fransdalsvägen 5, 393 65 Kalmar
Eva Bernhardsson (Selen 5)
Vassvägen 2, 393 65 Kalmar
Åke Persson (Svingeln 5)
Vassvägen 1, 393 65 Kalmar
Madeleine och Thomas Alm (Svingeln 6)
Östra Gösbäcksvägen 14, 393 65 Kalmar
Glenn och Camilla Adolfsson (Svingeln 7)
Östra Gösbäcksvägen 16, 393 65 Kalmar
Hanna Olsson och Andreas Nilsson (Tömmen 1)
Östra Gösbäcksvägen 7, 393 65 Kalmar
Lasse Håkansson (Tömmen 2)
Östra Gösbäcksvägen 5, 393 65 Kalmar
Bilaga: Samrådsredogörelse daterad 2016-01-27

Rebecka Sandelius
Planarkitekt
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för del av

Gösbäck 2:95 m fl, Ny förskola
i Lindsdal, Kalmar kommun
Planförslaget har varit på samråd under tiden 2015-03-13 – 2015-04-02. Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt sändlista
och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning.
Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter.

Sammanfattning
Under samrådstiden kom 17 samrådsyttranden in. Många synpunkter berör en
oro för ökad trafik på Östra Gösbäcksvägen. Nedan följer en sammanfattande
kommentar för trafik och transporter.
Trafik
I dag beräknas behovet till en transport per dag, och utredningar pågår om hur
man ska kunna minska antalet transporter ytterligare, men det är tyvärr omöjligt att lämna några garantier på hur många transporter det kommer att bli i
framtiden. Inte heller kan några garantier lämnas för att inte någon kommer att
stanna till på Östra Gösbäcksvägen för att lämna/hämta barn på förskolan,
men eftersom det är närmre att gå från närmaste parkeringsplats i centrum till
närmaste ingång på förskolan (55 m) än att gå från Östra Gösbäcksvägen till
närmaste ingång på förskolan (70 m) och genom att göra tillgängligheten god i
centrum samt att inte iordningställa parkering i norr är förhoppningarna goda
att de allra flesta kommer att parkera i centrum. Syftet med en centralt placerad
förskola i ett kollektivtrafiknära läge är att många ska gå och cykla till förskolan. Om det ändå skulle uppstå ett problem med parkerande bilar längs Östra
Gösbäcksvägen finns möjligheten att informera, skylta och reglera.
I detta tidiga skede är det svårt att svara på hur byggtrafiken kommer att köra.
Det verkar dock lämpligt att i huvudsak leda byggtrafiken via Kanngjutarvägen,

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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men det kan nog inte uteslutas att viss trafik kommer att behöva komma åt
även från Östra Gösbäcksvägen under delar av byggtiden.
Planändringar efter samråd
Efter samrådet har redaktionella justeringar av planhandlingarna gjorts samt
beteckningen för parkeringen ändrats från PARKERING till P. För att ha möjlighet att ordna gemensamhetsanläggning, servitut eller parkeringsköp på
kommunens mark för omkringliggande verksamheter har allmän platsmark för
parkering ändrats till kvartersmark.

Inkomna synpunkter
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsens roll i samrådsskedet.
Enligt 5 kap. 14 § PBL ska länsstyrelsen under samrådet särskilt
1. ta till vara och samordna statens intressen,
2. ge råd om tillämpningen av 2 kap. PBL
3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. MB tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs och att strandskydd enligt 7
kap. MB inte upphävs i strid med gällande bestämmelser,
4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt
sätt och
5. verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig
med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för
olyckor, översvämning eller erosion.

Kontroll mot Länsstyrelsens prövningsgrunder.
Länsstyrelsens bedömning är att detaljplanen inte aktualiserar några frågor som kan
föranleda prövning enligt 11 kap. 10 § PBL vad gäller riksintressen, mellankommunala
frågor, miljökvalitetsnormer, strandskydd samt hälsa och säkerhet eller risken för
olyckor, översvämning eller erosion.

Behovsbedömning.
Kommunen redovisar i behovsbedömningen att genomförandet av detaljplanen inte
kan antas medföra betydande miljöpåverkan varvid en miljökonsekvensbeskrivning ej
behöver upprättas. Länsstyrelsen instämmer med kommunens bedömning, därmed
har samråd om behovsbedömningen skett.

Kommentar:
Noteras

Lantmäterimyndigheten
Plankarta med bestämmelser.
Bestämmelsen om totalhöjd bör relateras till nollplanet för att undvika beräkningsfel.
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Planbeskrivning.
Skrivningen om att ”möjlighet ges till att nyttja lekredskap på kvällar och helger” är tveksam. Den blivande förskolan ligger på kvartersmark, vilket innebär
att allmänhetens tillträde till den nybildade fastigheten kan hindras av fastighetsägaren.
Redovisning av de ekonomiska konsekvenserna behöver kompletteras.
Övriga frågor.
Några redaktionella synpunkter på handlingarna meddelas planhandläggaren
underhand.

Kommentar:
Plankarta med bestämmelser.

Kommunen har valt att inte relatera byggnadshöjden till ett nollplan, eftersom det
då kan bli svårare att förstå för allmänheten.

Planbeskrivning.

Skrivningen tas bort och de ekonomiska konsekvenserna kompletteras.

Boende och fastighetsägare
Birger och Carina Jansson (Plogbillen 8)
Gäller informationen om varutransport 1 st per dag?
Kan ni garantera att det bara är varutransporter som ska gå på Gösbäcksvägen?
När ni öppnar Östra gösbäcksvägen för Ironman så märker vi genast en stor
förändring till det negativa vad gäller trafiken. Vår bedömning är att farthinder
är nödvändigt så att fartgränsen hålls, vilket det slarvas med i nuläget. Med
tanke på att Lidhemsgatan i Lindsdal har tre farthinder och nästan ingen trafik
så borde väl Östra Gösbäcksvägen ligga bra till att få farthinder, eftersom att
trafiken där är större.
Vi har inget emot en ny förskola men vi känner en stor oro för en ökning av
trafik. Området genomgår en generationsförändring med många barnfamiljer
som flyttar hit, därför vill vi ha en bra trafikmiljö så inget händer.
Under byggtiden var kommer byggtrafiken att gå? Vi ser helst att den går genom centrum, det kommer annars att upplevas som mycket störande med sådan tung trafik.

Kommentar:

Se under Sammanfattning - Trafik.

Lina Hansen och Fredrik Petersson (Plogbillen 9)
Tack för att ni vill utveckla Lindsdals centrum. Har dock som boende på
Fransdalsvägen en del tankar och funderingar kring den nya förskolan, framförallt en viss oro för den ökade trafiken på Östra Gösbäcksvägen.
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-skulle gärna se att hela bygget skjuts närmare den tänkta parkeringen. En möjlighet är att den tänkta förskolan och multisportarenan byter plats. Föräldrar
tar alltid kortast/snabbaste vägen vid hämtning/lämning. Stor risk att många
kör på Östra Gösbäcksvägen och hämtar/lämnar därifrån.
- om flytt av förskolan inte är möjlig vore det bra att förskolan är ”stängd” (till
exempel med staket) så att hämtning/lämning ej är möjligt från Östra Gösbäcksvägen utan att man måste gå runt hela förskolan.
-ni skriver även att lämning av förskolebarnen kommer att hållas isär från varutransporterna. Hur blir det med barnen som bor i området? Östra Gösbäcksvägen saknar helt trottoar/cykel/gångväg. Detta är en väg som barnen måste
passera för att ta sig till skola/dagis/sporthall/bibliotek mm. Finns planer på
att bygga trottoar längs med Östra Gösbäcksvägen? Även önskemål om farthinder eller avsmalning av väg så att möte hindras på utvalda ställen. Helst ses
att all trafik inkl varutransport inte sker i bostadsområdet.
-frågor finns också ang den eventuella byggtrafiken. Vart kommer den gå? Ser
helst att samtlig byggtrafik EJ går på Gösbäcksvägen.

Kommentar:

En av anledningarna till att förskolan föreslagits placeras i norr är att naturmarken och slänten mot Östra Gösbäcksvägen har förutsättningar att kunna bli en
spännande utemiljö för förskolebarnen, vilket det södra läget inte har möjlighet att
ge.
Se även under Sammanfattning - Trafik.

Glenn och Camilla Adolfsson (Svingeln 7)
Gunilla Björk (Oket 4, ej med i fastighetsförteckningen)
Uno Svensson (Oket 3, ej med i fastighetsförteckningen)
Marianne Karlsson (Svingeln 8, ej med i fastighetsförteckningen)
Carolin Andersson (Oket 2, ej med i fastighetsförteckningen)
Jörgen Rydberg (Oket 1, ej med i fastighetsförteckningen)
Madeleine Alm (Svingeln 6)
Åke Persson (Svingeln 5)
Hanna Olsson (Tömmen 1)
Mattias Claeson (Selen 3)
Fredrik Petersson (Plogbillen 9)
Birger Jansson (Plogbillen 8)
Eva Bernhardsson (Selen 5)
Mathias Karlsson (Oket 6)
Monica Collin (Oket 5, ej med i fastighetsförteckningen)
Jessica Jacobsson (Svingeln 9, ej med i fastighetsförteckningen)
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Lasse Håkansson (Tömmen 2)
Tomas Johansson (Välten 1, ej med i fastighetsförteckningen)
Förslaget att bygga en ny förskola med 6 st avdelningar med ca 120 barn, 1 700
m2 förskola på 7 800 m2 byggyta med kök etc, godkänns ej av grannarna. Motiveringen är:
Fel i Behovsbedömning (för MKB).
Flera punkter i MKB stämmer ej.
Ökad bil- och lastbilstrafik.
Den utlovade lastbilstrafiken med en transport per dag kommer ej att kunna
garanteras, fler exempel gällande förskolor och biltrafik visar att vuxna alltid tar
den lättaste och smidigaste vägen för hämtning och lämning av sina barn vilket
kommer medföra ökad biltrafik på Östra Gösbäcksvägen.
Ökad ljudnivå.
Stor kontrast av den idag relativt lugna och tysta miljö i området som har varit
en del av motiveringen vid införskaffandet av ”villan”. 120 barn nära tomtgräns kommer att påverka ljudnivån samt att den avskildhet i form av liten
insyn blir förstörd.
Ökad folksamling.
Den berörda ytan kommer inte bara vara besökt mån-fre 06-18 utan även kvällar och helger av barn och ungdomar vilket återigen påverkarden ljudnivå och
avskildhet som finns idag.
Sänkt marknadsvärde
Sänkt marknadsvärde av ”villa” vilket påverkar en försäljning med motivering
av beskrivna punkter.
Sämre utsikt.
Byggnaden, verksamheten och installationer kommer att påverka utsikten för
grannar.
Ökat ljud och lukt.
Byggnaden, verksamheten och installationer kommer påverka ljud och lukt.
Byggnaden kommer införskaffa bland annat köksverksamhet vilket kommer
medföra ljud från ventilationsaggregat, ljud från kylmaskiner och kondensorer,
lukt från matos, lukt från fettavskiljare.
Dagvattenproblem.
Eventuella dagvattenproblem kan uppstå.
Om det behövs byggas en ny förskola i Lindsdal?
Förslag till placering av ny förskola:
- Placera ny förskola vid befintlig sporthall på befintliga gamla tennisplaner samt ytor intill. Justera B-planen (11-manna plan för Lindsdalssko-
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lan) så att den tvärställs dvs går i öst-västlig riktning istället för nordsydlig riktning och placeras i den norra delen upp emot Östra Gösbäcksvägen över befintlig B-plan och C-plan, gräsytor redan klara bara att
flytta stängsel. Multiarena skulle även finna en god placering i denna logistik med tanke på det aktivitetsområde denna ytan redan verkar vara
bestämd för sedan 2007. Boule-bana (PRO) flyttas till norra delen av Cplan mot Östra Gösbäcksvägen. Skogsdunge mot Östra Gösbäcksvägen
förblir orörd och ger närområdet grönska och nivåskillnad.
- Enligt uppgift är ytan vid befintliga tennis-/boulebanor till för att eventuellt bygga ny sporthall vilket måste vara ett skämt, vi har redan 3 st
sport-/gymnastikhallar idag, ”alla kan inte spela innebandy”.
Fördelar:
- Förskolan är i direkt kontakt med Lindsdalsskolan och närmare förskolan ”Pulpeten” för både samverkan av personal (förskollärare och städ
mm) och barn.
- Närmare sporthall och aktiviteter.
- Med fördel skulle mat kunna lagas i Lindsdalsskolans kök och serveras i
den nya förskolan i och med att den är så nära, inget ”Tillagningskök”
skulle behöva byggas vilket skulle spara in bygg- och installationskostnad
samt kökspersonal.
- Barn skulle ha en bra inne- och utomhusmiljö.
- Parkering för hämtning/lämning skulle med fördel kunna placeras vid
redan asfalterad yta intill sporthallen vilket skulle minska antalet parkerade bilar mot ICA Magneten, eventuellt skulle också befintlig parkdepå
och återvinningsstation ej behövas ändras.
- Om inget Tillagningskök byggs, kommer heller ingen lastbilstrafik behövas utan kommer som idag kunna nyttjas i Lindsdsalsskolan.
- Ljudnivåer, eventuella lukter och antalet vistandes personer förändrar
inte befintlig närmiljön, nära skola, sporthall, fritidsgård, aktivitetsytor
och centrum.
- Dagvattenproblem mot Östra Gösbäcksvägen behöver ej hanteras.
Sammanfattning:
Kalmar kommuns mål i sammanfattning: att uppföra en ny förskola i ett
centralt läge med god tillgänglighet för fotgängare och cyklister samt närhet till
kollektivtrafik, kommer även i vårt förslag att uppnås.
Kalmar kommun kommer inte kunna säkerställa att biltrafikbelastningen
kommer att bli oförändrad på Östra Gösbäcksvägen. Lastbilstrafik och biltrafik
kommer att öka.
Tydligt är nog att Vi, Fastighetsägare på Östra Gösbäcksvägen och Åsvägen,
inte accepterar uppförande av denna byggnad och verksamhet och allt det innebär och omfattar. Vårt förslag till ny placering av förskola visar att vi bryr
oss.
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Kommentar:
Fel i Behovsbedömning.

Det är svårt att bemöta vad som är fel i Behovsbedömingen eftersom det inte är
preciserat vad som är fel. Ett förtydligande kan dock göras; någon MKB finns inte
upprättad och behövs inte när detaljplanen inte förväntas medföra betydande miljöpåverkan.

Ökad bil- och lastbilstrafik.

Se under Sammanfattning - Trafik.

Ökad ljudnivå.

Lekande barn är inte ljudlösa, men kommunen gör bedömningen att ljudnivåerna
inte kommer att bli så störande att det innebär en olägenhet för närboende.

Sänkt marknadsvärde.

Närhet till service t ex förskola brukar vara en faktor som höjer marknadsvärdet
på en bostadsfastighet.

Sämre utsikt.

Ny bebyggelse i ett redan bebyggt område påverkar insyn och utblickar, men kommunen gör bedömningen att undertecknade fastighetsägare inte kommer att få en
betydande försämrad utsikt.

Ökat ljud och lukt.

Om anläggningarna sköts på rätt sätt bör inte ljud eller lukt medföra något problem för närboende.

Dagvattenproblem.

Enligt Kalmar Vattens dagvattenutredning för området finns goda möjligheter att
lösa dagvattenhanteringen.

Alternativt förslag.

I arbetet med att ta fram ett förslag till placering av förskolan har flera olika alternativ diskuterats, då fördelar och nackdelar vägts mot varandra. Förslaget att
anlägga en förskola på platsen för f d tennisbanorna bedöms inte vara det mest
optimala bland annat p g a: höjdskillnader, att möjligheten att bygga till sporthallen försvinner, att biltrafiken måste korsa en gång- och cykelväg samt att angöring
och parkering tar plats i anspråk från idrottsplatsen, vilket innebär mindre plats
för spontanidrott.

Glenn Adolfsson (Svingeln 7)
Se separat skrivelse från grannar.
Kalmar kommun kommer ej kunna garantera att det inte blir ökad biltrafik på
Östra Gösbäcksvägen.
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Kommentar:

Se kommentar ovan till fastighetsägare på Östra Gösbäcksvägen och Åsvägen.

Thomas Alm (Svingeln 6)
Nej jag godkänner ej förslaget.
Hänvisar till grannsamverkan.

Kommentar:

Se kommentar ovan till fastighetsägare på Östra Gösbäcksvägen och Åsvägen.

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag
Brandskyddsenheten
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.
- 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, längs
sluttningen 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 framföras.
- Räddningsväg ska markeras med standardiserad skylt.
- En räddningsvägs angöring bör ligga i anslutning till byggnadens adress.
- Räddningsväg ska snöröjas och underhållas.
Brandposter
- Brandpostnätet ska uppfylla gällande normer.

Kommentar:

Synpunkterna noteras.

Kultur- och fritidsnämnden
Det är väsentligt att ytan för skolidrott/spontanidrott och möjlighet till skate
etc behålls, även för framtida utveckling. Vi har för övrigt inga synpunkter på
förslaget.
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Kommentar:

Synpunkterna noteras.

Kalmarhem AB
Verksamhet inom Kalmarhems Kv Dragkroken 9
Inom föreslagen detaljplan föreslås en gång- och cykelväg längs med Kalmarhems fastighet Dragkroken 9. En gång- och cykelväg som tycks sammanfalla
med infarten till ett särskilt boende inom kv Dragkroken 9.
Under 1990-talet planerade Kalmarhem och lät uppföra 22 bostäder samt ett
särskilt boende med 17 lägenheter inom kv Dragkroken 9.
I enlighet med karta för nybyggnad daterad 1996-02-22 upprättad av Stadsbyggnadskontoret, planerades boendets tillfart och entré.
En tillfart, som anlades i samband med och med anledning av boendets tillkomst, och har sedan dess använts av den på boendet förekommande verksamhetens transporter och olika besök av bl a anhöriga.
Verksamheten bedrivs av Omsorgsförvaltningen och bygger på och drivs utifrån två avdelningars möjlighet att hantera leveranser till och från byggnaden
på ett för de boende tryggt sätt och för verksamheten ett rationellt och effektivt sätt.
Detaljplanen tycks inte ta hänsyn till boendets nuvarande tillfart eller konsekvenserna för verksamheten av att tillfarten ej tycks möjliggöras i planen.
In/utfarter och varutransporter
I planbeskrivning uppskattas förskolans behov till en transport per dag, vilken
kommer att ske via Östra Gösbäcksvägen. Vidare talar planbeskrivningen om
angöring för lämning/hämtning via Kanngjutarvägen. Detta skulle enligt planbeskrivningen innebära att Östra Gösbäcksvägens kapacitet väl skulle klara det.
Kalmarhem delar inte den uppskattningen. En transport till en förskola med 6
avdelningar förefaller något i underkant då det torde förekomma såväl transporter relaterade till kök liksom transporter av avfall i olika fraktioner.
Enligt planbeskrivningen ska bebyggelsen inom planområdet ingå i den kommunala avfallshanteringen och i beskrivningen hänvisas till en möjlig placering
av återvinningsstation till korsningen Kalmarvägen och Förlösavägen. Ska det
tolkas som att förskolans avfallshantering ska ske i vid denna återvinningsstation?
Kalmarhem kan inte utläsa någonstans hur avfall uppkommet genom förskoleverksamhet ska hanteras. Avfallsmängden från 6 avdelningar torde bli betydande. Hur och var ska ändamålsenlig avfallshantering lösas?
Vidare bedömer Kalmarhem att lämnande anförvanter kommer att lämna där
det är bäst utifrån var man kommer ifrån d v s det kommer också att lämnas
och hämtas barn via Östra Gösbäcksvägen.
Olika transporter via Östra Gösbäcksvägen till angöring för varumottagning
kommer att innebära en ökad mängd trafik nära Kalmarhems bostäder. Vidare
ser det ut som den föreslagna angöringen förutsätter backning av transportfordonen. Något som förefaller riskfyllt i ett område med befintliga bostäder och
förskoleverksamhet.
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MKB
11. Transporter och kommunikationer bedöms få liten påverkan
”Med angöring av varutransporter till förskolans kök via Östra Gösbäcksvägen
ökar transporterna i viss mån på Östra Gösbäcksvägen.”
Kalmarhem bedömer att transporterna på Östra Gösbäcksvägen kommer att
öka avsevärt.
”En ny förskola i ett centralt och kollektivnära läge kan förhoppningsvis innebära färre biltransporter”
Färre än vad? Kalmarhems erfarenhet från andra bostadsområden i anslutning
till kollektivnära förskolor stödjer inte ovan resonemang. Lämnande anförvanter verkar ha en önskan att köra så nära som det bara är möjligt.
18. Störningar bedöms ingen påverkan
Med Kalmarhems bedömning ovan beträffande transporter pga förskolans
verksamhets såsom varutransporter bl a till kök, transporter av avfall och lämnande anförvanter kommer dessa innebära en störning.
Slutligen en reflektion ang det detaljplanearbete som pågår i och i anslutning till
Lindsdals centrum. Mycket önskemål finns att ta hänsyn till och en stor fråga
är bl a parkering i och kring centrum. I detta planförslag anges ett exempel på
placering av återvinningsstation i en del av centrum som skulle kunna användas
som parkering. Kan kanske vara klokt att ”spara” föreslagen plats för återvinning till dess att detaljplanen för centrum är klar.

Kommentar:
Verksamhet inom Kalmarhems Kv Dragkroken 9
I samtal mellan Kalmarhem och kommunen har en tillfällig lösning hittats för
varutransporter till Dragkrokens vårdboende, som innebär att gång- och cykelvägen
inte behöver användas för motorfordon.

In/utfarter och varutransporter
Vid återvinningsstationen samlar FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) in
sorterade förpackningar och papper. Förskolans avfallshantering ska alltså inte
ske inom detta område, utan inom den egna förskoletomten.
Kommunen gör bedömningen att Östra Gösbäcksvägens trafik inte är störande för
boende i Kalmarhems lägenheter eftersom trafikmängden är liten och fastigheten
inte gränsar till vägen.
Se även under Sammanfattning - Trafik.

MKB
I arbetet med detaljplanen för Lindsdals centrum har en parkeringsutredning tagits
fram. Enligt denna finns möjlighet att lösa det förväntade parkeringsbehovet i
centrum.
Se även under Sammanfattning - Trafik
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Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter
KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare
Vid fortsatt planering för eventuell ombyggnation och förändring av området
förutsättes att planering sker för framtida avfallshantering. Detta gäller för så
väl tillgänglighet och utformning av miljörum, uppställningsplatser för avfallskärl eller dylikt i enlighet med bifogade KSRR:s renhållningsföreskrifter bilaga
2 sid 32-39.

Kommentar:

Synpunkterna noteras.

TeliaSonera Skanova Access AB
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet, se karta
nedan. De befinner sig i den norra delen och är markerat med blått.

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som
uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt ska noteras i
planhandlingarna.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar
för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som
initierar åtgärden även bekostar den.

Kommentar:

Området omkring befintliga ledningar inom planområdet är reserverat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Genom att bilda ledningsrätter kan ledningarna
säkerställas.
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E.ON Elnät Sverige AB
Inom detaljplanen finns en servisledning över den planerade parkeringsytan. Utanför planområdets nordvästra gräns finns en befintlig 10
kV och en befintlig 0,4 kV jordkabel, enligt bifogad karta.
Vi har noterat att magnetfältsmätningar har utförts på olika platser
inom och utanför den nordvästra delen av planområdet. Mätresultaten
redovisas som avlästa momentanvärden och de högre värdena uppmättes vid GC-väg. Inom kvartersmark förefaller de högsta uppmätta
värdena ligga kring 0,35 mikrotesla.
Det är vid långvarig exponering (flera år) och vid en magnetfältsnivå
över 0,4 mikrotesla som det finns misstankar om en förhöjd risk för
barnleukemi. E.ON Elnät anser att beräknade årsmedelvärden utgör
ett bättre mått på långvarig exponering än uppmätta momentana värden.
Vår 0,4 kV jordkabel används som reservförbindelse och för därmed
normalt inte någon belastningsström. 10 kV kabeln har en maxbelastning (kall vinterdag) på ca 35 A. Enligt våra beräkningar skulle man
kunna förvänta sig ett magnetfält med en styrka underskridande 0,2
mikrotesla 1 meter över mark, rakt över kabeln (förläggningsdjup 0,6
meter) och ett magnetfält med en styrka underskridande 0,1 mikrotesla
vid ett horisontellt avstånd på 2 meter från kabeln. Observera att 10
kV kabelns förläggningsdjup kan vara mindre än 0,6 meter samt att
Sweco har mätt ”dikt mark”.
Man bör vid mätning av magnetfält i tätbebyggda områden ta hänsyn
till eventuell förekomst av vagabonderande strömmar. Dessa kan förekomma i både lågspänningskablar, fjärrvärmeledningar, VA-ledningar
och andra ledningar av metall, samt även jordade kabelskärmar och
jordlinor. Förekomst av vagabonderande strömmar kan ge upphov till
magnetfält som är starkare och avtar långsammare med ökande avstånd än vad man skulle kunna förvänta sig utifrån en beräkning baserad på förväntad belastningsström.
För elanslutning till fastigheten är det fastighetsägaren som avgör vilken storlek på abonnemang man behöver. Abonnemangets storlek
avgör hur stor ström som kommer att matas in i fastigheten och
strömmens storlek är avgörande för styrkan hos det magnetfältsbidrag
som servisledningen kommer att lämna. Vi förutsätter att fastighetsägaren tar ansvar för servisledningens magnetfältsbidrag vid planeringen av elanslutningen.
Det finns en befintlig transformatorstation norr om planområdet,
Lindsdal N. i Myrvägens förlängning, som kan försörja den planerade
förskolan med en ny elanslutning. Vi räknar med att denna elanslutning kan läggas längs befintlig GC-väg fram till planområdets nordvästra del. I samma sträckning kan vi då lägga med en ny 10 kV jordkabel och därmed slopa de äldre kablarna som passerar över det nordvästra hörnet av Gösbäck 2:95.
Vi förutsätter samordning av tidplan, samt god framförhållning före
önskad anslutning.
För övrigt har vi inget att erinra.
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Samrådsredogörelse
2016-01-27

Kommentar: Synpunkterna noteras.

Följande har accepterat planförslaget skriftligt:
Sven Bernhardsson, Selen 5
Villaägarna i Kalmarbygden
Kalmar Vatten AB
Följande sakägare och likställda har inte fått sina synpunkter
tillgodosedda:
Mathias Karlsson (Oket 6)
Birger och Carina Jansson (Plogbillen 8)
Lina Hansen och Fredrik Petersson (Plogbillen 9)
Mattias Claeson (Selen 3)
Eva Bernhardsson (Selen 5)
Åke Persson (Svingeln 5)
Madeleine och Thomas Alm (Svingeln 6)
Glenn och Camilla Adolfsson (Svingeln 7)
Hanna Olsson (Tömmen 1)
Lasse Håkansson (Tömmen 2)
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Sammanfattning
Detaljplanen innebär att en ny förskola kan uppföras i ett centralt läge med god
tillgänglighet för fotgängare och cyklister samt närhet till kollektivtrafik. Detta
underlättar för lämning/hämtning och förenklar för barnfamiljer att lösa vardagspusslet.
Förskolan tar i anspråk en grönyta och nordöstra delen av idrottsplatsen, men
skolidrotten kan även i fortsättningen ha kvar sin verksamhet med plats för en
11-mannaplan, löparbanor, längdhoppsgrop och kulstötningsring.
För att möjliggöra en säker parkering tas parkdepån och återvinningsstationen i
anspråk. Parkeringen är i första hand avsedd för lämning och hämtning på förskolan, men övrig tid ska parkeringsplatserna kunna användas av besökare till
övriga verksamheter i centrum.
Planområdets norra del har stora möjligheter att lokalt ta omhand och fördröja
dagvatten så att dagvattenvolymen minskas innan vattnet når förbindelsepunkten till den befintliga dagvattenledningen längs Östra Gösbäcksvägen. I söder
måste så mycket som möjligt av dagvattnet infiltreras och fördröjas vid källan
för att minska föroreningsbelastningen innan anslutning till den befintliga dagvattenledningen i Kanngjutarvägen.
Detaljplanen innebär att delar av de gamla stenmurarna med både kulturhistoriska och biologiska värden bevaras.
En ny fastighet behöver bildas för skoländamål efter att detaljplanen vunnit
laga kraft.
Kommunen har gjort bedömningen att genomförandet av detaljplanen inte kan
antas medföra betydande miljöpåverkan.
Syfte med detaljplanen
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att anlägga en ny förskola i ett kollektivtrafiknära läge i Lindsdals centrum. Angöring för biltrafik till
förskolan ska ske på ett effektivt, miljöklokt sätt och om möjligt samordnas
med övriga verksamheter.
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Plandata

Flygfoto över planområdet

Planområdet ligger i centrala Lindsdal och omfattar nordöstra delen av idrottsplatsen, gång- och cykelvägen samt ett område för parkdepå. Området avgränsas i norr av Östra Gösbäcksvägen och i sydost av Kanngjutarvägen. Planområdet är ca 11 000 m2 och omfattar delar av de kommunala fastigheterna Gösbäck 2:95 och 6:4.
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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
Illustration
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse

Till planen hör också:
•
•
•
•

Fastighetsförteckning
Behovsbedömning
Dagvattenutredning (Kalmar vatten, 2015-01-15)
Magnetfältsmätning (Sweco Systems AB, 2015-03-05)

Planförfarande och tidsplan

Normalt planförfarande

Detaljplanen följer planprocessen för de planer som påbörjades 2011-05-02 –
2014-12-31 enligt s k normalt planförfarande (PBL 2010:900). Plankartan är
utformad enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för
detaljplan, 2015-01-02. Planen förväntas ha följande preliminära tidsplan
•
•
•
•

Samråd – 1:a kvartalet 2015
Granskning – 1:a kvartalet 2016
Godkännandeprövning i samhällsbyggnadsnämnden – 2:a kvartalet 2016
Antagandeprövning i kommunfullmäktige – 2:a kvartalet 2016

Genomförandetid
Planens genomförandetid är satt till 5 år räknat från den dag då planen vinner
laga kraft.
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Tidigare ställningstaganden
Överkommunala beslut och dokument
Flygplatsens hinderytor
Planområdet ligger inom flygplatsens hinderytor.
Detaljplanen förväntas inte påverka flygplatsens verksamhet eftersom planområdet ligger i befintlig samlad bebyggelse och byggnader över 20 meter inte får
uppföras.
Miljökvalitetsnormer för vatten
För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört miljökvalitetsnormer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). Målsättningen är att
alla vattenförekomster ska uppnå god status 2015. Vattenmyndigheterna beslutade i december 2009 om de normer (=kvalitetskrav) som ska gälla för yt- och
grundvatten.
Planområdet ligger inom huvudavrinningsområde 76/77 och delavrinningsområde Mynnar i havet (629147-152934) som omfattar hela nordvästra Lindsdal.
Närmaste statusklassade vattenförekomster som berörs av dagvattenavrinningen
från planområdet är Surrebäcken (SE629127-152494). Den ekologiska statusen
för Surrebäcken har klassats som dålig och den kemiska statusen har klassats
som god. Anstånd har beviljats till 2021 för att uppnå god ekologisk status.
Avrinningsområdet har ett befintligt dagvattenutlopp via ett dikessystem anslutet till Surrebäcken. Ingen rening av dagvattnet sker idag innan utsläppspunkten, men en större våtmark planeras i anslutning till Surrebäcken vid Stävlöområdet innan utloppet i Kalmarsund. Modellsimuleringar visar att vissa ledningar
i avrinningsområdet kan bli överbelastade vid ett regn med 10 års återkomsttid.
Vid nyexploatering måste fördröjning av dagvattenavrinning därför ske för att
inte förvärra situationen för befintlig bebyggelse. Den naturliga infiltrationskapaciteten i planområdet bedöms som relativt god. (Källa: Dagvattenutredning för
detaljplan för del av Gösbäck 2:95, Ny förskola, Kalmar Vatten, 2015-01-30)
Risken att förorenat dagvatten från planområdet kommer att försämra statusen
bedöms som liten.
Översiktliga plandokument
Översiktsplan för Kalmar kommun
Översiktsplan för Kalmar kommun (Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17)
beskriver Lindsdals centrum som ett stadsdelscentrum, som är motor för att
utveckla en blandad stadsmiljö och även servicecentrum för landsbygden runt
om. Närmast centrum krävs ett effektivt markutnyttjande. Utvecklingen kring
centrum bör samordnas, eftersom intresse och behov av utveckling finns för
skolan, omsorgen, näringsidkare, landstinget, kultur- och fritidsaktiviteter samt
bostäder. Om centrum förtätas med fler verksamheter och bostäder, ökar förutsättningarna att fler väljer att gå, cykla och åka kollektivt.
Detaljplanen följer översiktsplanens intentioner, där en centralt placerad förskola med närhet till kollektivtrafik även kan samnyttja parkeringsplatser tillsammans med övriga verksamheter i centrum.
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Vatten och avlopp
Riktlinjer för hur dagvatten ska tas om hand finns i kommunens VA-plan (Vatten och avlopp, Tematiskt tillägg till översiktsplanen, 2016). I första hand ska dagvattnet tas om hand lokalt. Om dagvattnet inte kan omhändertas lokalt ska det
fördröjas ytligt vid källan, så kallad trög avledning. För att inte påverka vattenmiljön negativt kan dagvattnet behöva renas. Föroreningar i dagvattnet ska
förebyggas och begränsas så nära källan som möjligt.
Detaljplaner
För området gäller två detaljplaner
•

Stadsplan för nordvästra delen av Lindsdals samhälle
(0880K-I:316, 1969-12-31)
Den del av området som berörs är planlagd för idrottsändamål (Ri).
Marken får inte bebyggas(prickad mark).
I nordväst finns ett område markerat med u, som är reserverat för allmänna underjordiska ledningar.

•

Detaljplan för kvarteren Dragkroken och Tömmen mm
(0880K-P92/03, 1992-01-16)
Den södra delen av området som berörs är planlagd för centrum
och/eller parkdepå (CU). Högsta byggnadshöjd är 4,5 meter. ( 4.5 )
Den västra delen av området som berörs är planlagd för parkområde
(PARK). Parkområdet ska vara en skyddszon mellan bostäderna och
idrottsområdet, som kan nyttjas av gående mellan Östra Gösbäcksvägen och Kanngjutarvägen.

Utdrag ur detaljplanerna 0880K-I:316…
Streckad linje visar ungefärligt läge för ny plangräns

och 0880K-P92/03

Kommunala beslut i övrigt
I Kalmar kommuns investeringsbudget finns pengar att anlägga en ny förskola
i Lindsdals centrum anvisade för 2015, 2016 och 2017.
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Förutsättningar och förändringar

Utdrag ur plankartan

Natur- och kulturmiljö
Geotekniska förhållanden
Miljögeotekniska markundersökningar har utförts. Resultaten visade att för
grundläggning av byggnader krävs att organisk jord schaktas bort. Fyllning bör
utföras med kontrollerat fyllnadsmaterial, lämpligast krossat berg eller friktionsjord.
Inga provtagningspunkter överstiger riktvärdena för känslig markanvändning.
Naturmiljö
Norra delen av planområdet, slänten mot Östra Gösbäcksvägen, är en gräsbevuxen grönyta med i huvudsak björk och gran.
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Slänten i norra delen av planområdet ingår i förskoletomten och ger möjlighet till en spännande utemiljö

Detaljplanen innebär att grönytan kan tas i anspråk för att anlägga förskola.
Kulturmiljö
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.
Inom planområdet finns delar av äldre stenmurar, som har kulturhistoriska och
biologiska värden, men de är inte skyddade eftersom de inte omfattas av det
generella biotopskyddet (Miljöbalken 7 kap 11§, förordning 1998:1252).

Stenmur öster om gång- och cykelvägen

Detaljplanen innebär att delar av stenmurarna ligger på allmän platsmark och
ska finnas kvar (se plankartan; stenmur).
Bebyggelseområden
Markanvändning
Marken är inte bebyggd i dag.
Detaljplanen innebär att området kan bebyggas med byggnader för skolverksamhet (se plankartan; S). I skolverksamhet ingår alla slags skolor, undervis-
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nings- och forskningslokaler, förskolor och fritidshem. I dagsläget är det dock
en ny förskola med möjlighet till sex avdelningar som planeras eftersom behovet av ytterligare förskoleplatser är stort i Lindsdal.
Byggrätter
Detaljplanen innebär att området kan bebyggas med maximalt 1 700 m2 byggnadsarea (se plankartan; e 1700). Byggnadsarean är den yta som byggnaderna
tar upp på marken.
Gestaltning
Detaljplanen innebär att byggnaderna ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgränsen (se plankartan; p) och får uppföras med högsta byggnadshöjd fem
meter (se plankartan; 5,0 ).
Service
Planområdet ligger i Lindsdals centrum med både offentlig och kommersiell
service på gångavstånd, t ex skola, förskola, bibliotek, tandläkare, hälsocentral,
sporthall, fritidsgård, kyrka, dagligvarubutik, blomsteraffär, restaurang och frisör.
Detaljplanen innebär att den offentliga servicen kan utökas i centrum. Med en
centralt placerad förskola, som har nära till kollektivtrafik och övrig service,
ökar möjligheterna för barnfamiljer att lösa vardagspusslet utan att vara beroende av bil.
Friytor
Lek och rekreation
Efter att Lindsdals IF flyttade sin fotbollsverksamhet från idrottsplatsen norr
om sporthallen, används planerna för skolidrott av båda Lindsdalsskolorna och
för spontanidrott. Skisser på att omvandla idrottsplatsen till en aktivitetspark
togs fram 2007 och hittills har en multisportarena och nya löparbanor iordningställts. En sorts klätterställning, i form av bollar, finns i anslutning till multisportarenan. Grus/asfaltsytan mellan multisportarenan och fritidsgården är
avsatt för olika typer av livsstilsidrotter. Där har skate-intresserade ungdomar
till och från byggt egna ramper.

Mulitarena

”Klätterbollar”
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Detaljplanen innebär att den nordöstra delen av idrottsplatsen tas i anspråk för
förskola. Skolidrotten kommer även i fortsättningen ha kvar sin verksamhet
med plats för en 11-mannaplan, löparbanor, längdhoppsgrop och kulstötningsring.
Gator och trafik
Gatunät
Inom planområdet finns inga gator för fordonstrafik, men området avgränsas i
norr av Östra Gösbäcksvägen och i sydost av Kanngjutarvägen.
Gång- och cykelvägar
Öster om idrottsplatsen finns en gång- och cykelväg som knyter ihop Östra
Gösbäcksvägen och Kanngjutarvägen. I gällande detaljplan är marken planlagd
för park, som ska fungera som skyddszon mellan idrottsplatsen och bostäderna, men också avsedd att användas av gående.
Detaljplanen innebär att den befintliga gång- och cykelvägen planläggs för
gång- och cykelväg (se plankartan; GÅNG O CYKEL).
Kollektivtrafik
Kalmarvägen är en del i ett kollektivtrafikstråk, som trafikeras av bussar
till/från Kalmar och Läckeby.
Detaljplanen innebär att en ny förskola kan uppföras på ett avstånd av
ca 300 meter till närmaste busshållplats. En kollektivtrafiknära förskola ökar
möjligheterna för barnfamiljer att lösa vardagspusslet utan att vara beroende av
bil.
In-/utfarter och varutransporter
Transporter till/från förskolan består dels av varutransporter till/från köket
och dels av angöring för att lämna/hämta förskolebarnen. Det är viktigt att
detta görs på ett säkert sätt. Längs med Östra Gösbäcksvägen ligger 12 bostadsfastigheter med friliggande villor, varav sex har utfart mot Östra Gösbäcksvägen. Vägen är ca 7 m bred och har ingen trottoar. Angöring till förskolan för hämtning och lämning av förskolebarnen skulle kunna medföra en stor
belastning för Östra Gösbäcksvägen. Med angöring för lämning/hämtning via
Kanngjutarvägen samordnas dessa bilar med övrig trafik till/från centrum.
Eftersom det också går att samordna hämtning/lämning med övriga ärenden i
centrum utan att behöva flytta bilen, är det dessutom positivt för miljön. Med
angöring för varutransporter till/från förskolans kök i norr via Östra Gösbäcksvägen kan förskolans ”barntransporter” helt separeras från varutransporterna till köket. Förskolans transportbehov för varor och avfall uppskattas till
fyra transporter per vecka. Detta bedömer kommunen att Östra Gösbäcksvägens kapacitet klarar.
Detaljplanen innebär att stängsel ska finnas längs gång- och cykelvägen (se
plankartan;
). Syftet är att genom att endast ha en grind i söder för
lämning/hämtning kunna styra angöringen till parkeringen i söder och inte
locka att angöra via Östra Gösbäcksvägen.
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Detaljplanen innebär också att utfart mot gång- och cykelvägen inte är tillåten
se plankartan;
).
Parkering
I centrum finns i dag fyra samlade allmänna parkeringsplatser, som används för
alla verksamheter i centrum.
Detaljplanen innebär att området i sydost, som i dag används som parkdepå
och upplag samt återvinningsstation, kan iordningställas för parkering (se
plankartan; P) och komplettera området med ytterligare parkeringsplatser. Parkeringen är i första hand avsedd för lämning och hämtning på förskolan, men
övrig tid ska parkeringsplatserna kunna användas av besökare till övriga verksamheter i centrum. För att ha möjligheten att ordna gemensamhetsanläggning,
servitut eller parkeringsköp på kommunens mark för omkringliggande verksamheter har kvartersmark valts istället för allmän platsmark för parkering.
Den befintliga parkdepån kommer behöva en ny lokalisering. En möjlig placering är i Fjölebro.
Även återvinningsstationen kan behöva flyttas. En möjlig placering är i korsningen Kalmarvägen-Förlösavägen.
Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten (spillvatten = vatten från dusch, toalett, disk mm). I norra delen av
planområdet längs Östra Gösbäcksvägen samt i gång- och cykelvägen finns
befintliga vatten- och spillvattenledningar.
Detaljplanen ger möjlighet att inom område markerat med ”u” på plankartan,
bilda ledningsrätt för befintliga ledningar och därigenom säkerställa ledningarna. Marken inom ”u-området” får inte bebyggas (se plankartan; u).
Dagvatten
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten (dagvatten=vatten från regn och snö). Befintliga dagvattenledningar finns i norra
delen av planområdet längs Östra Gösbäcksvägen samt i gång- och cykelvägen.
Söder om planområdet i Kanngjutarvägen finns också befintliga dagvattenledningar.
Nederbörden som faller över området infiltreras i huvudsak i marken och bildar grundvatten. Infiltrationskapaciteten bedöms som relativt god, men begränsningar finns. Vid kraftig och långvarig nederbörd rinner delar av nederbörden norrut eftersom idrottsplatsen svagt lutar mot norr.
Detaljplanen medför att andelen hårdgjord yta ökar inom planområdet, vilket
innebär att dagvattenvolymen och belastningen av föroreningar också ökar.
Även om det är ett kommunalt ansvar att avleda och rena dagvatten, så är det
viktigt att vid all exploatering försöka göra så mycket som möjligt på den egna
fastigheten för att minska miljöbelastningen (se kommunens VA-plan sidan 7).
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Upprättad 2015-02-18,
senast uppdaterad 2016-04-21

Fjärrvärme
Inom planområdet finns inga fjärrvärmeledningar, men i närområdet finns
fjärrvärme så området räknas som fjärrvärmeområde. Det innebär att det finns
förutsättningar för ny bebyggelse inom planområdet att ansluta till fjärrvärme.
Tele
Inom planområdet finns underjordiska teleledningar i nordöstra och i södra
delen.
Detaljplanen medför att området runt de befintliga ledningarna avsätts för underjordiska ledningar (se plankartan; u). Marken inom ”u-området” får inte
bebyggas.
El
I nordvästra delen av om planområdet finns befintliga underjordiska elledningar. I planarbetet gjordes en magnetfältsmätning (Sweco Systems AB, 2015-03-05).
Enligt försiktighetsprincipen, eftersom barn skulle komma att vistas här, valde
kommunen att dra plangränsen så att planområdet inte omfattade ledningarna i
samråds- och granskningsskedet. Men efter information från E.ON Elnät, att
befintliga ledningar inte har tillräcklig kapacitet och kommer att tas ur drift när
förskolan ska anslutas och att ny anslutning istället kommer att ske norrifrån,
har planområdet utökats i nordväst och något ”u-område” avsätts inte för befintliga ledningar.
Söder om planområdet, i Kanngjutarvägen, finns en befintlig underjordisk elledning.
Inom området för parkering (se plankartan; P) finns en elledning som försörjer
fastigheten Dragkroken 7.
Detaljplanen innebär att området runt den befintliga ledningen i söder avsätts
för underjordiska ledningar (se plankartan; u). Marken inom ”u-området” får
inte bebyggas.
Avfallshantering
Bebyggelse inom planområdet ska ingå i den kommunala avfallshanteringen.
I södra delen av planområdet finns i dag en återvinningsstation.
Detaljplanen innebär att marken där återvinningsstationen ligger planläggs för
parkeringsplats. Återvinningsstationen kan behöva flyttas. En möjlig placering
är i korsningen Kalmarvägen-Förlösavägen.

Genomförande
Organisatoriska frågor
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av dessa områden.
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senast uppdaterad 2016-04-21

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Detaljplanen medför att fastighetsbildningsåtgärder behöver göras för att fastigheterna och deras gränser ska överensstämma med detaljplanen.
•

•

•

Gösbäck 2:95

En ny fastighet bildas för skoländamål - område 1 på kartan nedan.
Parkeringen, område 3 på kartan nedan, är avsedd att ligga kvar på
Gösbäck 2:95, men området skulle också kunna avstyckas till en egen
fastighet.

Nybildad fastighet för skoländamål

Område 2 på kartan nedan överförs till den nybildade fastigheten från
Gösbäck 6:4.

Gösbäck 6:4

Område 2 på kartan nedan överförs från Gösbäck 6:4 till nybildad fastighet för skoländamål.

Fastighetsbildningsåtgärder

Detaljplanen kan även genomföras genom fastighetsreglering av de kommunala fastigheterna i planområdet och de angränsande kommunala fastigheterna
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Upprättad 2015-02-18,
senast uppdaterad 2016-04-21

utanför planområdet. Genomförs planen på detta sätt kommer återstoden av
Gösbäck 2:95 att utgöra fastigheten för skoländamål.
Kalmar kommun, kommunledningskontoret ansöker om förrättning hos lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.
Gemensamhetsanläggning
Om behov uppstår kan en gemensamhetsanläggning bildas för angränsande
fastigheter.
Rättigheter
Befintliga och nya underjordiska allmänna ledningar på kvartersmark ska säkerställas med ledningsrätt. Ledningsrätt ska bildas för befintliga vatten- och avloppsledningar samt befintliga tele- och elledningar inom planens ”u-område”
(se plankartan; u).
För bildande av ledningsrätter ansöker ledningsägarna om förrättning hos
lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.
Bestämmelser om fastighetsindelning
Kommunen bedömer att några bestämmelser om fastighetsindelning inte behövs för att detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan.
Tekniska frågor
Dagvatten
Den del av planområdet som är planlagd för skola har stora möjligheter att
lokalt ta omhand och fördröja dagvatten, eftersom området har stor andel genomsläppliga ytor, relativt goda infiltreringsmöjligheter och gynnsamma höjdförhållanden. Med t ex gröna tak, makadamstråk, rain-gardens eller ytlig dagvattenhantering som en del i förskolans pedagogiska verksamhet kan dagvattenvolymen minskas och renas innan vattnet når förbindelsepunkten till den
befintliga dagvattenledningen längs Östra Gösbäcksvägen.
Vid parkeringsplatsen i söder ska så mycket som möjligt av dagvattnet infiltreras och fördröjas vid källan för att minska föroreningsbelastningen, t ex med
makadamstråk eller perkolationsbrunnar. Behövs en bräddledning ska anslutning i första hand ske till den befintliga dagvattenledningen i Kanngjutarvägen,
eftersom kapaciteten är något bättre i detta system. (Källa: Dagvattenutredning för
detaljplan för del av Gösbäck 2:95, Ny förskola, Kalmar Vatten, 2015-01-30)
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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.
Sociala konsekvenser
Detaljplanen innebär att en ny förskola kan uppföras i ett centralt läge med god
tillgänglighet för fotgängare och cyklister samt närhet till kollektivtrafik. Den
här lokaliseringen underlättar för lämning/hämtning och förenklar för barnfamiljer att lösa vardagspusslet.
Idrottsplatsen/aktivitetsparken blir en mötesplats för bl a skolidrottande elever
från de båda skolorna i Lindsdal, boule-spelande pensionärer och lekande förskolebarn.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för kommunen
Serviceförvaltningen får kostnader för detaljplan, fastighetsbildning och anläggning av parkering, vilket uppskattas kosta ca 1,4 milj kr. Kostnader för flytt
av parkdepån och ev flytt av belysningsstolpar tillkommer. Serviceförvaltningen kommer dessutom att få utökade drifts- och skötselkostnader för förskolan
samt utökade kostnader för parkeringen, men mindre idrottsplatsyta att sköta.
Kommunledningskontoret får kostnader för anläggning av parkering.
Uppskattad kostnad för detta uppgår till ca 760 000 kr.
Intäkter för kommunen
Detaljplanen genererar inga intäkter.
Kostnader för övriga
Kalmar Vatten AB och TeliaSonera Skanova Access AB får kostnader för
bildande av ledningsrätter.
Förpacknings- och tidningsindustrin (FTI) får kostnader för flytt av återvinningsstationen.
Planavgift
Planavgift ska inte utgå vid bygglov, eftersom plankostnaden regleras i ett särskilt avtal.
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Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar

Rebecka Sandelius
Planarkitekt

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Patrik Ihrman
50084

2016-04-15

Ärendebeteckning

KS 2016/0387

Kommunfullmäktige

Exploateringsavtal för genomförande av
detaljplan för kvarteret Bilen, Hansa city
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till exploateringsavtal mellan Kalmar
kommun och Nordfjord AB (org nr 556669-6307).
Kommunstyrelsen får träffa exploateringsavtal med Nordfjord AB enligt det
avtalsförslag som har undertecknats av bolaget.
Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en fortsatt utveckling av den
mellersta delen av kvarteret Bilen. Ett av målen är att skapa bättre
förutsättningar för cyklister att ta sig fram genom kvarteret. Befintlig cykelväg
längs E 22 kompletteras med separat gc-väg längs gatan genom kvarteret.
Då exploatören kommer att utföra exploateringsåtgärder på den allmänna
platsmarken, enligt detaljplaneförslaget, som sedan kommer att överlämnas till
kommunen har exploateringsavtal träffats mellan kommunen och ägaren till
fastigheterna Bilen 6 och 12, Nordfjord AB, med i huvudsak följande innehåll:
Plan:

Det förutsätts att detaljplaneförslaget antas före den
1 oktober 2016 och att beslutet vinner laga kraft.

Mark:

Markregleringar kommer att göras mellan kommunen och
exploatören där exploatören överlåter den allmänna
platsmarken och förvärvar kvartersmark. Kommunens
nettokostnad för markregleringarna är 667 000 kronor. Vid
beräkning av nettokostnaden har beaktats det tidigare mellan
parterna träffade avtalet om upplåtelse av nyttjanderätt.
Detta avtal upphör härmed. Fastighetsbildningskostnaden
betalas av exploatören och kommunen med hälften var.

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

KS 2016/0387
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Anläggningar:

Exploatören projekterar och anlägger gång- och cykelväg
inkl belysning enligt detaljplaneförslaget. Exploatörens del är
markerad på plankartan.

Gatukostnad:

När detaljplanen vunnit laga kraft kan exploatören fullfölja
det tidigare mellan parterna träffade avtalet om fördelning av
kostnadsansvaret för byggande av cykelbro över E 22.
Exploatören erlägger 3 000 000 kr till kommunen.

Planförslaget har varit för granskning. För att kommunfullmäktige ska kunna
anta planförslaget måste exploateringsavtal upprättas.

Patrik Ihrman
markingenjör
Bilagor
Översiktskarta
Exploateringsavtal
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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2016-04-28

Omsorgsnämnden
§ 30
Justerad maxtaxa enligt socialtjänstlagen 8 kap.5§
Dnr ON 2016/0059
Handlingar
Omsorgsnämndens skrivelse 2016-03-31
Bakgrund
Bestämmelserna om kommunernas rätt att ta ut avgifter inom
äldreomsorgen finns i 8 kap. socialtjänstlagen (2001:453). Kommunen
får enligt 8 kap 2 § socialtjänstlagen ta ut skäliga avgifter enligt
grunder som kommunen bestämmer bland annat för hemtjänst,
dagverksamhet, bostad i särskilt boende som inte upplåts genom
ett hyresförhållande enligt 12 kap. jordabalken (hyreslagen) och för
annan liknande social tjänst. Avgifterna får inte överskrida kommunens
självkostnader.
Innan kommunen får ta ut avgift ska den enskilde tillförsäkras
tillräckliga medel av sin inkomst för normala levnadskostnader
uttryckt som en andel av prisbasbeloppet och för faktisk hyreskostnad.
Tillsammans utgör dessa kostnadsposter den enskildes
förbehållsbelopp. Av överskjutande inkomster, det s.k. avgiftsutrymmet,
får kommunen ta ut avgift för hemtjänst.
Utredning
Riksdagen antog i december 2015 regeringens budgetproposition. I beslutet
ingick en höjning av den totala avgift kommunen får ta ut inom
äldreomsorgen. Detta regleras som en ändring i socialtjänstlagen 8 kap.§ 5.
Det nya beslutet innebär att den enskildes avgifter får: för hemtjänst och
dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 § sjätte stycket hälsooch sjukvårdslagen (1982:763), per månad uppgå till högst en tolftedel av
0,5392 gånger prisbasbeloppet. Detta innebär en höjning från nuvarande
avgiftstak (maxtaxa) från 1772 kr/månad till 1991 kr/månad.
En kommun kan välja om man ska anpassa sig till lagändringen eller vara kvar
på tidigare nivå.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 3 maj 2016
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Omsorgsnämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-04-28

Riksdagens beslut innebär att kommunerna ges möjlighet att höja taket för
maxtaxa inom äldreomsorgen. Oavsett vad kommunen väljer, att höja
avgiftstaket eller att avstå, så innebär det konsekvenser.
Konsekvens av höjning av avgiftstaket
En höjning berör omsorgstagare som idag betalar omsorgsavgift som uppgår
till maxtaxa, 1772 kr/månad. Dessa har alltså ett avgiftsutrymme på 1772
kr/månad eller mer. Hur stor höjningen blir om avgiftstaket höjs är individuell
och storleken på höjningen avgörs av den enskildes avgiftsutrymme.
Omsorgstagare med ett avgiftsutrymme på 1991 kr/månad eller mer får hela
höjningen på sin avgift. Avgiften för dessa kan höjas med 219 kr/månad. En
uppskattning är att höjningen berör 400 – 500 personer. Det innebär att ca 75
% av omsorgstagarna i Kalmar inte berörs. Omsorgstagare med nettoinkomst
under
11 000 kr/månad berörs sannolikt inte av höjt avgiftstak.
Konsekvens av att avstå höjning av avgiftstaket
Staten har beslutat att i enlighet med kommunala finansieringsprincipen att
anslaget för kommunalekonomisk utjämning minskas med 148 miljoner kr per
år till landets kommuner till följd av höjt avgiftstak. Enligt beräkning minskas
omsorgsnämndens budgetram med 410 000 kr från år 2017.
Bedömning
Sveriges kommuner och landsting har ingen samlad bild vilket beslut landets
tagit efter lagändringen. Det finns kommuner som avstår höjning likaväl som
det finns kommuner som tagit beslut om höjning. Flertalet har sannolikt tagit
beslut om höjning. Att höja avgiftstaket för avgifter inom äldreomsorgen slår
naturligvis mot en grupp i samhället som ekonomiskt har väldigt skiftande
disponibel inkomst. Det finns fortfarande de som bedöms som
låginkomstpensionärer men dessa berörs inte av höjningen.
Mot bakgrund av konsekvensen av att avstå höjning av avgiftstaket bör Kalmar
kommun anpassa sig till lagändringen och höja avgiftstaket till högst en
tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.
Beslut
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att justera maxtaxan
enligt socialtjänstlagen 8 kap 5§ till en tolftedel av 0,5392 gånger
prisbasbeloppet. Beslutet gäller ifrån 1 juli 2016.
Protokollsanteckning
Inlämnad av Liselotte Ross (V) och Michael Palmquist (V):
Då regeringen valt att minska statsbidraget till omsorgen har man givit oss
endast ett alternativ då budgeten inte har några marginaler för den här sortens
förändringar.
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Omsorgsnämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-04-28

Vi i Vänsterpartiet hade önskat en annan lösning än en höjning av maxtaxan så
det är med tvekan vi går med på detta då det finns andra ökade kostnader
såsom kraftiga hyreshöjningar i samband med att vi öppnar nya
omsorgsboenden.
Vi hoppas att omsorgens budget nu förstärks i samband med att de 38
miljonerna som Vänsterpartiet bidragit till i budgetsamarbetet nu ska fördelas.

Sekreterare
Anna Sandstedt

Justeras
Michael Ländin
ordförande

Inger Henriksson
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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2016-04-20

Södermöre kommundelsnämnd

§ 43
Justerad maxtaxa enligt socialtjänstlagen 8 kap. 5 §
Dnr SKDN 2016/0047
Handlingar
Tjänsteskrivelse 2016-04-12.
Bakgrund
Bestämmelserna om kommunernas rätt att ta ut avgifter inom äldreomsorgen
finns i 8 kap. socialtjänstlagen (2001:453). Kommunen får enligt 8 kap. 2 §
socialtjänstlagen ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunen
bestämmer bland annat för hemtjänst, dagverksamhet, bostad i särskilt boende
som inte upplåts genom ett hyresförhållande enligt 12 kap. jordabalken
(hyreslagen) och för annan liknande social tjänst. Avgifterna får inte överskrida
kommunens självkostnader.
Innan kommunen får ta ut avgift ska den enskilde tillförsäkras tillräckliga
medel av sin inkomst för normala levnadskostnader uttryckt som en andel av
prisbasbeloppet och för faktisk hyreskostnad. Tillsammans utgör dessa
kostnadsposter den enskildes förbehållsbelopp. Av överskjutande inkomster,
det s.k. avgiftsutrymmet, får kommunen ta ut avgift för hemtjänst.
Utredning
Riksdagen antog i december 2015 regeringens budgetproposition. I beslutet
ingick en höjning av den totala avgift kommunen får ta ut inom
äldreomsorgen. Detta regleras som en ändring i socialtjänstlagen 8 kap. § 5.
Det nya beslutet innebär att den enskildes avgifter får: för hemtjänst och
dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 § sjätte stycket hälsooch sjukvårdslagen (1982:763), per månad uppgå till högst en tolftedel av
0,5392 gånger prisbasbeloppet. Detta innebär en höjning från nuvarande
avgiftstak (maxtaxa) från 1 772 kr/månad till 1 991 kr/månad.
En kommun kan välja om man ska anpassa sig till lagändringen eller vara kvar
på tidigare nivå.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 3 maj 2016
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Riksdagens beslut innebär att kommunerna ges möjlighet att höja taket för
maxtaxa inom äldreomsorgen. Oavsett vad kommunen väljer, att höja
avgiftstaket eller att avstå, så innebär det konsekvenser.
Konsekvens av höjning av avgiftstaket
En höjning berör omsorgstagare som idag betalar omsorgsavgift som uppgår
till maxtaxa, 1 772 kr/månad. Dessa har alltså ett avgiftsutrymme på 1 772
kr/månad eller mer. Hur stor höjningen blir om avgiftstaket höjs är individuell
och storleken på höjningen avgörs av den enskildes avgiftsutrymme.
Omsorgstagare med ett avgiftsutrymme på 1 991 kr/månad eller mer får hela
höjningen på sin avgift. Avgiften för dessa kan höjas med 219 kr/månad. En
uppskattning är att höjningen berör 400 - 500 personer. Det innebär att ca 75
% av omsorgstagarna i Kalmar inte berörs. Omsorgstagare med nettoinkomst
under
11 000 kr/månad berörs sannolikt inte av höjt avgiftstak.
Konsekvens av att avstå höjning av avgiftstaket
Staten har beslutat, i enlighet med kommunala finansieringsprincipen, att
anslaget för kommunalekonomisk utjämning minskas med 148 miljoner kr per
år till landets kommuner till följd av höjt avgiftstak. Enligt beräkning minskas
Södermöre kommundelsnämnds budgetram med 46 000 kr från år 2017.
Bedömning
Sveriges kommuner och landsting har ingen samlad bild av vilket beslut landets
kommuner tagit efter lagändringen. Det finns kommuner som avstår höjning
likaväl som det finns kommuner som tagit beslut om höjning. Flertalet har
sannolikt tagit beslut om höjning. Att höja avgiftstaket för avgifter inom
äldreomsorgen slår naturligvis mot en grupp i samhället som ekonomiskt har
väldigt skiftande disponibel inkomst. Det finns fortfarande de som bedöms
som låginkomstpensionärer men dessa berörs inte av höjningen.
Mot bakgrund av konsekvensen av att avstå höjning av avgiftstaket bör Kalmar
kommun anpassa sig till lagändringen och höja avgiftstaket till högst en
tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.
Beslut
Södermöre kommundelsnämnd föreslår, efter redaktionell förändring i
ärendets rubrik, kommunfullmäktige besluta att höja avgiftstaket (maxtaxa) för
avgift enligt socialtjänstlagen 8 kap. 5 § till en tolftedel av 0,5392 gånger
prisbasbeloppet. Beslutet gäller ifrån 1 juli 2016.
Protokollsanteckning
Jan Martinsson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
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”Då regeringen valt att minska statsbidraget till omsorgen har man givit oss
endast ett alternativ då budgeten inte har några marginaler för den här sortens
förändringar.
Vi i Vänsterpartiet hade önskat en annan lösning än en höjning av maxtaxan så
det är med tvekan vi går med på detta då det finns andra ökade kostnader
såsom kraftiga hyreshöjningar i samband med att vi öppnar nya
omsorgsboenden.
Vi hoppas att omsorgens budget nu förstärks i samband med att de
38 miljonerna som Vänsterpartiet bidragit till i budgetsamarbetet ska fördelas.”
Sekreterare
Iréne Jonsson
Justeras
Elisabeth Gustavsson
Ordförande

Jan Martinsson

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Thomas Johansson
0480-453515

2016-03-31

ON 2016/0059

Omsorgsnämnden

Justerad maxtaxa enligt socialtjänstlagen 8
kap.5§
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att justera maxtaxan
enligt socialtjänstlagen 8 kap 5§ till en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. Beslutet gäller ifrån 1 juli 2016.
Bakgrund
Bestämmelserna om kommunernas rätt att ta ut avgifter inom
äldreomsorgen finns i 8 kap. socialtjänstlagen (2001:453). Kommunen
får enligt 8 kap 2 § socialtjänstlagen ta ut skäliga avgifter enligt
grunder som kommunen bestämmer bland annat för hemtjänst,
dagverksamhet, bostad i särskilt boende som inte upplåts genom
ett hyresförhållande enligt 12 kap. jordabalken (hyreslagen) och för
annan liknande social tjänst. Avgifterna får inte överskrida kommunens
självkostnader.
Innan kommunen får ta ut avgift ska den enskilde tillförsäkras
tillräckliga medel av sin inkomst för normala levnadskostnader
uttryckt som en andel av prisbasbeloppet och för faktisk hyreskostnad.
Tillsammans utgör dessa kostnadsposter den enskildes
förbehållsbelopp. Av överskjutande inkomster, det s.k. avgiftsutrymmet,
får kommunen ta ut avgift för hemtjänst.
Utredning
Riksdagen antog i december 2015 regeringens budgetproposition. I beslutet
ingick en höjning av den totala avgift kommunen får ta ut inom äldreomsorgen. Detta regleras som en ändring i socialtjänstlagen 8 kap.§ 5.
Det nya beslutet innebär att den enskildes avgifter får: för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 § sjätte stycket hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392
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gånger prisbasbeloppet. Detta innebär en höjning från nuvarande avgiftstak
(maxtaxa) från 1772 kr/månad till 1991 kr/månad.
En kommun kan välja om man ska anpassa sig till lagändringen eller vara kvar
på tidigare nivå.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
Riksdagens beslut innebär att kommunerna ges möjlighet att höja taket för
maxtaxa inom äldreomsorgen. Oavsett vad kommunen väljer, att höja avgiftstaket eller att avstå, så innebär det konsekvenser.
Konsekvens av höjning av avgiftstaket
En höjning berör omsorgstagare som idag betalar omsorgsavgift som uppgår
till maxtaxa, 1772 kr/månad. Dessa har alltså ett avgiftsutrymme på 1772
kr/månad eller mer. Hur stor höjningen blir om avgiftstaket höjs är individuell
och storleken på höjningen avgörs av den enskildes avgiftsutrymme. Omsorgstagare med ett avgiftsutrymme på 1991 kr/månad eller mer får hela höjningen
på sin avgift. Avgiften för dessa kan höjas med 219 kr/månad. En uppskattning är att höjningen berör 400 – 500 personer. Det innebär att ca 75 % av
omsorgstagarna i Kalmar inte berörs. Omsorgstagare med nettoinkomst under
11 000 kr/månad berörs sannolikt inte av höjt avgiftstak.
Konsekvens av att avstå höjning av avgiftstaket
Staten har beslutat att i enlighet med kommunala finansieringsprincipen att
anslaget för kommunalekonomisk utjämning minskas med 148 miljoner kr per
år till landets kommuner till följd av höjt avgiftstak. Enligt beräkning minskas
omsorgsnämndens budgetram med 410 000 kr från år 2017.
Bedömning
Sveriges kommuner och landsting har ingen samlad bild vilket beslut landets
tagit efter lagändringen. Det finns kommuner som avstår höjning likaväl som
det finns kommuner som tagit beslut om höjning. Flertalet har sannolikt tagit
beslut om höjning. Att höja avgiftstaket för avgifter inom äldreomsorgen slår
naturligvis mot en grupp i samhället som ekonomiskt har väldigt skiftande disponibel inkomst. Det finns fortfarande de som bedöms som låginkomstpensionärer men dessa berörs inte av höjningen.
Mot bakgrund av konsekvensen av att avstå höjning av avgiftstaket bör Kalmar
kommun anpassa sig till lagändringen och höja avgiftstaket till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.

Mattias Ask
Förvaltningschef

Thomas Johansson
Kvalitets- och miljöstrateg
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Promemorians huvudsakliga
innehåll

I denna promemoria föreslås en höjning av högkostnadsskydden i
8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) för hemtjänst i ordinärt och
särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Förslaget syftar till att ge kommunerna möjlighet att höja sina
avgifter med upp till 220 kronor per månad för dem med ett
avgiftsutrymme som överstiger dagens avgiftstak. Högsta avgift för
2015 är 1 780 kronor per månad för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård
och 1 854 kronor per månad för bostad i särskilt boende som inte
omfattas av hyreslagen. Avgiftstaket uttrycks i socialtjänstlagen
som en andel av prisbasbeloppet.
Den enskildes avgifter för hemtjänst i ordinärt och särskilt
boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård kan
till följd av ändringen komma att öka med som mest 2 640 kronor
per år.
Kommunernas intäkter beräknas öka med upp till 148 miljoner
kronor per år.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
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2

Promemorians lagförslag

2.1

Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen
(2001:453)

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
8 kap.
5 §1

Den enskildes avgifter får
1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med
avgifter som avses i 26 § sjätte
stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad
uppgå till högst en tolftedel av
0,48 gånger prisbasbeloppet,
2. för bostad i särskilt
boende per månad uppgå till
högst en tolftedel av 0,50 gånger
prisbasbeloppet.

Den enskildes avgifter får
1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med
avgifter som avses i 26 § sjätte
stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad
uppgå till högst en tolftedel av
0,5392 gånger prisbasbeloppet,
2. för bostad i särskilt
boende per månad uppgå till
högst en tolftedel av 0,5539
gånger prisbasbeloppet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

1

Senaste lydelse 2010:250.
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Bakgrund

Bestämmelserna om kommunernas rätt att ta ut avgifter inom
äldreomsorgen finns i 8 kap. socialtjänstlagen (2001:453). Kommunen får enligt 8 kap 2 § socialtjänstlagen ta ut skäliga avgifter enligt
grunder som kommunen bestämmer bland annat för hemtjänst,
dagverksamhet, bostad i särskilt boende som inte upplåts genom
ett hyresförhållande enligt 12 kap. jordabalken (hyreslagen) och för
annan liknande social tjänst. Avgifterna får inte överskrida kommunens självkostnader. Kommunen får också ta ut vårdavgifter för
kommunal hälso- och sjukvård enligt 26 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
Innan kommunen får ta ut avgift ska den enskilde tillförsäkras
tillräckliga medel av sin inkomst för normala levnadskostnader
uttryckt som en andel av prisbasbeloppet och för faktisk hyreskostnad. Tillsammans utgör dessa kostnadsposter den enskildes
förbehållsbelopp. Kommunen ska fastställa den enskildes individuella minimibelopp och då ta hänsyn till skäliga belopp för återkommande merkostnader som t.ex. vård- och behandlingskostnader eller läkemedel och i förekommande fall fastställa ett högre
minimibelopp. Av överskjutande inkomster, det s.k. avgiftsutrymmet, får kommunen ta ut avgift för hemtjänst.
Högkostnadsskyddet i socialtjänstlagen regleras i 8 kap. 5 §.
Avgifterna för hemtjänst och dagverksamhet får tillsammans med
vårdavgifter för sådan långtidssjukvård som kommunen har betalningsansvar för enligt 2 § lagen (1990:1404) om kommunernas
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård uppgå till högst en
tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet per månad. Detta innebär
att högsta avgift för de insatserna, enligt den så kallade maxtaxan,
är 1 780 kronor per månad för år 2015.
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För bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen gör
högkostnadsskyddet att avgiften får uppgå till högst en tolftedel av
0,50 gånger prisbasbeloppet per månad. Högsta belopp för år 2015
är således 1 854 kronor per månad.

3.1

Kommunernas intäkter från avgifter

Hemtjänstavgifternas bidrag till kostnadstäckning har minskat. För
tio år sedan täckte hemtjänstavgifterna ca fem procent av kommunernas kostnader för hemtjänst. År 2012 var hemtjänstavgifternas
bidrag till kostnadstäckning under fyra procent. Kommunernas
uttag av andra avgifter av äldre personer och personer med funktionsnedsättning har ökat. Det kan i särskilt boende handla om
månadskostnad för kost, schabloniserade kostnader för hyra av
säng, husgeråd, tv, tidningar och hushållsel. I hemtjänst kan det
handla om avgifter för portionsförpackad mat, distributionsavgift
för sådan mat, installation av trygghetslarm och avgift för utryckning till följd av larm. Hyra för bostad i särskilt boende regleras i
hyreslagen.
Kommunernas externa äldreomsorgsrelaterade intäkter som
andel av äldreomsorgens totala kostnader uppgick 2013 enligt
SCB:s räkenskapssammandrag till 13,1 procent (diagram 1). Det är
en något större andel jämfört med 2001, det år den s.k. maxtaxan i
äldreomsorgen infördes. Motsvarande andel var då 12,4 procent.
Under perioden 2001-2013 var andelen lägst 2005 med 11,8 procent
och högst 2009 med 13,4 procent.
Under perioden 2001 och 2013 har en viss omfördelning mellan
olika slag av intäkter skett. Intäkterna från ”taxor och avgifter”
enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen som regleras med den s.k. maxtaxans högkostnadsskydd och förbehållsbelopp och som avser
hemtjänst och dagverksamhet har relativt sett blivit mindre. Samtidigt har ”övriga externa intäkter” blivit större.
Totalt ökade de kommunala intäkterna för äldreomsorgen med
drygt 3 miljarder kronor i löpande priser mellan 2002 och 2012
(diagram 2).
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Diagram 1 – Kommunernas externa intäkter för äldreomsorg som andel av
kommunernas kostnader, 2001–2013.
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Kommunernas kostnader avser bruttokostnader med avdrag för
interna intäkter respektive försäljning till landsting och kommuner.
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Diagram 2 – Kommunernas externa intäkter för äldreomsorg i löpande
priser, 2001–2013.
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4

Förslag

Förslag: Den högsta månadsavgiften för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med vårdavgifter för viss långtidssjukvård, ska ändras från högst en tolftedel av 0,48 procent av prisbasbeloppet till högst en tolftedel av 0,5392 procent av prisbasbeloppet. Den högsta månadsavgiften för bostad i särskilt
boende ska ändras från högst en tolftedel av 0,50 procent av
prisbasbeloppet till högst en tolftedel av 0,5539 procent av prisbasbeloppet. Ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2016.
Regeringen vill ge kommunerna möjlighet att tillämpa en högre
gräns för dels avgifter för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende,
dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Dels avgifter
för särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen. Förslaget
innebär att takbeloppen från och med den 1 januari 2016 höjs med
220 kronor per månad jämfört med takbeloppen för 2015. Förslaget medför att kommunernas möjlighet till avgiftsuttag ökar.
Regeringen avser därför i budgetpropositionen för 2016 föreslå,
i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen, att anslaget
1:1 Kommunalekonomisk utjämning från och med 2016 minskas
med 148 miljoner kronor per år.
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Konsekvenser

5.1

Effekter för staten

Förslaget medför att kommunernas möjlighet till avgiftsuttag ökar.
Regeringen avser därför, i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen, i budgetpropositionen för 2016 föreslå att anslaget
Kommunalekonomisk utjämning från och med 2016 minskas med
148 miljoner kronor per år.
Den effekt staten vill uppnå genom det förbättrade bostadstillägget motverkas av avgiftssystemet för hemtjänst för vissa av dem
som har hemtjänst och avgiften ökar ytterligare genom den föreslagna ändringen av avgiftstaket.

5.2

Effekter för kommunernas avgiftsuttag

De föreslagna ändringarna i 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453)
beräknas ge kommunerna möjlighet att tillämpa en högre högsta
avgift för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet
samt kommunal hälso- och sjukvård. Därigenom kan kommunerna
öka sina intäkter med 148 miljoner kronor per år.
Förutom avgifter för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende,
dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård tar kommunerna också ut hyra för bostad i särskilt boende samt avgifter för
mat eller andra nyttigheter och tjänster. Sådana avgifter omfattas
inte av bestämmelserna i 8 kap. 5 § socialtjänstlagen.
I viss mån fungerar kommunernas uttag av olika slags avgifter
som kommunicerande kärl. Kommunerna är i allmänhet väl medvetna om hur deras uttag av avgifter påverkar enskilda personers
privatekonomi. Därför väljer många kommuner att i enskilda fall
fastställa ett högre minimibelopp på grund av merkostnader t.ex.
för färdiglagad mat eller minska avgiften för mat på särskilt boende
15
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för att enskilda personer med små ekonomiska marginaler inte ska
behöva avstå från hjälp eller andra normala utgifter. Socialstyrelsen
har på regeringens uppdrag kartlagt kommunernas avgiftssystem
och vilka effekter de har bl.a. för enskildas ekonomi. Socialstyrelsens kartläggning visar att skillnaderna mellan olika kommuner i
hur mycket de äldre får betala är betydande.
Det höjda taket för avgifter medför att graden av avgiftsfinansiering för hela äldreomsorgen ökar något. Det höjda taket kan
också leda till en något minskad efterfrågan på hemtjänst.
Genom förslaget får kommunerna möjlighet att höja den högsta
avgiften för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och
sjukvård med 220 kronor per månad. Från och med 2016 antas
kommunerna kunna öka sina intäkter med 148 miljoner kronor per
år.
Sammantaget ger de föreslagna ändringarna följande effekter för
kommunernas intäkter.
Tabell 1 Förändringar i kommunernas uttag av avgifter
Effekt på kommuners ekonomi
Förslag staten
Höjt BTP

i form av hemtjänstavgifter, mkr
+27

Höjt tak för avgift SoL 8 kap. 5 §

+ 148

Totalt

+ 175

5.3

Effekter på den kommunala självstyrelsen

Förslaget bedöms inte inskränka den kommunala självstyrelsen.
Kommunerna får möjlighet att, om de vill, ta ut något högre avgifter för hemtjänst.
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5.4

5 Konsekvenser

Effekter för den enskilde

Allmänt gäller att de som använder hemtjänst eller andra tjänster
som avgiftssätts enligt socialtjänstlagens (2001:453) bestämmelser i
kap 8. genom ökad disponibel inkomst t.ex. som en följd av högre
pension, skattesänkningar eller höjt bostadstillägg kan få ett högre
avgiftsutrymme. Beroende på vilket prisbasbelopp som regeringen
senare i höst kommer att fastställa för 2016 kan det faktiska
avgiftstaket för 2016 komma att skilja sig från de takbelopp som
räknats fram i denna promemoria.
För dem som har ett avgiftsutrymme som överstiger avgiftstaket 1 780 kronor per månad för 2016 kan avgifterna för hemtjänst
i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal
hälso- och sjukvård öka med upp till 2 640 kronor per år. Ca 78 000
personer med hemtjänst väntas få högre avgifter. Totalt hade drygt
302 000 personer 65 år och äldre hemtjänst 2013. Motsvarande
antal för personer under 65 år var ca 21 000 personer. Det är
195 000 kvinnor och 107 000 män 65 år eller äldre som bor i särskilt
boende eller har hemtjänst i ordinärt boende vilket också leder till
att det är fler kvinnor än män som kommer att betala höjd avgift.
Nära tre av fyra eller 74 procent berörs inte av det höjda avgiftstaket. Det är personer som har en inkomst och i förekommande fall
bostadstillägg som tillsammans ger dem ett avgiftsutrymme som är
lägre än den hittilsvarande högsta avgiften, 1 780 kronor per
månad.
Med ett höjt avgiftstak enligt förslaget får den enskilde som har
ett relativt högt avgiftsutrymme inte behålla något utan hela BTP
ökningen går till ökad avgift. Konstruktionen av avgiftssystemet
gör att det är svårt för staten att förbättra den ekonomiska standarden hos de sämst ställda hemtjänsttagarna.

5.5

Höjt bostadstillägg till pensionärer

Regeringen avser föreslå att ersättningsgraden för bostadstillägg till
pensionärer (BTP) ökar från 93 procent till 95 procent av bostadskostnaden upp till ett bostadskostnadstak om 5 000 kronor. Detta
ger en ökning av de disponibla inkomsterna med ca 494 miljoner
kronor men även en ökad hemtjänstavgift med ca 27 miljoner kronor.
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Höjt tak för hemtjänstavgiften

Det höjda taket för hemtjänstavgiften ökar individernas kostnader
för hemtjänstavgifter med ca 148 miljoner kronor per år. Detta
innebär en ökning med upp till 2 640 kronor per år för ca 78 000
individer av dem som använder hemtjänst.

5.7

Den sammantagna effekten för pensionärerna

Förslagen leder till att den disponibla inkomsten ökar med ca
0,5 miljarder kronor. De skattefria transfereringarna beräknas öka
med 495 miljoner kronor.
Ca 296 000 individer får ökade disponibelinkomster med i
genomsnitt 1 296 kronor årligen. Denna inkomstökning skulle ha
blivit större om den inte motverkats av ökade hemtjänstavgifter.
Det kan vara värt att notera att ökningen av det genomsnittliga
bostadstillägget för en grupp personer 65 år eller äldre med hemtjänst är lägre än den genomsnittliga ökningen av hemtjänstavgifterna till följd av det ökade taket. Totalt sett ser det ut som en del av
ökningen av bostadstillägget går åt till ökade avgifter för hemtjänst.
Ökningen av hemtjänstavgifterna till följd av förslagen kan vara
större än ökningen av den disponibla inkomsten. Detta är fallet för
ca 64 000 individer.
Ca 232 000individer 65 år eller äldre kommer att få en ökad disponibel inkomst även efter betald hemtjänstavgift av att BTP höjs.
För dessa blir ökningen av disponibla inkomsten i genomsnitt
1 657 kronor per år. När både BTP och avgiftstaket ändras berör
det ca 296 000 individer. För dessa blir den genomsnittliga
inkomstökningen per konsumtionsenhet efter betald hemtjänstavgift 1 296 kronor per år.
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Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen
(2001:453)
8 kap.
5§
Paragrafens första punkt har ändrats på så sätt att högsta månadsavgiften för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med vårdavgifter för viss långtidssjukvård, har höjts från högst en tolftedel
av 0,48 procent av prisbasbeloppet till högst en tolftedel av 0,5392
procent av prisbasbeloppet.
Paragrafens andra punkt har ändrats på så vis att den högsta
månadsavgiften för bostad i särskilt boende har höjts från högst en
tolftedel av 0,50 procent av prisbasbeloppet till högst en tolftedel
av 0,5539 procent av prisbasbeloppet.
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Departementsserien 2015
Kronologisk förteckning

1. Gäldenärens möjligheter
att överklaga utmätningsbeslut. Ju.
2. Värdepapperscentraler och kontoföring
av finansiella instrument. Fi.
3. Trossamfundens sociala insatser.
En preliminär undersökning. S.
4. Brottmålsprocessen – en konsekvens
analys. Ju.
5. Uppbörd av böter. Ju.
6. En jämnare och mer aktuell utveckling
av inkomstpensionerna. S.
7. Rätten till försvarare, m.m. Ju.
8. Ytterligare en månad inom
föräldrapenningen reserveras
för vardera föräldern. S.
9. Ett reformerat bilstöd. S.
10. Återlämnande av olagligt utförda
kulturföremål. Ku.
11. Res lätt med biljett. N.
12. Missbruk av svenska pass.
Omfattning och åtgärdsförslag. Ju.
13. Ändringar i lagen om kontroll av skyd
dade beteckningar på jordbrukspro
dukter och livsmedel. N.
14. Statliga utställningsgarantier.
En översyn. Ku.
15. Sanktionsavgifter för andra aktörer på
fiskets område än yrkesfiskare. N.
16. Avlägsnande av vrak. Ju.
17. Avskaffande av den bortre tidsgränsen i
sjukförsäkringen. S.
18. Patientrörlighet inom EES – vissa
kompletterande förslag. S.
19. Det kommunala vårdnadsbidraget
avskaffas. S.
20. Kostnadsansvar för
smittskyddsläkemedel. S.
21. Offentliggörande av uppgifter om
ekologiska aktörer. N.
22. Barnombudsmannens anmälnings
skyldighet. S.
23. Höjt avgiftstak för avgift enligt social
tjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 §. S.

Departementsserien 2015
Systematisk förteckning

Finansdepartementet
Värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument. [2]
Justitiedepartementet
Gäldenärens möjligheter
att överklaga utmätningsbeslut. [1]
Brottmålsprocessen – en konsekvensanalys. [4]
Uppbörd av böter.[5]
Rätten till försvarare, m.m. [7]
Missbruk av svenska pass.
Omfattning och åtgärdsförslag. [12]
Avlägsnande av vrak. [16]
Kulturdepartementet
Återlämnande av olagligt utförda
kulturföremål. [10]
Statliga utställningsgarantier.
En översyn. [14]
Näringsdepartementet
Res lätt med biljett. [11]
Ändringar i lagen om kontroll av skyddade
beteckningar på jordbruksprodukter
och livsmedel. [13]
Sanktionsavgifter för andra aktörer på
fiskets område än yrkesfiskare. [15]
Offentliggörande av uppgifter
om ekologiska aktörer. [21]
Socialdepartementet
Trossamfundens sociala insatser.
En preliminär undersökning. [3]
En jämnare och mer aktuell utveckling av
inkomstpensionerna.[6]
Ytterligare en månad inom
föräldrapenningen reserveras
för vardera föräldern.[8]
Ett reformerat bilstöd. [9]

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i
sjukförsäkringen. [17]
Patientrörlighet inom EES – vissa
kompletterande förslag. [18]
Det kommunala vårdnadsbidraget
avskaffas. [19]
Kostnadsansvar för
smittskyddsläkemedel. [20]
Barnombudsmannens anmälnings
skyldighet. [22]
Höjt avgiftstak för avgift enligt social
tjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 §. [23]

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Jonas Sverkén
50044

Datum

2016-03-30

Ärendebeteckning

KS 2016/0275

Kommunfullmäktige

Ändring av stadgar för Stiftelsen Kalmar läns
museum
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner ändring av stadgarna för Stiftelsen Kalmar
läns museum.
Bakgrund
Stiftelsen Kalmar läns museum anhåller om att stiftarna godkänner en ändring i
§ 3 i stiftelsens stadgar. De tre stiftarna är Kalmar kommun, landstinget och
Kalmar läns hembygdsförbund.
De föreslagna ändringarna rör stiftelsens verksamhetsområde. Nuvarande lydelse är: ”Stiftelsen skall inom Kalmar län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet även som att vara huvudman för landsantikvarien i länet.” Följande tillägg
föreslås: … skall i huvudsak inom Kalmar län bedriva…”.
Enligt skrivelsen från Kalmar läns museum har sedan stadgarna för stiftelsen
fastställdes de internationella och regionala kulturpolitiska målen förändrats
liksom verksamhetens inriktning. Huvuddelen av verksamheten bedrivs fortfarande inom Kalmar län men en inte oväsentlig del bedrivs i andra delar landet
och internationellt.
Jonas Sverkén
kanslichef

Bilaga
Skrivelse från Kalmar läns museum den 10 mars 2016

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

2015-11-25

Servicenämnden
§ 135
Regler enskilda vägar och privata utfartsvägar
Dnr SFN 2015/0902
Handlingar
Serviceförvaltningens skrivelse 2015-11-12
Regler för bidrag för enskilda vägar och privata utfartsvägar inom Kalmar
kommun, 2015-11-10
Bakgrund
I de regler som gäller skiljer vi på driftbidrag till statsbidragsberättigade vägar
och icke statsbidragsberättigade vägar.
Bidrag till icke statsbidragsberättigade vägar (privata utfartsvägar) utgår i
nuläget efter ansökan löpande år efter år. Ny ansökan behöver endast skickas
in vid förändring. Bidrag till statsbidragsberättigade vägar betalas årligen med
skillnaden mellan kostnaden för inskickade driftåtgärder och det statsbidrag
som erhålls. Det innebär att samfälligheterna måste ansöka om driftbidrag varje
år. Det försvårar den långsiktiga planeringen av vägens underhåll.
Förslagen ändring innebär att driftbidrag betalas ut löpande efter ansökan
oavsett om det avser en enskild väg eller en privat utfartsväg.
Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten hanteras som tidigare och kan
utbetalas när utrymme finns i beslutad budget.
Överläggning
Kajsa Hedin (M) föreslår att reglerna uppdateras med endast 2015 års
bidragsnivå och att det till reglerna läggs till ”Driftbidraget indexuppräknas
årligen enligt KPI med oktober månad 2015 som basmånad”.
Efter överläggningen frågar ordföranden om nämnden kan godkänna
förvaltningens förslag med Kajsa Hedins förslag till ändring och tillägg. Han
finner att nämnden godkänner förvaltningens förslag med Kajsa Hedins tillägg
och ändring.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 2 december 2015
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Servicenämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-11-25

Beslut
Servicenämnden beslutar att fastställa regler för bidrag för enskilda vägar och
privata utfartsvägar inom Kalmar kommun daterad 2015-11-10. Reglerna
uppdateras endast med 2015 års bidragsnivåer och meningen ” Driftbidraget
indexuppräknas årligen enligt KPI med oktober månad 2015 som basmånad”
läggs till i reglerna.
Servicenämnden beslutar att driftbidrag för privata utfartsvägar (icke
statsbidragsberättigade vägar) ändras från 1,50 till 2,50 kronor (motsvarande
4,90 kronor år 2015) per meter väg.

Sekreterare
Anna Sandstedt

Justeras
Ingemar Einarsson
ordförande

Sven-Erik Ekblad

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Tomas Lexinger
0480-450446

2015-11-12

SFN 2015/0902

Servicenämnden

Regler enskilda vägar och privata utfartsvägar
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar att:
1. fastställa regler för bidrag för enskilda vägar och privata utfartsvägar
inom Kalmar kommun daterad 2015-11-10
2. driftbidrag för privata utfartsvägar (icke statsbidragsberättigade vägar)
ändras från 1,50 till 2,50 kronor (motsvarande 4,90 kronor år 2015) per
meter väg.
Bakgrund
I de regler som gäller skiljer vi på driftbidrag till statsbidragsberättigade vägar
och icke statsbidragsberättigade vägar.
Nuläget
 Bidrag till icke statsbidragsberättigade vägar (privata utfartsvägar) utgår
efter ansökan löpande år efter år. Ny ansökan behöver endast skickas
in vid förändring.
 Bidrag till statsbidragsberättigade vägar betalas årligen med skillnaden
mellan kostnaden för inskickade driftåtgärder och det statsbidrag som
erhålls. Det innebär att samfälligheterna måste ansöka om driftbidrag
varje år. Det försvårar den långsiktiga planeringen av vägens underhåll.
Förslag till ändring
 Driftbidrag betalas ut löpande efter ansökan oavsett om det avser en
enskild väg eller privat utfartsväg.
Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten hanteras som tidigare och kan
utbetalas när utrymme finns i beslutad budget.
Fördelningen av bidragen fördelar sig enligt nedan utifrån 2016 års förutsättningar och förslag till budget.

Serviceförvaltningen
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Södra Långgatan 39
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │anna.sandstedt@kalmar.se
SF

SFN 2015/0902

Bidrag till
Driftbidrag för enskilda vägar
(statsbidragsberättigade)

2 (2)

Anmält
Meter

belagd väg 160 388
icke belagd väg 237 320
Driftbidrag för privata
utfartsvägar (icke
statsbidragsberättigade vägar)
Summa bidrag
Budget 2016
Kvar att söka till bidrag för
förbättrings- och
beläggningsarbeten på enskilda
vägar (statsbidragsberättigade)

85 045

Bidrag
Kr/m

Bidrag
kr

Anm

4,31
4,90

691 272 Fastställt i nämnd årligt bidrag
1 162 868 Fastställt i nämnd årligt bidrag

4,90

416 721 fastställt i nämnd årligt bidrag
2 270 861
3 085 000 Inkl ökning ram 2016 med 1,2 mkr

814 139

Tomas Lexinger
Produktionschef

Bilaga
Regler för bidrag för enskilda vägar och privata utfartsvägar inom Kalmar
kommun daterad 2015-11-10

Handläggare

Datum

Tomas Lexinger

2015-11-10

Regler för bidrag för enskilda vägar och privata utfartsvägar inom Kalmar kommun
För att kommunen ska kunna lämna bidrag för enskilda vägar
och privata utfartsvägar måste följande allmänna villkor vara
uppfyllda:
 Vägen ska betjäna ett eller flera bostadshus som är bebodda under hela
året.
 Vägen får inte bara betjäna fastigheter som ägs av stat eller landsting.
 Vägens längd ska uppgå till minst 100 meter.
 Vägen ska hållas öppen för allmänheten och får inte stängas av.
 Vägen ska ha god framkomlighet och hållas farbar för motorfordon
under hela året.
Det finns två former av bidrag:
 Driftbidrag
 Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten
För bidragsformerna gäller följande:
Driftbidrag för enskilda vägar (statsbidragsberättigade)
Bidrag lämnas varje år med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan
den verkliga kostnaden och det statsbidrag som erhålls. Bidrag kan lämnas
med högst 2,20 kronor (4,31 kronor år 2015) per meter belagd väg och
med högst 2,50 kronor (4,90 kronor år 2015) per meter icke belagd väg.
Driftbidrag för privata utfartsvägar (icke statsbidragsberättigade
vägar)
Bidrag lämnas varje år med 2,50 kronor (motsvarande 4,90 kronor år 2015)
per meter väg.

Övriga bestämmelser för driftbidrag
Bidragsbeloppen är baserade på konsumentprisindex för 1986. De ska årligen justeras så att de följer förändringarna i konsumentprisindex.

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Grindängsvägen 4
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 0480-45 04 60│serviceforvaltningen@kalmar.se
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Om kostnaden för vinterväghållning blir väsentligt högre än normalt kan
servicenämnden besluta om förhöjt bidrag.
Förskott på bidrag kan lämnas med ett belopp som utgör högst 80 % av
driftbidraget för föregående år.
Bidrag endast utbetalas när utrymme finns i beslutad budget.

Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten på enskilda
vägar (statsbidragsberättigade)
Bidrag lämnas med ett belopp som utgör 80 procent av den kostnad som
återstår efter det att statsbidraget frånräknats.
Om något bidrag inte erhålls från staten gäller följande för bidrag från
kommunen:
- Förbättringsarbeten: Bidrag lämnas med ett belopp som utgör högst
80 procent av den kostnad som servicenämnden godkänner.
-

Beläggningsarbeten: Bidrag lämnas med ett belopp som utgör 50
procent av den kostnad som servicenämnden godkänner. Om det finns
särskilda skäl kan dock bidraget utökas så att det utgör högst 80 procent av godkänd kostnad. Ett sådant skäl till utökat bidrag är att vägen
är av särskilt stort allmänt intresse.

Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten kan endast utbetalas när
utrymme finns i beslutad budget.

Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten på privata utfartsvägar (icke statsbidragsberättigade)
Bidrag lämnas med ett belopp som utgör högst 70 procent av den kostnad
som servicenämnden godkänner.
Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten kan endast utbetalas när
utrymme finns i beslutad budget.

Tillämpningsföreskrifter mm
Servicenämnden beslutar i ärenden när det gäller bidrag enligt dessa regler
och har även rätt att utfärda tillämpningsföreskrifter.

Fastställd

Datum

Servicenämnden 2015-11-25

2015-11-10

Regler för bidrag för enskilda vägar och privata utfartsvägar inom Kalmar kommun
För att kommunen ska kunna lämna bidrag för enskilda vägar och privata utfartsvägar måste följande allmänna villkor vara uppfyllda:






Vägen ska betjäna ett eller flera bostadshus som är bebodda under hela
året.
Vägen får inte bara betjäna fastigheter som ägs av stat eller landsting.
Vägens längd ska uppgå till minst 100 meter.
Vägen ska hållas öppen för allmänheten och får inte stängas av.
Vägen ska ha god framkomlighet och hållas farbar för motorfordon
under hela året.

Det finns två former av bidrag:



Driftbidrag
Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten

För bidragsformerna gäller följande:
Driftbidrag för enskilda vägar (statsbidragsberättigade)
Bidrag lämnas varje år med 4,31 kronor (2015) per meter belagd väg och med
4,90 kronor (2015) per meter icke belagd väg.
Driftbidrag för privata utfartsvägar (icke statsbidragsberättigade vägar)
Bidrag lämnas varje år med 4,90 kronor (2015) per meter väg.
Övriga bestämmelser för driftbidrag
Driftbidraget indexuppräknas årligen enligt KPI med oktober månad 2015 som
basmånad.
Förskott på bidrag kan lämnas med ett belopp som utgör högst 80 % av driftbidraget för föregående år.
Bidrag kan endast utbetalas när utrymme finns i beslutad budget.

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Grindängsvägen 4
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 0480-45 04 60│serviceforvaltningen@kalmar.se
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Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten på enskilda vägar
(statsbidragsberättigade)
Bidrag lämnas med ett belopp som utgör 80 procent av den kostnad som återstår efter det att statsbidraget frånräknats.
Om något bidrag inte erhålls från staten gäller följande för bidrag från kommunen:
- Förbättringsarbeten: Bidrag lämnas med ett belopp som utgör högst
80 procent av den kostnad som servicenämnden godkänner.
-

Beläggningsarbeten: Bidrag lämnas med ett belopp som utgör 50
procent av den kostnad som servicenämnden godkänner. Om det finns
särskilda skäl kan dock bidraget utökas så att det utgör högst 80 procent av godkänd kostnad. Ett sådant skäl till utökat bidrag är att vägen
är av särskilt stort allmänt intresse.

Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten kan endast utbetalas när utrymme finns i beslutad budget.
Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten på privata utfartsvägar
(icke statsbidragsberättigade)
Bidrag lämnas med ett belopp som utgör högst 70 procent av den kostnad som
servicenämnden godkänner.
Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten kan endast utbetalas när utrymme finns i beslutad budget.

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Anne Elgmark
50069

Datum

2016-04-10

Ärendebeteckning

KS 2015/1087

Kommunfullmäktige

Svar på motion från Carl-Henrik Sölvinger (L):
Flerspråkighet som resurs
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets yttrande som svar på
motionen. Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Bakgrund
Liberalerna föreslår i motionen att Kalmar kommun ska utreda hur flerspråkighet bättra kan tas tillvara samt att flerspråkighet ska ses som en merit i all
rekrytering.
Yttrande
Motionen har en god intention som pekar på att ta tillvara språkkunskaper och
flerspråkighet bättre. Kalmar kommun har en tydlig rekryteringsprocess där vi
använder kompetensbaserad rekrytering som metod, vilket är ett objektivt sätt
att rekrytera utifrån fastställda krav i en viss befattning.
Villkor som rör språkkunskaper och etnicitet ska enligt Diskrimineringslagen
formuleras med försiktighet. Omotiverade krav kan leda till indirekt diskriminering. Därför används redan idag följande formulering i vår annonsering om
lediga tjänster; ”Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i
arbetslivet och vi vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten”. Här vill vi visa
på att Kalmar kommun står för en bredd och en mångfald dock inte specifikt
peka ut flerspråkighet som ett prioriterat meritområde Vi ställer oss tveksamma
till att flerspråkighet ska ses som en merit i all personalrekrytering.
Kartläggning av medarbetares kompetens görs årligen i samband med medarbetarsamtalet och noteringar av kompetens samt språkkunskaper kan göras i
vårt verktyg Via Competence/mina sidor. Dock måste registrering medarbetares kompetens föregås av ett samtycke enligt PUL (Personuppgiftslagen).

Kommunledningskontoret Personalenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 16
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 0480-45 01 25│Anne.Elgmark@kalmar.se

KS 2015/1087
Medarbetarnas flerspråkighet används i stor utsträckning i det vardagliga arbetet när situationer uppkommer i mötet med medborgarna. Vi såg också att vi
hade en bra beredskap för att hitta språkkunskaper i organisationen i samband
med det akuta flyktingmottagandet i november 2015.
Synpunkter från samtliga förvaltningar har inhämtats.

Anne Elgmark
Personalchef
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Revisotern a i

Yt

almats unds GymnasiefÌitbund

Till Kommunfullmäktige i medlemskommunerna
För kännedom till förbundsstyrelsen i Kalmatsunds Gymnasieförbund

Revisionsberättelse fot àr 2015

Vi, av ñrllmäktige utsedda tevisorer har gtanskat den vetksamhet som bedrivs i
kommunalförbundet Kalmarsunds Gymnasieförbund (org. nr 832401-6453), av dess
förbundsstytelse.

för attverksamheten beddvs i enlighet med gällande måI, beslut och dktlinjer
^rLsvalt^r
även för att det finns en tillräcklig
de
föreskriftet
som gäller för verksamheten. De
samt
Styrelsen

^flsvalr^r

intern kontroll.

Revisorerna artsvarf^f för attgtanska verksamhet, intem kontroll och räkenskaper samt
^ttpröv^
om verksamheten beddvs enligt de upp&ag, mål och föteskriftet som gäller föt vetksamheten.

Gtanskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet,
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning
och omfattning som behövs för att ge rimlig grund föt bedömning och ansvatsptövning.

Vi bedömer
a

sammantaget att styrelsen i kommunalförbundet Kalmatsunds Gymnasiefötbund har
bedrivet verksamheten på ett ändamålsenligt och ftån ekonomisk synpunkt
tillfreds ställande sätt

.

i alltväsentligt är tättyisande,
^tträkenskaperna
att styrelsens intema kontroll fu tillräcklig,

.
.

enligt åtsredovisningen ät fötenligt med de finansiella mål och
saÍünantzget
^ttresultatet
verksamhetsmål som stytelsen hat uppställt.

Vi tillstyrker âtt respektive firllmäktige beviljar ansvatsftihet för styrelsen samt föt
ledamötema i densarnma.
Vi åberopar bifogad tevisionsrapport för vår bedömning
KalmzrdenT apnl2076
Kalmarcunds Gymnasieförbunds revisoter

Eva

an

ohns

Ronny

de enskilda

KALMARSUNDS GYMNASIEFORBUND

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Styrelse

Sammanträdesdatum

2016-03-24

Sida

4

cYF 2015/0518-03.04

$23

Godkännande av Arsredovisning 201 5
Beslutsunderlag
Förbundskontorets skrivelse 201 6- 03 -05.
Arbetsutskottets protokoll 201 6-03 -l 5.

Bakgrund
Kalmarsunds g5rmnasieftirbund resultat for 2015 uppgår till 5,1 mkr. Resultatet innebär
att gymnasiefürbundet klarat av att inhämta det besparingsbeting, minskning av 16-19
åringar och delfinansieringen av digital kompetens, som belastade verksamheten i början
av året med ca 28 mkr. I resultatet återfinns dock en återbetalning fran FORA avseende
2004 ärs ftirsåikringspremier vilka uppgår till 3,5 mkr och hanteras som en
jämforselstörande intäkt. I bokslutet återfinns även två avsättningar fiir att hantera
omstruktureringen av Stage4you Academy och kommunalt åtagande ftir
flyktingmottagandet.

Inom områdena finns större budgetawikelser där verksamheternas samlade resultat visar
ett underskott om ca 8 mkr. Underskottet är en fortsatt effekt av färre elever samtidigt
som fiirbundet kvarstår med stora fasta driftkostnader. För att fiirbättra fürbundets
ekonomi såväl på kort som på lång sikt har ftirbundet under 2015 genomlyst de
ekonomiska forutsättningama for de skolenheter som under många år genererat
underskott. Detta har resulterat i två styrelsebeslut som innebär att gymnasieskolan
Stage4you Academy i Torsås flyttar sin verksamhet till skolor belägna i Kalmar samt att
gymnasieskolan på Ölands Gyrnnasium fasas ut. Precis som fiiregående år uppväger
delvis låga kostnader avseende interkommunala ersättningar de större underskotten inom
enheterna.

Måluppfillelsen für gymnasieftirbundets olika mål inom de prioriterade områdena uppgår
till 95 o/o, vllket är det bästa resultatet hittills fiir gymnasiefiirbundet.
Beslut
Styrelsen godkänner Årsredovisningen 2015 for Kalmarsunds gymnasiefiirbund.

Beslutsexpediering
Förbundets revisorer
Medlemskommunerna

Utdragsbestyrkande

qz
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Förvaltningsberättelse

SAMMANFATTNING ÅR 2015
2015 års resultat för Kalmarsunds gymnasieförbund uppgick till 5,1 mkr och enheternas
samlade resultat visar på ett underskott om 13,7 mkr.
Förbundets enheter har investerat för 4,5 mkr av budgeterat 5,0 mkr under år 2015.
Under år 2015 hade Kalmarsunds gymnasieförbund uppfyllt 34 av 36 mål.
Den 15 september 2015 studerade 3 099 elever inom gymnasieförbundet varav 686 av
dessa kom från andra kommuner än förbundets medlemskommuner.
Den totalta sjukfrånvaron för helåret var 3,64 procent och i jämförelse med föregående år
har den minstat med 0,39 procentenheter. Medelåldern bland gymnasieförbundets tillsvidareanställda var vid årsskiftet 48,2 år.
Under år 2015 har förbundsstyrelsen fattat beslutet om en rad nya inriktningar och utbildningar, bland annat en inriktning plåtslageri på bygg- och anläggningsprogrammet
och inriktning socialt arbete med profilering mot väktare på barn- och fritidsprogrammet.
Våren 2015 togs också beslutet att ett Lärlingsscentrum ska inrättas för att få fler elever att
söka gymnasial lärlingsutbildning.
Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att delta i bildandet av ett vård- och omsorgscollege i Kalmar län tillsammans med landstinget, regionförbundet och länets kommuner.
Förbundet har fortsatt med meriteringsprogram för yrkesskickliga lärare för att utveckla
verksamheten i förbundet skolor.
Under 2015 infördes kontaktpolitiker inom Kalmarsunds gymnasieförbund för att politiker ska få möjlighet att föja verksamheten på närmre håll.
Kalmarsunds gymnasieförbund har blivit nominerade till kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan för digitalt lärande i skolan.
I oktober 2015 tog förbundsstyrelsen beslutet att fasa ut gymnasieprogrammen på Ölands
Gymnasium och att avveckla verksamheten på Stage4you Academy genom att flytta skolans utbildningar till förbundets skolor Kalmar.
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STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET
Kalmarsunds gymnasieförbund har tagit ett antal tuffa men nödvändiga beslut
under år 2015. Vi har under de senaste åren kostymanpassat vår verksamhet och
trots det uppvisar årets bokslut ett positivt resultat på 5,1 mkr. Av 36 mål har gymnasieförbundet uppfyllt 34 mål och vi har aldrig haft en så bra måluppfyllelse som
95 procent vilket visar på hög kvalité i vår verksamhet.
Det senaste året inom gymnasieförbund har det hänt otroligt mycket. Vi har firat
20-års jubileum, tagit beslut om att inrätta ett lärlingscentrum och tagit beslut om
bildandet av ett vård- och omsorgscollege samt tagit beslut om utfasningar av
skolor och om uppstart av nya inriktningar på gymnasieprogram.
Gymnasieförbundet ska vara i framkant i digital skolutveckling. Vi har kommit
långt genom vårt projekt Digital kompetens men nu är det dags att vi går from
good to great! Vi är nominerade till utmärkelsen Guldtrappan och har nyligen fastställt en Digital agenda för att säkerställa vår digitala utveckling. Nu är det dags att
vi sprider våra kunskaper, reflekterar och utvecklar oss och inte stannar till och slår
oss till ro. Vi ska fortsätta framåt för att hänga med i utvecklingen.
Kalmarsunds gymnasieförbund ska vara en god och attraktiv arbetsgivare och en
skola som ger elever förutsättningar för goda resultat. Skickliga lärare i verksamheten är en framgångsrik faktor för att eleverna ska nå goda resultat. Vi vill därför
fortsätta erbjuda karriärtjänster för att kunna utveckla vår verksamhet.
Slutligen vill jag framföra ett stort tack till alla medarbetare och förbundsstyrelsen
för ett gott samarbete under året.
Kalmar i februari 2016
Dzenita Abaza (S)
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VISION

Inom Kalmarsunds gymnasieförbund har alla
studerande nått sina kunskapsmål och som
fria och ansvarstagande människor - berikade
med kunskaper och färdigheter - lämnar de sin
utbildning väl rustade för att möta yrkeslivet och
vidare studier
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KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUNDS ORGANISATION

Styrelse
Presidiet

Arbetsutskott

Förbundschef
Förbundskontoret

Skolområdeschef

Skolområdeschef
Planeringschef

Jenny Nyströmsskolan

Lars Kaggskolan

Stagneliusskolan

Axel Weüdelskolan

Stage4you Academy

Skolenhet AW1
Lärvux, Gruv,
SFI

Skolenhet LK1
NA
Skolenhet LK2
EE, TE, VF

Skolenhet ST2
EK, HA

Skolenhet LK3
IM

Skolenhet ST3
SAbet

Ölands Gymnasium

Skolenhet S4Y1

Skolenhet ÖG1

ESes, ESmu, HVstyl, SFI, (Lärvux)

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 Dzenita Abaza (S) och vice
ordförande är Sven Stenson (M).

Mandatfördelning
Vänsterpartiet
(1)
Socialdemokraterna
(5)

Centerpartiet
(2)

Moderaterna
(3)
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FEM ÅR I SAMMANDRAG
2015

2014

2013

2012

2011

3 099

3 005

2 983

3 144

3 374

2 413

2 407

2 447

2 567

2 720

Från andra kommuner

686

598

536

577

654

Elever från förbundet som studerar hos annan
huvudman

610

704

809

951

1 004

410

418

443

459

469

99,8%

97,5%

100,3%

98,6%

95,0%

Nettokostnader tkr/elev

131

136

149

144

132

Nettokostnader (mkr)

Antal elever inom förbundet 15 sep

Från förbundets kommuner

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Kommunbidrag och övriga statsbidrag
Nettokostnader i % av kommunbidrag och
statsbidrag

405

408

445

452

445

Finansnetto (mkr)

0,1

0,4

0,9

1,8

2,2

Årets resultat (mkr)

5,1

10,7

-0,5

8,3

25,8

Eget kapital (mkr)

68

72

61

61

53

Total låneskuld (mkr)

70

106

103

106

91

93

84

63

66

83

Soliditet

Likvida medel (mkr)

45%

40%

36%

35%

35%

Antal tillsvidareanställda

489

494

512

520

526

Antal årsarbetare inkl. visstid och timanställda

565

551

568

602

605

Löner och ersättningar (mkr)

262

261

264

266

265

1 281

367

-1 326

1 172

-175

-3 463

-1 441

259

-2 426

-963

VERKSAMHETERNAS UTFALL MOT BUDGET (TKR)
Förbundskontoret
Lars Kaggskolan
Stagneliusskolan

-4 354

350

-598

-3 580

1 285

Jenny Nyströmsskolan

-4 305

-2 367

-1 817

-4 747

-1 454

936

2 186

-804

677

442

Axel Weüdelskolan
Ölands Gymnasium inkl. komvux

-275

-404

-739

-508

1 028

Stage4you Academy inkl komvux

-2 005

-3 160

-3 046

-499

697

-537

-224

-130

x

-312

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

x

x

Skola-Arbetslivcentrum

x

x

x Nedlagd/såld verksamhet
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OMVÄRLDSANALYS, HÄNDELSER OCH RESULTAT
Under de senaste åren har stora förändringar skett inom
det svenska utbildningsväsendet. Riksdag och regeringen har beslutat om flertalet förändringar som innefattar ny gymnasiereform, ny yrkeshögskola, ny lärarutbildning, en reviderad läroplan, ny skollag och ett nytt
betygssystem m.m. Dessa beslut och förändringar inom
utbildningsväsendet, har naturligtvis inneburit ett omfattande reformarbete inom Kalmarsunds gymnasieförbund. En utav de största utmaningarna för Kalmarsunds
gymnasieförbund har dock varit de senaste årens kostymanpassningar. Kostymanpassningar som på grund av
demografiska förändringar och ökad konkurrens i form
av fristående skolor medfört att förbundet slimmat
organisationen vad gäller personal, lokaler och programutbud så långt det är möjligt med bibehållen kvalité. Utöver
nedläggning av några program har elevtapp i övriga program ställt krav på en förändrad organisation med sammanslagning av olika inriktningar i samma klass, ökad
samläsning mm.
Utöver de minskade elevkullarna så är en utav de nuvarande ekonomiska utmaningarna finansieringen av
den trådlösa pedagogiken. Den trådlösa pedagogiken,
Digital kompetens, innebär ett omfattande uppdrag att utbilda elever genom en förändrad pedagogik och samtidigt
ge eleverna moderna IKT-kunskaper. Den bärbara datorn, surfplattan och den smarta telefonen är snart varje
lärares och varje elevs naturliga verktyg för kunskapsutveckling. Den trådlösa pedagogiken ställer redan skolan inför nya utmaningar och frågor, till exempel på hur
den kommer att förändra kvaliteten i lärandet, lärarnas
ämneskompetens, elevernas måluppfyllelse och undervisningen i helhet. För gymnasieförbundet är digitaliseringen en nödvändighet för att skolorna ska nå framgång
i att utbilda morgondagens arbetskraft. Gymnasieförbundet har ett fortsatt 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).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Kalmarsunds gymnasieförbund har under året
fattat beslut om flertalet nya inriktningar och avtal för
att öka gymnasieförbundets attraktivitet. En ny inriktning är plåtslageri som blir den tredje nationella inriktningen inom bygg- och anläggningsprogrammet på
Lars Kaggskolan. På Jenny Nyströmskolan kommer en ny
inriktning inom barn- och fritidsprogrammet att starta,
socialt arbete med profilering mot väktare. Inriktningen
blir den tredje nationella inriktningen med start läsåret
2016/2017. I samarbete med Kunskapsnavet så har även
Jenny Nyströmskolan startat upp en vuxenutbildning,
väktarutbildning för vuxna, med start hösten 2015.
Ett av gymnasieförbundets mål i budgetdokumentet
2015 är att få fler elever att söka till GLU (gymnasial
lärlingsutbildning) genom att inrätta ett lärlingscentrum.
Under maj månad redovisades ett förslag på
lärlingscentrum med start hösten 2016. Lärlingscentrumet kommer innebära en organisation med ca 60
elever när den är fullt utbyggd. Under 2015 beslutade
Kalmarsunds gymnasieförbund att bifalla Västerviks
kommuns förfrågan att delta i bildandet av vård- och
omsorgscollege i Kalmar län tillsammans med landstinget,
regionförbundet och länets kommuner. Ett regionalt
samverkansavtal kommer reglera det gemensamma

Kostnadsfördelning

Finansiering
13%
14%
1%

9%

Driftsbidrag från
medlemskommunerna

0%

72%

15%

Statsbidrag

Undervisning
45%

Interkommunal ersättning
Försäljning mm

Administration

11%

Hyresintäkter

Skolmåltid
Fastigheter

16%

Interkommunal ersättning
4%

Övrigt
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arbetet. Ett annat avtal som gymnasieförbundet arbetar
med är Samverkan sydost där medlemskommunerna
gemensamt arbetar för att stärka och utveckla hela
samverkansområdet till en attraktiv gymnasieregion.
Under året har samverkansområdet vuxit till att omfatta
14 kommuner. De kommuner som anslutit sig under
2015 är Ronneby, Karlshamn och Olofström.
Under hösten 2015 tog förbundsstyrelsen beslutet att
fasa ut gymnasieprogrammen på Ölands Gymnasium
och att Stage4you Academys utbildningar ska flyttas till
skolor i Kalmar från och med läsåret 2016/2017. Skolorna
har under flertalet år gått med underskott och de främsta
orsakerna beror på ett sviktande elevunderlag tillsammans med höga fasta kostnader. Trots att en rad kostymanpassningar och marknadsföringssatsningar gjorts
för att justera underskottet och öka elevantalet kvarstår
den negativa ekonomiska trenden.
Ett flertal olika insatser har genomförts för att utveckla
och förstärka både den yttre och inre organisationen.
En aktivitet har varit det fortsatta arbetet med meriteringsprogram för yrkesskickliga lärare för att utveckla
verksamheten i alla förbundets skolor så att eleverna når kunskapsmålen samt får med sig nödvändiga
kunskaper ut i vuxenlivet. Förbundet har totalt inrättat
30 karriärstjänster för lärare och ytterligare befattningar
kommer att inrättas de kommande åren. En annan insats är
beslutet om att införa kontaktpolitiker för att politiker ska
få möjlighet att närmare följa verksamheten och främja
goda relationer mellan arbetsgivare, elever och anställda.
Kontaktpolitikerorganisationen gäller en försöksperiod
för år 2015 och en utvärdering kommer genomföras
inför år 2016. En utvärdering av gymnasieförbundets
nya organisation har genomförts av PWC. Utvärderingen
visar totalt sett på en förbättrad organisation men för
att arbeta vidare med organisationsstrukturen fattade
förbundsstyrelsen ytterligare beslut i oktober om
justeringar gällande organisationens struktur, ledning
och styrning. Ett av besluten gäller att inrätta en ny
funktion, Verksamhetsområdeschef, som tidigare ersätter
de två tidigare skolområdescheferna.
Under året har även Kalmarsunds gymnasieförbund
nominerats till kvalitetsutmärkelsen GULDTRAPPAN.
Utmärkelsen Guldtrappan utdelas till skolhuvudmän
som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån
styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande
i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling
och kollegialt lärande, digital resurser och nätbaserat
samarbete. Parterna bakom priset är bland annat
Skolverket,
specialpedagogiska
skolmyndigheten
samt Sveriges kommuner och Landsting. Under
kvartal 1 2016 kommer listan över slutkandidaterna att
publiceras. Utöver dessa aktiviteter och insatser så har
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ett flertal projektredovisningar framförts till styrelsen.
Ett projekt är Navigatorskolan som är ett samarbete
med socialförvaltningen i Kalmar kommun och
samordningsförbundet i Kalmar län. Utvärderingen visar
på att projektet varit framgångsrikt att fånga upp den
ungdomsgrupp i ålder 16-20 år som idag inte befinner
sig i skolans värld. Gymnasieförbundet har därför
bjudit in olika aktörer till ett möte för att implementera
Navigatorskolan som ordinarie verksamhet. Ett annat
projekt är strategiutveckling – lokala kunskapscentrum
för Gastronomi och Värdskap som slutredovisades under
våren. Projektet har bland annat lett till flertalet olika
seminarium med namnkunniga matprofiler, två
sommelierutbildningar och YH-utbildningen köks- och
restaurangchef, som startade hösten 2015.
Rektor för NIU har genomfört en omorganisation
av NIU-verksamheten för att möta de krav som
specialidrottsförbunden ställer gällande NIU-certifiering.
De nya kraven är att NIU utbildning skall erbjudas
inom minst tre högskoleförberedande program
och minst ett yrkesprogram. På Stagneliusskolan är
det samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet och på Jenny Nyströmsskolan är det
barn- och fritidsprogrammet samt naturvetenskapsprogrammet där NIU erbjuds.

ÅRETS RESULTAT

Kalmarsunds gymnasieförbund resultat för 2015
uppgår till 5 mkr. Inom skolområdena finns dock större
budgetavvikelser där enheternas samlade resultat visar
ett underskott om 13,7 mkr vilken är en förbättring
från oktober månads prognos med 5,3 mkr. (Övriga
kommentarer till enheternas avvikelse redovisas under
varje enhets verksamhetsberättelse). Under året har
förbundet genomfört en översyn av gällande avtal både
avseende verksamhet såsom lokaler för att förbättra
förbundets ekonomi såväl på kort som på lång sikt.
Utöver detta har förbundet genomlyst de ekonomiska
förutsättningarna för de skolenheter som under
15%

4%

3%

Lars Kaggskolan
Jenny Nyströmsskolan
-4%

Stagneliusskolan
-4%

Axel Weüdelskolan
-6%

Ölands Gymnasium
Öland - komvux
Stage4you Academy
Torsås - komvux

-14%

Enheternas utfall för 2015
-24%
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många år genererat underskott. Detta har resulterat i
flertalet omförhandlade avtal samt två styrelsebeslut.
Styrelsebesluten innebär att gymnasieskolan Stage4you
Academy i Torsås flyttar sin verksamhet till skolor belägna
i Kalmar samt att gymnasieskolan på Ölands Gymnasium
fasas ut.
Resultatet inklusive både skolenheter, interkommunala
ersättningar, gemensam verksamhet, finanser samt
förbundskontor innebär att gymnasieförbundet även
detta år klarat av att inhämta det besparingsbeting,
minskning av 16-19 åringar, och delfinansiering av
digital kompetens, som belastade verksamheten i
början av året med ca 28 mkr. Det positiva resultatet
innehåller en återbetalning från FORA avseende 2004
års försäkringspremier vilka uppgår till 3,5 mkr och
hanteras som en jämförselstörande intäkt. Resultatet
innehåller även projektintäkter samt en återföring
av avsättningen avseende gymnasiereform 2011 där
implementeringsperioden är avslutad.
Till resultatet bidrar i stor utsträckning det positiva
utfallet gällande interkommunala ersättningar. Elever
från Kalmarsunds gymnasieförbund som läser hos andra
huvudmän är 672 stycken (748 stycken för 2014) vilket

2009

2010

2011

Interkommunala
kostnader

9 433

8 232

Interkommunala intäkter

7 588

3 414

9 124

-3 230

Summa

17 021 11 646

20 271

11 926

11 147 15 156

2012

80

85

103

156

Fristående skolor i Kalmar

540

610

716

762

42

53

56

55

672

748

874

972

Fristående skolor övriga
landet

Totalt
GYMNASIEELEVER

ANTAL ELEVER FRÅN ANDRA KOMMUNER SOM STUDERAR
PÅ GYMNASIEFÖRBUNDETS SKOLOR, GENOMSNITTLIG
INTÄKT 2012-2015
2015
2014
2013
2012
Antal
elever

568

106 300 kr

*inkl. Aspergerelever

2012

2015

Elever som studerar i andra
kommuner

GYMNASIEELEVER
ÅR

2013

2014

OLIKA UTBILDNINGSANORDNARE SOM GYMNASIEELEVERNA SÖKER ÄR:
ÅR
2015 2014 2013

Intäkt
per elev
genomsnitt

2014

2013

resulterar i ett överskott med 9,4 mkr. Elever från andra
kommuner som läser på Kalmarsunds gymnasieförbund
är 601 stycken inklusive Gymnasiesärskolan och ASTenheten (593 stycken för 2014) vilket ger ett överskott
med 7,6 mkr.

RESULTAT MOT BUDGET INTERKOMMUNALA
ERSÄTTNINGAR 2012-2015 (TKR)

2015

2012

561*

539

561

113 900 kr* 106 900 kr

95 800 kr

Utöver de interkommunala ersättningarna finns det
även andra poster som generar ett positivt utfall
2015 inom den gemensamma verksamheten. Dessa
är bland andra inackorderingsbidrag, skolskjuts och
intäkter från migrationsverket. Antalet elever som har
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GYMNASIESÄRSKOLEELEVER
ANTAL ELEVER FRÅN ANDRA KOMMUNER SOM STUDERAR PÅ
GYMNASIEFÖRBUNDETS SKOLOR, GENOMSNITTLIG INTÄKT
2012-2015
2015
2014
2013
2012
Antal
elever
Intäkt per
elev
genomsnitt

33

32

37

42,5

317 900 kr 327 800 kr 325 900 kr 309 500 kr

inackorderingsbidrag har sjunkit jämfört med 2014 med
17 stycken vilket genererar ett överskott med 1,4 mkr.
Eleverna som åker skolskjuts är 50 stycken fler än 2014
men antalet ryms inom budget och innebär även ett
överskott om 0,6 mkr. Intäkter från Migrationsverket
för asylsökande som går i skola är ca 2,0 mkr mer än
budgeterat.
Projektet digital kompetens har övergått till ordinarie
verksamhet i och med årsskiftet 2014. All IT-verksamhet
inom förbundet samordnas centralt och betalas av
skolorna. Hela IT-verksamheten visar på ett underskott
0,9 mkr. Detta beror på att förbundet under året har
förhandlat fram ett nytt samarbetsavtal med IT-enheten
inom Kalmar kommun, ökat antal enhet och en stigande
dollarkurs.
Kostverksamheten kan märka en tydlig trend bland
eleverna att de i högre utsträckning väljer att äta allt större
portioner av kött och fisk och att de därmed minskar
intaget av kolhydrater. Detta gör att portionskostnaderna
ökar. Enheten har under 2015 fått ett ökat behov
av tydlighet i gymnasieförbundets serveringslinjer
eftersom skolorna fått fler ungdomar som inte kan
språket eller har tidigare erfarenhet av skolrestauranger.
Detta ställer högre krav på tydlighet och rutiner i
verksamheten. Nettokostnaden för varje producerad
portion har dock sjunkit med 0,77 kr (33,84 kr). Att
nettokostnaden minskat beror främst på att enheten
haft större intäkter till verksamheten. År 2015 innebar
en ökad efterfrågan på lägerverksamhet samtidigt som
frukostserveringen till elever som går idrottsprofiler
återgick till kostverksamheten. Totalt har kostpersonalen
serverat 404 241 lunchportioner år 2015. Det är 9 706
portioner fler än 2014, ett trendbrott eftersom antalet
serverade portioner under flera år succesivt minskat. För
att säkerställa rutinen kring pedagogiska måltider har
kostverksamheten infört lunchkuponger för pedagogisk
lunch. Under år 2015 serverades 5 344 pedagogiska
luncher, främst serveras dessa på Jenny Nyströmsskolan.
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Finanser och pensioner påverkar resultatet positivt med
0,7 mkr främst tack vare ett positivt utfall avseende
semesterlöneskulden.
Nedan tabell visar andel återlånade medel för förbundets
pensioner.

PENSIONSMEDEL OCH
PENSIONSFÖRPLIKTELSER

2015 2014 2013 2012 2011

Avsättning för pensioner

2,0

1,8

4,7

3,1

3,2

Ansvarsförbindelse

38,2

41,3

46,4

42,9

39,2

Särskild avtalspension

0

0,0

0,0

0,5

0,0

Totala pensionsförpliktelser

40,2

43,1

51,1

46,6

42,4

Återlånade medel

40,2

43,1

51,1

46,6

42,4

Tabellen ovan visar förbundets pensionsmedel och pensionsförpliktelser uppställt
enligt rek 7.1

Kalmarsunds gymnasieförbund beslutade 2014 att
lösa in delar av sin pensionsskuld. Syftet med beslutet
var att fördela pensionskostnaderna. Förbundet valde
att genomföra denna tidiga lösning för att bädda för
framtidens utmaningar. Gymnasieförbundet 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. Pensionsadministratören har under 2015 delvis
realiserat förbundet intention och ska slutföra uppdraget
under 2016.
I bokslut 2015 har två avsättningar genomförts för
omstrukturering av Stage4you Academy samt för
kommunalt
åtagande
för
flyktingmottagandet.
Under 2015 togs beslutet att de två kvarvarande
gymnasieprogrammen på Stage4you Academy i Torsås,
estetiska programmet samt hantverksprogrammet, vid
hösten 2016 flyttas till Kalmar. Lokalavtalet i Torsås löper
dock fram till den sista juni 2018 och den outnyttjade
tidens hyra tillsammans med ökade kostnader i och
med beslutet är uppbokad genom avsättning 2015 i
enlighet med RKR 10,2 vilken behandlar avsättningar
och ansvarsförbindelser. Kommunerna tog under 2015
beslut avseende omfattning av flyktingmottagandet
och har för detta ändamål mottagit särskilda bidrag från
staten vilka de ska använda enligt matchningsprincipen
under åren 2016 och 2017. Gymnasieförbundet är ett
kommunalförbund och får därför inget bidrag men är
dock skyldig att omgående ordna skolgång för eleverna
som kommunerna tar emot. Precis som kommunerna
har förbundet ingen beredskap att på denna korta tid

Omvärldsanalys, händelser och resultat

Budget 2015
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Investeringsredovisning mot budget 2015
inrymma detta i beslutad budget (vilken avhandlades i
maj 2015) utan kommer delvis hantera den uppkomna
situationen via en avsättning. Även detta enligt RKR 10.2
då förbundet har en befintlig förpliktelse som följd av ett
kommunalt beslut vilket innebär ett troligt utflöde av
resurser för att reglera det kommunala åtagandet.

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. Årets resultat
innebär att förbundet inte har något att återställa.
Följande tabell visar förbundets
balanskravet de senaste fem åren.

avstämning

AVSTÄMNING MOT BALANSKRAVET (MKR)
2015 2014 2013 2012

av

EKONOMI I BALANS

Kalmarsunds gymnasieförbund har utöver balanskravet
tre ekonomiska mål för en ekonomi i balans:

SJÄLVFINANSIERING
INVESTERINGAR
TOTALT 2015 2014 2013 2012 2011
Resultat

49,4

5,1

10,7

-0,5

8,3

25,8

Avskrivningar

17,1

3,0

2,8

2,9

3,8

4,6

Förändring
av pensionsskuld

-15,0

0,2

-2,9

1,6

-0,1

-13,8

Utrymme

51,5

8,3

10,6

4,0

12,0

16,6

Investeringar

19,4

4,5

4,7

3,9

3,4

2,9

Andel elever från medlemskommunerna som studerar vid skolorna
inom Kalmarsunds gymnasieförbund ska uppgå till minst 72 %.
Målet är uppnått då andelen uppgår till 78 %.

Andel av elever på nationella program som fått examens- eller studiebevis inom tre år ska vara minst 77 %.

2011

Målet är uppnått då andelen uppgår till 82 %.

Årets resultat enligt
resultaträkningen

5,1

10,7

-0,5

8,3

25,8

Kalmarsunds gymnasieförbunds tredje ekonomiska mål är att
finansiera sina investeringar med egna medel.

Digital kompetens

0

5,4

12,5

4,1

-22

Balanserat resultat

5,1

16,1

12,0

12,4

3,8

Målet bedöms över en femårsperiod som innefattar det
aktuella budgetåret och de fyra senaste bokslutsåren.
Resultat, avskrivningar och förändring av pensionsskuld ger
ett prognostiserat utrymme för investeringar på 51,4 mkr.
Målet är därmed uppnått då förbundet har en investeringsvolym på totalt 19,4 mkr
sett under avstämningsperioden.
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Totalt sett har förbundets alla enheter investerat för
4,5 mkr av budgeterat 5,0 mkr under 2015. Detta är en
nyttjandegrad på 89 % (2014: 92 %).
Investeringar för mediarum på det estetiska programmet,
teknikuppdatetering i Jenny Nyströmsskolans aula,
omorganisation inom el- och energiprogrammet på Lars
Kaggskolan, teknikupprustning på Ölands Gymnasium,
installation av kameraanläggning och inköp av inventarier
till Stagneliusskolans olika salar samt investeringar via
verksamhetsutvecklingsfonden är de huvudsakliga
inköpen. Kostnaderna för investeringar beviljade inom
ramen för verksamhetsutvecklingsfonden redovisas
centralt då kapitaltjänstkostnaderna ska belasta centralt
ansvar framöver. De beviljade medlen avser investeringar
i ergonomiska, flexibla och inspirerande läromiljöer.
Stage4you Academy och Axel Weüdelskolan har
inte nyttjat sitt investeringsutrymme om 0,4 mkr då
verksamheterna inte har haft behovet under året.

FRAMTID OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING

De senaste årens kostymanpassningar på grund av demografiska förändringar och ökad konkurrens i form av
fristående skolor innebär att förbundet slimmat organisationen vad gäller personal, lokaler och programutbud
så långt det är möjligt med bibehållen kvalité. Utöver
nedläggning av några program har elevtapp i övriga program ställt krav på en förändrad organisation med sammanslagning av olika inriktningar i samma klass, ökad
samläsning mm. Utöver de minskade elevkullarna så är en
utav de nuvarande ekonomiska utmaningarna finansieringen av den trådlösa pedagogiken. Den trådlösa pedagogiken, digital kompetens, innebär ett omfattande uppdrag att utbilda elever genom en förändrad pedagogik
och samtidigt ge eleverna moderna IKT-kunskaper. För
gymnasieförbundet är digitaliseringen en nödvändighet
för att skolorna ska nå framgång i att utbilda morgondagens arbetskraft. Inför 2016 har gymnasieförbundet ett
fortsatt 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).
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Måluppfyllelse

MÅLUPPFYLLELSE
Bland de åtta prioriterade områdena finns det 36 delmål. Av dessa har gymnasieförbundet lyckats nå de uppsatta målen för
34 mål (95 %). För målet om grundläggande behörighet till högskolan för de högskoleförberedande programmen saknas det
endast en procentenhet för att förbundet skulle nå målet. Förbundet har inte heller nått målet med ökad närvaro utan nivån
ligger kvar på samma nivå som förra året. Andelen gymnasieelever som erhållit examensbevis har ökat. Inom vuxenutbildningen har även där skett en ökning från förra året av andelen elever som klarar av sina kurser. Skolorna har kommenterat sin
verksamhet på sidorna 28-57.

TABELL MÅLUPPFYLLELSE 2015
MÅL

RESULTAT

ALLA ELEVER SKA NÅ KUNSKAPSMÅLEN
Minst 79 % av eleverna ska erhålla examensbevis.

85 %

Minst 89 % av eleverna på högskoleförberedande program ska ha grundläggande behörighet till
högskola/universitet.

88 %

Minst 18 % av eleverna på yrkesprogram ska ha grundläggande behörighet till högskola/universitet.

21 %

Rektor ska utveckla sitt pedagogiska ledarskap.
Andel studeranden inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska öka. (mål för Jenny Nyströmsskolan och Lars
Kaggskolan)
Öka lärarsamverkan och kollegialt lärande för att utveckla undervisningsmetoderna.
Andel studerande som slutför påbörjade kurser inom grundläggande vuxenutbildning ska vara minst 68 %.

85 %

Andel studerande som slutför påbörjade kurser inom gymnasial vuxenutbildning ska vara minst 63 %.

89 %

Genomsnittligt jämförelsetal för elever med gymnasieexamen ska vara minst 14,1.

14,2

Minst 64 % av alla elever som erhållit examensbevis eller studiebevis ska ha minst betyget E i alla kurser.

66 %

Skillnaden i jämförelsetal mellan kvinnor och män med gymnasieexamen ska minska.
Elevernas totala närvaro ska öka.

ELEVEN I CENTRUM - TRYGGHET OCH TRIVSEL
Medelvärdet på påståendet ”som helhet fungerar vår skola bra” ska vara minst 4,7.

5,0

Medelvärdet på påståendet ”på min skola respekterar vi alltid varandra” ska vara minst 4,2.

4,6

Medelvärdet på påståendet ”ordningen på lektionerna har varit...” ska vara minst 4,4.

4,5

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

4,4

Studiehandledning på modersmålet ska öka.
Höj kvaliteten inom introduktionsprogrammen.
Elevernas tillgänglighet till skolhälsovården under terminstid skall öka.

DIGITAL KOMPETENS
Elevers digitala kompetens ska öka.
Utveckla den fysiska skolmiljön för att ge eleverna bättre förutsättningar för sitt lärande.
Lärarnas digitala kompetens ska stärkas.
Rektorers digitala kompetens och förmåga att leda digitaliseringen ska utvecklas.
Följeforskning i samarbete med Linnéuniversitetet ska fortsätta.

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 72 %.

78%

Andel av elever på nationella program som fått examens- eller studiebevis inom tre år ska vara minst 77 %.

82 %
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SFI OCH YRKESUTVECKLING
Andel studerande som slutför påbörjade kurser i svenska för invandrare (SFI) ska vara minst 80 %.

82 %

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

82 %

Flexibiliteten, kvaliteten och individanpassningen inom SFI-undervisningen ska ytterligare öka.
Alla SFI-elever skall få näringslivsinformation minst 2h/månad under senare delen av SFI-tiden.

JÄMSTÄLLDHET
Jämställdheten ska öka inom förbundet
Premiera goda insatser i förbundets verksamhet som bidragit till en ökad jämställdhet.

EN SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND
Antalet forskarutbildade lärare ska öka.
Antalet lektorer inom gymnasieskolan ska öka.
Antalet befattningar som Särskilt Yrkesskickliga Lärare (SYL) ska öka.
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Uppföljning prioriterade målområden - förbundsövergripande

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSMÅL
ALLA ELEVER SKA NÅ KUNSKAPSMÅLEN

Minst 79 % av eleverna ska erhålla examensbevis.
En stor andel av eleverna som slutade i juni 2015 har klarat att få ett examensbevis1. Samtliga skolor nådde målet,
dock är det några enskilda program som inte når 79 %.
På dessa program initierar rektorerna flera olika åtgärder
för att öka måluppfyllelsen. Resultatet är en procentenhet högre än året innan. Kvinnorna på studieförberedande program står för den största ökningen av andel med
gymnasieexamen.
Målet är uppnått 85 % (kvinnor 89 % och män 81 %)
Minst 89 % av eleverna på högskoleförberedande program ska ha grundläggande behörighet till högskola/universitet.
Flera av våra högskoleförberedande program har svårt
att nå detta mål. Gymnasieförbundet ligger väldigt nära
målet men missar det med en enda procentenhet. Värt
att notera är att på naturvetenskapsprogrammet (NA) på
Lars Kaggskolan gick alla ut med grundläggande behörighet.
Målet är inte uppnått 88 % (kvinnor 92 % och män 82 %)
Minst 18 % av eleverna på yrkesprogram ska ha grundläggande behörighet till
högskola/universitet.
Skolorna har genomfört framgångsrika aktiviteter för att
nå en hög måluppfyllelse för detta mål. Sammanlagt har
förbundet ökat med 3 procentenheter sedan förra året,
men skillnaden mellan programmen är stor. För de utbildningar som har svårt att locka eleverna till ett aktivt
val av kurser för behörighet hävdar rektorerna att, det är
en konkurens mellan spetskurser inom yrket och kurser i
allmänna ämnen för behörighet, där ofta yrkeskurserna
drar det längsta strået. Det skiljer från 0 % för det program som har lägst andel behörighet upp till 55 % för
restaurang- och livsmedelsprogrammet på Ölands Gymnasium.
Målet är uppnått 21 % (kvinnor 30 % och män 15 %)
Rektor ska utveckla sitt pedagogiska ledarskap.
Skolorna gör bedömningen att de aktiviteter som rektorerna har deltagit i och initierat under 2015 har medfört att deras förmåga i det pedagogiska ledarskapet har
ökat. Arbetet med de prioriterade målen har blivit mer
tydliga och med bättre kontinuitet. Strukturella förändringar med mötestider för att kunna öka rektors inblick
i verksamheten har genomförts. Utbildningssatsningar
har skett inom området via ledarskapskurs inom ramen
1
För en yrkesexamen ska eleven ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända. Eleven ska ha godkänt i svenska 1, eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Ett krav är också att eleven har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma
ämnena och ett godkänt gymnasiearbete. För en högskoleförberedande examen ska eleven
ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända. Eleven ska ha godkänt i svenska 1, 2 och
3 eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1. Dessutom ska
eleven ha ett godkänt gymnasiearbete. En elev som inte uppnått kraven för gymnasieexamen
får istället ett studiebevis.
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för rektorsprogrammet på universitetsnivå, deltagande i
konferenser riktade mot rektorer samt en för förbundet
gemensam ledarskapsutbildning med coachande metod
i fokus.
Målet är uppnått.
Antalet studeranden inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska öka.
Det har under året skett en ökning av gymnasiala lärlingar i förbundet från 7 till 15 elever (4 kvinnor och 11 män).
Det är Lars Kaggskolan och Ölands Gymnasium som står
för ökningen. Skolor som har haft det svårt med att locka
lärlingar ser fram emot den organisationsförändring förbundet genomför till hösten 2016. Då kommer alla nya
lärlingar att samlas under en skola och en rektor.
Målet är uppnått ökat från 7 till 15 elever.

Uppföljning prioriterade målområden - förbundsövergripande

Öka lärarsamverkan och kollegialt lärande för att utveckla
undervisningsmetoderna.
När rektorerna tittar tillbaka på 2015 ser de många olika aktiviteter på sina skolenheter som har gjort att det
kollegiala lärandet har ökat. De exempel som ges är bl.a.
att lärarna besöker varandras verksamhet i olika undervisningssituationer, föreläsningar kring temat ”Förbättrat
lärande”, matematiklyftet, projekt kring bedömning för
lärande (BFL), gemensamt arbete kring motivationsskapande metoder, pedagogiska caféer m.m.
Målet är uppnått.
Andel studerande som slutför påbörjade kurser inom grundläggande vuxenutbildning ska vara minst 68 %.
Förbundets elever på grundläggande vuxenutbildning
har under året lyckats väl med måluppfyllelsen. Resultatet har ökat från 82 % 2014 till 85 % 2015. Framgångsfaktorer är en levande individuell studieplan och kartläggning där elevernas studier hela tiden anpassas efter
elevens förutsättningar och mål. Ölands Gymnasium har
fått en annan målmedveten elevgrupp inom grundläggande vuxenutbildning i de målmedvetna invandrareleverna med hög måluppfyllelse som följd.
Målet är uppnått 85 %, (kvinnor 86 % och män 84 %)
Andel studerande som slutför påbörjade kurser inom gymnasial vuxenutbildning ska vara minst 63 %.
Graden av de som slutfört påbörjade kurser har ökat
det senaste året med 6 procentenheter. En faktor är att
många studerande kommer för att komplettera för särskild behörighet inför studier på högskola eller universitet med hög motivationen att klara kursen. Skolorna
jobbar intensivt med betygs- och avbrottsanalyser samt
har höga krav på eleverna att vara närvarande och läm-

na in begärda uppgifter i tid vilket har fått fler elever att
slutföra sina kurser.
Målet är uppnått 89 % (kvinnor 89 % och män 89 %).
Genomsnittligt jämförelsetal för elever med gymnasieexamen ska vara minst 14,1.
Gymnasieförbundet lyckades klara detta mål i år. De aktiviteter som skolorna särskilt framhåller är arbetet med
tidiga insatser för elever som riskerar att inte nå minst
betyg E. Elevhälsateamen (EHT) på skolorna har fått en
mer aktiv roll i detta arbete med identifikation och kartläggning av elevernas svårigheter. EHT tillsammans med
aktiva mentorer/lotsar är en framgångsfaktor.
Målet är uppnått 14,2 (kvinnor 14,4 och män 13,9)
Minst 64 % av alla elever som erhållit examensbevis eller studiebevis ska ha
minst betyget E i alla kurser.
Andel som erhållit examensbevis eller studiebevis är
samma som förra året men det går att konstarera att
männen har lyckats marginellt sämre medan kvinnorna
i samma grad har lyckats bättre. När gymnasieförbundet
jämför sig med riket, i vissa av skolverket utvalda kurser2, är
förbundet några tiondels procentenheter bättre än riket.
Målet är uppnått 66 % (kvinnor 73 % och män 59 %)
Skillnaden i jämförelsetal mellan kvinnor och män med gymnasieexamen
skall minska.
Totalt inom gymnasieförbundet har skillnaden minskat.
2014 var skillnaden 0,9 och 2015 var skillnaden 0,7 poäng. Däremot skiljer sig måluppfyllelsen mycket mellan
olika skolor och program. Skillnaden mellan könen har
både ökat och minskat. Kvinnorna är de som har högst
2

Andel elever med minst betyget E i gymnasiegemensamma kurser samt
Gymnasiearbete
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Uppföljning verksamhetsmål

jämförelsetal, förutom på en utbildning (NA) på Lars
Kaggskolan där männen har högst jämförelsetal.
Målet är uppnått.

handling, genusperspektiv, normkritiskt tänkande samt
respekt och tolerans.
Målet är uppnått 4,6 (kvinnor 4,5 och män 4,8)

Elevernas totala närvaro ska öka.
Flera av skolorna beskriver i sina analyser ett antal åtgärder för att främja närvaron, men likväl för andra året
i rad, ligger andelen närvaro still och förbundet når inte
sitt mål med ökad närvaro. Närvaron är oförändrad både
för kvinnor och för män. Gymnasiesärskolan har generellt en hög närvaro. Den största ökningen av närvaron
har estetiska programmet på Stage4you Academy gjort
med 4 procentenheter. Program med hög andel närvaro
är VVS- och fastighetsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet på Lars Kaggskolan med över 90 % närvaro.
Målet är inte uppnått.

Medelvärdet på påståendet ”Ordningen på lektionerna har varit …” ska vara
minst 4,2.
Eleverna inom gymnasieförbundet upplever att ordningen i klassrummet är bra. Inom vuxenutbildningen är
eleverna motiverade, mogna och intresserade av att lära
vilket bidrar till studiero. Arbetsklimatet i klassrummet
hänger nära ihop med bemötande och respekt mellan
de som befinner sig i rummet; elever- elever, elever-lärare. Lärarna skapar intresse för kursen och deras engagemang och kunskap i ämnet är också avgörande för elevernas upplevelse.
Målet är uppnått 4,5 (kvinnor 4,5 och män 4,5)

ELEVEN I CENTRUM -TRYGGHET OCH TRIVSEL

Medelvärdet på påståendet ”som helhet fungerar vår skola bra” ska vara minst 4,7.
Förbundets skolor arbetar målmedvetet med elevdemokrati genom olika forum för att elever ska få inflytande
i beslutsprocesser. Ett viktigt arbete är skolornas årliga
arbete med revidering av ordningsregler. Bra relationen
mellan personal och elev är den grundläggande förutsättningen för att våra elever ska uppleva en trygg och
trivsam skola och något som måste erövras och byggas
kontinuerligt.
Målet är uppnått 5,0 (kvinnor 5,0 och män 5,0)
Medelvärdet på påståendet ”på min skola respekterar vi alltid varandra” ska
vara minst 4,4.
Gymnasieförbundets arbete med likabehandlingsplanen, jämställdhetsplanen och de aktiviteter som är
kopplade till dessa planer bidrar till att elever tycker att
respekten på skolorna är hög. Skolorna arbetar ständigt
med värdegrundsfrågor i det dagliga arbetet. Mentorer/
lotsar och EHT arbetar förebyggande med frågorna ute i
klasserna och i andra forum hela året, vilket möjliggör en
ökad förståelse för skolans värderingar gällande likabe-

ELEVER I BEHOV AV STÖD

Medelvärdet på påståendet “jag får det stöd jag behöver i skolan när jag har
svårigheter i skolan” ska vara minst 4,2.
Förbundets skolor fortsätter arbeta med stöd av specialpedagoger och speciallärare i och utanför klassrummet beroende på elevens behov (olika system på olika
skolor). Gymnasieförbundets satsning på teknikstöd ger
också många elever bra förutsättningar för extra stöd.
Genom att anlägga ett specialpedagogiskt perspektiv på
all undervisning och erbjuda extra anpassningar för våra
elever tror rektorerna att elevernas resultat förbättras ytterligare. Rektorerna tar en aktiv del i arbetet med elevers
stöd genom bl.a. uppföljning i regelbundna mentorskonferenser/arbetslagsmöten/mitterminskonferenser.
Målet är uppnått 4,4 (kvinnor 4,2 % och män 4,5 %)
Studiehandledning på modersmålet ska öka.
Gymnasieförbundet har under hösten 2015 köpt in inläsningstjänst vilket innebär att alla elever har möjlighet att
lyssna på sina läromedel samtidigt som de kan följa med i
sina tryckta läromedel samt en möjlighet till studiehandledning på modersmål. Det finns ett identifierat behov av
att erbjuda vissa elever studiestöd på modersmål och inför 2016 har styrelsen förstärkt de ekonomiska förutsättningarna för studiehandledning ytterligare. Eleverna på
språkintroduktionen har haft tillgång till studiehandledning på arabiska inom matematiken och en lärare i arabiska som gjort praktik och stöttat eleverna i studierna
genom deras modersmål.
Målet är uppnått.
Höj kvaliteten inom introduktionsprogrammen.
Kvaliteten inom introduktionsprogrammen (IM) har höjts
genom möjligheten till ett ökat antal olika varianter av
individuellt alternativ (IMIND) på olika skolor inom förbundet. Samarbetet mellan förbundets skolenheter har
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stärkts vilket har inneburit att fler elever har fått möjlighet att prova på praktiska inslag via yrkesintroduktionen.
Förbundet har utökat på elevassistentsidan på IM vilket
medfört möjligheter till att arbeta med elevernas motivation på nya sätt.
Målet är uppnått
Elevernas tillgänglighet till skolhälsovården under terminstid skall öka.
Elevhälsan är viktig för en hög kvalitet i skolan och samarbetet mellan skolsköterskor och andra aktörer har ökat
tack vare den riktade satsningen på att erbjuda skolsköterskorna semestertjänst. I och med införandet av semestertjänst för skolsköterskorna har möjligheten till bl.a.
samplanering inom elevhälsan ökat vilket gett en ökad
effektivisering och i förlängningen ökad tillgänglighet för
eleverna.
Målet är uppnått.

EKONOMI I BALANS

Se avsnitt under rubriken ”Årets resultat”.

EN SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND
Antalet forskarutbildade lärare ska öka.
Kalmarsunds gymnasieförbund har anställt 3 nya lektorer
under 2015.
Under de senaste åren har gymnasieförbundet avsatt
medel till två doktororander inom ramen för forskarskolor kring yrkesämnenas didaktik. Avsikten med forskarskolan är att stärka den praxisnära didaktiska forskningen kring olika skolämnen. Den övergripande ambitionen
är att erbjuda en forskarutbildning av hög kvalitet som
kan utgöra ett nationellt nav för ämnesdidaktisk kunskapsutveckling inom ämnet. Lärarna har kombinerat
forskarstudierna med att undervisa på deltid. De forskarutbildade lärarna har utöver undervisning spridit ämneskunskaper till andra lärare som gynnar undervisningen.
Medarbetarna blev klara med sina licentiatuppsatser i
didaktik våren 2015 vid Stockholms universitet och är nu
förordnade som lektorer. En ytterligare medarbetare, har
i kombination med sin undervisning i förbundet, avlagt
sin filosofie doktorsexamen vid Linnéuniversitetet; Engelskundervisning i gymnasieskolan för mobilisering av
ungdomars livschanser.
Satsningen ska 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.
Målet är uppnått.

Antalet lektorer inom gymnasieskolan skall öka.
Gymnasieförbundet har under året anställt tre nya lektorer (två kvinnor och en man). Många lärare bedriver i högre grad än tidigare undervisning som bygger på medveten koppling till vetenskaplig forskning. Rektorerna ser
en större samverkan mellan lektorat och universitet.
Målet är uppnått
Antalet befattningar som Särskilt Yrkesskickliga Lärare (SYL) skall öka.
Under våren 2015 har gymnasieförbundet utsett 15 lärare till SYL. Det var 46 lärare som ansökte och 23 kallades
till intervju. Av de i år utsedda är 9 kvinnor och 6 män. Totalt i förbundet finns det 30 SYL. Tillsättandet av SYL har
bidragit till en kvalitetshöjning på skolorna. SYL:arna har
använts i det pedagogiska utvecklingsarbetet på bred
front, till exempel som ledare av lärcirklar seminarieledare, workshopledare och gruppledare vid kompetensutveckling inom exempelvis betygsättning, digital kompetens och formativ bedömning med specialpedagogiska
förtecken. Rektorer kommer framöver att fokusera än
mer på att, genom ett systematiskt och vetenskapligt vis,
observera det som sker i klassrummen och därefter förbättra och förfina de olika lärandeaktiviteter som leder
till goda resultat.
Målet är uppnått
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DIGITAL KOMPETENS

Elevers digitala kompetens ska öka.
I och med att förbundets pedagoger har fortsatt sin utveckling av den digitala kompetensen har rektorer konstaterat att elevernas digitala kompetens också har ökat.
Dessutom anger eleverna själva i enkäter att de uppfattar
det som att deras digitala kompetens har ökat. Förbundet konstaterara att användningen av datorer på högstadiet skiljer sig mycket från skola till skola och detta
medför att elevernas ökning är varierande då deras förkunskaper skiljer sig stort.
Målet är uppnått.
Utveckla den fysiska skolmiljön för att ge eleverna bättre förutsättningar för sitt
lärande.
Inom gymnasieförbundet har flera skolor under året
utrustat klassrum så att eleverna har möjlighet till alternativa arbetsställningar och lätt kan skapa olika gruppkonstellationer. I dessa klassrum har även belysning och
färgsättning förändrats för att ge en bra studiemiljö. I
samband med upprustningen har olika personalgrupper
varit delaktiga för att skapa flexibla lärmiljöer som gynnar
alla elevers lärande.
Målet är uppnått.
Lärarnas digitala kompetens ska stärkas.
En stor majoritet av lärarna har angett i den senaste undersökning att deras kompetens har ökat under de senaste 12 månaderna. Stor andel av kompetensutvecklingstiden används till förkovring i digital kompetens. Ett
stort antal av lärarna använder Google Classroom och

förbundet ser en fortsatt utveckling av denna applikation i den närmaste framtiden. Rektorer kommer också
under kommande år att fokusera på en större medvetenhet kring och andvändning av kompensatoriska digitala
hjälpmedel. All personal känner idag inte till i tillräckligt
stor utsträckning vad som finns.
Målet är uppnått.
Rektorernas digitala kompetens och förmåga att leda digitaliseringen ska utvecklas.
Rektorerna försöker vara en god förebild inför personalen och använder olika digitala verktyg. De får kontinuerligt utbildning av IKT-pedagoger samt är med på flera av
de gemensamma utbildningarna inom IKT för att öka sin
kompetens inom området. Under året har rektorerna haft
tillgång till processledning från LIN Education som har
utmanat dem kring frågor om digitaliseringen av skolan.
Skolledningarna har också genomfört SKL:s LIKA1 analys
för att identifiera delar som behöver utvecklas på skolorna. Detta sammantaget ger rektorerna en upplevelse av
att deras digitala kompetens under året har ökat.
Målet är uppnått
Följeforskning i samarbete med Linnéuniversitetet ska fortsätta.
Kalmarsunds gymnasieförbund har anslagit medel till
följeforskning ”digital kompetens” där förbundet har två
doktorander som forskar inom IKT kopplat till autenciteten inom naturvetenskapen. Denna forskning startade
upp i augusti 2013, tillsammans med Linnéuniversitetet;
Institutionen för naturvetenskap i Kalmar samt Institutionen för medieteknik i Växjö. Detta forskningsprojekt är
1
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Ledning, Infrastruktur, Kompetens, Användning, it-tempen för skola och förskola

inriktat på 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. Digitala resurser kräver en
förändring och kunskap om möjligheter och svårigheter
till förändring har därför betydelse för skolutveckling i
stort.
Följeforskningen fotsätter till 2017.
Målet är uppnått.

JÄMSTÄLLDHET

Jämställdheten skall öka inom förbundet.
Ett av målen i jämställdhetsplanen är att undervisningen
bedrivs, planeras och utvärderas utifrån ett genusmedvetet och normkritiskt perspektiv där frågor kring genus,
jämställdhet, hbtq, jämlikhet och demokrati har genomslag i det vardagliga arbetet. En av aktiviteterna för att
uppnå målet har varit förbundets deltagande i prideveckan med det avslutande pridetåget i Kalmar vars syfte var
att synliggöra och utveckla förutsättningar för homosexuellas, bisexuellas, trans- och queerpersoners liv för allas
lika rätt i samhället.. I samband med detta uppmanades
lärare att i största möjligaste mån integrera frågorna i undervisningen både under och efter prideveckan.

Rektorerna har arbetat med att implementera gymnasieförbundets jämställdhetsplan på sina skolor. Exempel på
aktiviteter på skolorna med jämställdhet som förtecken
är: genusperspektiv i historiska bilder, konstruera informationsapp om HBTQ, bokläsning med HBTQ-tema,
föreläsning om HTBQ, genusperspektiv i klassrummet,
gruppövningar för att belysa genus, normer och stereotyper, läsprojekt, jämställdhetsprojekt på lotstid, information om jämställdhet i samband med besök på grundskolan i gymnasievalstider.
Målet är uppnått.
Premiera goda insatser i förbundets verksamhet som bidragit till en ökad jämställdhet.
Gymnasieförbundet vill stimulera till ett arbetssätt som
förstärker förbundets jämställdhetsarbete genom att årligen dela ut ett jämställdhetspris. 2015 års pristagare är
Anne Hegender, som arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor inom gymnasiesärskolan. Hon integrerar frågor
kring jämlikhet, hbtq, sexualitet och genus i sina kurser,
vilket inte alltid är helt lätt utifrån de speciella behov som
hennes elever ofta har. Det kräver en skicklig pedagog.
Anne håller pedagogiska forum för att inspirera kollegor
med metoder och tips att tänka på i klassrummet och tar
sitt läroplans- och jämställdhetsuppdrag på yttersta allvar.
Målet är uppnått.

ÅRSREDOVISNING 2015 | 21

SFI OCH YRKESUTVECKLING

Andel studerande som slutför påbörjade kurser i svenska för invandrare (SFI)
ska vara minst 80 %.
Motivationen att lära sig svenska språket är hög hos
merparten av eleverna och de är också medvetna om att
de behöver ha kursen D i SFI med sig för att få jobb etc.
Framgångsfaktorer i arbetet med att få SFI-elever att kliva uppåt i utbildningstrappan är arbetet med den individuella digitala studieplanen som tydligt visar elevens
studieväg. Även ett bra mottagande av studievägledare
och introduktionstester av lärare som placerar eleverna
på rätt studienivå är viktiga faktorer för snabba förflyttningar mellan nivåerna med bra resultat.
Målet är uppnått 96 % (kvinnor 96 % och män 96 %)
Närvaron i SFI-undervisningen för vuxna ska uppgå till minst 80 %.
Elever uppmuntras till språkpraktik och instegsjobb som
ibland gör att eleven missar lektioner. Vård av barn är en
annan orsak till frånvaro. Diskussion med berörda parter
om att hitta lösningar kring skola/praktik/jobb förs.
Målet är uppnått 81 % (kvinnor 81 % och män 81 %)
Flexibiliteten, kvaliteten och individanpassningen inom SFI-undervisningen ska
ytterligare öka.
Svenska för invandrare (SFI) är en central del av integrationspolitiken för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i samhället. Goda kunskaper i det
svenska språket förenklar vid inträde i det svenska arbetslivet.
SFI – undervisningen utgår från den enskilde individens
behov, förutsättningar och tidigare studiebakgrund från
hemlandet. Inom SFI-verksamheten görs det en individuell kartläggning och målrelaterad studieplanering som
påverkar utbildningens utformning. Såväl flexibiliteten
som kvaliteten har stärkts under året och alltfler elever
kombinerar SFI med bl.a. arbete, praktik och yrkesorientering. På så sätt påskyndas såväl språkinlärningen som
möjligheten för individen att etablera sig på arbetsmarknaden. Under året har förbundet haft en väl fungerande
samverkan mellan olika aktörer och huvudmän såsom
invandrarservice, arbetsförmedlingen och socialförvaltningen etc.
Målet är uppnått.
Alla SFI-elever skall få näringslivsinformation minst 2h/månad under senare
delen av SFI-tiden.
Kalmar får eleverna inom Näringslivsspåret, som planerat, information om näringslivets förutsättningar. I Torsås
respektive Borgholm kommer olika aktörer vid olika tidpunkter och informerar: Arbetsförmedlingen, fackliga
organisationer, socialförvaltningen informerar om jobb
inom vård- och omsorg, branschföreträdare.
Målet är uppnått.
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PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE
Rutin för patientsäkerhetsarbetet inom Kalmarsunds
gymnasieförbund finns dokumenterad i verksamhetsplan för skolhälsovården. Verksamhetsplanen har reviderats under 2015.
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 14 avvikelserapporter till verksamhetschefen.
Nio av dem är relaterade till det digitala journalsystemet
PMO. Det har varit inloggningsproblem, problem med
funktionen i kringutrustning samt driftsavbrott. Problemen är relaterade till serversupporten. En ny upphandling av serverdrift är genomförd med tydlig kravspecifikation. Barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar kommun
är systemägare och ansvarar för implementeringen. Fyra
avvikelser handlar om att det inte går att få ut journaler
på rekvisition från Torsås kommun. Efter kontakt med biträdande rektor på Torskolan är problemet undanröjt. En
avvikelse handlar om scannad journal på fel elev. Rättelse
gjordes omgående samt rutin införs för att undvika att
problemet upprepas. 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. Flyktinghälsan och smittskyddet har haft hög
belastning under året vilket innebär att förbundet har
fått ändra rutinerna i samband med vaccinationer. Det
innebär att skolsköterskan gör tidiga hälsosamtal, med
hjälp av tolk, där information om vaccinationsstatus
fastställs och vaccinationsordination görs av skolläkare.

Rutiner för säker hantering finns och följs. Alla vaccinationer dokumenteras i PMO och Inera. Samtliga elever
inom fordons- och transportprogrammet och bygg- och
anläggningsprogrammet/måleri har genomgått spirometriundersökning och obligatorisk läkarbedömning.
Eleverna inom vård- och omsorgsprogrammet och barnoch fritidsprogrammet är, enligt rekommendation från
socialstyrelsen och krav från Kalmar kommun, screenade
för tuberkulos inför praktik 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
barnhabilitering, barn som far illa, barnkonventionen,
journalgranskning kollegialt, ortopedi, språkstimulerande arbetssätt. Nätverket har fått information från Socialförvaltningen om sociala insatsgruppen (SIG) och av
Barn- och ungdomshälsan om den nyetablerade primärvården inom psykisk hälsa. Samtliga skolsköterskor har
genomgått en två dagars utbildning i ”Första hjälpen till psykisk
hälsa” enligt modell MHFA som är framtagen och kvalitetssäkrad av Karolinska institutet. 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.
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PERSONALFÖRHÅLLANDEN
ANTAL ANSTÄLLDA

Antalet månadsavlönade (tillsvidareanställda och visstidsanställda) medarbetare inom Kalmarsunds gymnasieförbund uppgick vid årsskiftet till 552 personer, vilket
var en ökning med 1 person jämfört med föregående år.
Antalet tillsvidareanställda i Kalmarsunds gymnasieförbund minskade med 5 medarbetare under 2015 och var
vid årsskiftet 489 personer. Omräknat till heltidsanställningar, som beräknas utifrån summerad sysselsättningsgrad upp till heltid, motsvarade tillsvidareanställningarna 472,1 årsarbeten vilket var en minskning med 3,1
årsarbeten jämfört med 2014. Av gymnasieförbundets
tillsvidareanställda är 63,6 procent kvinnor, vilket innebär
en minskad andel sedan 2014 med 0,8 procentenheter.
Antalet personer som var anställda på en tidbegränsad
anställning med månadslön vid årsskiftet ökade med 6
personer jämfört med 2014 och hamnade på 63 medarbetare. Tidsbegränsade anställningar med månadslön
omräknat till heltidstjänster ökade med 4,5 årsarbeten
och blev 50,6 årsarbeten.
Utöver de ordinarie anställda har gymnasieförbundet timavlönad personal. Totalt anlitades timvikarier motsvarande 24 706 timmar. Vid omräkning till årsarbeten nyttjades timvikarier motsvarande 12,5 årsarbeten, vilket är
en ökning med 0,4 årsarbeten jämfört med föregående
år.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden inom gymnasieförbundet ökade för kvinnorna och var oförändrad för
männen. Kvinnornas hamnade på 96,1 procent (ökning
med 0,6 procentenheter) och männens var 97,3 procent.
Sysselsättningsgraden totalt var 96,5 procent, vilket var
en ökning med knappt en halv procentenhet jämfört
med 2014.
Medelåldern bland gymnasieförbundets tillsvidareanställda var vid årsskiftet 48,2 år, vilket är en ytterst liten
minskning sedan 2014. De kvinnliga och manliga medarbetarna inom Kalmarsunds gymnasieförbund är i genomsnitt ungefär samma ålder (48,2 år/48,3 år).

Åldersstruktur

Antalet tillsvidareanställda inom respektive åldersgrupp
har det skett en liten förändring jämfört med 2014. Majoriteten befinner sig i åldersgruppen 30-49 år (50,4
procent). Medarbetare under 29 år utgör 2,0 procent av
gymnasieförbundets tillsvidareanställda. Inom gruppen
61-65 år återfinns 12,9 procent och 0,2 procent finns i
gruppen 65+.
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Könsfördelningen är 2,6 procent kvinnor och 1,1 procent
män i den yngsta åldersgruppen, vilket följer gymnasieförbundets könsfördelning totalt (63,6 procent kvinnor
och 36,4 procent män). Störst andel kvinnor finns i åldersgruppen 40-49 år och motsvarande för männen återfinns
i åldersgruppen 50-59 år, vilket innebär 31,8 procent respektive 36,5 procent per åldersgrupp.

PERSONALOMSÄTTNING

Personalomsättning i sig behöver inte vara något negativt eftersom det också är en förutsättning för att såväl
gymnasieförbundet som individen ska ha möjlighet att
utvecklas. Intern rörlighet ger personalen möjlighet att
gå in på nya tjänster och pröva nya arbetsuppgifter.
Personalomsättningen för 2015 var 6,4 procent och är en
ökning med 1,7 procentenheter sedan 2014. Vad gäller
procentuella fördelningen av avgångsorsaker har störst
förändringar skett inom avgångsorsak ”på egen begäran”
medan pensionsavgångar var oförändrade sedan föregående år. Under 2015 berodde 2,6 procent av avgångarna
på pension och 3,8 procent på egen begäran.
Det finns vissa yrkeskategorier som Kalmarsunds gymnasieförbund likväl som övriga kommuner fortfarande
har svårt att finna, som exempelvis lärare i svenska som
andraspråk, lärare i vård och omsorg, lärare i matematik,
speciallärare/ specialpedagog, lärare i svenska och engelska.
Under 2015 har 74 tjänster annonserats ut. De flesta ansökningarna var inlämnade av kvinnor.

Pensionsavgångar

Pensionsåldern är rörlig mellan 61 och 67 år. Inom kommande femårsperiod 2016-2020, förväntas 67 anställda
att gå i pension, om de väljer att gå i pension det året de

Personalförhållanden

rade yrkeskategorier är det även rektorer, skolsköterskor,
studie- och yrkesvägledare och skolkuratorer som kommer att gå i pension de kommande åren.

SJUKFRÅNVARO

De senaste åren har sjukfrånvaron ökat inom gymnasieförbundet vilket har visat på samma trend som gäller för
hela riket men 2015 har det skett en positiv förändring i
sjukfrånvaron hos personalen inom gymnasieförbundet.
Den totala sjukfrånvaron för gymnasieförbundets medarbetare under 2015 var 3,64 procent i jämförelse med 4,03
procent år 2014, vilket visar på en minskning med 0,39
procentenheter. Liksom föregående år har de kvinnliga
medarbetarna generellt sett högre frånvaro än de manliga, 4,45 procent jämfört med 2,23. Det innebär en minskning med 0,65 procentenheter för kvinnor respektive en
liten ökning med 0,08 procentenheter för män.
Sjukfrånvaron för medarbetarna inom åldersgruppen
29 år eller yngre har ökat. Kvinnor över 50 år har fortsatt
högst sjukfrånvaro men det är bland kvinnor under 29 år
som sjukfrånvaron ökat mest, från 2,73 procent till 4,98
procent.

blir 65 år. Under 2015 var det 6 personer som arbetade
kvar efter fyllda 65 år.
De yrkeskategorier de flesta kommande pensionsavgångarna finns, fram till 2020, är lärare med olika inriktningar SFI, SV/SO, särskola, omvårdnad. Utöver definie-

Andelen sjuka i 60 dagar eller mer är ett nyckeltal kopplat till långtidssjukskrivning som arbetsgivaren enligt lag
ska redovisa. Andelen långtidssjukskrivna över 60 dagar
minskade med 6,38 procentenheter till totalt 41,76 procent. Kvinnorna minskade 4,19 procentenheter till 45,27
procent och männen minskade med 13,17 procentenheter till 29,48 procent jämfört med 2014.
Alla kommuner ska rapportera statistik för den totala

SJUKFRÅNVARO
REDOVISNING AV SJUKFRÅNVARO ENLIGT LAGEN OM KOMMUNAL REDOVISNING

NYCKELTAL

I FÖRHÅLLANDE TILL...

1. Totalt sjukfrånvaro

sammanlagd tillgänglig arbetstid

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

total sjukfrånvarotid

3. Summa sjukfrånvarotid för
kvinnor

RIKSNIVÅ
MEDELVÄRDE
2013
2014

2015

2014

3,64 %

4,03 %

3,59 %

6,3 %

41,76 %

48,14 %

45,13 %

47,0 %

sammanlagd tillgänglig arbetstid
för kvinnor

4,45 %

5,10 %

4,34 %

6,9 %

4. Summa sjukfrånvarotid för män

sammanlagd tillgänglig arbetstid
för män

2,23 %

2,15 %

2, 31%

4,0 %

5. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre

sammanlagd tillgänglig arbetstid i
åldersgrupp 29 år och yngre

3,68 %

2,51 %

0,87 %

4,9 %

6. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år

sammanlagd tillgänglig arbetstid i
åldersgruppen 30-49 år

2,97 %

3,30 %

3,05 %

6,0 %

7. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre

sammanlagd tillgänglig arbetstid i
åldersgruppen 50 år eller äldre

4,34 %

4,86 %

4,34%

7,0 %
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sjukfrånvaron i procent till SKL (Sveriges kommuner och
landsting). Medelvärdet för landets kommuner var 6,3
procent för den totala frånvaron, 6,9 procent för kvinnorna och 4,0 procent för männen. I jämförelse med övriga
kommuner ligger Kalmarsunds gymnasieförbund 2,7
procentenheter under medelvärdet vad gäller den totala
frånvaron. Det ligger på 2,5 procentenheter bland kvinnorna och 1,8 procentenheter lägre än medelvärde för
männen.

Redovisning av sjukfrånvaro enligt lagen om kommunal
redovisning

I den lagreglerade obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen 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 arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) utifrån förbundsspecifika
rutiner. För att främja det goda samarbetet och utveckla
arbetsmiljöarbetet har Kalmarsunds gymnasieförbund
fastställt en organisation för skyddsombud. Organisationen är framtagen i en partsammansatt grupp och träder i
kraft hösten 2015. Implementering av den nya organisationen genomfördes på en utbildningsdag med utbildningsledare från Lärarnas Riksförbund,
I augusti genomfördes en arbetsmiljöutbildning för chefer/rektorer och skyddsombud, fackliga representanter
för att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll
har tydliga paralleller med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.
Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa väl fungerande rutiner och för att se till att verksamheten lever
upp till miljöbalkens grundläggande krav på hänsyn till
hälsa och miljö. Miljöarbetet ska som arbetsmiljöarbetet bedrivas på ett systematiskt sätt och dokumenteras.
En övergripande checklista för egenkontrollen inom
gymnasieförbundet är framtagen i samarbete med hälsoskyddsinspektörerna i Kalmar kommun och som blev
implementerad i verksamheterna under hösten 2015.
I juni 2015 genomfördes en uppföljning av föregående
års miljöinspektioner på skolorna där resultatet var positivt. Nya miljöinspektioner genomfördes under hösten
2015.
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Friskvårdsarbete

I syfte att ha en frisk och hälsosam personal, subventionerar Kalmarsunds gymnasieförbund bland annat friskvårdsbidrag med 1 000 kronor per anställd och år. Friskvårdsbidraget kan användas till valfri friskvårdsaktivitet,
som inom ramen för vad som enligt gällande skattelagsstiftning är tillåtet för arbetsgivaren att erbjuda som skattefri förmån. Av gymnasieförbundets månadsavlönade
har 137 personer (25 procent) nyttjat denna förmån år
2015.
Anställda inom Kalmarsunds gymnasieförbund är automatiskt medlemmar i Aktiv Liv (tidigare Aktiv Fritid). Aktiv Liv verkar för anställdas livskvalitet inom Kalmar kommun, dotterbolag och förbundet genom möjligheter till
aktiviteter inom motion, friluftsliv, kultur och idrott.
Representanter från olika förvaltningar inom Kalmar
kommun, dotterbolag och förbundet arbetar med Aktiv
Liv i ett friskvårdsnätverk. Representanterna lyssnar av
önskemål om aktiviteter, arrangerar aktiviteter och sprider information på respektive arbetsplats om aktiviteter
som riktar sig till alla anställda.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Varje år genomförs en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Uppföljningen sker genom en webbenkät till gymnasieförbundets arbetsplatser som besvaras gemensamt
av chefer, rektorer, skyddsombud och medarbetare med
tilldelad arbetsmiljöuppgift.
Webbenkäten innehåller frågor med direkt koppling till
Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1.
Varje skola har en genomgång utifrån arbetsplatsens
enkätresultat och tar fram en handlingsplan vid behov.
Handlingsplanerna behandlas i respektive samverkans-grupp som presenteras vid centrala skyddskommittén.
Resultatet av uppföljningen 2015 är under bearbetning
och kommer att redovisas vid den centrala skyddskommittén i mars månad 2016.

Medarbetarenkät

Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att vara med
i Kalmar kommuns direktupphandling gällande deras
medarbetarenkät. En medarbetarenkät ska ha fokus på
upplevelsen av arbetet, arbetsplatsen samt hälsa kopplat till arbetet. Resultatet ska utgöra en viktig informationskälla i gymnasieförbundets strävan att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö och ska mot denna bakgrund
ingå som en del i den årliga uppföljningen av arbetsmiljö,
likabehandling och samverkan.

Arbetsskador

Arbetsgivaren är skyldigt att utreda orsakerna till olyckor,
sjukdomar och allvarliga tillbud i arbetet. Därför är det
viktigt att systematiskt undersöka vilka arbetsskador och
tillbud som anmäls, vad som ska åtgärdas och hur man förebygger att andra personer inte drabbas.
Kalmarsunds gymnasieförbund kommer i samarbete med
Kalmar kommun att implementera ett webbaserat system
för rapportering av tillbud under 2016, vilket ska förbättra
gymnasieförbundets statistik kring tillbud. Systemet kommer i ett senare skede även inkludera arbetsskadeanmälan.
Under året rapporterades 21 arbetsskador vilket är en ökning jämfört med föregående år då 8 arbetsskador anmäldes. Merparten av de anmälda arbetsskadorna kommer
från gymnasieförbundets elever.
Antalet rapporterade arbetsskador har ökat sedan föregående årsredovisning.
Under 2015 rapporterades 21 arbetsskador och 10 tillbud
inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Den grupp som står
för medparten av de anmälda tillbuden och arbetsskadorna var eleverna. De vanligaste orsakerna till anmälning
arbetsskada/tillbud var i samband med idrott men även
skärskador, fallolyckor samt oro/aggressivitet i korridorer
och matsal.

Försäkringskassan

eller verka för att personalen ska må bra. Kommunhälsan
har under året genomfört hälsosamtal på ett antal arbetsplatser inom gymnasieförbundet.
Totalt har 709 timmar nyttjats under 2015 och är en höjning av nyttjandegraden med 235 timmar sedan 2014.
Den största ökningen är inom främjande insatser (individuella hälsosamtal, konsultation, medicinsk kontroll)
som har ökat med 25,2 procentenheter till 65,3 procent
från föregående år. Medan förebyggande 28,8 procent
(41,1 procent för 2014) (grupputveckling, informationsträffar, hjärt- och lungräddning) och 5,8 procent (18,8
procent för 2014) av rehabiliterande karaktär har minskat
kraftigt.

Försäkringskassan ser i samtliga ohälsomått (sjukersättning, rehabersättning, sjukpenning och aktivitetsersättning) en utveckling mot ökad sjukfrånvaro som har tilltagit
i styrka. Även i Europa ökar sjukfrånvaron och Sverige befinner sig strax under genomsnittet. Ohälsotalen i Kalmar
län är 32,2 dagar sjukersättning per person och år i jämförelse med 28,0 i riket.

Sammanlagt har 198 personer besökt kommunhälsan.
Det är fortfarande övervägande kvinnor, 122 stycken, vilket motsvarar 62 procent som besöker kommunhälsan.
I jämförelse med 2014 är det en minskning med 10 procent (72 procent för 2014) medan antalet män, 76 stycken, har ökat med 10 procent (38 procent för 2014).

Inflödet av nya sjukfall fortsätter att öka. För båda könen är
det anställda med sjuklön som driver utvecklingen.

Kalmarsundsregionens arbetsgivarring

För anställda i riket finns flest pågående sjukfall i de kortare sjukfallslängderna upp till 90 dagar. Ungefär hälften
av de pågående sjukfallen för kvinnor är inom en psykisk
diagnos följt av rörelseorganens sjukdomar som utgör
drygt 20 procent. Bland män är det fortfarande rörelseorganens sjukdomar som är störst men psykiska diagnoser
kommer på andra plats.
I Kalmar län har pågående sjukfall under 2015 ökat med
186 fall till 4 618 i jämförelse med föregående år. Kalmar
har 1 214 pågående sjukfall.

Kommunhälsan

Samarbetet under 2015 har präglats av fortsatt fokus på
främjande och förebyggande insatser. I det hälsofrämjande arbetet kan allt ingå som syftar till att understödja

Som medlem i föreningen Kalmarsundsregionens arbetsgivarring har Kalmarsunds gymnasieförbund rätt att ta del
av föreningens samtliga aktiviteter såsom nätverksträffar,
kompetensträffar, arbetet med rehabilitering och övertalighet m.m. I medlemsavgiften ingår ett begränsat antal
ärendepoäng beräknat på antalet anställda i gymnasieförbundet. Dessa ärendepoäng växlas in under medlemsåret
mot individtjänster.
Under 2015 har endast 2 personer (kvinnor) nyttjat arbetsgivarringens tjänster vad gäller reflekterande samtal och
HR-nätverk.
Varje år arrangerar arbetsgivarringen en personaldag för
både medlemmar och externa personer. Personaldagen
2015 hade som tema: Att leda i förändring.
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PERSONALMÅTT
ÖVERSIKT
ANTAL ANSTÄLLDA
Årsarbetare totalt
Månadsavlönade
Andel kvinnor och män av
månadsavlönade
Tillsvidareanställda
Andel kvinnor och män av
tillsvidareanställda

2015
TOTALT KVINNOR
522,7

TOTALT
520

332

195,3

MÄN
188

2013
TOTALT KVINNOR
536

341

MÄN
195

552

348

204

551

352

199

568

361

207

100 %

63,0 %

37,0%

89,7 %

90,3 %

88,4 %

100 %

63,6 %

36,4 %

489

311

178

494

318

176

512

326

186

100 %

63,6 %

36,4 %

100 %

64,4 %

35,6 %

100 %

63,7 %

36,3 %

63

37

26

57

34

23

56

35

21

100 %

58,7 %

41,3 %

100 %

59,6 %

40,4 %

100 %

62,5 %

37,5 %

24 706

16 231

8 475

23 874

14 885

8 988

26 079

17 014

9 066

12,5

8,2

4,3

12,1

7,6

4,5

13,2

8,6

4,6

48,2

48,2

48,3

48,5

48,6

48,3

48,2

48,2

48,1

96,5 %

96,1 %

97,3 %

96,2 %

95,5 %

97,3 %

95,8 %

95,8 %

95,8 %

1,9 %

0,6 %

2,2 %

2,1 %

2,2 %

Visstidsanställda
Andel kvinnor och män av
visstidsanställda

327,4

MÄN

2014
KVINNOR

TIMAVLÖNADE
Arbetade timmar
Antal timmar omräknat till
årsarbetare

MEDELÅLDER
Tillsvidareanställda

SYSSELSÄTTNINGSGRAD
Genomsnittlig syssels.grad

ÅLDERSSTRUKTUR I PROCENTUELL ANDEL TILLSVIDAREANSTÄLLDA
Ålder
<29

2,0 %

2,6 %

1,1 %

1,4 %

30-49

50,4 %

52,1 %

47,2 %

49,4 %

49,1 %

50,0%

49,4 %

49,7 %

48,9 %

50-67

47,6 %

45,3 %

51,7 %

49,2 %

49,1 %

49,4 %

48,4 %

48,2 %

48,9 %

5

5

1

5

PENSION
Tillsvidareanställda 65-åringar

6

1

4

4

1

2,9 %

2,7 %

PERSONALOMSÄTTNING
inkl. egen begäran o pension

6,4 %

7,8 %

3,9 %

4,7 %

3,6 %

1,1 %

5,6 %

egen begäran

3,8 %

4,4 %

2,8 %

2,0 %

1,8 %

0,2 %

2,7 %

1,1 %

1,6 %

pension

2,6 %

2,2 %

0,4 %

2,6 %

1,8 %

0,8 %

2,9 %

1,7 %

1,2 %

Antal externt annonserade
tjänster

74
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45

32

Elevernas försthands val/Organisation

ELEVERNAS FÖRSTAHANDSVAL/ORGANISATION
EXKL GYMNASIESÄRSKOLAN OCH INTRODUKTIONSPROGRAMMEN
PROGRAM LÄSÅR 2015/2016

ORGANISATION

BEHÖRIGA ANTAGNA
1-A
EFTER
HANDSVAL RESERVANT.

Barn- och fritidsprogrammet, JN

60

58

62

Barn- och fritidsprogrammet, pedagogiskt arbete, lärling, JN

2

1

1

Bygg- och anläggningsprogrammet, LK

52

45

47

Bygg- och anläggningsprogrammet, husbyggnad, lärling, LK

2

4

3

Bygg- och anläggningsprogrammet, måleri, lärling, LK

2

0

0

El- och energiprogrammet, LK

66

73

76

El- och energiprogrammet, elteknik, lärling, LK

2

0

0

Ekonomiprogrammet, ST

90

89

96

Estetiska programmet, bild och formgivning, JN

28

21

20

Estetiska programmet, dans, JN

8

5

5

Estetiska programmet, estetik och media, JN

32

19

19

Estetiska programmet, estetik och media, S4Y

8

1

0

Estetiska programmet, musik, JN

14

11

12

Estetiska programmet, musik, riksrekryterande spetsutbildning, S4Y

16

13

16

Estetiska programmet, musik, S4Y

16

5

6

Estetiska programmet, teater, JN

10

9

10

Fordons- och transportprogrammet, LK

12

22

16

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

6

0

0

Handels- och administrationsprogrammet, ST

26

18

23

Handels- och administrationsprogrammet, handel och service, lärling, ST

2

1

1

Hotell- och turismprogrammet, JN

26

18

23

Hotell- och turismprogrammet, hotell och konferens, lärling JN

2

0

0

Hotell- och turismprogrammet, ÖG

2

0

0

Hotell- och turismprogrammet, hotell och konferens, ÖG

4

2

3

Hotell- och turismprogrammet, turism och resor, ÖG

4

0

0

Hantverksprogrammet, frisör, LK

16

16

16

Hantverksprogrammet, hår- och makeupstylist, S4Y

14

5

10

Naturvetenskapsprogrammet, JN

32

41

49

Naturvetenskapsprogrammet, LK

90

94

89

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, JN

43

25

33

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

2

2

2

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

2

1

1

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, kök och servering, lärling JN

2

0

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, ÖG

26

2

5

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

2

0

0

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

2

1

1

Samhällsvetenskapsprogrammet, ST

234

175

177

Teknikprogrammet, LK

120

96

96

VVS- och fastighetsprogrammet, LK

14

7

9

Vård- och omsorgsprogrammet, JN

34

28

30

1 125

908

957

1 033

879

912
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Verksamhetsberättelser - Skolområde 1

SKOLOMRÅDE 1
JENNY NYSTRÖMSSKOLAN

Jenny Nyströmsskolan erbjuder en blandning av yrkesoch högskoleförberedande gymnasieprogram och gymnasiesärskola. Skolan består av sex stycken skolenheter
som leds av en rektor vardera. Under 2015 har Jenny
Nyströmsskolan bedrivit undervisning på barn- och fritidsprogrammet, estetiska programmet, hantverksprogrammet, hotell- och turismprogrammet, introduktionsprogram, naturvetenskapsprogrammet, restaurang- och
livsmedelsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet. Under 2015 har också ett antal vuxenutbildningar startats.
På Jenny Nyströmsskolan fanns under 2015 ca 987 elever
på skolan. 740 elever studerar ett nationellt gymnasieprogram, 88 elever på gymnasiesärskolan och drygt 113
elever på introduktionsprogrammen. Utöver tillkommer
studerande på vuxenutbildningar inom restaurang- och
livsmedelsprogrammet samt hantverksprogrammet inriktning textil design.

UPPFÖLJNING PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

Alla elever ska nå kunskapsmålen
Ett gediget och kompetent arbete av den pedagogiska
personalen i samverkan med elevhälsan och SYV på skolan, när det behövs, har gett bra resultat för nästan alla
av Jenny Nyströmsskolans elever. På arbetslagsmöten
tas det upp hur betygsresultaten ser ut för varje elev och
kurs för att identifiera om skolan behöver göra några extra satsningar eller förändringar. Uppföljning och utvärdering av studieresultaten sker vid läsårsslut när skolan
analyserar resultat för åk 3 eleverna. Skolan arbetar vidare med att tidigt fånga upp elever som är i behov av
särskilt stöd och extra anpassning. Flera av programlagen
har också under året arbetat aktivt för att stärka samtliga

ämnens koppling till programmens yrkesutgång. Skolledningen har i skolans utvecklingsplan tydligare pekat
på det formativa arbetssättets fördelar i enlighet med aktuella forskningsresultat. Framöver kommer eleverna att
få arbeta med vetenskapliga texter med skolans lektor.
Eleverna på yrkesprogrammen som fått examensbevis
har behörighet till vidare studier på yrkeshögskolan, men
majoriteten saknar grundläggande behörighet till universitet och högskola. Skolan arbetar aktivt för att få eleverna öppna för ett livslångt lärande och att de ska göra
ett medvetet val mellan spjutspetskurser inom yrket och
högskolebehörighet i de fall de inte vill läsa båda delarna.
Ett arbete har initierats med en helhetsplan för elevens
tre år för att tydliggöra vilka val eleven står inför och vad
det får för konsekvenser. Sett till antalet elever som studerar vidare indikerar det att skollagens intention om att
stimulera elever till livslångt lärande ofta uppnås. Vidare
har skolan i stort avsatt resurser för “Klara-av-kurser” som
stöttar upp elever i svenska, matematik och engelska där
många har låga resultat.
Rektors pedagogiska ledarskap är en ständigt aktuell
fråga på ledningsgruppsmöten och rektorerna utvecklar det samlade ledarskapet bl.a. via kollegial samverkan.
Utbildningssatsningar har skett inom området via ledarskapskurs inom ramen för rektorsprogrammet på universitetsnivå, deltagande i konferenser riktade mot rektorer
samt en för förbundet gemensam ledarskapsutbildning
med coachande metod i fokus. Michael Fullhan1 menar
1

Kanadensisk pedagogisk forskare och tidigare dekanus vid Ontario
Institute for Studies in Education (OISE). Han är känd för sin kunskap
om utbildningsreformer, och har konsulterats av lärargrupper,
forskningsinstitut och regeringar. Se hans kommentarer till McKinseyrapporten 2010.
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att framgångsfaktorer bakom en rektors pedagogiska
ledarskap är att arbeta genom att: leda fler pedagoger åt
gången genom att skapa och delta i grupper med kollegialt lärande, skapa nätverk med andra skolor och skolledare och säkerställa vilka intentioner lärarna har och att
de faktiskt får avsedd effekt. Detta arbetssätt har använts
när skolan har utformat utvecklingsplanen. Personal har
uttryckt uppskattning över att skolledningen och skolan
detta läsår mer än någonsin arbetat med pedagogiska
frågor.
Antalet studeranden inom den gymnasiala lärlingsutbildningen har inte ökat så som skolan och gymnasieförbundet önskat. Flertalet av de elever som kommer in
som lärlingar är osäkra på var de egentligen valt och vill
tillhöra en “gemenskap”, varför de ofta väljer spår för att
bli en del av övriga klassen. Inrättandet av det planerade
sammanhållna lärlingscentrat inom förbundet kommer
att ge förutsättningar för att öka antalet lärlingar.
Skolan har under innevarande år fortsatt att arbeta med
sin utvecklingsplan både genom att ta in åsikter inifrån
(lärare och IKT-pedagog) och utifrån (framför allt i dialog
med Per Kornhall2 och Tomas Krogsmark3 ). På detta sätt
har skolan kunnat möta både flera av de politiska budgetmålen på årsbasis och samtidigt som skolan har stärkt
arbetet för att höja personalens kompetens och skolans
resultat på lång sikt. Målet har varit att skapa en lärande organisation både för elever och för personal utifrån
ledorden “Förbättrat lärande”. De senare arbetar alltmer
utifrån vetenskaplig metod och har börjat röra sig från
kollegialt samarbete till att övergå i kollegialt lärande.
I skolans utvecklingsplan har det under flera år prioriterats att arbeta strukturerat med kollegialt lärande via
olika konstellationer. Dessa grupper har sedan kontinuerligt under läsåret fått tid för möten och haft tydliga/specifika pedagogiska och didaktiska frågor att diskutera.
Dessa samtal ger lärarna konkreta metoder för att stötta
eleverna att nå målen i kurserna. Jenny Nyströmsskolan
har också ett flertal tillfällen där lärare mellan gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samverkar genom att
besöka varandras verksamhet i olika undervisningssituationer men även planera och genomföra internationella
utbyten. Flera pedagoger använder också det utökade
kollegiet genom att delta i grupper via exempelvis Facebook och Twitter och på det sättet utveckla och diskutera
pedagogiska idéer, diskutera och jämföra betygskriterier
vilket ytterligare gynnar arbetet med en likvärdig skola
och betygssättning. Betygsdiskussionen följs upp på pro2

3

Författare, debattör, skolutvecklare f.d. undervisningsråd på Skolverket och kommunal skolutvecklare. Med-lem av Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté och svensk representant i Europeiska
kommissionens nätverk av oberoende skolexperter.
Professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan för lärande och
kommunikation i Jönköping och legitimerad lärare.
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gram- och ämneslagstid där resultat och möjligheter att
förbättra dessa diskuteras och kommer att fortgå hela
läsåret 2015/2016.
Skolan arbetar på flera fronter på att öka elevernas närvaro. Mentor ska arbeta mer medvetet för att skapa en
relation till sina elever och förståelse för deras hela studiesituation. Skolledningen konstaterar att det är en begränsad grupp elever som står för en stor del av frånvaron. På introduktionsprogrammen blir flera av eleverna
kallade till olika möten under skoltid vilket påverkar närvaron negativt.
Eleverna på gymnasiesärskolan har hög närvaro generellt. På det individuella programmet finns i princip ingen
olovlig frånvaro. Det som emellanåt händer och avspeglar sig i statistiken är att vissa av skolans elever är svårt
funktionsnedsatta och även har fysiologiska sjukdomsbilder vilket ibland medför långa vårdtider och sjukfrånvaro.
I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skrift ”Vända
frånvaro till närvaro” framhålls goda relationer med elever och vårdnadshavare, samt tidiga insatser som de viktigaste framgångsfaktorerna. Skolsköterskor, kuratorer och
studie och yrkesvägledare har fått i uppdrag att utifrån
sina professioner aktivt hitta strategier och arbetsformer
för att i samarbete med lärarna möta SKL:s rekommendationer för att öka elevernas närvaro i skolan. Redovisning
av uppdraget kommer att ske under vårterminen.
Eleven i centrum – trygghet och trivsel
Jenny Nyströmsskolan arbetar ständigt med värdegrundsfrågor och håller likabehandlingsplanen högst
levande i det dagliga arbetet genom olika forum såsom
klassråd, skolkonferens, elevskyddsombud och trygghetsgrupp. Trygghetsgruppen med vuxenrepresentanter
från alla program, skolans kuratorer, och elever arbetar
aktivt med frågor som rör trygghet och trivsel. Eleverna
upplever en stor trygghet och trivsel på skolan enligt de
enkätundersökningar som görs. De gånger det har varit
oroligt i Gallerian har skolledningen och annan personal
varit mer synliga där. Skolan har vid några tillfällen tagit
hjälp av vaktbolag.
När skolan frågar eleverna vad som är bra med Jenny Nyströmsskolan återkommer många ofta till att här får eleverna vara den de är. En annan faktor som bidrar till detta
är en ständig uppmärksamhet från de vuxna i skolan som
inte tvekar att reagera om de hör att elever inte uppträder på ett respektfullt sätt mot varandra.
Skolan arbetar ständigt med förbättring och utveckling
inom alla områden. Några exempel är att köpa in en mobilapp så att eleverna lätt kan se sina scheman i mobiler-

na, förbättra och förnya utrustning i salarna, öka tillgängligheten till elevhälsan och naturligtvis i diskussion med
eleverna lyssna på deras åsikter och utveckla oss. Skolledningen har ett helhetstänk som engagerar lärare och
tar med eleverna i beslutsprocesser. Skolan har arbetat
målmedvetet med integration. Trygghetsgruppen har arbetat aktivt med både föreläsningar och frågeställningar
i klasserna kring frågan.
Inom gymnasiesärskolan betonas särskilt den individuella eleven och hens förutsättningar och försöker skapa en
så optimal utbildningssituation som möjligt, syftande till
ett meningsfullt och rikt vuxenliv. Skolformen inbegriper
en bredd, mångfald och flexibilitet som sätter den enskilde eleven i fokus på ett konkret och påtagligt sätt. Relationen mellan personal och elev är den grundläggande förutsättningen för att skolans elever ska uppleva en
trygg och trivsam skola och något som måste erövras och
byggas kontinuerligt.
Det estetiska programmet arbetar mycket med att utveckla elevernas självförtroende, självkänsla och förmåga
att stötta varandras utveckling eftersom det är en viktig
del i skapande av konserter, dansuppvisningar, teaterpjäser, publikationer eller ordna konstutställningar. Detta
gör att eleverna lär sig att det är bra med olikheter och
att alla kan bidra på sitt sätt vilket är viktigt för helheten.
Elever i behov av stöd
Flertalet elever på Jenny Nyströmsskolan tycker att de
får det stöd de behöver när de har svårigheter i skolan.
På skolan får elever som är i behov av särskilt stöd inom
gymnasieskolan stöd i skolans studiehall. Skolans speciallärare har ett ansvar som sammanhållande länk för att
säkerställa så att allas profession tas tillvara. För att ytterligare stärka stödet till eleverna på några program kommer mentorerna att ta upp diskussionerna på klasstid
med eleverna om vad de saknar när det gäller att känna
att de får stöd. Därefter kommer frågan att diskuteras på
arbetslagsnivå för att se om skolan kan åtgärda de delar

som eleverna saknar.
Elevhälsan arbetar med t att främja, förebygga och stödja
elevernas utveckling mot målen samt arbetar nära lärarna i arbetslagen för att på ett tidigt stadium identifiera
elever som har behov av extra anpassning och/eller särskilt stöd. Elevhälsan är viktig för kvalitetsarbetet och
samarbetet har ökat tack vare den riktade satsningen på
att erbjuda skolsköterskorna semestertjänst. Skolan har
uppnått målet för andelen hälsosamtalen i år 1 (minst 75
%). Samtalen ligger till grund för kartläggningen av elevernas behov av stöd.
Under höstterminen 2015 genomfördes klassråd i alla
klasserna på estetiska programmet och eleverna fick uttala sig om vad de önskar ska förbättras gällande stödet
i skolan. Utifrån detta diskuterades sedan frågan i arbetslaget. Under vårterminen 2016 kommer programmet ytterligare att förstärka med lärare i gymnasiegemensamma ämnen som kan stötta eleverna i studiehallen.
Eleverna ger gymnasiesärskolan högt betyg gällande
”jag får det stöd jag behöver i skolan”. Gymnasiesärskolan
är en resurstät verksamhet med hög kompetens och erfarenhet gällande elever med särskilda behov.
Skolan har tagit emot fler IMS-elever (introduktionsprogrammets språkintroduktion) än tidigare och också kunnat möta elever som inte hunnit så långt i sin utveckling
i det svenska språket. Dessa elever har kunnat erbjudas
flera grundskoleämnen vilket kommer att leda till en
snabbare väg till gymnasiebehörighet.
Jenny Nyströmsskolan har också hösten 2015 köpt in en
inläsningstjänst vilket innebär att alla elever har möjlighet att lyssna på sina läromedel samtidigt som de kan
följa med i sina tryckta läromedel och få möjlighet till studiehandledning på modersmål. Det finns ett behov av att
erbjuda vissa elever studiestöd på modersmål. Inför 2016
har styrelsen förstärkt de ekonomiska förutsättningarna
för studiehandledning ytterligare.
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Digital kompetens
På Jenny Nyströmsskolan har lärares digitala kompetens
under året ökat. 85 % av lärarna angav i senaste undersökningen att deras kompetens har ökat under de senaste 12 månaderna. Detta gör att de i sin tur känner
sig tryggare i att använda och undervisa eleverna i att
använda olika digitala verktyg. Under läsåret 2015/2016
har Jenny Nyströmsskolan en grupp om 20 lärare som
använder större delen av kompetensutvecklingstiden till
utveckling av undervisning under rubriken “Formativt arbetssätt med digitala verktyg”. Tillgång till IKT-pedagog
och riktade utbildningsinsatser är en väsentlig tillgång
för lärare för ökande av deras digitala kompetens. Skolan är i ett skede där tryggheten med datorn finns men vi
behöver nu ge input för att den ska användas ännu mer
i det pedagogiska arbetet. En del i detta startades v 44
med kompetensutveckling under rubriken Undervisning
med digital förstärkning. I april 2015 åkte 1 rektor, skolans
IKT pedagog och 3 lärare till SETT mässan och fick där ytterligare inspiration om hur vi kan utveckla skolan med
hjälp av digitala verktyg. Detta redovisades sedan för all
personal på skolan.
Digitala coacher är en grupp elever som genom IKT-pedagoger erhåller extra utbildning kring digital kompetens,
med syftet att sedan sprida detta till övriga elevgrupper.
Jenny Nyströmsskolan har elever som kommer hit från
grundskolan och enbart har haft enstaka tillgång till datorer. Men också elever som kommer från grundskolor
som haft ”en till en” lösning. Detta medför att eleverna
har olika stor ökning av sin digitala kompetens. Elevers
tillgång till digitala verktyg syns även i variationen av re-
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dovisningar av olika arbeten i klassrummet till att de används i musik, teater och dansföreställningar.
Skolan har under året utrustat två klassrum så att eleverna har möjlighet till alternativa arbetsställningar och lätt
kan skapa olika gruppkonstellationer. I dessa klassrum
har även belysning och färgsättning förändrats för att ge
en bra studiemiljö. Skolan har också förändrat möblerna i
ett klassrum där eleverna nu kan välja om de vill sitta eller
stå och arbeta.
Gymnasiesärskolan följer konstant sina elevers behov
och förutsättningar och anpassar verksamheten därefter.
I höstas anpassades exempelvis hantverkslokalen utifrån en rullstolsburen elevs behov och skolan samverkar
kontinuerligt med habiliteringen och pedagogiska hörselvården för att optimera förutsättningarna för de hörselskadade eleverna. Gymnasiesärskolan implementerar
den senaste tekniken på området.
Under året har rektorerna haft tillgång till processledning
från LIN Education som har utmanat dem kring frågor
om digitaliseringen av skolan. Skolledningen har också
genomfört SKL:s LIKA analys som hjälpt oss identifiera
delar som behöver utvecklas på skolan. Ledningsgruppen ska verka som föredöme genom att använda digitala
verktyg i sammanhang som arbetsplatsträffar och uppdragsdialoger.
En skola på vetenskaplig grund
Lärarna på Jenny Nyströmsskolan bedriver i högre grad
än tidigare undervisning som bygger på medveten
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koppling vetenskaplig forskning vilket stärker verksamheten i arbetet mot ökad måluppfyllelse. Rektorerna ser
en större samverkan mellan lektorat och universitet. Skolan har startat ett utvecklingsarbete mellan ett arbetslag
och två lektorer. Med hjälp av diskussioner och ett tydligt
tänk över konkreta tips i den pedagogiska verksamheten
ska arbetslaget och lektorer arbeta med att hjälpa elever
som antingen väljer att vara frånvarande eller bara sitter
av sina lektioner. ”Hur får vi eleverna med oss igen”?
Skolan har fått fler lärare som genomgått Arete meriteringsprogram och utnämnts till särskilt yrkesskicklig lärare (SYL) vilket bidragit till en kvalitetshöjning på skolan.
SYL-lärarna har använts i sammanhang av utvecklingskaraktär, t ex som seminarieledare, workshopledare och
gruppledare vid kompetensutveckling inom exempelvis
betygsättning, digital kompetens och formativ bedömning med specialpedagogiska förtecken och har ett uppdrag att ytterligare arbeta för att stötta och stimulera sina
kollegor i utvecklingsarbetet.
Ekonomi i balans
Jenny Nyströmsskolans nettobudget för 2015 var drygt
112, 3 mkr. Skolans resultat var vid årets slut ett underskott på 4,3 mkr. Skolan hade vid årets början en ingående besparing på närmare 8,8 mkr. Vid antagningen hösten 2015 tog skolan emot fler nya elever mot budgeterat
antal vilket innebar en positiv effekt med drygt 1,7 mkr.
Antalet elever i förhållande till budget var större på barnoch fritidsprogrammet samt introduktionsprogrammen.
Elevinflödet till introduktionsprogrammen utgörs av flyktingar som påbörjat utbildningen på språkintroduktion.
Jämställdhet
Jenny Nyströmsskolans elever i kursen estetisk kommunikation på estetiska programmet har arbetat med genusperspektiv från historiska bilder till dagens reklambilder.
Kroppshållning, status, känslan, blicken, ljussättning (färger) och kameravinklingar. Efter diskussioner kring hur
typiska manliga/kvinnliga reklambilder framställs så vände skolan på det traditionella sättet att fotografera och
gjorde bilder som var tvärtom. Medieeleverna i årskurs
3 har jobbat fram material foto, illustrationer, texter och
foto samt producerat en informationsapp om HBTQ+. I
några klasser arbetade de med bokläsning med HBTQ-tema, vetenskapligt skrivande med HBTQ-ämnen, föreläsningar om de mänskliga rättigheterna och HBTQ-historik
samt analys av och diskussion om serien ”Torka aldrig tårar utan handskar”. Inom det estetiska programmet lyfts
frågan om allas lika värde ofta upp och elever tycker att
ämnet är viktigt.
Barn- och fritidsprogrammet och introduktionsprogrammet hade ett samarbete under hösten där den arbetade med både integrationen och jämställdheten. Skolan
hade en aulaföreläsning under prideveckan om HTBQ.

Klasserna hade sedan förberedda frågeställningar som
de arbetade med. Lärare har arbetat i engelska med
jämställdhet utifrån ett genusperspektiv i klassrummet,
HBTQ samt olika gruppövningar för att belysa genus, normer och stereotyper.
Gymnasiesärskolan arbetar ständigt med denna och andra värdegrundsfrågor samt har ett livaktigt håjjarbete,
inte minst tack vare förbundets jämställdhetspristagare.
Under året sattes starkt fokus på HBTQ, exempelvis under
prideveckan där skolan bjudit på filmer med diskussioner om genus, normer och stereotyper samt föreläsning
med ett inifrånperspektiv. Samtliga klasser har arbetat
med frågan utifrån sina förutsättningar i olika ämnen och
teman. Gymnasiesärskolan har en väl fungerande trygghets- respektive håjjgrupp som aktivt driver bland annat
frågan om jämställdhet. En av de mest aktiva medarbetarna som representerar skolan i olika sammanhang och
även fungerar sammankallande till olika forum är Anne
Hegender som därför nominerades av sin rektor till årets
jämställdhetspris i gymnasieförbundet. Att hon fick priset har verkat positivt på hela Gymnasiesärskolan och
ökat motivationen att fortsätta arbeta med frågan.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Under året beslutade Kalmarsunds gymnasieförbund
att starta en ny inriktning på barn- och fritidsprogrammet. Utöver befintliga inriktningar kommer elever på
programmet för läsåret 2016/17 ges möjlighet att välja
inriktning socialt arbete med profilering mot väktare.
Hösten 2015 startade också en väktarutbildning för vuxenstuderande i samarbete med Kunskapsnavet.
Under höstterminen 2015 öppnades möjligheten för
elever som valt naturvetenskapsprogrammet och barnoch fritidsprogrammet att välja mellan de nationella
idrottsutbildningarna inom fotboll, innebandy, fäktning
och simning, varav sex elever gjorde detta val.
I slutet på oktober tog styrelsen beslut att flytta verksamheten på Stage4you Academy till Kalmar. För Jenny
Nyströmsskolan innebär detta att det estetiska programmet inriktning musik, inklusive spetsutbildning musik, till
höstterminen 2016 tillförs nuvarande musikinriktningen
på skolan.
Under hösten togs även beslut att inrätta ett lärlingscentrum med placering på Jenny Nyströmsskolan med en
första antagning hösterminen 2016.
Totalt sett innebar höstens antagning högre elevsiffror
på samtliga program vid jämförelse med årskurs två. Restaurang- och livsmedelsprogrammet är en av få skolor i
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landet som ökade antalet förstahandssökande.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Under 2015 beslutade Kalmarsunds gymnasieförbund
att bifalla Västerviks kommuns förfrågan om att delta i
bildandet av vård- och omsorgscollege i Kalmar län tillsammans med Regionförbundet och länets kommuner.
I och med den nya inriktningen, socialt arbete, på barnoch fritidsprogrammet och med utgångspunkt från höstens söktryck väntas en fortsatt positiv elevtillströmning
till framförallt barn- och fritidsprogrammet samt naturvetenskapsprogrammet även vid kommande antagning.
Samtidigt finns stor utmaning vad det gäller ovissheten
kring söksiffror till resterande program samt en fortsatt
tillströmning av flyktingar till språkintroduktion.
En större analys av lokalbehoven behöver ses över på
grund av förändrade förutsättningar. Hantverksprogrammet, inriktning textil design fasas ut under vårterminen
2016 och det kommer innebära nödvändiga lokalförändringar.
Under 2016 kommer ett lärlingscentrum inrättas på Jenny Nyströmsskolan i enlighet med ett av målen i gymnasieförbundets budgetdokument vad det gäller att få in
fler elever att söka gymnasial lärlingsutbildning. I detta
ingår utmaningar i planeringsarbetet under våren vad
det gäller arbetssätt, tjänsteplanering och studiegång
och innebär stor flexibilitet i den övriga organisationen
vid att rigga för en uppstart.
En hög andel av lärarna på gymnasiesärskolan närmar sig
pensionsålder varför en strategisk och medveten personalpolicy måste föras för att kvalitetssäkra verksamheten.

36 | ÅRSREDOVISNING 2015

Verksamhetsberättelser - Skolområde 1

LARS KAGGSKOLAN

Lars Kaggskolan erbjuder utbildning inom både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Skolan är
indelad i fyra skolenheter som har varsin rektor. Under
2015 har skolan bedrivit undervisning på bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hantverksprogrammet,
introduktionsprogram,
naturvetenskapsprogrammet,
teknikprogrammet och vvs- och fastighetsprogrammet.
På Lars Kaggskolan fanns det under 2015 totalt 1104
stycken elever. 944 antal elever studerar på nationellt
gymnasieprogram och 160 elever på introduktionsprogrammen. Där tillkommer också vuxenstuderande på
bygg- och anläggningsprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hantverksprogrammet inriktning frisör
och VVS- och fastighetsprogrammet.

UPPFÖLJNING PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

Alla elever ska nå kunskapsmålen
Analysen av Lars Kaggskolans resultat på några av skolans yrkesprogram har medfört att skolan har startat ett
nytt elevhälsoarbete där fokus är att fånga elevens problematik tidigt. Målet är att eleven snabbt och effektivt
ska få extra stöd i grundskolekunskaper då detta behövs
oavsett om betyg från grundskolan finns sedan tidigare
eller inte. Speciallärare och specialpedagoger kopplas in
på enskilda elever och klasser där behov har identifierats.
Arbetet fortsätter under 2016 då även elevhälsan stärks
upp med mer personal. Förutsättningarna har nu ökat då
speciallärare och specialpedagoger har semestertjänst
och kan tillsammans med övrig elevhälsa planera arbetet
och även erbjuda lovskola. Flera elever har haft svårt att
klara målen för sina kurser, mycket beroende på bristande kunskaper i svenska och engelska. Elever med dispens

från förkunskaper i engelska har klarat sin grundskoleengelska men har haft långt kvar till godkänt i gymnasieskolans inledande engelskakurs.
Skolan vill arbeta mer förebyggande när det gäller frånvaron för att minska den. Rektorerna planerar att bli mer
restriktiva med ledigheter för att skolan vill ha eleverna
i skolan. Elevvårdsarbetet har förändats för att om möjligt fånga upp elever med frånvaro på ett effektivare sätt
än tidigare. Skolsköterskan och skolkuratorn ska snabbt
kopplas in vid begynnande frånvaro. Personalen på skolan ska uppmärksamma direkt när en elev missat en lektion, förutom automatbesked via elevregisterprogramet
Dexter ska läraren ställa frågan ”Var var du?” vid nästa
lektion.
Många elever på introduktionsprorammet har problematiska levnadsförhållanden vilket gör närvarostatistiken svår att värdera. Flera elever har olika möten som
läggs på skoltid och kan påverka närvaron t.ex. kontakter
med migrationsverket. Kontinuerligt arbetar skolan med
att trycka på vikten av närvaro. Det görs tidiga kontakter med föräldrar och elevernas boenden, samt snabb
uppföljning vid frånvaro. Närvaron kommer följas under
kommande år och kommer att fortsätta diskuteras vid
elevhälsomöten. Lotsen har en viktig roll vid uppföljning.
Skolan har aktivt arbetat med APL-utveckling för att säkerhetsställa att eleverna får rätt kunskaper med sig från
arbetsplatsen och att Lars Kaggskolan kan komplettera
med det den enskilde arbetsgivaren inte kan ge. Skolan
har även APL-handledarutbildning för att ytterligare säkerhetsställa kvalitén på elevens arbetsförlagda lärande
(APL).
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En bidragande orsak till den höga måluppfyllelsen på det
naturvetenskapliga programmet är ambitiösa och duktiga elever samt engagerade lärare och möjligheten att
besöka skolans Resurscentrum (RC). Till RC kan alla elever
inom skolan gå och få hjälp oavsett vilket betyg eleven
siktar på. Rektor och arbetslag är mycket nöjda med att
alla avgångselever är behöriga till högskola och universitet.
Det är en låg andel av grundläggande behörighet till
högskolestudier hos eleverna på yrkesprogram av olika
orsaker. Det är svårt att motivera elever att välja behörighetsgivande kurser inom yrkesprogram då de oftast
har en utstakad och “säker” väg inom yrket. Skolan har
satsat på fler yrkeskurser på bekostnad av behörighetsgivande kurser på önskemål från elever och dels för att
branscherna kräver det, samt dels för att elever haft svårt
i de inledande kurserna i svenska och engelska. Skolan
ska försöka att motivera eleverna, delvis genom samtal
och information, men också genom att få eleverna välja
kurser inom individuellt val för att ge möjlighet till behörighet. Studie- och yrkesvägledarna har en viktig roll
i detta arbete. Skolan kommer också att visa på att det
alltid finns möjlighet att läsa utökat program. I ämnena
svenska, engelska och matematik har tillförts resurser
för att kunna möta elevernas bristande kunskaper från
grundskolan. Lars Kaggskolan scannar alla år 1-elever i
ämnena svenska, engelska och matematik när de startar
läsåret. Individuella insatser sätts in för att möta identifierade behov.
Teknikprogrammet har gjort en marginell men ändå ökning av andelen behöriga till högskolan från förra budgetåret. Skolan ser att det framförallt är fysik och kemi som
eleverna har svårast för. Detta har sitt ursprung i dåliga
kunskaper i matematik. Även låga kunskaper i ämnet
svenska har stor påverkan på resultaten i många andra
kurser. Skolan har märkt att större resurser i ämnet matematik och färre elever i respektive undervisningsgrupp
har påverkat resultaten positivt då matematiken är bas
för fler programgemensamma ämnen och inriktningsämnen. Förhoppningen är att denna insats ska öka måluppfyllelsen i såväl matematik som andra nämnda ämnen.
Rektorerna har utvecklat sitt pedagogiska ledarskap på
många olika sätt. Diskussioner med personal om vad
pedagogiskt ledarskap innebär har genomförts för att
öka förståelsen för uppdraget. Strukturella förändringar
med mötestider för att kunna öka rektors inblick i verksamheten har genomförts. En del arbetsuppgifter som
tidigare låg hos rektor har delegerats för att frigöra tid
för det pedagogiska arbetet. Rektorerna har ändrat strukturen för lektionsbesöken delvis med anledning av Arete
meriteringsprogram och de obligatoriska lektionsprotokollen som används för att ge varje lärare en meningsfull
återkoppling på besöket. Genom en aktiv dialog med

38 | ÅRSREDOVISNING 2015

lärarna rörande pedagogik samt att ständigt hålla sig
uppdaterad i aktuell skolforskning kan bidra till att det
pedagogiska ledarskapet fortsätter att förbättras. I uppdragsdialogen har diskussionen utgått från lärarens roll i
klassrummet samt hur dessa lyckas med att få fler elever
att nå sina mål. Rektorerna för en aktiv dialog med lärare
och kollegor runt inkludering och didaktisk individualisering kopplat till måluppfyllelse.
Antalet studeranden inom den gymnasiala lärlingsutbildningen har ökat på skolan. En bidragande orsak är
att skolan under året startat igång en lärlingsutbildning
inom ett område som har efterfrågats både hos elever
och hos bransch. Framgångsfaktorn för plåtslageriutbildningen är att eleverna i årskurs 1 på bygg- och anläggningsprogrammet har ett ”rundvarv” i byggkurserna
där eleverna får testa på alla olika inriktningar så som
plåt, husbyggnad, måleri samt inriktningar inom områdena golvläggning, murare, snickare och betongarbete.
På så sätt skapas ett intresse för områden som eleven
inte känt till när hen sökte i 9:an. Viktigt är att bibehålla möjligheten att söka lärling under år 1 från bygg- och
anläggningsprogrammet, el-och energiprogrammet och
fordon- och transportprogrammet. Eleverna vet då vad
valet innebär i och med att de testat alla olika inriktningar under år 1. Detta minimerar risken för felval samtidigt
som det ökar chansen till att gymnasieförbundet får fler
lärlingar inom vissa områden.
Matematiklärarna på Lars Kaggskolan genomför matematiklyftet - ett nationellt kollegialt lärandeprojekt. Vissa
ämneslag har jobbat med BFL -projekt där uppdraget
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handlar om att tydliggöra kopplingen mellan det centrala innehållet och kunskapskraven. Att jobba kollegialt
och lära av varandra är enligt modern forskning en framgångsfaktor. Genom att utveckla detta förhållningssätt
och få en samsyn kring undervisning och bedömning är
förhoppningen att på sikt bli ännu bättre kunskapsresultat hos eleverna. Skolan ska fortsätta med de kollegiala lärandeprojekten under 2016/17 och rektorerna ska bli ännu
tydligare i vad de ska studera vid t.ex. auskultationer.
Inom IM-lärarlaget finns en samverkanskultur som bibehållits under året. Workshops kring de digitala möjligheterna i undervisningen och runt motivationsskapande
metoder (mindset) hos eleverna. Det har också varit utbildning och gemensamma diskussioner runt ”det specialpedagogiska perspektivet” Lärarna har också ingått i ett
skolgemensamt projekt med kollegiala klassrumsbesök.
Eleven i centrum – trygghet och trivsel
Omdömet eleverna ger Lars Kaggskolan på påståendet
”på min skola respekterar vi alltid varandra” är högt men
varierar mellan programmen. Skolan bedriver ett kontinuerligt arbete med värdegrundsfrågorna. Lotsar och
EHT arbetar förebyggande med frågorna ute i klasserna
och i andra forum under hela året, viket möjliggör en
ökad förståelse för skolans värderingar, likabehandlingsplan och skolans arbete mot kränkande behandling. Det
förebyggande arbetet fortsätter under kommande läsår
generellt och kontinuerligt på hela skolan.
Eleverna på introduktionsprogrammen (IM) skattar ”skolan
som helhet” högt. Förbundet har utvecklat organisationen
inom IM och har möjlighet att erbjuda alternativ till traditionell skolgång för de elever som behöver detta. Skolan
kan erbjuda eleverna på IM stöd via elevassistenter.
Elever i behov av stöd
Skolans resurscentrum är en mycket viktig och central
del i Lars Kaggskolans verksamhet. Resurscentrum kan
ge stöd i flera kurser och det finns specialpedagoger
samt speciallärare på plats. Speciallärare arbetar direkt
mot eleverna och gör screeningtester i samband med
skolstarten för att tidigt upptäcka eventuell problematik.
Specialpedagog arbetar bl.a. som handledare mot lärarna i arbetslagen. Under terminen görs täta avstämningar
mellan rektor, elevhälsateam och resurscentrum. Genom
att anlägga ett specialpedagogiskt perspektiv och erbjuda extra anpassningar för skolans elever tror rektorerna
att elevernas uppfattning kring stöd förbättras ytterligare. Möjligheterna till stöd har ökats på IM via fler assistenter och med ett ökat samarbete med resurscentrum. IM
har också ett uttalat specialpedagogiskt perspektiv och
använder de möjligheter som ”en till en” satsningen ger i
form av kompensatoriska hjälpmedel.
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Eleverna på språkintroduktionen har haft tillgång till
studiehandledning på arabiska inom matematiken och
skolan har också en lärare i arabiska som gjort praktik
under hösten och stöttat eleverna i studierna via deras
modersmål. Avtalet med inläsningstjänst har också öppnat möjligheten till att använda sig av deras material för
studiehandledning på modersmålet. Det finns dolda behov på de andra programmen som skolan hoppas kunna
identifiera och erbjuda studiehandledning under kommande år.
Kvaliteten inom introduktionsprogrammet på skolan
har höjts eftersom möjligheten för eleverna att hitta rätt
har ökat via de olika varianter av individuellt alternativ
(IMIND) som finns. I Lars Kaggskolans regi finns förutom
den ordinarie inriktningen en möjlighet till att få undervisning på Navigatorskolan med många praktiska inslag.
I sammarbete med Jenny Nyströmsskolan och Stagneliusskolan finns ytterligare olika varianter av IMIND. Samarbetet mellan förbundets enheter har stärkts vilket har
inneburit att fler elever har fått möjlighet att prova på
praktiska inslag via yrkesintroduktionen. Skolan har också haft möjlighet att utöka på elevassistentsidan och fått
resurser för att arbeta med elevernas motivation på nya
sätt.
Enligt trivselenkät 2015 anger skolans elever 8,1 (på en
tiogradig skala) på påståendet kring skolhälsovårdens
tillgänglighet. Ett högt betyg men då skolan inte har något att jämföra med från 2014 är det svårt att dra några slutsatser. I och med införandet av semestertjänst för
skolsköterskorna har möjligheten till samplanering inom
elevhälsan ökat vilket gett en ökad effektivisering och
ökad tillgänglighet för eleverna.
Digital kompetens
Eleverna på Lars Kaggskolan beskriver sin digitala kompetens som mycket hög vad gäller användandet av sociala medier, informationssökning och i kommunikation
med andra via nätet. I de elevintervjuer som genomförts
anger eleverna att de upplever att deras digitala kompetens har ökat. Skolledningen kommer att fortsätta uppmuntra lärarna att använda datorn som ett verktyg i undervisningen för högre måluppfyllelse.
Lärarnas digitala kompetens har ökat enligt de undersökningar skolan gjort och de anger att den digitala
kompetensen är särskilt hög vad gäller ett källkritiskt
förhållningssätt till nätet och förmågan att själva kompetensutveckla sig på nätet. Rektorerna på skolan upplever
att deras digitala kompetens under året har ökat. Aktiviteter som bidragit till detta är t.ex. processtöd med LIN,
workshops med IKT-pedagog samt ett ökat användande
av Google apps for education.
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Flera lektionssalar har under året fått nytt utseende och
möblemang. I samband med upprustningen har olika
personalgrupper varit delaktiga för att skapa flexibla lärmiljöer som gynnar alla elevers lärande. Denna satsning
fortsätter innevarande år. I planen ligger också upprustning av elevcaféterian. Skolledningen upplever att lärmiljön utvecklas om placering av de gymnasiegemensamma
ämnena görs i lektionssalar i anslutning till yrkesämnena.
Detta ger en förhöjd lärmiljö tack vare att läraren mer naturligt kan koppla sin undervisning till elevens yrkesval
och ökar dessutom tillfällen med naturlig ämnesintegration.
En skola på vetenskaplig grund
Under året har det anställts två nya lektorer på Lars Kaggskolan.
Ekonomi i balans
Lars Kaggskolans nettobudget för 2015 var 98,3 mkr. Skolans resultat var vid årets slut ett underskott motsvarande 3,5 mkr.
Inför 2015 belastades skolan med en ingående besparing
med knappt 5,4 mkr. Höstens antagningssiffror gällande
nya elever genererade en positiv effekt för skolan om ca
3,3 mkr. El- och energiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och introduktionsprogrammet står för det
stora elevtillflödet. En markant tillströmning av flyktingar
under året och framförallt hösten till språkintroduktion
ligger bakom elevtillflödet till introduktionsprogrammet.
Jämställdhet
Ledningsgruppen på Lars Kaggskolan har arbetat medvetet kring jämställdhetsfrågan under året. Vid rekryteringar har bedömningar gjorts av de sökande för att vid
likvärdig kompetens kunna välja ett underrepresenterat
kön. I arbetet med att motverka trakasserier har skolan
under året reviderat likabehandlingsplanen och gått igenom denna med alla elever. Rektorerna har också haft
uppe gällande rutiner avseende kränkningar på arbetsplatsträffar med all personal. Ett antal projekt inom området har också genomförts på skolan såsom: läsprojekt för
vissa elevgrupper, jämställdhetsprojekt på lotstid, föreläsning av Claes Lundh och information om jämställdhet
i samband med besök på grundskolan från fordons- och
transportprogrammet.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Lars Kaggskolans fortsatta höga söktryck under 2015 har
inneburit att i stort sätt alla program fyllt sina antal platser och att vissa utökningar gjorts för att kunna ta emot
fler elever. Den kraftiga tillströmningen av flyktingar har
märkts inom språkintroduktion som har ökat sitt mottagande markant. Intresset för skolans utbildningar har även
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ökat bland vuxenstuderande och genererat att två nya
vuxenutbildningar startat i samarbete med Kunskapsnavet (frisörutbildning och karosseri).
En påbörjad anpassning till flexiblare lärmiljöer i skolans
lokaler har inneburit ny inredning i fyra lärosalar. I takt
med ökat intresse för el- och energiprogrammet har ombyggnation, anpassning och utökning av lokaler genomförts under året med färdigställande i början av 2016.
Under året har det pågått en fortsatt process med att
utveckla det kollegiala lärandet med ett extra fokus på
att få in specialpedagogiken på ett naturligt sätt i undervisningen. Detta med syfte att förbättra måluppfyllelsen
för eleverna. Skolan fick under året två nya lektorer samt
två nya särskilt yrkesskickliga lärare efter deltagande i
Meriteringsprogrammet och där åtta lärare har påbörjat
programmet under året. Matematiklärarna deltar i Skolverkets nationella satsning Matematiklyftet.
Skolan har under 2015 bedrivit ett förbättrat värdegrundsarbete, nämnas kan den lyckade Kaggdagen,
regelbundna lotskonferenser, ett antal värdegrundsprojekt/föreläsningar med besök av bland annat Clas Schmidt, Musse Hasselwall och Arkan Assad.

om vi eventuellt behöver hyra ytterligare lokaler. Inriktningen hår- och makeupstylist på Hantverksprogrammet, som tidigare varit på Stage4you Academy, startar/
flyttar from höstterminen 2016 på/till Lars Kaggskolan.
Detta innebär ombyggnation och anpassning av befintliga lokaler för att på bästa sätt erbjuda framtida elever
en bra utbildning. Planen är även att fortsätta anpassa
lärmiljöerna till modern pedagogik.
Utvecklingsarbetet runt undervisningen och påbörjade
projekt kommer att intensifieras under året. Det gäller att
ta nästa steg inom det kollegiala lärandet, elevhälsoarbetet samt inkluderingen och utvecklandet av informations- och kommunikationstekniken. En viktig del i arbetet kommer utgöras av vår interna komptens med stöd av
särskilt yrkesskickliga lärare (SYL) och lektorer.
En stor utmaning är att få in våra nyanlända elever på
nationella program. Ett bra sätt att påskynda den här
processen är att öka integreringsmöjligheterna med programmen via exempelvis programpraktik.

Elever från teknik- och naturvetenskapsprogrammet
har tillsammans med elever från språkintroduktion haft
projekt för att främja integrering. De har tillsammans
genomfört ett drakbyggarprojekt som avslutades med
en gemensam drakflygaretermiddag. Elever från teknikoch naturvetenskapsprogrammet har även inom engelskaundervisningen deltagit i integrationsprojekt med
elever från språkintroduktion där syftet varit att genom
samtal se och uppmärksamma lokheter och olikheter
mellan varandras världar.
Under året har skolans yrkesprogram har utmärkt sig
genom branschrekommendationer och framgångar i yrkes-SM.
Året avslutades med kungligt besök i form av
Prins Daniel och hans Fellowship. Syftet med besöket var
att träffa våra elever och diskutera ung företagsamhet.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Vår bedömning är att det höga söktrycket fortsätter och
att våra utbildningar fortsätter hålla en god kvalitet.
Dessutom gör regeringen, Svenskt näringsliv och LO en
gemensam satsning för att locka fler ungdomar att söka
till yrkesprogrammen. 2016 ska på detta sätt bli yrkesprogrammens år.
I och med att elevtillströmningen ökar så måste vi beakta
hur vi nyttjar våra befintliga lokaler samt göra en översyn
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STAGNELIUSSKOLAN

Stagneliusskolan är belägen centralt i Kalmar och erbjuder utbildningar inom de högskoleförberedande
programmen samhällsvetenskaps-, och ekonomiprogrammet samt inom yrkesprogrammet handels- och
administration. Skolan bedriver också anpassad undervisning inom samhällsvetenskapsprogrammet och inom
introduktionsprogrammen för elever med diagnos inom
autismspektrumtillstånd.
Stagneliusskolan består av tre stycken skolenheter som
leds av en rektor vardera. Under 2015 hade skolan totalt
933 stycken elever, varav 816 elever finns på de nationella gymnasieprogrammen, 63 elever på yrkesprogrammet
och 54 elever på AST-enheten.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

Alla elever ska nå kunskapsmålen
Stagneliusskolan har reviderat och gjort nya rutiner för
ökad måluppfyllelse. Utöver nya rutiner gällande kurskartläggningar4, mentorskonferenser och extra anpassningar så har skolledning sjösatt ett nytt upplägg för
utvecklingssamtal vilket skolan vet ökat förståelsen hos
varje individ gällande resultat. Skolan kommer att ha en
fortsatt satsning på studietid5 och förstärkningsresurs6
för att öka måluppfyllelsen. Kontinuerligt under hela läsåret har undervisande lärare ett stort dokumenteringsan4
5

6

Upprättas när läraren bedömer att eleven kommer att få svårt att nå
målen (E) i ämnet.
Studietid är icke kurskopplad undervisningstid som schemaläggs
för alla elever en gång i veckan. Studietiden är obligatorisk för eleverna och ska användas för ämnesövergripande projekt, prov, extra
undervisning m.m.
Förstärkningsresurs är lärare i framför allt svenska, engelska, matematik men även andra ämnen som bl.a. samhällskunskap, psykologi,
spanska, historia, religion och naturkunskap, som på särskild tid kan
hjälpa elever att nå målen för kursen.
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svar gällande de kunskapskrav som av olika anledningar
inte är uppfyllda. Mentorskonferenser genomförs kontinuerligt och leder till snabba insatser vid behov. Prioriterade områden finns beskrivna i skolans utvecklingsplan
och pågår under hela läsåret 15/16. Ämneslärare har nya
rutiner för kurskartläggningar och utökad studietid finns
på fasta schemapositioner där samtliga ämneslärare
finns tillgängliga. Ämneslag och arbetslag har aktivt fått
analysera resultat och i sin tur redovisa handlingar som
ska leda till ökad måluppfyllelse. Detta och envisa insatser av skickliga pedagoger ger goda resultat.
I och med satsningen på studietid för alla elever ger Stagneliusskolan dem möjlighet att öka sin måluppfyllelse i
de olika kurserna vilket bl.a. ekonomieleverna utnyttjar i
mycket hög utsträckning. Vad gäller handels- och administrationsprogrammet så har skolan haft svårt att hitta
ett pedagogiskt upplägg som passar dessa elever. Stagneliusskolan arbetar med detta, bland annat i en lärcirkel kring motivation och för en dialog kring hur skolan
ska lägga upp undervisningen i framtiden. I elevernas
timplan på handels- och administrationsprogrammet
ingår samtliga behörighetskurser utom engelska 6 och
svenska 3. Många av eleverna väljer att läsa dessa båda
kurser som individuellt val. Skolan har dessutom gjort en
extra satsning utöver studietid och förstärkningstid med
extra anpassningar i klassrummet - ofta med två vuxna
närvarande - och då framförallt i svenska, engelska och
matematik vilket har medfört att större andel av dessa
elever har blivit behöriga till högre studier. Skolan har
fortsatt fokus på ett proaktivt elevhälsoarbete, extra anpassningar i klassrummet, kompensatoriska hjälpmedel
och andra stödinsatser. I analysen av betygsstatistiken
kan skolledningen ana en viss osäkerhet om betygs-
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nivåer hos vissa lärargrupper. Skolan kommer att fortsätta fokusera på likvärdig betygsättning.

tiden med utgångspunkt i värdegrunds- och jämställdhetsarbetet.

Skolledningen för Stagneliusskolan har aktivt under läsåret arbetat med att utveckla sitt pedagogiska ledarskap
genom lektionsbesök över skolenhetsgränser, tydlig ledarskapsdeklaration som är kommunicerad till samtliga
medarbetare på skolenheternas gemensamma arbetsplatsträffar och genom ett aktivt deltagande vid arbetslags- och ämneslagsmöten. Skolledningen har utöver
ovan deltagit vid ett flertal konferenser och ledarkonvent
inom ämnesområdet.

Elever i behov av särskilt stöd
Stagneliusskolan har de senaste åren arbetat mycket konsekvent med 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. Andra framgångsfaktorer är kontinuerligt systematiskt uppföljningsarbete där skolans lärare och elevhälsoteam arbetar med att anpassa verksamheten och att
förankra användningen av kompensatoriska hjälpmedel i
de olika arbetslagen. Studietid, förstärkningstid och extra
anpassningar i klassrummen är annat som bidrar till hög
måluppfyllelse. Skolan arbetar utifrån skollagens krav på
att uppmärksamma, utreda, dokumentera och följa upp
eleverna. Skolledningen följer upp arbetet under återkommande mentorskonferenser.
Skolledningen konstaterar att behovet ökar och att nuvarande organisation gällande studiehandledning på modersmål inte tillfredsställer efterfrågan bland eleverna.
Skolan skulle gärna se en förbundsövergripande satsning
för att garantera alla elever tillgång till det stöd de är i
behov av.

Skolledning för Stagneliusskolan har vidareutvecklat de
”lärcirklar” som startades läsåret 14/15. Samtliga lärare
deltar i detta pedagogiska utvecklingsarbete som utgår
från frågor i den dagliga undervisningssituationen. Gemensamma pedagogiska caféer och kompetensutvecklingsdagar har varit andra insatser. Ämnesövergripande
samverkan har lyfts fram i utvecklingsplanen.
Skolledningen har konsekvent sedan ett par år tillbaka
transparent redovisat resultat för de olika arbetslagen
samt begärt in analys av vad resultaten står för. Resultaten har presenterats med siffror uppdelat på kvinnor och
män vilket har bidragit till ökad förståelse bland personalen för området jämställdhet. Skolledningen har även
läsåret 15/16 ansökt och startat ett normkritiskt projekt
som skall leda till att samtliga arbetslag redovisar en unik
genusstrategi för respektive program.
Mentorer och elevhälsa arbetar med proaktiva åtgärder
för att öka närvaron i skolan. Skolledningen signalerar på
ett tidigare stadium till vårdnadshavare om frånvaron. I
och med detta har skolan bromsat den negativa utvecklingen inom området. Fortsatt satsning på närvarokontroll och tidiga åtgärder sker kontinuerligt under året. I
samarbete med mentorer och rektorer tar elevhälsan
kontakt med elever som har en alltför hög frånvaro.
Eleven i centrum – trygghet och trivsel
Stagneliusskolan arbetar efter väl genomtänkta rutiner som medför hög upplevd trivsel såväl hos elever
som hos medarbetare. Utöver detta har skolledningen
tillsammans med personal utarbetat en introduktionsplan för nya elever. Tanken är också att en satsning på
att förändra undervisningen på handels- och administrationsprogrammet ska påverka elevernas upplevelse
av att skolarbetet fungerar bra. En årlig uppföljning av
likabehandlingsplanen som förankras i respektive mentorsgrupp samt revidering av skolans ordningsregler och
förhållningssätt ger ett positivt utfall. Likabehandlingsarbetet har på ett tydligare vis integrerats i skolans interna
styrdokument. Ett exempel är att en arbetsgrupp under
2015 arbetat fram ett gemensamt innehåll för mentors-
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Digital kompetens
Den digitala kompetensen hos eleverna på Stagneliusskolan har ökat i de flesta fall. En hög andel av eleverna
använder Google drive och Google Classroom. Dock är
det förvånande att kunskapen kring kompensatoriska
hjälpmedel inte är högre med tanke på satsningen på inläsningstjänst på skolan, den har till och med minskat i
jämförelse med förra året. De idag rådande strukturerna
för lärande håller på att förändras med stöd av ökad mobilitet och digitala verktyg vilket på Stagneliusskolan resulterat i en pågående utveckling kring skolans lärmiljöer.
Skolan har påbörjat ett utvecklingsarbete för att anpassa lokalerna till ett modernt och IT-anpassat arbetssätt.
Detta gäller både klassrum, arbetsutrymmen och andra
studieutrymmen för eleverna såsom korridorer och aula.
Det går att se en ökning i den digitala kompetensen och
kunskapen hos lärarna i samtliga områden utom ett, användning av sociala medier i undervisningen. Ett stort antal av skolans lärare använder Google Classroom och ett
arbetslag arbetar uteslutande med det verktyget. Skolan
ser en fortsatt utveckling av Google Classroom och högre
användning av det inom den närmaste framtiden. Alla lärare använder Google drive med eleverna. Skolledningen
kommer att arbeta för en större medvetenhet kring och
andvändning kompensatoriska hjälpmedel, alla känner
idag inte till i tillräcklig hög utsträckning vad som finns.
Resultatet i skolledningens LIKA-analys visar att rektorernas digitala kompetens och förmåga att leda digitaliseringen har utvecklats. Genom regelbundna möten
mellan skolledning och IKT-pedagog har den digitala
kompetensen stärkts både genom diskussion om IKT-frågor och genom att rektorerna får tips och genomgång
av olika digitala verktyg. IKT-pedagogen fungerar som
ett aktivt stöd i processen att leda digitalisering. Processledning med Lin Education har varit en del i arbetet med
att höja rektors digitala kompetens och förmåga att leda
digitalisering. Analysen av den senaste utvärderingen av
den digitala kompetensen ger flera förslag till vidare utveckling av skolans användning av digitala verktyg.
En skola på vetenskaplig grund
Stagneliusskolan har ett stort antal särskilt yrkesskickliga lärare (SYL), närmare bestämt 12 stycken. Detta har
inneburit att det pedagogiska utvecklingsarbetet på
skolan har kunnat bedrivas på bred front i form av t.ex.
lärcirklar, klassrumsobservationer, erfarenhetsutbyte vid
pedagogiska råd och kompetensutvecklingsdagar. Skolans SYL:are har aktivt bidragit och varit sammanhållande
i många processer. Nästa steg är att fokusera än mer på
att, på ett systematiskt och vetenskapligt vis, observera
det som sker i klassrummen och därefter förbättra/förfina de olika lärandeaktiviteter som leder till goda resultat.
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Ekonomi i balans
Budgeten för skolans tre skolenheter omfattar 74 mkr.
Stagneliusskolan gick in i budget 2015 med en kostymanpassning på 6 mkr. Antalet nya elever hösten 2015
innebar även en negativ ekonomisk effekt om 1,4 mkr.
Detta främst hänförbart till en minskad klass inom samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap med profil idrott och ledarskap samt verksamheten
på AST-enheten.
Årets utfall för skolan är ett underskott om knappt 4,4
mkr. NIU verksamheten utgör halva underskottet då den
faktiska kostnaden per elev inom exempelvis fotboll är
cirka 40 tkr medan tillskottet i budget 2015 var 12,5 tkr.
Inför 2016 har tillskottet per elev höjts till 30 tkr inom lagidrotterna. Handels- och administrationsprogrammet
ger ett litet överskott. I övrigt genererar färre antal elever mot antalet i budget ett negativt utfall för resterande
program på skolan.
Jämställdhet
Stagneliusskolan har under 2015 arbetat med en rad
olika prioriterade åtgärder för att öka måluppfyllelsen.
Effekterna av arbetet är av naturliga skäl svåra att mäta
men skolledningens upplevelse är att flera av eleverna
och medarbetarna har fått en ökad förståelse och acceptans inför jämställdhetsfrågan. Arbetet med jämställdhet
fortsätter i oförminskad styrka även nästa år med många
inplanerade aktiviteter: Normkreativ arbetslagscoachning, mentorstidens innehåll, uppmärksammar Kalmar-
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sund Pride, elevhälsan bistår mentorer och lärare i arbetet med jämställdhet, föreläsningar inom ämnesområdet
av Sandra Dahlén och Arkan Asaad.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Stagneliusskolan redovisar en fortsatt satsning på skolans lärmiljöer som utgår från den pedagogik och den
kunskapssyn skolan strävar mot. Det måste finnas möjlighet till samarbete och en mängd olika aktiviteter i klassrummet. Allt i enlighet med skolans utvecklingsplan och
de prioriterade målområden som förbundet har satt upp.
Ambition är att under 2016 fortsätta denna utveckling.
Parallellt med utvecklingen av skolans lärmiljöer har
Stagneliusskolan satsat resurser på att utveckla didaktiken i undervisningen mot ett mer formativt förhållningssätt. Det är i relationen mellan fakta och förståelse som
didaktiken underlättar samspelet och lärandeprocessen hos eleverna vilket är tänkt att resultera i en ökad
måluppfyllelse hos skolans elever.
Stagneliusskolan har under året uppgraderat det påbörjade arbetet med lärcirklar genom att revidera frågeställningar och arbetssätt. Skolan använder sig av strukturerade lektionsobservationer och har ambitionen att filma
sig själva och andra samt på olika sätt granska sin undervisning i syfte att förbättra och utveckla. Lärare sambedömer elevers arbeten i olika ämnen för att uppnå en mer
likvärdig bedömning och för att lära av varandra. Med
utgångspunkt i lärcirklar befrämjar skolan ett kollektivt
lärande i sin organisation. Här är den pågående digitala
satsningen av stor betydelse.

Merparten av skolans kompetensutvecklingsinsatser har,
efter en noggrann analys av skolans behov, ägnats åt att
stärka skolans arbete med betyg och bedömning utifrån
senaste forskningsrön kring “Bedömning För Lärande”
(BFL).
Sammantaget innebär dessa satsningar ytterligare ett
steg mot att öppna upp skolan, både att bli mer flexibla
och öppna genom att skapa ett klimat där man lär av varandra men också att i större utsträckning öppna skolan
mot omvärlden och med hjälp av ett vetenskapligt förhållningssätt möta framtidens samhälle.
Inom AST-verksamheten öppnades en ny enhet i augusti
2014. Denna enhet riktar sig till elever med stora behov
av begränsade miljöer och små sociala sammanhang.
Under 2015 har efterfrågan på den här typen av utbildningsplatser ökat och skolan ser ett fortsatt stort behov
av att kunna ta emot och arbeta på alternativa sätt med
en alltmer resurskrävande elevgrupp där en mängd olika
kombinationer av diagnoser och svårigheter finns. Under
hösten tog förbundsstyrelsen beslut om att erbjuda ytterligare ett nationellt program, handels- och administrationsprogrammet, inom AST-verksamheten.
Förmågan att attrahera ungdomar att söka till Stagneliusskolan är fortsatt hög. Ledningsgruppen noterar att
skolans ekonomiprogram fortsätter att attrahera ett stort
antal ungdomar vilket medfört att organisationen utökats med en klass per årskurs. Samhällsvetenskapsprogrammet med de olika inriktningarna och profilerna har
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ett stabilt söktryck vilket motiverar att skolan till hösten
fortsatt erbjuder motsvarande utbud som idag. Söktrycket på handelsprogrammet var 2015 något högre än tidigare år vilket å ena sidan gett en stabilare ekonomi som
resultat men samtidigt gör att resursbehovet ökat.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Framgång i skolan har en avgörande betydelse för individens möjligheter att utforma sitt liv. Stagneliusskolan
ska i samverkan med andra aktörer ge förutsättningar för
ungdomar att utveckla sina kunskaper och förmågor. Målet är att alla elever ska lämna skolan med en fullständig
gymnasieexamen. Skolan ska också stärka elevernas förmåga att använda sina kunskaper som medborgare i ett
demokratiskt samhälle.
Antalet ungdomar som skall söka utbildningsplats till
gymnasieskolan kommer att fortsätta minska något år
framöver vilket medför att arbetet med att erbjuda en
modern och relevant utbildning med hög kvalitet för
alla är fortsatt centralt. Modern teknik har bidragit och
kommer att fortsätta bidra till att skapa en attraktiv utbildning som lättare kan anpassas till den enskildes kunskapsnivå och förutsättningar. En fortsatt utveckling av
pedagogiska verktyg och metoder ger verksamheten
större flexibilitet och eleverna bättre möjligheter att nå
kunskapsmålen.
Stagneliusskolan kommer även i fortsättningen att arbeta för att extra anpassningar i första hand ska erbjudas
i klassrummen och att eleverna ska undervisas i heterogena basgrupper. Förstärkningslärare och specialpedagogiska resurser används när extra anpassningar inte
räcker till. Vidare har skolan en uttalad ambition att betona vikten av språkutveckling genom att ge utrymme
för läsande, skrivande, muntlig framställning, lyssnande
och visualisering. Skolan behöver hjälpa elever att analysera språket i varje ämne och fokusera på en medveten utveckling av ordförrådet. Undervisningen ska utgå
från vad som utmärker olika texter i ämnet och ta upp
olika lärandestrategier. Skolan uppmärksammar elevens
språkutveckling när lärare återkopplar och ger feed-forward för att visa på möjligheter för att förbättra framtida
prestationer.
Inom AST-verksamheten märker skolan tydligt av en utveckling mot alltfler elever med alltmer komplexa behov.
Från alla samarbetspartners kommer signaler om att ytterligare utveckling av verksamheten behövs både inom
nationellt program och introduktionsprogram. Trots
långtgående anpassningar redan idag ställs nya och utökade krav på utformning av verksamhet för olika elevgrupper. Detta kommer att kräva gemensamma uttolkningar av gymnasieskolans uppdrag och resurser. Det
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faktum att skolan nu kan erbjuda även ett yrkesprogram
kommer att bredda utbildningsvägarna för AST-elever
och ge bättre förutsättningar för fler att lyckas med sina
studier. Det förberedande arbetet med att sjösätta handels- och administrationsprogrammet kommer att genomföras under våren 2016.
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SKOLOMRÅDE 2
AXEL WEUDELSKOLAN

Axel Weüdelskolan/Komvux i Kalmar erbjuder grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, SFI
(svenska för invandrare), särskild utbildning för vuxna
(både för Kalmar och Mörbylånga) och vård- och omsorgsutbildningar. Skolan är indelad i två skolenheter och
leds av varsin rektor.
Skolan har ungefär ca 900 stycken elever. All personal
inom skolan arbetar ständigt med att verksamhetens
kvalité ska förbättras. Skolan vill skapa en miljö för elevens livslånga lärande som ger studieglädje, ökad kompetens och självtillit. I kombination med att eleven får möta
människor i olika åldrar och med varierande yrkes-, studie- och livsbakgrund uppstår en speciell dynamik.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

Alla elever ska nå kunskapsmålen
Rektorerna på Axel Weüdelskolan utvecklar sitt pedagogiska ledarskap bl.a. genom framtagande av olika
handlingsplaner för att kvalitetssäkra undervisningen.
Utvecklingsarbetet med personalen får ta sin tid, men
många stora förändringar har skett under året. Rektorerna planerar och organiserar sin arbetstid för att skapa
mer tid till lektionsbesök och delaktighet i den dagliga
verksamheten. Rektorerna har undersökt vad medarbetare efterfrågar i det pedagogiska ledarskapet och försöker efterfölja deras önskemål samtidigt som rektors
andra arbetsuppgifter ska genomföras. Informationen
om skolans och gymnasieförbundets mål är viktigt. Det
gör att personalen veta vart skolan är på väg vilket skapar

tydlighet och förståelse. Skolan utvärderar delar av verksamheten varje månad, lärarna är ansvariga och rektor
följer upp.
Kursutvärderingar genomförs årligen och de analyseras
och följs upp i på personalkonferenserna. Rektorerna
analyserar resultat ihop med arbetslagen och enskilda
lärare som skriver handlingsplaner för åt-gärdande av
eventuella brister. Årets fokus har varit på betyg, avslutade studier(avbrott) och närvaro. Skolan jobbar intensivt
med betygs-och avbrottsanalyser. Skolan har med högre
krav på att eleverna ska vara närvarande på lektionerna
och lämna in begärda uppgifter i tid har fått fler elever att
slutföra sina kurser.
De goda resultaten beror på till stor del på inrättande av
en digital individuell studieplan, där målen för eleven
tydliggörs. Ett noggrant kartläggningsarbete ger en möjlighet för inplacering på rätt studienivå för eleven och en
tydlig beskrivning av vad som krävs för att klara kurserna
bidrar också. Formativt arbetssätt där eleverna kontinuerligt blir medvetna om hur de ligger till i förhållande till
kursens mål är också en framgångsfaktor.
Det intensiva arbetet med informations- och kommunikationsteknologi (IKT) har ökat det kollegiala lärandet
både för lärare och elever med en delningskultur på
Google drive och Google classroom. Arbetslagen har
besökt andra skolor vilket har ökat lärarsamverkan även
bland skolans egen personal. Skolledningen har skapat
mötesplatser för pedagogiska diskussioner och lärarsam-
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verkan t.ex. genom att ha arbetsgrupper bland all personal för att arbeta med handlingsplaner om hur skolan ska
jobba med att nå de politiska målen. Tillskapandet av nya
utbildningsspår på vård- och omsorgsutbildningen har
krävt lärarsamverkan för att nå resultat.

Ordningen på lektionerna är bra på Axel Weüdelskolan
då eleverna är motiverade, mogna och intresserade att
studera lära. Skolan jobbar med att eleverna ska komma
i tid genom diskussioner av konsekvenser i det svenska
samhället av att inte hålla avtalade tider.

Eleven i centrum – trygghet och trivsel
Då personalen och eleverna på Axel Weüdelskolan
ständigt möter människor från olika kulturer och samhällsgrupper så tränas deras förmåga att bemöta olika
människor med respekt. Genom arbete i grupper tränas
elever att bemöta varandra på ett bra sätt och respektera
varandras åsikter. Värderingar diskuteras kontinuerligt på
lektionstid och i flera av kursmålen finns en stark betoning på respekt, bemötande och förhållningssätt.
Skolledningen informerar varje ny elevgrupp om likabehandlingsplan och jämställdhetsplan och betonar
vikten av att respektera varandra på skolan för varje ny
elevgrupp. Ledningen informerar också om att det är en
viktig policy på skolan att följa likabehandlingsplan och
jämställdhetsplan. Lärarna arbetar sedan med att implementera dessa planer på lektionstid.

Elever i behov av särskilt stöd
På Axel Weüdelskolan arbetar elev, studie- och yrkesvägledare och lärare i ett nära samarbete vid upprättandet
av individuella studieplaner. Extra stöd av specialpedagoger och stödpersonal finns tillgängligt till elever som
efterfrågar detta i elevernas studierum. Skolan fortsätter
sin satsning på teknikstöd genom att öka antalet bärbara
datorer och surfplattor.

Skolledningens personalvårdande åtgärder gör att personalen mår bra och trivs och i sin tur kan förmedla en positiv undervisning. Detta medför en positiv och engagerad
personal som varierar sin undervisning och låter eleverna
studera både teoretiskt och praktiskt vilket skapar trivsel.
Skolan har jobbat mycket med kulturförståelse bland
eleverna. Personalen lyfter och diskuterar olikheter och
likheter i många olika sammanhang. Elevdemokrati finns
på skolan genom de studeranderåd där eleverna får vara
med och tycka till om sina egna studier tillsammans med
flera olika kulturevent där skolan tillvaratar elevernas olika kulturer skapar förståelse, trygghet och trivsel.
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Digital kompetens
Kontinuerlig IKT-utbildning för all personal på Axel Weüdelskolan utefter skolans uppgjorda handlingsplan för
IKT ger en grundkompetens för all personal. Tillgången
till datorer på skolan anpassade efter de olika verksamheterna har ökat. IKT-pedagogerna är en god tillgång som
alltid ger stöd både till personal och till elever. Lusten att
använda tekniska hjälpmedel tillsammans med eleverna har ökat. Presentation av de digitala hjälpmedel som
finns på skolan startar redan på introduktionsdagen.
Lärarnas digitala kompetens har ökat vilket underlättar
för ett kontinuerligt lärande för eleverna i de olika kurserna. Axel Weudelskolan arbetar med digital inkludering
med hjälp av specialpedagoger och IKT-pedagogerna för
att överbrygga den digitala klyftan. Skolan lånar ut iPads
till elever i behov av stöd. Flera av lärarna använder plattformar som Google Drive och Google classroom vilket då
krävs för studier på skolan.
Rektorerna får kontinuerligt utbildning av IKT-pedagog
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samt är med på de gemensamma utbildningarna inom
IKT för att öka sin kompetens inom området. Rektorerna
försöker vara en god förebild inför personalen och använder olika digitala verktyg. Google classroom används
till spridande av information, uppgifter, forum, formulär
och analyser till lärarna. Skolledningen använder t.ex. formulär och padlets för att snabbt få fram synpunkter och
ställningstagande från lärare. Ett arbete med självrättande prov i undervisningen har inletts. Syftet är att få elever
att själva bättre kunna planera sina studier och få möjlighet att göra självbedömningar av sitt lärande.
Ekonomi i balans
Budgeten för skolans två skolenheter omfattar 31,7 mkr
och av dessa återgår 7,4 mkr till Kunskapsnavets verksamhet. Myndigheten för Yrkeshögskoleutbildningar
godkände inte skolans ansökan om fortsatt utbildning
inom psykosocialt arbete. Detta innebär att skolan från
och med hösten 2015 har haft fem huvudsakliga verksamheter: särskild utbildning för vuxna (Lärvux), gymnasial vuxenverksamhet, grundläggande vuxenverksamhet, Svenska för invandrare och uppdragsutbildning
inom vård och omsorg.
Årets utfall för skolan är ett överskott om cirka 0,9 mkr.
Utfasningskostnad för YH utbildningen samt vissa merkostnader för lönekostnader för hantering av strukturella
åtgärder inom två verksamheter vägs upp av försäljning
av tjänster. Ökad försäljning av tjänster ökar till viss del
personalkostnaderna men nettoeffekten är ett plus till
verksamheten. Försäljning sker inom förbundet men till
största del till medlemskommunerna.
En ombudgetering mellan de båda skolenheterna (från
SFI till gymnasial vuxenverksamhet) har genomförts för
att harmonisera budgeten enligt given ram från Kunskapsnavet.
SFI och yrkesutveckling
Framgångsfaktorer för Axel Weüdelskolan i arbetet med
att få SFI-elever gå snabbt uppåt i utbildningstrappan är
arbetet med den individuella digitala studieplanen som
tydligt visar elevens studieväg. Skolan gör tidigt eleverna
medvetna om vilken studietid de har till förfogande och
värdet av att de tar tillvara denna tid på ett bra sätt. Ett bra
mottagande av studievägledare och introduktionstester
av lärare som placerar eleverna på rätt studienivå är förutsättningarna för snabba förflyttningar mellan nivåerna
för att eleven ska passera så snabbt som möjligt med höga
resultat. Lärarna arbetar med kontinuerlig bedömning av
elevens kunskaper för att stödja detta arbete.
Alla SFI-elever får näringslivsinformation minst 2h/månad
under senare delen av SFI-tiden enligt planerat program
inom Näringslivsspåret. Ansvarig lärare med uppgift att

bjuda in gäster som bidrar till elevernas kunskaper om
näringslivets förutsättningar. Eleverna på C- och D-kursen samt grundläggande vuxenutbildningen uppskattar
detta mycket.
Jämställdhet
Rektorerna på Axel Weüdelskolan har arbetat med att
implementera gymnasieförbundets jämställdhetsplan
på skolan. En arbetsgrupp i personalen har arbetat med
att ta fram en lokal handlingsplan för hur personal och
elever ska jobba med jämställdhetsfrågor övergripande,
i respektive arbetslag och i enskilda kurser. Rektorerna
informerar vid skolstart för nya elevgrupper om likabehandlingsplanen och jämställdhetsplanen och om skolans policy i dessa frågor. Lärarna har genomgång av likabehandlingsplanen för alla. Skolan kommer att få arbeta
ännu tydligare med dessa frågor 2016 då det nu kommer
många nyanlända från krig, händelser och kulturer som
inte ser på jämställdhet på det sättet som det uttrycks i
skolans jämställdhetsplan.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

2015 har varit ett innehållsrikt år med många spännande
händelser. Aktiveteter har blivit möjliga bl.a. tack vare pengar från verksamhetsutvecklingsfonden och skolverket.
Skolan har arbetat intensivt under året med att förbättra
måluppfyllelsen framförallt inom de områden som härleds till politiska målen 2015 men även mot de nationella
målen. Tvärgrupper har skapats i personalgruppen inom
varje målområde där skolan jobbar med att bl.a. ta fram
handlingsplaner för att arbeta med mål.
Genom projekt/ modersmålsstöd/ skolverket har enheten fått ökad insikt i elevernas lärande, speciellt läs- och
skrivutveckling. Studieresor till andra vuxenskolor har
fört med sig många tankar kring utvecklingsarbete. Ett
möjlighetsbaserat tänkande som bygger på flexibilitet
och individualisering har växt fram.
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GDQ - grupputveckling för arbetslag har pågått under
hela året och kommer att fortsätta under 2016. VIS-konferens (Vuxenutbildning i samverkan) för administrativ
personal samt utbildning inom jämställdhet är ytterligare exempel på kompetenshöjande åtgärder.
Axel Weüdelskolan ser goda resultat för elever som får
möjlighet till språkpraktik inom SFI. Skolan har fått ytterligare en praktiksamordnare vilket möjliggör ytterligare
individanpassning enligt skolverkets normer. Skolan har
fått nya elevgrupper i form av elever från asylboenden
och elever från EU-länder. Detta ställer höga krav på samarbetet med Arbetsförmedlingen och Invandrarservice
och försörjningsstöd vilket har förstärkts ytterligare. Yrkesspåret, akademikerspåret och näringslivsspåret har
varit mycket positivt och har lett till ett utökat samarbete
med flera aktörer. Många intressanta föreläsare och studiebesök har gett eleverna vidare kunskaper. Utbildning
i Wittingmetoden har gett goda elevresultat på steg 1
inom SFI. Skolverkets betyg- och bedömningsutbildning
har genomförts med framgång.
Skolan har under 2015, istället för lärlingsutbildning, startat yrkesvux för särskild utbildning för vuxna. Skolan har
idag 7 elever på utbildningen.
Under året har skolan infört användandet av digitala studieplaner samt förbättrat kvalitetsarbetet genom uppföljningsenkäter, kursutvärderingar och trivselenkäter.
Inom gymnasiearbetslaget har en omvärldsbevakning
skett genom VUF-projekt där skolan har besökt andra
närliggande vuxenutbildningar inom 3KVH-kommunerna. Besöken har stärkt Komvux Kalmar som varumärke samt fått arbetslaget att samverka mer och ökat det
kollegiala lärandet. Även vård- och omsorgspersonal har
besökt andra skolor t.ex. vuxenutbildningen i Karlshamn.
Axel Weüdelskolan har under ett flertal år drivit ett pågående VUF- projekt, en forskningscirkel - ett forum för
svenska språkets utveckling i alla ämnen. En forskningscirkel som inkluderat lärare som arbetar på olika nivåer,
från SFI och grundläggande nivå till gymnasienivå. Deltagare i forskningscirkeln har studerat och diskuterat hur
svenska språket används i olika skolämnen. De har gjort
studieresor till bland annat bokmässan i Göteborg 2015,
föreläsningar om hur svenska språket kan användas och
förbättras i både ämnet svenska och andra ämnen. Skolan deltar även i Styrgrupp Söder i planering inför vårdoch omsorgscollege vars upplägg och organisation skolan kommer att följa från och med vårterminen 2016.
Skolan har en utvecklingsgrupp som leds av en IKT-pedagog för att utveckla IKT-användandet på skolan. Rekto-
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rerna träffar regelbundet IKT-pedagogen för att ta del av
elevers och personals IKT-utveckling/användning.
Skolan har även behövt se över säkerheten för både elever
och personal och ett samarbete med polisen har inletts.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

En strategisk framtidsfråga för fortsatt positiv utveckling
är hur skolan tillsammans ska använda de tillgängliga
resurserna för att klara av den förväntade stora elevtillströmningen.
Skolan kommer att fortsätta att utveckla sitt systematiska
kvalitetsarbete med utarbetade rutiner för verksamheten
för att nå målen och uppnå goda resultat. Arbetet kommer att fortsätta i personalgrupper för att ta fram handlingsplaner för hur enheten ska arbeta för att nå de politiska målen för 2016.
Skolan tror på en ökad måluppfyllelse genom ökad elevkontakt, införande av elevkontrakt för alla elever, ökad
elevnärvaro och en kvalitativ höjning vid användandet
av digitala individuella studieplaner. En fortsatt kvalitativ
utveckling av skolans organisation med enkäter med åtföljande åtgärdsplaner och analyser.
Axel Weüdelskolan vill ligga i framkant och tänker proaktivt. Enheten kommer att jobba för att få i drift en studiehall för alla elever där resurser över skolformerna samarbetar. Skolan kommer också satsa på en utökning av
modersmålsstöd, där de tillsätter 50 % från och med 1/1
2016. Skolan kommer att installera ett friskvårdsrum vilket är särskilt viktigt nu när många i personalen upplever
elevernas mindre välmående som en arbetsmiljöfråga.
Med ökande efterfrågan på utbildning hos Axel Weüdelskolan är ett lokalutnyttjande på bästa sätt av största vikt.
Skolans reguljära kurser kommer ha eftermiddags- och
kvällsundervisning.
Axel Weüdelskolan ska utveckla och utöka samarbetet
med övriga skolor i förbundet och behålla det fortsatt
goda samarbetet med Kunskapsnavet.
Under 2016 förväntas en certifiering av VO-college i länet. Axel Weüdelskolan vill utöka samarbetet med, och
kring, skolverksträffar inom VO-utbildningar i förbundet
samt planera upp nätverksträffar på Skolan för länets
vård- och omsorgslärare. Under året kommer det också
planeras för en ny YH-utbildning inom VO-sektorn.
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STAGE4YOU ACADEMY

Stage4you Academy ligger i Torsås, söder om Kalmar
och är en skola som vänder sig till elever som vill arbeta
praktiskt och kreativt med den senaste tekniken. Skolan
erbjuder ett högskoleförberedande gymnasieprogram
och ett yrkesprogram, SFI (Svenska för invandrare) samt
Särskild utbildning för vuxna.
På det högskoleförberedande gymnasieprogrammet
estetiska programmet erbjuder skolan inriktningarna
musik, spetsutbildning musik samt estetik och media.
Hantverksprogrammet inriktning hår- och makeupstylist
är ett yrkesprogram. Stage4you Academy har 90 elever
på gymnasieskolan och ca 40 elever går SFI eller Särvux.

UPPFÖLJNING AV DE PRIORITERADE MÅLOMRÅDENA

Alla elever ska nå kunskapsmålen
Elevhälsateamet (EHT) på Stage4you Academy arbetar
proaktivt för att stödja den fysiska och psykiska hälsan
genom en tidig reaktion på hög frånvaro, stöd för mentor
och förebyggande hälsoarbete m.m.
Skolans Särskilt Yrkesskickliga Lärare (SYL) för kontinuerlig en diskussion om pedagogik/didaktik utifrån
vetenskaplig grund, kollegialt lärande, kurs i betyg och
bedömning etc. på en högre nivå. Det innebär att pedagogerna ständigt utvecklas och utarbetar nya kunskaper
för högre måluppfyllelse. Fokus ska inte enbart spegla
bredden utan även spetsen så att alla skolans elever får
de utmaningar som just de strävar efter.

Analysen av utvärderingar som gjorts har bl.a. inneburit att skolan utökat undervisningstiden i främst kursen
svenska 3 och förstärkt lärarresurs i matematikkurserna
1b och 1a. Skolan har även i år fokuserat på studieteknik,
motivationshöjande åtgärder med hjälp av EHT-team,
förändrat utvecklingssamtalet där eleven ska ta ett större
ansvar för sin kunskapsutveckling. Skolan ska arbeta med
tidigare insatser när en elev bedöms få svårt att nå målen
(E) i ämnet. Insatserna består av pedagogisk utredning,
fler klasskonferenser, större möjligheter för specialstöd
och anpassningar av undervisningen, utökad undervisningstid m.m. Pedagogerna har under året arbetat mycket utifrån inkludering i klassrummet.
Stort fokus har legat på förbättrad närvaro där EHT arbetar på ett annorlunda sätt. Den totala närvaron på skolan
har ökat jämförelsevis med läsåret 14/15. Men fortfarande är en frånvaro på 15 % för hög. Viktigt att lägga märket till är att majoriteten av eleverna har låg frånvaro. Det
innebar att ett mindre antal elever står för merparten av
frånvaron . Skolan arbetar intensivt med eleverna med
hög frånvaro för att få dem att närvara på lektionerna och
att arbeta aktivt. Det gör skolan genom ett aktivt mentorskap som bygger på förtroendefulla relationer, aktivt EHT
med kurator/skolsköterska som arbetar proaktivt, rektor
som följer upp närvaron, samarbete med vårdnadshavare och andra aktörer såsom BUP, socialtjänst etc.
Rektor har uppmärksammat att skillnaden mellan jämförelsetalet mellan män och kvinnor är för stor. Noterbart är
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att de elever som inte lyckades få sin grundläggande behörighet på det estetiska programmet var samtliga män.
Ytterligare två skillnader är; att flickor mår psykiskt sämre
och att pojkar har högre frånvaro. När det gäller pojkars
frånvaro så märker Stage4you Academy av en motivationsbrist och brist på tydliga målbilder. EHT arbetar mer
förebyggande med pojkar och flickors närvaro genom
att se över elevers allmäntillstånd (hälsosamtal med skolsköterskan samt kuratorsamtal), har fler klasskonferenser,
fokus på studieteknik, inkluderande arbetssätt etc.
För att öka andelen elever som gör sig behöriga till högskolan informeras eleverna på hantverksprogrammet vid
läsårsstart om hur ett gymnasieprogram är uppbyggt
samt vad som krävs för högre studier. I och med elevens
individuella val sker en ny information och möjligheten
och fördelarna med att läsa in grundläggande behörighet till högskolan. Då finns även möjlighet för enskilda
samtal med studie- och yrkesvägledare.
Rektor har utvecklat sitt pedagogiska ledarskap med beprövad erfarenhet och forskning som utgångspunkt för
att skapa en organisation vad gäller schema, fördela resurser och leder lärprocesser för förbättrad pedagogik/
didaktik. Viktiga utvecklingsområden har varit analyser
av måluppfyllelsen, lärcirklar, kollegialt lärande och att
utveckla metoder för att höja elevernas eget ansvar för
och insikt i sina studier samt att öka forskningsanknytningen.
Stage4you Academy har sedan 2014 arbetat kontinuerligt för att utveckla lärarsamverkan för förbättrad pedagogik/didaktik. Det har inneburit att skolan har bedrivit
kollegialt lärande med syfte att förbättra undervisningen.
Rektor har även mer strukturerat besökt alla undervisande lärare och kopplat det till medarbetarsamtal och lönesamtal. Skolans pedagoger arbetar utifrån individuella
mål som är kopplade till undervisningen och som kon-
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tinuerligt utvärderas för förbättrad undervisning. Skolan
har skapat bokcirkel utifrån aktuell forskning som sedan
diskuterats i grupp och hur den forskningen kan användas på Stage4you Academy.
Skolan bedriver idag Svenska för Invandrare (SFI) samt
LÄRVUX på skolan. Målet de senaste åren har varit att
individanpassa undervisningen genom inköp av digitala verktyg samt digitala läromedel. På så sätt har varje
elev större möjlighet att arbeta mer självständigt med
tal, skrivande, lyssna på i och utanför skolan. Detta ökar
förutsättningarna för att eleverna kan slutföra sina kurser.
Skolan har ett nära samarbete med integrationsenheten
samt arbetsförmedlingen vilket medför att skolan kontinuerligt kan utvärdera varje elevs studieframgångar och
på ett snabbt och smidigt sätt bli informerade om progressionen inte är tillfredställande
Eleven i centrum – trygghet och trivsel
Trygghet och trivsel är mycket viktigt för Stage4you Academy. Skolan är liten vilket bidrar till att alla blir sedda
och uppmärksammade. På samtliga utvärderingar som
görs märks det att eleverna trivs på Stage4you. Skolan
kommer att fortsätta med detta framgångsrika arbete
via diverse aktiviteter som skolan arrangerar tillsammans
med bl.a. elevkåren och Torsås kommun. Skolan märker
av att eleverna inte alltid respekterar varandras behov av
studiero i klassrummet såsom arbetsmoral, mobiltelefoner, sen ankomst etc. I år utarbetar elever och personal
trivselregler tillsammans. Reglerna kommer sedan skrivas under av varje elev och pedagogerna måste sedan
tillsammans implementera trivselreglerna på ett mer uthålligt sätt än tidigare.
Personalen reagerar snabbt om de märker av att elever
inte trivs. Skolan har en nära kontakt med eleverna via
mentor, EHT-personal och övrig personal. Alla elever har
både hälsosamtal med skolsköterska och med kurator.
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De skapar därmed kontakt och eleven vet vem de kan
vända sig till om problem skulle uppstå.
Elever i behov av särskilt stöd
Inför läsåret 15/16 har Stage4you Academy arbetat intensivt för att arbeta inkluderande genom att ge eleverna tillgång till de presentationer läraren använder sig av
på lektionen, inläsningstjänst, ljudinspelningar etc. som
ett stöd för ökad kunskapsinhämtning. Elevhälsateamet
(EHT) arbetar även på ett annat sätt för att så tidigt som
möjligt fånga upp de elever som har behov av stöd och/
eller extra insatser för att öka möjligheten för eleven uppnå sin examen. Alla nya elever genomför både hälsosamtal med skolsköterska samt kuratorsamtal med kuratorn.
Skolan bjuder tidigt in till föräldramöte där vårdnadshavare har möjlighet att informera både mentor samt rektor.
Stage4you Academy har bedrivit ett målinriktat arbete
med utvecklingen av introduktionsprogrammet (IM) genom att tidigt utarbeta och kontinuerligt följa upp måldokument i samarbete med elev och vårdnadshavare.
Skolan har öppnat upp för yrkesinriktade, praktiska kurser och mer motiverande insatser för IM-elever. Dessutom har skolan tagit till sig mycket ny kunskap om vikten
av ett professionellt bemötande av elever i målgruppen
samt haft mycket kontakter inför och under skolgången
med andra inblandade aktörer. Fortsatt arbete med att
vidga möjligheterna för elevgruppen bland annat genom att utöka samarbetet med yrkesintroduktion på introduktionsprogrammet (IMYRK).
Skolhälsovårdens uppdrag är att främja, förebygga och
stödja elevernas utveckling mot målen. Skolhälsovården finns på plats i skolan under hela skoldagen vilket
gör att skolan anser att målet är uppfyllt. I och med att
skolhälsovårdens personal övergått till semestertjänster
har möjligheterna till att utvärdera, planera och samverka ökat. Elevhälsan, främst kuratorer och skolsköterskor,
tillsammans med andra personalgrupper initierar, planerar och genomför olika aktiviteter i linje med likabehandlingsplanen och arbetet mot kränkande behandling samt
drogrelaterade frågor.
Digital kompetens
I och med att lärarna på Stage4you Academy hela tiden
utvecklar sin digitala kompetens så ökar möjligheten för
eleverna att öka sin. Skolan har inför läsåret 15/16 haft
flera utbildningstillfällen för eleverna så att deras digitala
kompetens ska öka. De tillfällena har innehållit allt från
Google-dokument, Google Classroom, presentationsteknik, inläsningstjänst, källkritik, informationssökning o.s.v.
Om någon elev har svårt för de digitala hjälpmedlen så
finns en specialpedagog som ger extra hjälp vid behov.
Skolan har under flera år arbetat med att stärka lärarnas
digitala kompetens och fokus har legat på hur digitala
verktyg kan stärka undervisningen. Rektor har tillsammans med IKT pedagog samt SYL arbetat enträget för att

utveckla de digitala redskapen utifrån pedagogiska och
didaktiska utgångspunkter. Stage4you Academy kommer att koppla forskningen på ett tydligare sätt än idag
så att skolan vet att det som görs hela tiden ska öka skolans måluppfyllelse.
Rektor för fortlöpande diskussioner med IKT-pedagog
samt SYL för att utveckla skolans och sin egna digitala
kompetens.
Ekonomi i balans
Budgeten för skolan omfattar 12,0 mkr. Stage4you Academy gick in i 2015 med en kostymanpassning på drygt
3 mkr. I budgetprocessen hade man en god prognos om
kommande förstaårselever vid höstterminen 2015 och
effekten blev därmed marginell med minus 0,1 mkr.
Årets utfall för skolan är ett underskott om 2,0 mkr. Komvux genererar ett lite överskott om 0,3 mkr men då det
Estetiska programmet producerar ett underskott om 2,1
mkr och Hantverksprogrammet likaså med 0,4 mkr så är
utfallet totalt sett negativt.
Komvuxverksamheten överskrider sin budget avseende
köp av grundläggande vuxenkurser med 0,3 mkr. Detta
täcks dock upp av ett intäktsöverskott inom SFI verksamheten avseende undervisning för elever inom etableringen. YH utbildningen ”Be@m” (Broadcasting, event och
management) startades aldrig under hösten då elevunderlaget inte var tillräckligt och därmed visar på ett visst
underskott avseende upparbetade kostnader.
SFI och yrkesutveckling
Rektor anser att Stage4you Academy idag har ett bra
upplägg för undervisningen i svenska för invandrare (SFI)
där eleverna har stora möjligheter till individuella lösningar genom digitalisering, webblicenser och att kombinera praktik med skola etc. Vid inskrivningen skapas en
individuell studieplan som hela tiden förändras utifrån
elevens progression under studietiden. Strävar efter att
hela tiden arbeta utifrån elevens kunskapsnivå, yrkesoch studiebakgrund. Skolan utvecklar pedagogiska samt
didaktiska metoder och har ett nära samarbete med integrationsenheten och arbetsförmedlingen. Det har inneburit att varje enskild elev har möjlighet att arbeta enskilt
med en till en dator i den takt som passar eleven. Eleven
kan därmed både arbeta i skolan samt hemma för att få
den utveckling som behövs i det svenska språket.
Stage4you Academy har alltid haft god närvaro på SFI.
Skolan arbetar tätt nära integrationsenheten samt arbetsförmedling och träffas dem regelbundet för att diskutera pedagogiska och enskilda elever. Om det uppstår
några problem så har skolan allt som oftast en samsyn
och ett gemensamt ansvar för att komma tillrätta med de
problem som kan uppstå. SFI-elever får näringslivsinformation under senare delen av SFI-tiden i samarbete med
integrationsenheten i Torsås kommun.
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Jämställdhet
Analysen av Stage4you Academys statistik visar på att
jämställdheten inte är vad den borde vara. Män har idag
sämre måluppfyllelse (andel med examensbevis) och
lägre meritvärde än kvinnor och en förklaring är sämre
närvaro. Skolan har arbetat mycket målmedvetet med
frånvaro problematiken de senaste åren men märker att
det går åt rätt håll. Under innehavande läsår kommer skolan arbeta med det här inom EHT genom samtal, aktivitetsdag, kontakt med hemmet etc.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Det föregående året har varit mycket intressant och givande. Stort fokus har varit på pedagogisk utveckling
för att ständigt förbättra undervisningen i klassrummet
för att hela tiden öka måluppfyllelsen och att hela tiden
förnya sig utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Det
har skett genom ett tätt samarbete mellan rektor, Särskilt
Yrkesskicklig Lärare (SYL) och övrig personal på skolan.
Stage4you Academy’s elever har gjort avtryck i media
under året. Kalle Johansson deltog i Melodifestivalen.
Under tävlingen ”Svensktoppen nästa” deltog flera elever
från Stage4you Academy och vann Kalmarfinalen gjorde
Fanny Nilsson, som i augusti fick åka till Göteborg för riksfinalen.
Elever på hantverksprogrammet inriktning hår- och makeupstylist tillämpar sina nya förvärvade kunskaper inför
alla konserter som genomförs, speciellt under skolans
årliga halloweenkonsert får eleverna verkligen visa prov
på sina kunskaper. Därutöver tillämpar eleverna sina
kunskaper och kreativitet under olika teman såsom avant-garde, portfolio, brud och bröllop.
Eleven på skolans estetiska program inriktning estetik
och media har erhållit förstärkta kunskaper inom rörlig
bild och ljudproduktion. Merparten av konserterna filmas och ”streamas” (en process där en ljud- eller bildsignal överförs digitalt från en källa till en mottagare), vilket
sker som en del av utbildningen. Eleverna arbetar även
mycket med ljud- och bildproduktion inom olika media
och genomför uppdrag åt skilda aktörer.
I januari fick förbundet besked om att skolans YH-ansökan blivit beviljad. Utbildningen går under namnet
BE@M (Broadcast, event and managment) och vänder
sig till elever som vill arbeta inom framtidens mediascen.
Skolan påbörjade en marknadsförings- och utbildningsplan och antalet utbildningsplatser var 20 stycken. Antalet sökanden var emellertid för få till den omgång som
skulle starta under 2015, så styrelsen beslutade att avvakta med en antagning.
Samtidigt som skolan bedrivit ett pedagogiskt utvecklingsområde så har mycket fokus varit på att få ett ökat
elevunderlag. Stage4you Academy fick dock inte det
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antalet elever som skolan strävade efter och som en
konsekvens av det sviktade elevunderlaget samt stora
ekonomiska underskott, så presenterades det för styrelsen under hösten en utredning med olika framtida scenarier. Under året fördes intensiva diskussioner mellan
Kalmarsunds gymnasieförbund och Stage4you AB (som
bedriver karaktärsdelen inom det estetiska programmet).
Utgångspunkten var att hitta en lösning på de stora ekonomiska förlusterna. Förhandlingarna utmynnande i att
en etablering i Kalmar vore fördelaktig och Stage4you AB
inkom med ett bud till Kalmarsunds gymnasieförbunds
styrelse under hösten 2015. Ett anbud som både av juridiska och ekonomiska skäl var omöjligt att bejaka.
Den 23 oktober beslutade Kalmarsunds gymnasieförbunds styrelse att flytta skolans program till skolor i Kalmar från och med läsåret 2016/2017 och driva utbildningarna helt i egen regi.
Avtalet med Stage4you AB löper vidare till 2016-06-30 för
att därefter upphöra.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Med anledning av förbundsstyrelsens beslut hösten 2015
kommer skolans program att flyttas från och med läsåret
2016/2017 till:
- Jenny Nyströmskolan; estetiska programmet, inriktning
musik, spetsutbildning musik, estetik och media
- Lars Kaggskolan; hantverksprogrammet; hår- och makeupstylist
- Axel Weüdelskolan; SFI samt Lärvux
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ÖLANDS GYMNASIUM

Ölands Gymnasium är en liten och trivsam skola som omfattar många olika skolverksamheter. Sammanlagt har
skolan ca 200 elever. Skolan ligger i Borgholm och består
av en skolenhet med en rektor.

veringen och moralen att klara kurserna med godkända
betyg sjönk. Det var viktigare att fixa jobbet i köket än att
klara skoljobbet. Skolan har haft motiverande samtal för
elever som är skoltrötta och en tät föräldrakontakt.

Här finns gymnasieprogrammen restaurang- och livsmedelsprogrammet samt hotell- och turismprogrammet,
men också introduktionsprogrammen.

Fördelningen flickor och pojkar har varierat väldigt under
de 12 år som skolan gjort intag. Förutom i någon enstaka
klass så är det flickorna som når de bästa medelbetygen.
Däremot är det inte ovanligt att pojkarna har minst lika
bra eller ibland högre betyg i karaktärsämnen. Pojkarna
har tillbringat mer tid i köket än flickorna, jobbat extra
kvällar och helger i stor omfattning eftersom det är roligare att jobba och tjäna pengar än att vara i skolan och
ha teori. En viktig faktor är attityden bland många killar
att det inte är tufft att plugga och vara duktig i skolämnen.

Ölands Gymnasium bedriver också vuxenutbildning i
form av gymnasiala kurser, undersköterskeutbildning
och utbildningar inom yrkes- och lärlingsvux. Skolan
erbjuder Svenska för invandrare, Särskild utbildning för
vuxna (Lärvux) och en yrkeshögskoleutbildning till Köksoch Restaurangchef.

UPPFÖLJNING AV DE PRIORITERADE MÅLOMRÅDENA

Alla elever ska nå kunskapsmålen
En hög andel av eleverna på Ölands Gymnasium har redan från början av sina gymnasiestudier siktet inställt på
att få med de specifika kurserna som krävs för grundläggande behörighet. Skolan uppmuntrar även eleverna till
att studera de tre kurserna under sina gymnasieår. Samläsning med komvux gör det möjligt till en acceptabel
kostnad. Ett tretimmars extra pass i veckan läggs ut för
detta.
Skillnaden i jämförelsetal mellan kvinnor och män har
ökat under året. Flera av pojkarna som slutade vårterminen 2015 var tämligen skoltrötta och hade tappat motivationen att plugga. De ville helst av allt bara ha ett jobb.
Något som ett par också fick under årskurs tre. Tidvis
inkräktade jobbet på skolan vilket fick till följd att moti-

Skoltrötthet, brist på motivation och en benägenhet att
tacka ja till jobb i stället för att närvara på lektioner har
gjort att närvaron minskat något sedan förra mätningen.
En inställning att närvaro inte är viktig eftersom gymnasieskolan är frivillig förekommer, även bland föräldrar. En
sorts oförståelse eller brist på insikt från vissa föräldrar att
närvaro i skolan är viktigt och spelar roll. Skolan kommer
involvera vårdnadshavare till elever som är “skoltrötta”
och stannar hemma från skolan tidigare. Motiverande
samtal är en insats som skolan kommer att använda sig
av för att öka närvaron.
Omorganisationen 201,3 då personer med olika stödfunktioner bl.a. ekonomi och kvalitetsarbete, har frigjort
tid för rektor att utveckla sitt pedagogiska ledarskap. Utöver detta reducerades antalet centrala arbetsgrupper
vilket frigjort tid för viktigt arbete med pedagogerna på
skolan. Rektor har getts möjlighet att delta i Skolriksda-
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gen, Nordiska skolledarkongressen och Borgholmskonferensen som gett inspiration och tankar kring ledarskapet i skolan. Rektor har initierat gemensam fördjupning
av Dylan Williams ”Att följa lärande” och hans tankar kring
formativ bedömning, samt introducerat och har aktivt
deltagit i webbkursen ”Betyg och bedömning” tillsammans med lärarna på skolan.
Förbundets gemensamma satsning på Digital kompetens och utvecklingen av densamma tillsammans med
IKT-pedagogerna och SYLarna har ökat och utvecklat
det kollegiala lärandet. Lärarna deltar i gemensam KPT
inom bl.a. formativ bedömning och kollegialt lärande.
Dela-kulturen är i fokus inom förbundet och på den egna
skolan. Personalen börjar veckan med att ha gemensamt
”Måndagsmöte” en möjlighet för avstämning och planering. Aktuella utvecklingsområden är de tre spåren – ”Den
goda måltiden”, ”Entreprenörskap” och ”En hälsosam livsstil”.
Den grundläggande vuxenutbildningen (GRUV) har fört
en sovande tillvaro på skolan under de senaste åren men
i och med att SFI växer och eleverna klarat kursen SFI D
har GRUV tagit fart igen under 2015. Från en handfull till
45 elever, där 9 av 10 har invandrarbakgrund. Eleverna
behöver eller vill studera vidare inom GRUV och gymnasial vuxenutbildning. Studiemotivationen hos eleverna
är i regel hög. Ölands Gymnasium har fått en annan målmedveten elevgrupp inom grundläggande vuxenutbildning i skolans invandrarelever vilket bidragit till en hög
måluppfyllelse som följd.
Andel studerande som slutför påbörjade kurser inom
gymnasial vuxenutbildning är hög. En faktor är att många
studerande kommer för att komplettera sina tidigare be-
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tyg inför studier på högskola eller universitet. Motivationen att klara kurserna är hög. Arbetet inom den digitala
satsningen, formativ bedömning, betyg och bedömning
har bidragit till en större medvetenhet kring värdet av
uppföljning av elevernas resultat, analys och inte minst
feedback till eleverna. En ökad medvenhet kring utvärderingar och uppföljning av resultat är andra viktiga
faktorer för måluppfyllelsen. Utvärderingar under och i
samband med kursernas avslut synliggör lättare eventuella brister. De extra stödpassen på skolan är öppna även
för komvuxeleverna och nyttjas frekvent. Möjligheten att
kunna komma och studera på skolan är viktigt för många
Komvuxelever.
Eleven i centrum – trygghet och trivsel
Eleverna på Ölands Gymnasium är i regel nöjda med skolan och sin skolgång. Det är en liten skola där alla känner
alla och var och en blir sedd vilket bidrar till trygghet.
Närheten till lärarna och övrig personal samt bra och
välutrustade lokaler bidrar till trivseln. Det finns ett väl
fungerande samarbete med entreprenören som sköter
utbildningen i karaktärsämnena på skolan. Utbildningen
i karaktärsämnena har varit av hög kvalitet och eleverna
har haft daglig tillgång till skickliga yrkesmän och yrkeskvinnor som blivit förebilder i deras blivande yrke.
De senaste åren har skolan arbetat målmedvetet med
likabehandling, genusperspektiv, normkritiskt tänkande,
respekt och tolerans då resultatet på denna punkt flera
år varit lågt. Förutom deltagande i förbundets gemensamma satsning på Hållbar Jämställdhet har skolan
arbetat med stiftelsen Friends som hållit i utbildningar
och föreläsningar på skolan. De har varit mycket uppskattade av eleverna som varit delaktiga i planeringen
av skolans jämställdhetsdagar. Detta har medfört ett hö-
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gre omdöme från eleverna i trivselenkäten. Skolans dag
där alla skolans elever deltagit och lärt känna varandra
uppskattades enormt och bidrog till många nya kompisar över klass- och nationalitetsgränser.
Kursutvärderingarna visar att eleverna anser att ordningen på lektionerna är bra. Arbetsklimatet i klassrummet
hänger nära ihop med bemötande och respekt mellan
de som befinner sig i rummet; elever- elever, elever-lärare. Skolans lärare skapar intresse för kursen och deras
engagemang och kunskap i ämnet är också avgörande.
En elev som blir sedd och får uppmärksamhet brukar
inte ha anledning att störa ordningen och arbetsmiljön.
Elever i behov av särskilt stöd
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. Lärarna arbetar med formativ bedömning med feedback och kontinuerlig uppföljning blir ett stöd för eleven. Skolan har fram till nu inte
haft något behov av studiehandleding på modermålet
då det inte har funnits elever med ett annat modersmål
inom gymnasieskolan.
Ölands Gymnasium har en skolsköterska på 20 % för 35
elever. Skolsköterskans tid är nu fördelad så att alla elever ska ha möjlighet att träffa henne. Sedan januari 2015
finns en speciallärare/specialpedagog med timanställning.

stöttat rektor i framtagandet av en plan för skolans digitala utveckling. Rektor har deltagit i lärarnas olika digitala
aktiviteter och fortbildning.
Projektet ”Det mobila digitala klassrummet” har genomförts under 2015. Med projektet ville lärarna skapa en
mer ändamålsenlig pedagogisk arbetsmiljö med digitala
verktyg som stöd i det pedagogiska arbetet, ett mobilt
digitalt klassrum som man kan ta med sig var helst undervisning sker. Materialet har också kommit till användning för skolans nya elever på introduktionsprogrammet
som fått använda det i sin undervisning.
Med verktygen förflyttar alla sig lätt utanför skolans
väggar och kan samla in och bearbeta kunskap t.ex. vid
idrottslektioner, exkursioner, spelifierat lärande och AR
(augmented reality). Verktygen underlättar och stödjer
också den formativa bedömningen och det kollegiala lärandet genom att erbjuda en dokumentation i ett digitalt
format av olika delar av elevernas kunskapsutveckling för
hela arbetslaget.
Ekonomi i balans
Budgeten för skolan omfattar 11,4 mkr. Ölands Gymnasium gick in i 2015 med en kostymanpassning på nära
1,4 mkr. Restaurang- och livsmedelsprogrammet fick sju
färre elever till årskurs ett vid höstterminen 2015 jämfört
med vad budgeten var baserad på. Då skolan ersätter
entreprenören som handhar restaurang- och livsmedelsprogrammets elever med ersättning för grupp om minst
16 elever per årskurs så reduceras inte kostnaderna i takt

Digital kompetens
Samtliga gymnasieelever på Ölands gymnasium har under sin studietid tillgång till en Mac och komvuxeleverna
får låna en Chromebook under lektionstid. Då lärarnas
digitala kompetens ökar och användandet av digitala
hjälpmedel i undervisningen ökar, ökar samtidigt elevernas digitala kompetens på köpet. Ett exempel är att alla
arbetar i Google Classroom. Samläsningen mellan gymnasieelever och komvuxelever gör att komvuxelevernas
digitala kompetens ökar på köpet då de arbetar digitalt i
klassrummet. I år har skolan använt nya digitala verktyg.
T.ex. har digitala skrivplattor använts i matematik. Aktivitetsband har använts i ämnet idrott och hälsa, mobiltelefoner med olika appar med mera.
All den fortbildning som skett sedan starten av den digitala satsningen tillsammans med LIN Education och
inte minst med IKT-pedagogerna gör att lärarnas digitala
kompetens fortsätter stärkas. Rektors digitala kompetens och förmåga att leda digitaliseringen har utvecklats
i processleding med LIN. Tillgången till IKT-pedagog har
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med att eleverna minskar på samma sätt som på exempelvis Stage4you Academy som likt Ölands Gymnasium
köper in undervisning i karaktärsämnen från entreprenör.
Årets utfall för skolan är ett underskott om 0,3 mkr där
komvuxverksamheten producerar ett överskott om 0,3
mkr beroende till största delen på verksamheten inom
SFI. Borgholms kommun har fram till 2015 bedrivit SFI
undervisning för nyanlända flyktingar inom etableringen
i egen regi men från årets början så får de sin undervisning på Ölands Gymnasium. Grundläggande vuxenverksamhet, där bland andra de som studerat färdigt på SFI
fortsätter sina studier, har dock ett underskott om 0,4
mkr då verksamheten har startats upp under året och
omfattningen var delvis okänd vid ingången av året.
Restaurang- och livsmedelsprogrammet visar på ett underskott om 0,8 mkr medan Hotell- och turismprogrammet bär sina kostnader.
Under hösten 2015 startades språkintroduktion återigen
på Ölands Gymnasium och finansieringen sker genom
en omfördelning från centrala medel till enheter som har
programmet.
SFI och yrkesutveckling
Andel studerande som slutför påbörjade kurser i svenska
för invandrare (SFI) är hög på Ölands gymnasium. Motivationen att lära sig svenska språket är hög och eleverna
är också medvetna om att de behöver ha kursen D med
sig från SFI för att få jobb etc. Skolan har ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen som besöker de stude-
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rande och ger information på svenska eller annat språk
med hjälp av tolk. Närvaron på SFI är godkänd men skulle
kunna bli bättre. En genomgång av frånvaron inom SFI
visar att frånvaro ofta beror på antingen att en förälder är
hemma med sjukt barn eller har fått instegsjobb. Diskussion förs med Borgholms kommun och Arbetsförmedlingen om annat upplägg på praktik och instegsjobb för
att öka närvaron i skolan.
SFI-elever får näringslivsinformation via Arbetsförmedlingen som kommer regelbundet, fackliga organisationer kommer en gång per år och socialförvaltningen
informerar om jobb inom vår- och omsorg och olika
branscher informerar om sina företag.
Jämställdhet
Rektor bedömer att Ölands gymnasium har en god jämställdhet på skolan. Antalet anställda kvinnor på skolan
är i majoritet men jämställdhet är ju så mycket mer än
antalet män och kvinnor på en arbetsplats. Skolan arbetar med hållbar jämställdhet och medvetandegörandet
av jämställdhetsfrågor i all undervisning.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Det treåriga projektet Strategiutveckling Ölands Gymnasium avslutades den 31 januari 2015. Från gymnasieförbundets sida fanns en tanke om en fortsättning men
då medBorgholms kommun som projektägare och medverkan från såväl Regionförbundet, Mörbylånga kommun som gymnasieförbundet. Avsikten med det nya
samarbetet var att ytterligare stärka Öland som en stark
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gastronomisk region, men projektet kunde inte fullföljas
då flera av de tilltänkta samarbetspartnerna drog sig ur.
Förbundet har dock fortsatt sina satsningar vid Ölands
gymnasium vad gäller den gastronomiska akademin
med olika gästföreläsare.
Halltorps Gästgiveri fick en ny ägarkonstellation i februari
månad och skolan förlängde avtalet inom restaurangutbildningen till sommaren 2018.
Under några år bedrevs undervisningen i SFI (svenska för
invandrare) inom etableringen av Borgholms kommun.
Från februari började kommunen åter fasa över ansvaret
till Ölands Gymnasium och gymnasieförbundet. Från och
med den 1 juni är all SFI åter samlad på skolan. Under
sommaren studerade 29 elever svenska för invandrare.
Under hösten 2015 växte antalet till 60 personer och 2,5
lärartjänster har anställts.
Den 18 augusti 2015 påbörjade skolans sista elever på
restaurang- och livsmedelsprogrammet samt hotell- och
turismprogrammet sin utbildning. Efter flera års underskott beslutade styrelsen den 23 oktober att Ölands
Gymnasium inte skulle göra någon antagning för 2016.
De elever som finns på skolan går dock klart sin utbildning på skolan.
Den 29 september startar skolans första yrkeshögskoleutbildning (YH); Köks-och restaurangchef med 21 studerande. Denna utbildning pågår till den 1 april 2016.
Skolan har under hösten ansökt om statsbidrag för ytterligare 2 nya YH-utbildningar; gastronomisk kock samt
destinationsutvecklare.
Borgholms kommun har, liksom övriga kommuner i regionen, tagit emot många flyktingar under hösten. Antalet
ensamkommande ungdomar har likaså ökat. Gymnasieförbundet beslutade att åter starta upp språkintroduktionsprogrammet (IMS) på Ölands Gymnasium (skolan
hade en klass vinter/vår 2013) och den 9 november 2015
tog skolan emot 26 IMS-elever. Två lärare har anställts för
att täcka det ökade behovet av undervisning. Då situationen är ansträngd vid Lars Kaggskolan beslutades att
de elever som bor i Borgholms kommun fortsätter sin
skolgång på Ölands Gymnasium efter juluppehållet. Vid
tiden för julavslutning var ytterligare 30 elever anmälda
till skolgång på introduktionsprogrammet.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Svenska för invandrare (SFI) kommer att öka i antal även
under 2016. Vid vårterminens start 2016 har skolan 75
elever på SFI, varav de allra flesta inom etableringen, och
fler är på ingång. Allteftersom de blir klara med SFI D-kurs
går många över till att läsa kurser på grundläggande
vuxenutbildning, (GRUV). Under 2015 hade skolan 45
GRUV-elever med annat modersmål än svenska.

Språkintroduktionsprogrammet (IMS) kommer även det
att växa om än kanske inte i samma takt som under hösten 2015. Flera av förläggningarna stänger under våren
vilket innebär att de elever som har sitt boende där kommer att anvisas till annan ort i Sverige såvida de inte hinner få uppehållstillstånd innan dess. Uppdraget/målet är
att så många elever som möjligt ska göra sig behöriga till
ett nationellt gymnasieprogram senast det året är de fyller 19. Med vuxenutbildningen som bas kan skolan skapa
en ny nisch och erbjuda studier på högstadienivå/grundläggande nivå för IMS-eleverna. Kompetensen finns på
skolan för att klara detta.
En restaurangutbildning startar upp i februari i Komvux
regi och förhoppningsvis sker det ytterligare en antagning till YH-utbildningen.
Det stora antalet nya elever gör att inköp av bänkar
och stolar måste göras samt att utöka antalet klassrum.
Ett förtroendefullt och gott samarbete med Borgholms
kommun har lagt grunden för att säkra lokalbehovet.
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Redovisningsprinciper

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 var med dem 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 %.
Beräkningen av pensionsskulden är framtagen av Skandia.

AVSKRIVNINGAR

Lager har värderats enligt ”lägsta värdets princip” LVP, vilket betyder det lägsta av anskaffnings- eller netto-försäljningsvärdet (verkligt värde).
Rak avskrivning innebär att ett lika stort belopp kostnadsförs varje år under avskrivningstiden. Plan-enliga
avskrivningar görs enligt kommunförbundets förslag till
avskrivningstider.
De olika avskrivningstiderna för investeringar är:
Inventarier
10 år
Stadigvarande undervisningsmaterial
5 år
Förbundet investerar endast i stadigvarande undervisningsmaterial samt inventarier och äger inte några byggnader. Detta innebär att komponentavskrivning och övrig klassning av komponenter inte är aktuell.

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 0,5 prisbasbelopp och gäller som gemensam
gräns för materiella- och immateriella tillgångar.

KAPITALTJÄNSTKOSTNADER

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

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 % för medlemsavgift Pacta för de grupper det
berör. Gruppen uppehållslön är i bokslut 2015 uttagen efter
lönekörning i januari 2016 vilket den inte var bokslut 2014.
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Resultaträkning och finansieringsanalys

RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS
RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS
NOT

BUDGET

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

2015

2015

2014

2013

2012

2011

Verksamhetens intäkter

1

102,8

123,7

118,0

96,2

86,8

128,7

Jämförelsestörande intäkter

1

0,0

3,5

0,0

6,9

8,2

0,0

Verksamhetens kostnader

2

-491,4

-513,0

-507,4

-528,1

-524,4

669,3

Pensionskostnader m.m.

3

-17,1

-16,5

-15,9

-16,9

-19,2

0,0

Avskrivningar

4

-2,8

-3,0

-2,8

-2,9

-3,8

-4,6

-408,5

-405,3

-408,1

-444,9

-452,4

-445,2

Verksamhetens nettokostnad
Medlemsbidrag

5

408,6

408,6

412,1

429,4

431,9

454,2

Statsbidrag

6

0,0

1,7

6,3

14,1

27,0

14,7

Finansiella intäkter

7

0,5

0,1

0,4

1,3

2,0

2,2

Finansiella kostnader

8

0,0

0,0

0,0

-0,4

-0,2

0,0

0,5

5,1

10,7

-0,5

8,3

25,8

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

2015

2014

2013

2012

2011

Årets resultat
NOT
(TKR)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
5,1

10,7

-0,5

8,3

25,8

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Resultat av finansiella poster
10

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång

4

3,0

2,8

2,9

3,8

4,6

0,0

0,0

0,0

-0,1

0,0

Avsättning till pensioner

13

0,2

-2,9

1,6

-0,1

-13,8

Övrigt

14

-0,7

-0,7

-1,3

-0,7

0,0

0,0

0,04

0,1

0,0

0,0

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

11

41,7

12,5

0,9

-39,9

-4,2

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

15

-36,2

3,0

-2,4

14,8

-13,3

13,1

25,4

1,3

-14,0

-0,9

-4,5

-4,8

-3,9

-3,4

-2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Försäljning

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

Medel från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

9

Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

-4,5

-4,8

-3,9

-3,3

-2,7

Nyupptagna lån

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Amortering av skuld

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Försäjning av finansiella anläggningstillgångar

10

Medel från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökning av långfristiga fodringar

0,0

0,0

-0,1

0,0

0,0

Medel från finansieringsverksamheten

0,0

0,0

-0,1

0,0

0,0

ÅRETS KASSAFLÖDE

8,7

20,6

-2,7

-17,2

-3,6

Likvida medel från årets början

83,8

63,2

65,9

83,1

86,7

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

92,5

83,8

63,2

65,9

83,1
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11a

Balansräkning

BALANSRÄKNING
KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
(MKR)

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

NOT

2015

2014

2013

2012

2011

Maskiner och inventarier

9

16,8

15,3

13,3

12,4

12,8

Finansiella anläggningstillgångar

10

0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

16,9

15,4

13,5

12,4

12,9

0,7

0,7

0,8

0,8

0,8

11

39,1

80,8

93,2

94,2

54,2

12

92,5

83,8

63,2

65,9

83,1

Summa omsättningstillgångar

132,3

165,3

157,2

160,9

138,2

TILLGÅNGAR

149,1

180,7

170,7

173,3

151,1

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

2015

2014

2013

2012

2011

Ingående eget kapital

71,5

60,8

61,3

53,1

27,2

Direktbokning eget kapital

-8,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets resultat

5,1

10,7

-0,5

8,3

25,8

67,8

71,5

60,8

61,3

53,1

Anläggningstillgångar

Långfristig fordran

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar
Kassa och bank

NOT

Eget kapital

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner

13

2,0

1,8

4,7

3,1

3,2

Andra avsättningar

14

9,4

1,3

2,0

3,3

4,0

Skulder
Långfristiga skulder

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kortfristiga skulder

15

69,9

106,1

103,2

105,6

90,8

Summa skulder

81,3

109,2

109,9

112,0

98,0

EGET KAPITAL OCH SKULDER

149,1

180,7

170,7

173,3

151,1

30,8

33,3

37,4

34,5

32

38,2

41,3

46,4

43

39

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser före 980101

17

inklusive löneskatt
Borgensåtaganden

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

84,7

126,7

174,3

134

149

Anläggningskapital

16,9

15,4

13,5

12,4

12,9

Rörelsekapital

62,4

59,2

54,1

55,4

47,4

Soliditet

45%

40%

36%

35%

35%

Likvida medel

92,5

83,8

63,2

65,9

83,1

Leasingåtaganden operationella

18

Nyckeltal

ÅRSREDOVISNING 2015 | 63

Drift- och investeringsredovisning

DRIFTSREDOVISNING
DRIFTREDOVISNING
(TKR)
ENHET INKL INTERNA POSTER

KOSTNADER INKL
AVSKRIVNINGAR + IR
BUDGET

REDOVISNING

INTÄKTER INKL STATSBIDRAG

NETTO

BUDGET

REDOVISNING

BUDGET

REDOVISNING

AVVIKELSE

Gemensamt

59 429

65 343

21 581

31 909

37 848

33 434

4 413

Interkommunalt

85 799

76 366

72 207

79 795

13 592

-3 429

17 021

Förbundskontoret

13 881

12 653

180

233

13 701

12 420

1 281

Skolområde 1

192

705

0

253

192

452

-260

Lars Kaggskolan

104 009

109 609

6 297

8 435

97 711

101 174

-3 463

Stagneliusskolan

75 494

81 058

1 298

2 508

74 196

78 550

-4 354

Jenny Nyströmsskolan

120 112

126 794

7 783

10 158

112 329

116 636

-4 307

50

13

0

0

50

13

37

44 017

45 791

12 340

15 051

31 677

30 740

936

Skolområde 2
Axel Weüdelskolan
Ölands Gymnasium

4 226

5 614

53

876

4 172

4 738

-565

Öland - komvux

7 520

8 724

272

1 767

7 247

6 957

290

Stage4you academy

9 859

12 346

106

249

9 753

12 096

-2 344

Torsås - komvux

2 633

2 878

350

934

2 283

1 944

339

Varav avskrivningar

-2 752

-3 011

0

0

-2 752

-3 011

259

0

0

0

-1 711

0

1 711

-1 711

Varav interna poster

-19 016

-29 020

-19 016

-29 020

0

0

0

Varav statsbidrag
finansiering pensioner

-13 897

-14 002

0

0

-13 897

-14 002

105

Avsättning omstr S4U

0

6 452

0

0

0

6 452

-6 452

Avsättning kommunalt åtagande

0

2 989

0

0

0

2 989

-2 989

Gy11

0

-631

0

0

0

-631

631

Intern ränta

0

0

700

756

-700

-756

56

1 243

2 330

0

1 555

1 243

774

469

Verksamheten

492 796

513 002

104 152

123 749

388 645

389 253

-608

Avskrivningar

2 752

3 011

0

0

2 752

3 011

-259

Återbet FORA

0

0

0

3 482

0

-3 482

3 482

17 127

16 494

0

0

17 127

16 494

633

Externa projekt

Pensionskostnader
Medlemsbidrag

0

0

408 574

408 574

-408 574

-408 574

0

Statsbidrag

0

0

0

1 711

0

-1 711

1 711

Finansnetto/internränta

28

11

477

98

-449

-88

-362

512 704

532 517

513 203

537 613

-500

-5 096

4 597

Resultat
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Drift- och investeringsredovisning

INVESTERINGSREDOVISNING
INVESTERINGSREDOVISNING
(TKR)

BUDGET 2015

REDOVISNING 2015

REDOVISNING 2014

Gemensam vht

1010

546

1 181

Lars Kaggsskolan

1050

1 568

739

Stagneliusskolan

1390

1 512

2 279

Jenny Nyströmsskolan

1060

830

334

Axel Weudelskolan

300

0

160

Ölands Gymnasium och komvux

100

17

0

Stage4you Academy och komvux

100

0

53

5 010

4 473

4 745
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Noter

NOTER
NOT 1: VERKSAMHETENS INTÄKTER

2015

2014

2013

2012

2011

Intäkter enligt driftredovisning exkl statsbidrag

123,7

118,0

96,2

86,8

128,7

Jmf störande post återbetalning AFA

3,5

0,0

6,9

8,2

0,0

Interna intäkter

29,0

40,8

37,9

0,0

24,2

Summa

156,3

158,9

141,0

95,0

152,8

NOT 2: VERKSAMHETENS KOSTNADER

2015

2014

2013

2012

2011

Kostnader enligt driftredovisning

-503,6

-507,4

-528,1

-524,4

-535,2

Avsättning omstr S4U

-6,5

0,0

0,0

-33,0

0,0

Avsättning Kommunalt åtagande

-3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Interna kostnader

-29,0

-40,8

-37,9

0,0

-34,1

Summa

-542,0

-548,3

-566,0

-524,4

-569,3

NOT 3: PENSIONSKOSTNADER M M

2015

2014

2013

2012

2011

Semesterlöneskuld

1,1

2,9

1,9

-3,8

-0,8

Löneskatt

-3,3

-4,3

-3,4

-2,9

0,0

Avtalsförsäkringar (KPA, FORA)

-0,2

0,2

-0,2

-0,4

0,0

FÅP

-2,6

-1,1

-3,9

-1,4

0,0

Omställningsfonden

-0,3

-0,3

0,0

0,0

0,0

Förvaltningsavgifter

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

0,0

Ökning pensionsskuld

-0,2

2,4

-1,0

0,1

0,0

Löneskatt förändring p-skuld

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

Utbetalda pensioner

-1,9

-7,6

-1,4

-1,9

0,0

Pensioner (ind. valet)

-8,9

-8,6

-8,8

-8,7

0,0

Summa

-16,5

-16,0

-16,9

-19,2

-0,8

Finansiering pensioner interna poster

14,0

13,7

13,8

0,0

0,0

NOT 4: AVSKRIVNINGAR

2015

2014

2013

2012

2011

Avskrivningar

-3,0

-2,8

-2,9

-3,8

-5,0

Internränta

-0,8

-0,7

-0,6

-0,6

0,0

Summa

-3,8

-3,5

-3,5

-4,4

-5,0

NOT 5: MEDLEMSBIDRAG

2015

2014

2013

2012

2011

408,6

412,1

429,4

431,9

454,2

Borgholm

11,1%

11,2%

Torsås

6,8%

6,9%

Kalmar

67,3%

68,1%

Mörbylånga

14,8%

13,8%

Summa

408,6

412,1

429,4

431,9

454,2

NOT 6: STATSBIDRAG M M

2015

2014

2013

2012

2011

Övrigt

1,7

6,3

14,1

27,0

14,7

Summa

1,7

6,3

14,1

27,0

14,7
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Noter

NOT 7: FINANSIELLA INTÄKTER

2015

2014

2013

2012

2011

Räntor på likvida medel

0,1

0,4

1,3

2,0

2,2

varav Kapitaltjänstränta

0,0

0,0

0,6

Aktieutdelning

0,0

0,0

0,0

0

0

Borgensavgift

0,0

0,0

0,0

0

0

Summa

0,1

0,4

1,3

2,0

2,2

2015

2014

2013

2012

2011

-0,2

0,0

NOT 8: FINANSIELLA KOSTNADER
Kostnadsräntor

0,0

0,0

-0,1

RIPS påverkan på p-skuld

0,0

0,0

-0,3

Finansiella kostnader p-skuld

0,0

0,0

-0,1

Summa

0,0

0,0

-0,4

-0,2

0,0

2015

2014

2013

2012

2011

Ackumulerat Anskaffningsvärde

173,6

168,9

165,0

Ackumulerade avskrivningar

-152,6

12,8

14,4

NOT 9: ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Maskiner och inventarier

-151,4

-148,6

Ackumulerade justeringar

-7,0

-7,0

Ingående bokfört värde

15,3

13,3

12,4

Årets nyanskaffningar

4,5

4,8

3,9

3,4

3,0

Årets avskrivningar

-3,0

-2,8

-2,9

-3,8

-4,6

Nedskrivning inv

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående bokfört värde

16,8

15,3

13,3

12,4

12,8

NOT 10: FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2015

2014

2013

2012

2011

Södra skogsägarna och Kalmar Lantmän

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

Summa

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

Summa anläggningstillgångar

16,8

15,3

13,4

12,4

12,9

NOT 11: KORTFRISTIGA FORDRINGAR

2015

2014

2013

2012

2011

Kundfordringar

5,4

39,5

44,0

46,9

42,8

Förutbetalda kostnader

9,1

9,8

9,3

12,9

9,0

Upplupna intäkter

5,3

3,1

10,1

8,7

2,4

Övriga fordringar

0,6

0,0

0,0

0,0

0,1

Schablonmoms

0,0

1,0

1,2

1,4

0,0

Fodran moms

2,7

2,3

3,9

4,9

0,0

Fodringar hos staten

0,4

2,2

1,6

2,7

0,0

Skattekonto

15,5

22,8

23,1

16,6

0,0

Interimsfordringar löner

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Summa

39,1

80,8

93,2

94,2

54,3
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NOT 11A: LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

2015

2014

2013

Elevkår Stagg

0,1

0,1

0,1

Summa

0,1

0,1

0,1

NOT 12: LIKVIDA MEDEL

2015

2014

2013

2012

2011

Bankkonto och handkassa

92,5

83,8

63,2

65,9

83,0

Summa

92,5

83,8

63,2

65,9

83,0

2014

2013

2012

2011

NOT 13: AVSÄTTNING PENSIONER MM
Ingående avsättning

1,8

4,7

0,0

0,0

0,0

justering extra avsättning

0,0

-2,9

0,0

0,0

0,0

Ingående avsättning

1,8

1,8

3,1

3,2

16,8

Pensionsutbetalningar

-0,1

-0,1

0,0

0,0

-1,5

Nyintjänad pension

0,3

0,2

1,3

-0,7

-9,8

Ränte- och basbeloppsuppräkning

0,0

-0,1

0,0

0,0

0,0

Förändring löneskatt

0,0

0,0

0,3

0,6

-2,5

Övrigt

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående avsättning

2,0

1,8

4,7

3,1

3,2

FÅP

0,4

0,4

0,4

0,0

0,5

Ålderspension 31 st

0,5

0,5

2,3

1,7

0,0

KÅP

0,2

0,2

PHB

0,0

Pension till efterlevande

0,5

0,3

0,7

0,7

0,7

Finasiella kostnader

0,0

0,0

Summa Pensioner

1,6

1,4

3,4

2,5

3,2

Löneskatt

0,4

0,4

0,8

0,6

Extra avsättning pga sen pensionsskuld inkl löneskatt

0,0

0,0

0,5

Summa avsatt till pensioner

0,0

1,8

4,7

Politiker

0,0

0,0

Tjänstemän

0,0

0,0

Rek 2.1 särskild avtalspension och visstidspension
Specifikation - Avsatt till Pensioner

3,1

3,2

Antal visstidsförordnanden

Rek 7.1 pensionsmedel och pensionsförpliktelser
Avsättning för pensioner

2,0

1,8

4,7

2,6

2,3

Ansvarsförbindelse

38,3

41,3

46,4

36,8

45,0

Finasiella placeringar

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Särskild avtalspension

0

0,0

0,0

14,4

0,0

40,2

43,1

51,1

53,8

47,3

Totala pensionsförpliktelser
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Återlånade medel

40,2

43,1

51,1

53,8

47,3

Förpliktelser intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen

0,9

0,0

Förpliktelser intjänade from 1998, pensionsavsättning

4,7

2,3

Utredningsgrad

98%

98%

NOT 14: ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

2015

2014

2013

2012

2011

Ingående avsättning*

1,30

2,0

3,3

4,0

4,2

Del av pensionsförpliktelsen som tryggats genom försäkring

Ianspråktagande under perioden

-0,7

-0,7

-1,3

-0,7

-0,2

Periodens återföringar av outnyttjat belopp

-0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Omstrukturering S4U

6,5

Kommunalt åtagande

3,0

Utgående avsättning

9,4

1,3

2,0

3,3

4,0

NOT 15: KORTFRISTIGA SKULDER

2015

2014

2013

2012

2011

Semesterlöneskuld

18,9

20,0

22,9

24,8

21,0

Leverantörsskulder

30,0

18,5

21,2

26,7

31,3

Upplupna kostnader

8,7

13,0

2,0

4,2

2,1

Övriga kortfr skulder

1,5

1,4

1,45

0,3

0,3

Intäktsförskott

2,1

36,2

38,2

40,9

39,1

Upplupna pensionskostnader

8,7

8,4

8,6

8,6

6,8

Upplupen arbetsgivaravgift

0,0

4,6

4,7

0,0

0,0

Upplupen skatter

0,0

3,9

4,0

0,0

0,0

Summa

69,9

106,1

103,2

105,6

100,7

NOT 16: LÅNGFRISTIGA SKULDER

2015

2014

2013

2012

2011

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

2013

2012

2011

*avser avsättning för införandet av gymnasiereformen GY2011

Summa

NOT 17: ANSVARSFÖRBINDELSER M.M.
Leasing och lokalhyror
Leasing

23,4

14,8

21,1

39,8

56,4

Lokalhyra inom ägarkretsen

56,1

99,6

142,3

67,3

60,1

Lokalhyra utom ägarkretsen

5,2

12,4

10,8

26,9

32,3

Summa

84,7

126,7

174,3

134,0

148,8

Pensionsförpliktelser

30,8

33,3

37,4

34,5

31,6

Löneskatt

7,5

8,1

9,1

8,4

7,7

Summa

38,2

41,3

46,4

42,9

39,2

Pensionsförpliktelser äldre än 1998
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NOT 18: LEASING

2015

2014

2013

2012

2011

Förfall inom 1 år

1,1

2,4

16,9

51,0

42,3

Förfall inom 1-5 år

69,7

110,1

143,1

61,5

12,0

Förfall senare än 5 år

13,9

14,2

14,2

21,5

94,5

2015

2014

2013

2012

2011

Operationella leasingavtal
Maskiner och inventarier
Minimileaseavgifter

NOT 19: ÖVERSKOTTSMEDEL
Överskottsfond KPA enligt RKR 17.1
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BEGREPPSFÖRKLARINGAR
Anläggningstillgångar är tillgångar som ska användas en
längre tidsperiod, till exempel byggnader, fordon, maskiner, värdepapper etc.
Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräkningen
över ekonomiska åtaganden som inte redovisas som
skuld eller avsättning i balansräkningen.
Avskrivningar är planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela anskaffningskostnaden
över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
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.
Investeringsredovisning redovisar in- och utbetalningar
för årets nettoinvesteringar i till exempel fastigheter,

anläggningar, maskiner och inventarier. Dessa tillgångar
är avsedda att användas under en längre tidsperiod.
Finansieringsanalysen beskriver betalningsflödet uppdelat
på sektorerna löpande verksamhet, investeringar och
finansiering och mynnar ut i förändring av likvida medel.
Frisktal: Personer som inte har haft någon registrerad
sjukdag under året.
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 dag 60 i
sjukperioden.
Löneskatt är skatt på pensionsförmåner till anställda.
Månadsavlönade: Tillsvidareanställda och visstidsanställda
(till exempel vikarier och allmän visstidsanställning) med
månadslön.
Ohälsotal: Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med
sjukpenning, arbetsskadesjuk-penning, rehabliteringspenning, sjuk eller aktivitetsersättning (f.d. förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller
således inte dagar med sjuklön från arbetsgivare).
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.

ÅRSREDOVISNING 2015 | 71

Begreppsförklaringar

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar
och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet är en del av det
egna kapitalet.
Sjukfrånvaro: Den totala sjukfrånvaron i timmar omräknat
till procent. Avser samtliga anställda det vill säga såväl
månads- som 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: Antalet månadsavlönade medarbetare (inklusive tjänstlediga) 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 2015, 1602-JH

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

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-03

Kommunstyrelsen

Tid
Tisdagen den 3 maj 2016 kl. 8:00 – 11:10
Plats
Sammanträdesrum Magistern
Omfattning
§§ 87-108
Beslutande
Christina Fosnes (M), ordförande
Bertil Dahl (V), 2:e vice ordförande
Steve Sjögren (S), deltar ej i § 105 på grund av jäv
Dzenita Abaza (S), deltar ej i § 104 på grund av jäv
Mattias Adolfson (S)
Marianne Dahlberg (S)
Roger Holmberg (S)
Elisabeth Gustavsson (S)
Michael Ländin (S)
Anders Andersson (C), deltar ej i § 101 på grund av jäv
Per Dahl (M), deltar ej i § 92
Carl-Henrik Sölvinger (L)
Christopher Dywik (KD), deltar ej i § 101 på grund av jäv
Thoralf Alfsson (SD)
Patricia Vildanfors (MP)
Ersättare
Erik Ciardi (C), §§ 87-94
Ingemar Einarsson (C)
Liselotte Ross (V)
Jonas Lövgren (M)
Kent Pettersson (L)
Lars Rosén (SD)

Anslaget på kommunens anslagstavla den 16 maj 2016
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Sammanträdesdatum

2016-05-03
Sekreterare

Jonas Sverkén
Justeras

Christina Fosnes
ordförande

Roger Holmberg
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2016-05-03

§ 87
Fastställande av föredragningslista
Överläggning
Ordföranden föreslår att ärende nr 1, information från Kalmarhem AB, utgår.
Vidare initierar Patricia Vildanfors (MP) följande ärende: Evakuering Djurängskolan.
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att fastställa
föredragningslistan.
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande ändringar:
- Ärende nr 1, information från Kalmarhem AB utgår.
- Följande ärende tillkommer: Evakuering Djurängskolan.

§ 88
Redovisning av kvalitetsmätningar 2015 samt
verksamhetsledningssystemet
Överläggning
Cecilia Ahlgren, övergripande kvalitets- och miljösamordnare, redovisar
kvalitetsmätningar 2015 samt kommunens verksamhetsledningssystem.
Beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 89
Genomgång av beslutsärenden
Överläggning
Samtliga beslutsärenden gås igenom och kommunstyrelsens ledamöter har möjlighet att
ställa frågor till ansvariga tjänstemän.
Beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationerna.

§ 90
Etablering av särskola, förskola och grundskola i kv.
Telemarken
Dnr KS 2015/1103

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 april 2016.
BUN 2016/0060 Förutsättningar för placering av särskola i kv.
Telemarken, Brofästet (2016-01-26).
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BUN 2016/0060 Grundskola och förskola på Brofästet (2016-04-07).
Åtgärdslista – Brofästet, säkra skolvägar, parkering, ny lokalgata.
Bakgrund
Den 25 januari 2016 tog kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut att före planering och
genomförande av nybyggnation eller extern förhyrning ska KIFAB:s lediga lokaler med
anledning av Linnéuniversitetets flytt väljas om de är tillämpliga för ändamålet.
Kommunfullmäktige gav samtidigt barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att tillsammans med servicenämnden och KIFAB utreda förutsättningar för placering av
särskolan i kv. Telemarken. Vidare gav kommunfullmäktige barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att tillsammans med KIFAB utreda förutsättningar för placering av
ytterligare skolverksamhet utöver särskolan i kv. Telemarken.
Efter att utredningen av förutsättningarna för placering av särskola i kv. Telemarken
genomförts presenterades den för barn- och ungdomsnämnden den 17 februari 2016.
Utredningen konstaterade i en sammanfattande slutsats att det finns förutsättningar för
placering av särskola på kv. Telemarken, dock inte fullt ut i de delar som blir lediga
under våren 2016 utan först i det skede då Linnéuniversitetet flyttat ut. Utredningen
redovisades för kommunfullmäktige den 21 mars 2016.
I början av april färdigställdes utredningen om förutsättningarna för ytterligare
skolverksamhet utöver särskolan i kv. Telemarken.
Sammanfattningsvis konstaterades i utredningen att det, utöver särskola, mot bakgrund
av stora barn- och elevökningar i centrala Kalmar, finns bra förutsättningar för skola
och förskola i kv. Telemarken.
Högstadieelever får i många fall längre till skolan än i dag. Oavsett var i centralorten en
ny skola placeras kommer nya skolvägar börja användas. Det innebär att skolvägen
måste säkerställas och åtgärder eventuellt göras. Den trafiköversyn som samhällsbyggnadskontoret har gjort visar att det finns goda möjligheter till säker skolväg. En ny
skola i sin helhet är möjlig att ta i bruk från höstterminen 2020. Det är dock prioriterat
att särskolans träningsskola kan flytta in tidigare.
Ett bedömt nybyggnadspris för de ytor som förslaget innebär är beräknat till 410-460
miljoner kronor. Bedömd ombyggnadskostnad i kv. Telemarken är 160 miljoner kronor,
vilket ger ett lägre investeringsbehov på 250-300 miljoner kronor för
kommunkoncernen.
Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att överlämna utredningen om förutsättningar
för ytterligare skolverksamhet på kv. Telemarken till kommunfullmäktige samt att
tillstyrka att särskola, förskola, mellanstadium och högstadium inryms på kv.
Telemarken. Nämnden har även uttalat att det är viktigt att få tillgång till lokalerna så
tidigt som möjligt. Detta gäller i synnerhet träningsskolan.
Utifrån barn- och ungdomsnämndens beslut föreslår arbetsutskottet följande:
- Kommunfullmäktige beslutar, att utifrån gjorda utredningar om särskola och övrig
skolverksamhet, inrymma särskola, förskola, mellanstadium och högstadium i kv.
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-

Telemarken. Det innebär att årskurserna 4-6 på Lindöskolan samt årskurserna 7-9
på Vasaskolan och Kalmarsundsskolan flyttas till kv. Telemarken.
Investeringsbehov utifrån gjorda utredningar kring säkra skolvägar, parkering och
angöring till området ska hanteras i kommande verksamhetsplaner och budget fram
till och med år 2020.
Kommunfullmäktige bemyndigar servicenämnden att teckna ett 20-årigt hyresavtal
med HB Telemarken avseende skollokaler i kv. Telemarken.

Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1.

Anders Andersson (C) – med instämmande av Bertil Dahl (V), Carl-Henrik
Sölvinger (L), Christopher Dywik (KD) och Patricia Vildanfors (MP) – föreslår att
kommunstyrelsen ska tillstyrka arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
”Kommunstyrelsen uttalar att en redovisning av bland annat följande ska ske i
kommunstyrelsen senast i juni 2017:
- Arbetet med övriga delar såsom idrottshall och övrig verksamhet inom kv.
Telemarken.
- Arbetet med en balanserad elevsammansättning på Funkaboskolan.
- Hur elever, föräldrar m.m. blir delaktiga i utformningen av skola, dess
omgivningar samt skolvägar.
- Hur en pedagogisk och socialt trygg skol- och förskolemiljö skapas och hur en
trygg flytt från en liten till en stor skola kan göras.
- Vilken beredskap som finns om inte tillträde kan ske enligt tidplan.”

2.

Patricia Vildanfors (MP) föreslår att även arbetet med förbättrade skolvägar och
trafiksäkerheten ska redovisas i kommunstyrelsen i juni 2017.

3.

Per Dahl (M), med instämmande av Christina Fosnes (M), föreslår att
kommunstyrelsen avstyrker arbetsutskottets förslag.

Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka
eller avstyrka arbetsutskottets förslag. Hon finner att kommunstyrelsen tillstyrker
arbetsutskottets förslag. Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill bifalla
eller avslå Anders Anderssons m.fl. tilläggsförslag och Patricia Vildanfors tilläggsförslag.
Hon finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsförslagen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar, att utifrån gjorda utredningar om särskola och övrig
skolverksamhet, inrymma särskola, förskola, mellanstadium och högstadium på kv.
Telemarken. Det innebär att årskurserna 4-6 på Lindöskolan samt årskurserna 7-9 på
Vasaskolan och Kalmarsundsskolan flyttas till kv. Telemarken.
Investeringsbehov utifrån gjorda utredningar kring säkra skolvägar, parkering och
angöring till området ska hanteras i kommande verksamhetsplaner och budget fram till
och med år 2020.
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Kommunfullmäktige bemyndigar servicenämnden att teckna ett 20-årigt hyresavtal med
HB Telemarken avseende skollokaler på kv. Telemarken.
Kommunstyrelsen uttalar att en redovisning av bland annat följande ska ske i
kommunstyrelsen senast i juni 2017:
- Arbetet med övriga delar såsom idrottshall och övrig verksamhet inom kv.
Telemarken.
- Arbetet med en balanserad elevsammansättning på Funkaboskolan.
- Hur elever, föräldrar m.m. blir delaktiga i utformningen av skola, dess omgivningar
samt skolvägar.
- Hur en pedagogisk och socialt trygg skol- och förskolemiljö skapas och hur en
trygg flytt från en liten till en stor skola kan göras.
- Vilken beredskap som finns om inte tillträde kan ske enligt tidplan.
- Arbetet med förbättrade skolvägar och trafiksäkerheten.
Reservationer
Ledamöterna från M reserverar sig skriftligt mot beslutet och anför:
”Moderaterna yrkar avslag och reserverar sig mot beslut om etablering av särskola,
förskola och grundskola på Brofästet som ett gemensamt inriktningsbeslut, med
motiveringen att vi inte anser att pedagogiska krav tillgodoses för etablering av särskola
respektive högstadium. Vi ser vårt avslag till beslut som ett viktigt vägskäl över hur
moderaterna vill prioritera och utveckla Kalmars kärnverksamhet där vi i möjligaste mån
utgår från barn, unga, föräldrar och forskning i vår skolutveckling.
Beslut om ny särskola, förskola och grundskola vid Brofästet bör enligt vårt förslag om
beslut tas separat för respektive skola med hänsyn till pedagogik och olika
förutsättningar för barn och ungdomars behov. Det finns brister i utredning och inte
heller alternativa förslag till andra och tänkbara lösningar när Linnéuniversitetet flyttar
från sina lokaler finns redogjorda i underlag för beslut.
Vi ställer oss frågande till intentionen om att del av särskolan, träningskolan, enligt
förslag flyttar in i Brofästet/Telemarken redan ht2016. Vi menar att det är en
oacceptabel för barn i grundskoleålder att ensamma vistas i en miljö utan närhet till
lågstadium under närmare fem år, till dess att högstadium flyttar in i lokalerna tidigast ht
2020. Förslag till beslut tillgodoser inte pedagogiskt krav om särskolans närhet till
lågstadium F- åk 3 i sin skolmiljö - varken på kort eller lång sikt.
Moderaterna ställer sig även tveksamma till etablering av nytt högstadium vid
Brofästet/Telemarken med motiveringen att det finns ökade förutsättningar för sämre
resultat för den en enskilde eleven vid stora skolor, med hänvisning till samlade
forskningsresultat som enhälligt visar att 250-300 elever per skola fungerar bättre både
pedagogiskt och resultatmässigt för eleverna. Moderaterna anser att ett nytt högstadium
vid Norrgård, när Linneuniversitetet flyttar ur lokalerna, är ett mer lämpligt alternativ
utifrån högstadieelevers pedagogiska krav.
Vårt alternativ till liggande förslag från s, v och c är att särskolan får nybyggda
skollokaler vid en låg- och mellanstadieskola, i enlighet med budget, och att beslut om
ny högstadieskola hanteras separat.
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Behov av att samla flera skolor inom samma lokalyta faller med moderaternas alternativ
där vi med fördel anser att kommunens verksamhet istället flyttar till Brofästet. Med
moderaternas alternativ finns inte heller samma krav på omfattande och kostsamma
trafikomläggningar, enligt liggande förslag till beslut, samt att hotell- och
konferensverksamhet kan fortsatt drivas i närhet till övrig verksamhet.”
Protokollsanteckningar
Thoralf Alfsson (SD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Sverigedemokrater anser att den uppkomna akuta situationen inom grundskolan i
huvudsak beror på den oansvariga politiken som skapat förutsättningar för den
massinvandring som pågått till Sverige och Kalmar under det senaste decenniet och i
synnerhet de senaste åren.
Majoritetens byggplaner på att bebygga många av våra grönområden och gröna lungor i
centrala staden med upp emot 1 000 nya bostäder gör knappast situationen bättre. Utan
det kommer utan tvivel innebära nya krav på investeringar inom skolan.
Att nu tvingas ta beslut som närmast känns panikartade är inte något som vi tycker är
bra och därmed kan nya problem uppstå. Att föra samman högstadiet från
Kalmarsundsskolan och Vasaskolan till ett nytt högstadium vid Telemarken kan leda till
nya problem med integration och konflikter mellan olika grupper med svensk och
invandrarbakgrund. Något som också tas upp av både elever och lärare i utredningarna
från skolorna.
De högljudda protester som förekommit från föräldrar vid framförallt Vasaskolan
angående bland annat säkra trafiklösningar kan även leda till att privata skolalternativ
utvecklas i den södra delen av staden. Detta kan även då få en negativ inverkan på
elevunderlaget till de kommunala skolorna.”
Carl-Henrik Sölvinger (L) och Christopher Dywik (KD) redovisar en
protokollsanteckning enligt följande:
”Utredningen visar att det finns förutsättningar att flytta ytterligare skolverksamhet till
kv. Telemarken.
Liberalerna och Kristdemokraterna välkomnar det, då en flytt av klasser till kv.
Telemarken kommer lösa det akuta behov av skollokaler som finns i centrala Kalmar.
Inom kort tid kommer såväl Vasaskolan, Lindöskolan och Kalmarsundsskolan växt ur
sina lokaler. Samtidigt behöver såväl särskolan som träningsskolan nya och
ändamålsenliga lokaler. Sammantaget tror vi att det kan bli en välfungerande skola vid
Brofästet år 2020.
Det bör dock även understrykas att lokalerna skulle behövas ännu tidigare och att vi
trots tillskottet inom de närmsta åren kommer behöva bygga fler nya förskolor och
skollokaler i Kalmar kommun.
Vi är nöjda med uppdraget från kommunstyrelsen om en återrapportering senast
sommaren 2017. Då ska en rad av de frågeställningar och yrkanden som vi lagt hanteras.
Rapporten kommer hantera en beredskapsplan för det fall inflyttning i kv. Telemarken
inte kan ske enligt tidsplanen. Den kommer redovisa hur man säkrar en pedagogiskt,
social och trygg skolmiljö när man flyttar skol- och förskoleverksamhet från mindre
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enheter till en större. Vidare ska man redovisa hur medborgare kan göras delaktiga i den
fortsatta processen och vilka konsekvenser flytten får på Funkaboskolan. Slutligen ska
man redovisa hur området som helhet blir med idrottshall och annan verksamhet. Dessa
punkter är mycket viktiga och rapporten kommer besvara de frågor vi hade redan vid
inriktningsbeslutet i januari 2016.
Avslutningsvis är vi djupt kritiska till processen inför detta beslut. Utredningar har
presenterats bara dagar efter att fullmäktiges beslut om dessa och arbetet har präglats av
sådan hast att medborgare och personalens så viktiga åsikter inhämtas först i efterhand.
Medborgarna måste involveras i den fortsatta processen. Synpunkter måste kunna
lämnas i ett sådant skede att de kan påverka utfallet.”

§ 91
Svar på granskning av intern kontroll inom redovisningsområdet
Dnr KS 2016/0063

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 27 april 2016.
Granskning av intern kontroll inom redovisningsområdet den 11 januari 2016.
Bakgrund
Ernst & Young AB (EY) har på uppdrag av revisorerna i Kalmar kommun genomfört
en granskning av redovisningsrelaterade kontroller såsom rutiner för
delegationsordningar och hantering av attesträtter, rutiner för hantering av
leverantörsfakturor och betalningar samt filöverföringar i redovisningssystemet och
avstämningar av väsentliga konton. Syftet har varit att granska om grundläggande
kontrollfunktioner inom redovisningsområdet är effektiva och fungerar i enlighet med
kommunstyrelsens intentioner.
Den övergripande bedömningen är att kommunen har en organisation som bedöms
vara ändamålsenlig och ger förutsättningar för en god intern kontroll. Detta möjliggörs
genom att Kalmar kommuns organisation har ett övergripande samordningsansvar hos
ekonomienheten och en centraliserad hantering av attester, betalningar och avstämning
av konton. Tydliga regler och riktlinjer har upprättats och bedömningen är att de i stort
är kända i organisationen. I granskningen har ett antal förbättringsområden identifierats
som främst berör kommunens egen kontroll av attestfunktionen samt förstärkta
kontroller för betalningsbehörigheter. Därtill görs bedömningen att kontrollerna skulle
bli mer effektiva om formella dokument såsom attestförteckningar utgår ifrån
likformade mallar.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över
granskningsrapporten enligt följande:
Ett arbete med att utforma tydliga instruktioner och mallar för nämndernas
delegationsordningar och attestförteckningar så att de överensstämmer mellan
nämnderna avseende utformning och innehåll har inletts. Dessa mallar kommer att
förenkla för ekonomienheten, ge en förstärkt kontroll och de otydligheter som tidigare
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har funnits avseende vilka underlag som ska finnas vid ändring av attesträtt elimineras.
Den tidigare frivilliga beloppsgränsen kommer bli ett krav.
Efter granskningen har den tidigare möjligheten att registrera bokföringsorder manuellt
tagits bort då elektronisk attest av bokföringsorder har införts för hela kommunen.
Skrivningen avseende rätten att företräda koncernkontot kommer ändras så att den inte
kan tolkas på olika sätt.
Revisionen bedömer att de flesta risker som berörts i rapporten som avser attest och
betalningskontroller har så hög risk att de årligen bör återkomma i kommunledningskontorets interna kontrollplan. Den nya interna kontrollplanen kommer att
utformas för att även innefatta dessa risker tills dess att de har eliminerats eller att de på
grund av nya tekniska hjälpmedel sjunkit till en lägre acceptabel nivå.
Beslut
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och överlämnar
det till kommunens revisorer som svar på granskning av intern kontroll inom
redovisningsområdet.

§ 92
Avsiktsförklaring om del av nytt kulturkvarter och kulturcentrum
Dnr KS 2012/0264

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse inklusive avsiktsförklaring den 28 april 2016.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2014 att godkänna förslag till fortsatt planering för
förverkligandet av ett kulturcentrum, med målet att byggstart ska ske senast 2016.
Skapandet av ett kulturcentrum skulle vidare arbetas in i den ekonomiska planeringen
för 2015-2017. Kommunstyrelsen fick även i uppdrag att återkomma med förslag om
kulturcentrum ska byggas och drivas i kommunal regi eller om ett företag ska bygga och
hyra ut det till kommunen. Uppdraget ska redovisas när detaljplanearbetet kommit
längre och möjligheter till byggrätter m.m. har utretts. Den fortsatta planeringen ska ta
hänsyn till landstingets och Regionförbundets planer för Byteaterns framtida
verksamhet i kulturcentrum.
Det ursprungliga förslaget att etablera ett kulturcentrum på Tullslätten har genomgått en
hel del förändringar och Byteaterns verksamhet planeras vidare tillsammans med
landstinget. Kvar återstår de kommunala verksamheterna som ska inrymmas i ett
kulturkvarter och kulturcentrum; huvudbiblioteket, kulturskolan, öppna förskolan
Måsen och det lokala kulturlivet. I den fortsatta planeringen har utretts möjliga
placeringar i kv. Telemarken och i fastigheten Teknikum. Dessa placeringar har en
inriktning mot annan verksamhet och bedöms heller inte uppfylla verksamheternas
behov.
Inriktningen är nu att gå vidare på Tullslätten där det gamla posthuset, biblioteket och
området kring Sveaplan skulle kunna fungera som kulturkvarter och kulturcentrum.
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Fastigheten Guldfisken (gamla posthuset) som ägs av fastighetsbolaget Klövern, är en
viktig del i denna möjlighet.
Under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden tillstyrker avsiktsförklaringen
föreslås att kommunfullmäktige godkänner avsiktsförklaringen.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1.

Christopher Dywik (KD) – med instämmande av Bertil Dahl (V) och Marianne
Dahlberg (S) – föreslår att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med
kommunledningskontorets förslag.

2.

Patricia Vildanfors (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med
kommunledningskontorets förslag med följande tillägg: ”Resterande utbyggnad av
kulturkvarteret måste ske med hänsyn till de lokalbehov som grundskola och
förskola kommer att ha för sin verksamhet i området de närmaste åren.”

Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen först i enlighet med
kommunledningskontorets förslag. Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen
vill bifalla eller avslå Patricia Vildanfors tilläggsförslag. Hon finner att kommunstyrelsen
avslår förslaget.
Beslut
Under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden tillstyrker avsiktsförklaringen föreslår
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsiktsförklaringen mellan Kalmar kommun
och fastighetsbolaget Klövern om utvecklandet av fastigheten Guldfisken som en del i
skapandet av ett nytt kulturkvarter och kulturcentrum på Tullslätten.
Byteaterns verksamhet planeras vidare tillsammans med landstinget och kommer därför
inte att ingå i ett planerat kulturkvarter och kulturcentrum på Tullslätten.
Reservation
Patricia Vildanfors (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet att avslå eget
tilläggsförslag och anför:
”Vi ser positivt på ett kulturkvarter i området som föreslås och ser den gamla
postlokalen som en intressant och spännande plats att börja på. Vi ser framemot att få
del av hur den kommer att fyllas med aktiviteter och verksamhet.
Vårt tilläggsyrkande markerar behovet för skolan i det blivande kulturkvarteret de
kommande åren. I samband med beslutet om ett kulturkvarter måste kommunen också
vara tydliga med att den lagstadgade verksamheten som de hänvisat dit måste ges det
utrymmet i området som den behöver. Det finns två lokaler som skolan särskilt pekar på
kan lösa deras behov på platsen; Bernhardinerskolan och gamla gymnastikhallen. Idag
finns ingen verksamhet i Bernhardinerskolan, således borde det inte vara några
konstigheter att se till att skolan får tillgång till denna byggnad. Gymnastikhallen kan
lösa en stor del av skolans behov för sin idrottsundervisning och därmed slippa onödiga
transporter, vilket förenklar schemaläggning, minskar skolans kostnader och bidrar till
en mer sammanhållen verksamhet för de mindre barnen. Detta måste kommunen
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rimligtvis kunna tillgodose. Kalmar kommun är en koncern som arbetar för allmännytta
och en av de viktigaste grundpelarna i denna allmännytta är skolan. Det är en lagstadgad
verksamhet och kommunen måste prioritera den därefter.
Under två års tid kommer Djurängsskolan att vara evakuerad på Tullbron, efter att den
befintliga skolan blivit utdömd och ska rivas. Det är viktigt att kommunen ser att detta
är en verksamhet som redan fått lida för sin dåliga arbetsmiljö och nu måste beredas
goda förutsättningar för att bedriva sin verksamhet under de två åren som väntar. Två år
är en lång tid och skolan önskar samla hela sin verksamhet på Tullbron för att kunna
samverka personal emellan och erbjuda en bra trygghet för alla elever som tillhör
Djurängsskolan. Det enda som behövs för att kunna tillgodose detta är en lokal som
idag står tom; Bernhardinerskolan. Det gäller också att kommunen ser till att ordna en
riktig bra utegård och lekmiljö för barnen.”
Avstår
Per Dahl (M) avstår ifrån att delta i avgörandet av detta ärende.
Protokollsanteckning
Christopher Dywik (KD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Kristdemokraterna välkomnar att majoriteten har tänkt om gällande kulturcentrum. Vi
har tidigare uttryckt vår tveksamhet till storsvulstigheten och de enorma kostnaderna i
de tidigare förslagen, som hotade att dränera och svälja en allt för stor del av
kommunens budget för investeringar och kultur- och fritidsverksamhet.
Politik handlar till stor del om att prioritera och vi anser att vi har ett ansvar att
prioritera den verksamheten där barn och unga får stimulera sin kreativa sida samt
kommunens lagstadgade verksamhet (där vi bland annat lyft fram behovet av en
ombyggnation av skolan i Hagby och Halltorp).
Vidare anser vi att tillskapandet av ett Kulturkvarter har många fördelar. Förutom att
Kulturskolan kan få tillgång till nya lokaler snabbare, och billigare så innebär det också
att vi möjliggör tillskapandet av en attraktiv utemiljö för såväl evenemang som t.ex. en
skejtpark.”

§ 93
Insatser för asylsökande och nyanlända – utökning av
nämnders budgetramar 2016
Dnr KS 2016/0405

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 april 2016.
Förvaltningarnas förslag på åtgärder.
Bakgrund
I december 2015 erhöll Kalmar kommun 27,4 miljoner kronor i tillfälligt statsbidrag för
att hantera den rådande flyktingsituationen. I linje med redovisningsrekommendationer
har intäktsförts 2,1 miljoner kronor 2015 och resterande 25,3 miljoner kronor 2016.
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Berörda förvaltningar har redovisat förslag på åtgärder som underlättar mottagandet av
asylsökande och nyanlända. De åtgärder som föreslås är:
- extraresurs överförmyndarnämndens kansli, 0,3 miljoner kronor
- fritidsaktiviteter och samhällsservice för asylboende i alla åldrar,
1,4 miljoner kronor
- utökad behörighet för 15 lärare i svenska som andraspråk, 5,0 miljoner kronor
- sommarskola, nattvandring och merkostnader för lokaler, 6,0 miljoner kronor
- förstärkning av arbetet med ”MIO-mångfald i omsorgen”, 0,4 miljoner kronor
Kommunen har budgeterat ett resultat för 2016 på 29,5 miljoner kronor. Om
kommunfullmäktige beslutar att öka den samlade budgetramen för nämnderna 2016
ändras inte den budgeterade resultatnivån då finansieringen sker med motsvarande
erhållet statsbidrag.
Ärendet har inför kommunstyrelsens behandling kompletterats med en skrivning om
hur resterande medel ska användas.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att öka budgetramen 2016 för kommunstyrelsen med 0,3
miljoner kronor, för kultur- och fritidsnämnden med 1,4 miljoner kronor, för barn- och
ungdomsnämnden med 5,0 miljoner kronor, för socialnämnden med 6,0 miljoner
kronor och för omsorgsnämnden med 0,4 miljoner kronor avseende insatser för
asylsökande och nyanlända.
De ökade budgetramarna om sammantaget 13,1 miljoner kronor finansieras med
erhållna statsbidrag.
Protokollsanteckning
Elisabeth Gustavsson (S) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Då Södermöre kommundelsförvaltning inte varit med i ansökningen av utökade
statsbidrag återkommer SKDF i kommunfullmäktige med tillägg och specificering
avseende insatser för ovanstående.”
Christopher Dywik (KD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Att kunna känna sig trygg i offentliga miljöer, vare sig det handlar om att gå en
promenad, shoppa, ta en fika eller gå ut dansa är A och O i ett gott samhälle. Därför
välkomnar Kristdemokraterna att majoriteten intensifierar det trygghetsskapande arbetet
i Kalmars offentliga miljöer.
Det är viktigt att inse att mindre antal anmälda våldsbrott och trakasserier per automatik
inte innebär att våld och trakasserier minskat, speciellt då den upplevde otryggheten
fortsätter att sakta öka.”

§ 94
Bekräftelse om ingången borgensförbindelse med
Kommuninvest i Sverige AB
Dnr KS 2015/1054
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Kommunledningskontorets skrivelse den 6 april 2016.

Skrivelse från Kommuninvest ekonomisk förening den 4 november 2015.
Bakgrund
Kommuninvest ekonomisk förening (”föreningen”) bedriver sin upplånings- och
utlåningsverksamhet i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB
(”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga
kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i föreningens stadgar som villkor för
medlemskap att samtliga medlemmar, enligt separat tecknad borgensförbindelse, ska
ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser.
Kalmar kommun har utfärdat sådan borgensförbindelse den 3 april 2007.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks.
Innan giltighetstiden löper ut behöver således kommunfullmäktige fatta ett beslut som
bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att Kalmar kommun bekräftar att ingången
borgensförbindelse av den 3 april 2007 (”Borgensförbindelsen”), vari Kalmar kommun
åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest
äger företräda Kalmar kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Johan Persson (S) och ekonomichef Urban Sparre
att för kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

§ 95
Detaljplan för del av fastigheten Gösbäck 2:95 m.fl., förskola i
Lindsdal
Dnr KS 2015/0184

Handlingar
Granskningsutlåtande den 21 april 2016.
Förslag till detaljplan senast reviderad den 21 april 2016.
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 21 april 2016, § 78.
Bakgrund
Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för att anlägga en ny förskola i ett
kollektivtrafiknära läge i Lindsdals centrum. Angöring för biltrafik till förskolan ska ske
på ett effektivt och miljöklokt sätt.
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Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag till
detaljplan för del av fastigheten Gösbäck 2:95 m.fl., förskola i Lindsdal.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för del av
fastigheten Gösbäck 2:95 m.fl., förskola i Lindsdal.

§ 96
Beslut om kommunala bolags verksamhet varit förenlig med
det fastställda ändamålet och inom befogenheterna
Dnr KS 2016/0318

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 april 2016.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som ett kommunalt
bolag bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
styrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om
nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen ska även vidta nödvändiga åtgärder för att
säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 och 18 §§ kommunallagen är uppfyllda i
fråga om bolagen. Utifrån genomförd granskning föreslås att kommunstyrelsen beslutar
att göra bedömningen att verksamheten som respektive bolag i fråga har bedrivit under
föregående kalenderår får anses ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och
utförts 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 och 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.

§ 97
Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för
kvarteret Bilen, Hansa City
Dnr KS 2016/0387

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 april 2016.
Översiktskarta.
Exploateringsavtal.
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Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en fortsatt utveckling av den mellersta
delen av kvarteret Bilen. Ett av målen är att skapa bättre förutsättningar för cyklister att
ta sig fram genom kvarteret. Befintlig cykelväg längs E 22 kompletteras med separat
gång- och cykelväg längs gatan genom kvarteret.
Då exploatören, enligt detaljplaneförslaget, kommer att utföra exploateringsåtgärder på
den allmänna platsmarken som sedan kommer att överlämnas till kommunen har
exploateringsavtal träffats mellan kommunen och ägaren till fastigheterna Bilen 6 och
12, Nordfjord AB, med i huvudsak följande innehåll:
Det förutsätts att detaljplaneförslaget antas före den 1 oktober 2016 och att beslutet
vinner laga kraft.
Markregleringar kommer att göras mellan kommunen och exploatören där exploatören
överlåter den allmänna platsmarken och förvärvar kvartersmark. Kommunens
nettokostnad för markregleringarna är 667 000 kronor. Vid beräkning av
nettokostnaden har beaktats det tidigare mellan parterna träffade avtalet om upplåtelse
av nyttjanderätt. Detta avtal upphör härmed. Fastighetsbildningskostnaden betalas av
exploatören och kommunen med hälften var.
Exploatören projekterar och anlägger gång- och cykelväg inkl. belysning enligt
detaljplaneförslaget. Exploatörens del är markerad på plankartan.
När detaljplanen vunnit laga kraft kan exploatören fullfölja det tidigare mellan parterna
träffade avtalet om fördelning av kostnadsansvaret för byggande av cykelbro över E 22.
Exploatören erlägger 3 miljoner kronor till kommunen.
Planförslaget har varit ute för granskning. För att kommunfullmäktige ska kunna anta
planförslaget måste exploateringsavtal upprättas.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till exploateringsavtal mellan Kalmar kommun
och Nordfjord AB (org nr 556669-6307).
Kommunstyrelsen får träffa exploateringsavtal med Nordfjord AB enligt det
avtalsförslag som har undertecknats av bolaget.

§ 98
Markreservation för del av fastigheten Berga 10:5 m.fl.,
Svensknabben
Dnr KS 2016/0265

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 april 2016.
Karta.
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Bakgrund
Meridium AB har inkommit med en ansökan om markreservation på del av fastigheten
Berga 10:5 m.fl. vid Svensknabben för byggnation av nya kontorslokaler. Området ligger
norr om Svensknabbevägen, mellan ridklubbens anläggning och Royal designs lokaler på
Svensknabben. Det aktuella området har användningen kontor i gällande detaljplan.
Meridium är ett företag inom IT. Företaget har drygt 40 anställda i Kalmar och
Stockholm och de hyr i dag kontorslokaler vid Svensknabben.
Området som föreslås för markreservation omfattar cirka 5 500 kvadratmeter av
fastigheterna Berga 10:5 och Svensknabben 1.
Beslut
Kommunstyrelsen reserverar del av fastigheterna Berga 10:5 och Svensknabben 1, enligt
kommunledningskontorets förslag, för Meridium AB (org.nr. 556626-7125).
Markreservationen ska gälla till och med den 30 september 2016.

§ 99
Markreservation för fastigheten Flygfisken 3 m.fl., Sveaplan
Dnr KS 2016/0348

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 april 2016.
Karta.
Bakgrund
Glebe Fastighets AB har inkommit med en ansökan om markreservation. Ansökan
omfattar fastigheten Flygfisken 3 samt del av fastigheten Malmen 2:1 vid Sveaplan.
Glebe Fastighets AB vill enligt ansökan bygga hyresrätter inom området.
Området ingår i planarbetet för kvarteret Forellen där Kalmarhem har en pågående
markanvisning för området väster om Stagneliusskolan. Under planarbetet ska utredas
om nytt läge för Olgas kiosk.
Det föreslagna området för markreservation omfattar cirka 2 200 kvadratmeter av
fastigheten Flygfisken 3 samt del av fastigheten Malmen 2:1.
Planutskottet har föreslagit att markreservationen ska gälla till och med den 30
september 2016. Efter detta avser kommunledningskontoret att markreservationen ska
ersättas med ett markanvisningsavtal som reglerar tider, markpris, kostnader med mera.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1.

Mattias Adolfson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla planutskottets förslag.

2.

Thoralf Alfsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå planutskottets förslag.
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Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill bifalla eller
avslå planutskottets förslag. Hon finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition:
”Den som vill bifalla planutskottets förslag röstar ja, den som vill avslå det röstar nej”.
Vid omröstningen avges 12 ja-röster, 1 nej-röst och 2 ledamöter avstår från att rösta
enligt följande:
Ja-röst: Christina Fosnes (M), Bertil Dahl (V), Steve Sjögren (S), Dzenita Abaza (S),
Mattias Adolfson (S), Marianne Dahlberg (S), Roger Holmberg (S), Ingemar Einarsson
(C), Michael Ländin (S), Anders Andersson (C), Per Dahl (M) samt Carl-Henrik
Sölvinger (L).
Nej-röst: Thoralf Alfsson (SD).
Avstår: Christopher Dywik (KD) och Patricia Vildanfors (MP).
Det innebär att kommunstyrelsen bifaller planutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen reserverar fastigheten Flygfisken 3 m.fl., enligt kommunledningskontorets förslag, till Glebe Fastighets AB (org.nr. 556661-5000).
Markreservationen ska gälla till och med den 30 september 2016.

§ 100
Justerad maxtaxa enligt socialtjänstlagen
Dnr KS 2016/0479

Handlingar
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 31 mars 2016.
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 28 april 2016, § 30.
Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 20 april 2016, § 43.
Bakgrund
Bestämmelserna om kommunernas rätt att ta ut avgifter inom äldreomsorgen finns i 8
kap. socialtjänstlagen. Kommunen får enligt 8 kap 2 § socialtjänstlagen ta ut skäliga
avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer bland annat för hemtjänst,
dagverksamhet, bostad i särskilt boende som inte upplåts genom ett hyresförhållande
enligt 12 kap. jordabalken (hyreslagen) och för annan liknande social tjänst. Avgifterna
får inte överskrida kommunens självkostnader.
Innan kommunen får ta ut avgift ska den enskilde tillförsäkras tillräckliga medel av sin
inkomst för normala levnadskostnader uttryckt som en andel av prisbasbeloppet och för
faktisk hyreskostnad. Tillsammans utgör dessa kostnadsposter den enskildes förbehållsbelopp. Av överskjutande inkomster, det s.k. avgiftsutrymmet, får kommunen ta
ut avgift för hemtjänst.
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Riksdagen antog i december 2015 regeringens budgetproposition. I beslutet ingick en
höjning av den totala avgift kommunen får ta ut inom äldreomsorgen. Detta regleras
som en ändring i socialtjänstlagen 8 kap.§ 5. Det nya beslutet innebär att den enskildes
avgifter får: för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26
§ sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen, per månad uppgå till högst en tolftedel av
0,5392 gånger prisbasbeloppet. Detta innebär en höjning från nuvarande avgiftstak
(maxtaxa) från 1772 kr/månad till 1991 kr/månad. En kommun kan välja om man ska
anpassa sig till lagändringen eller vara kvar på tidigare nivå. Denna lag träder i kraft den
1 juli 2016.
Omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar att justera maxtaxan enligt socialtjänstlagen 8 kap 5§ till en
tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige justerar maxtaxan enligt socialtjänstlagen 8 kap 5§ till en tolftedel
av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.
Beslutet gäller från den 1 juli 2016.

§ 101
Ändring av stadgar för Stiftelsen Kalmar läns museum
Dnr KS 2016/0275

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 30 mars 2016.
Skrivelse från Kalmar läns museum den 10 mars 2016.
Bakgrund
Stiftelsen Kalmar läns museum anhåller om att stiftarna godkänner en ändring i § 3 i
stiftelsens stadgar. De tre stiftarna är Kalmar kommun, landstinget och Kalmar läns
hembygdsförbund.
De föreslagna ändringarna rör stiftelsens verksamhetsområde. Nuvarande lydelse är:
”Stiftelsen skall inom Kalmar län bedriva och främja kulturminnesvård och museal
verksamhet liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet även som att vara
huvudman för landsantikvarien i länet.” Följande tillägg föreslås: ”… skall i huvudsak
inom Kalmar län bedriva…”.
Enligt skrivelsen från Kalmar läns museum har sedan stadgarna för stiftelsen fastställdes
de internationella och regionala kulturpolitiska målen förändrats liksom verksamhetens
inriktning. Huvuddelen av verksamheten bedrivs fortfarande inom Kalmar län men en
inte oväsentlig del bedrivs i andra delar landet och internationellt.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
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Kommunfullmäktige godkänner ändring av stadgarna för Stiftelsen Kalmar läns
museum.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Anders Andersson (C) och Christopher Dywik (KD) i
handläggningen av detta ärende.

§ 102
Regler för enskilda vägar och privata utfartsvägar
Dnr KS 2016/0406

Handlingar
Serviceförvaltningens skrivelse den 12 november 2015.
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 25 november 2015, § 135.
Bakgrund
I Kalmar kommuns regler finns en skillnad när det gäller driftbidrag till
statsbidragsberättigade vägar och icke statsbidragsberättigade vägar.
Bidrag till icke statsbidragsberättigade vägar (privata utfartsvägar) utgår i nuläget efter
ansökan löpande år efter år. Ny ansökan behöver endast skickas in vid förändring.
Bidrag till statsbidragsberättigade vägar betalas årligen med skillnaden mellan kostnaden
för inskickade driftåtgärder och det statsbidrag som erhålls. Det innebär att
samfälligheterna måste ansöka om driftbidrag varje år. Det försvårar den långsiktiga
planeringen av vägens underhåll. Förslagen ändring innebär att driftbidrag betalas ut
löpande efter ansökan oavsett om det avser en enskild väg eller en privat utfartsväg.
Servicenämnden har även föreslagit att driftbidraget för privata utfartsvägar (icke
statsbidragsberättigade) ändras från 1,50 kronor till 2,50 kronor (motsvarande 4,90
kronor år 2015) per meter väg.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige fastställer servicenämndens förslag till regler för bidrag för
enskilda vägar och privata utfartsvägar inom Kalmar kommun.

§ 103
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Flerspråkighet som
resurs
Dnr KS 2015/1087

Handlingar
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om flerspråkighet som resurs.
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 april 2016.
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Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår i motionen att Kalmar kommun ska utreda hur
flerspråkighet bättra kan tas tillvara samt att flerspråkighet ska ses som en merit i all
rekrytering.
Kommunledningskontoret har yttrat sig över motionen enligt följande:
Motionen har en god intention som pekar på att ta tillvara språkkunskaper och
flerspråkighet bättre. Kalmar kommun har en tydlig rekryteringsprocess där kompetensbaserad rekrytering som metod används, vilket är ett objektivt sätt att rekrytera utifrån
fastställda krav i en viss befattning.
Villkor som rör språkkunskaper och etnicitet ska enligt diskrimineringslagen formuleras
med försiktighet. Omotiverade krav kan leda till indirekt diskriminering. Därför används
redan idag följande formulering i vår annonsering om lediga tjänster; ”Kalmar kommun
arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vi vill därmed tillvarata de
kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför
verksamheten”. Här vill Kalmar kommun visa att kommunen står för en bredd och en
mångfald dock inte specifikt peka ut flerspråkighet som ett prioriterat meritområde.
Kommunledningskontoret ställer sig tveksam till att flerspråkighet ska ses som en merit
i all personalrekrytering.
Kartläggning av medarbetares kompetens görs årligen i samband med medarbetarsamtalet och noteringar av kompetens samt språkkunskaper kan göras i vårt verktyg Via
Competence/mina sidor. Dock måste registrering av medarbetares kompetens föregås
av ett samtycke enligt PUL (Personuppgiftslagen).
Medarbetarnas flerspråkighet används i stor utsträckning i det vardagliga arbetet när
situationer uppkommer i mötet med medborgarna. Kommunledningskontoret såg också
att det fanns en bra beredskap för att hitta språkkunskaper i organisationen i samband
med det akuta flyktingmottagandet i november 2015. Synpunkter från samtliga
förvaltningar har inhämtats i kommunledningskontorets svar.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1.

Carl-Henrik Sölvinger (L), med instämmande av Christopher Dywik (KD), föreslår
att kommunstyrelsen ska tillstyrka motionen.

2.

Bertil Dahl (V) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med
kommunledningskontorets förslag.

Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka
motionen eller Bertil Dahls förslag. Hon finner att kommunstyrelsen tillstyrker Bertil
Dahls förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets yttrande som svar på Carl-Henrik
Sölvingers (L) motion om flerspråkighet som resurs.
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Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Reservationer
Carl-Henrik Sölvinger (L) och Christopher Dywik (KD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag att tillstyrka motionen.

§ 104
Kalmarsunds gymnasieförbunds årsredovisning 2015
Dnr KS 2016/0352

Handlingar
Revisionsberättelse den 1 april 2016.
Granskning av årsredovisning 2015.
Utdrag ur styrelseprotokoll för Kalmarsunds Gymnasieförbund den 24 mars 2016, § 23.
Årsredovisning 2015.
Bakgrund
Kalmarsunds Gymnasieförbund har överlämnat sin årsredovisning till
kommunfullmäktige i de fyra medlemskommunerna. Revisorerna föreslår att
kommunfullmäktige ska godkänna årsredovisningen och bevilja styrelsen
(förbundsdirektionen) ansvarsfrihet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen (förbundsdirektionen) för
Kalmarsunds Gymnasieförbund och enskilda förtroendevalda i detta organ
ansvarsfrihet för 2015 och godkänner årsredovisningen 2015.
Jäv
Dzenita Abaza (S) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av jäv.

§ 105
Kalmarsundsregionens renhållares årsredovisning och
revisionsberättelse för 2015

Dnr KS 2016/0432

Handlingar
Revisionsberättelse den 4 april 2016.
Granskning av årsredovisning 2015.
Årsredovisning 2015.
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Bakgrund
Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare har överlämnat sin
årsredovisning till kommunfullmäktige. Revisorerna föreslår att kommunfullmäktige ska
godkänna årsredovisningen och bevilja styrelsen (förbundsdirektionen) ansvarsfrihet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen (förbundsdirektionen) för
Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare och enskilda förtroendevalda i
detta organ ansvarsfrihet för 2015 och godkänner årsredovisningen 2015.
Jäv
Steve Sjögren (S) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av jäv.

§ 106
Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för Stiftelsen
Norra Möre Vägfond
Dnr KS 2016/0408

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 28 april 2016.
Årsredovisning.
Revisionsberättelse.
Bakgrund
Styrelsen för Stiftelsen Norra Möre Vägfond har lagt fram sin årsredovisning för 2015.
Stiftelsen har tillkommit genom Peter A. Jonssons testamente och har som ändamål att
förbättra och underhålla bygator i Norra Möre härad, företrädesvis inom socknarna
Åby, Ryssby, Bäckebo och Kristvalla.
Beslut
Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen för Norra Möre Vägfond ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2015.

§ 107
Yttrande över delbetänkandet Digitaliseringens
transformerande kraft - vägval för framtiden
Dnr KS 2016/0182

Handlingar
Serviceförvaltningens skrivelse den 19 april 2016.
Bakgrund
Den 7 juni 2012 beslutade regeringen att tillsätta en kommitté, Digitaliseringskommissionen, med uppgiften att verka för att målet i den it-politiska strategin It i
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människans tjänst – en digital agenda för Sverige uppnås och att regeringens ambitioner
inom området fullföljs. Ovanstående har sedan dess resulterat i fyra delbetänkanden
som alla överlämnats till regeringen:
1.

En digital agenda i människans tjänst – Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer
och drivkrafter (SOU 2013:31) överlämnades till regeringen den 3 maj 2013.

2.

En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår (SOU
2014:13) överlämnades till regeringen den 13 mars 2014.

3.

För Sverige i framtiden – digital kompetens (SOU 2015:28) överlämnades till
regeringen den 26 mars 2015.

4.

Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter (SOU
2015:65) överlämnades till regeringen den 29 juni 2015.

Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande enligt följande. Rapporten är
väl genomarbetad och innehåller bra och konkreta förslag på åtgärder kopplade till den
nationella digitala agendan. Rapporten stöder även innehåll och åtgärder i Kalmar läns
regionala digitala agenda. Kalmar kommun har inget att erinra och tillstyrker rapporten i
sin helhet.
Beslut
Kommunstyrelsen antar serviceförvaltningens yttrande som sitt och överlämnar det till
Näringsdepartementet som Kalmar kommuns svar på betänkandet Digitaliseringens
transformerande kraft - vägval för framtiden, SOU 2015:91.

§ 108
Lokaler för Djurängsskolans verksamhet
Dnr KS 2016/0481

Överläggning
Patricia Vildanfors initierar följande ärende:
”I en skrivelse från Djurängsskolans rektorer står det att skolan inte kommer att få
använda Bernhardinerskolan vid Tullbron trots behov. De har tidigare blivit lovade
lokalen, men nu verkar den vara prioriterad för kultur och fritid. Skolan som är en
lagstadgad verksamhet ska inte behöva stå tillbaka. Även vad gäller röda bollhuset
(tidigare Friskis) skulle kunna lösa en del av skolans behov vad gäller idrottsundervisningen, vilket drastiskt skulle minska behov av transporter och skolans
kostnader. Det borde rimligtvis gå att samsas om den ytan. Hur kommer detta att lösas?
Vad är det som gäller? Kommer lagstadgad verksamhet att prioriteras?
De två år som skolans verksamhet ska evakueras kommer vara nog så jobbiga som de
är. Både personal och barn kommer vara med om en stor förändring och 2 år är en lång
tid. Det gäller att skolan trots detta kan bedriva en riktigt bra verksamhet.
Hur kommer ni att skapa den plats som behövs för barnens och personalens
verksamhet på Tullbron och befintlig förskola i Djurängen? Enligt skrivelsen saknas det
yta både till barn och personal.”
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-03

Beslut
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att bereda ärendet.

Delegationsbeslut
-

Ordförandebeslut om att Kalmar kommun avstår från yttrande över förslag
till nya föreskrifter för Kalmar län
Dnr KS 2016/0438

-

Beslut om gästfrihetsbidrag vid Kalmar Inner Wheel Baltic Meeting
Dnr KS 2016/0027

-

Beslut om gästfrihetsbidrag vid Kalmardrillen
Dnr KS 2016/0232

-

Försäljning av fastigheten Jasminen 8
Dnr KS 2016/0152

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Aldebaran 2
Dnr KS 2016/0268

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Hagbygärde 2:2
Dnr KS 2016/0269

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Ljungby 16:5
Dnr KS 2016/0310

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Rustningen 1
Dnr KS 2016/0349

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Åby 30:1
Dnr KS 2016/0350

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Krafslösa 5:2
Dnr KS 2016/0358

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Dörby 5:154
Dnr KS 2016/0359

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Dörby 5:112
Dnr KS 2016/0364

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Kvarnholmen 2:6
Dnr KS 2016/0365

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Elverslösa 17:1
Dnr KS 2016/0382

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Liden 20
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-03
Dnr KS 2016/0383
-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Heimdal 2
Dnr KS 2016/0403

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Dörby 8:139
Dnr KS 2016/0404

-

Brandkårens tillsyn av skydd och tillstånd mars 2016
Dnr KS 2016/0010

Anmälningsärenden
- Arbetsutskottets protokoll den 22 mars 2016, 29 mars 2016, 12 april 2016 och den
19 april 2016
Dnr KS 2016/0005
- Planutskottets protokoll den 29 mars 2016
Dnr KS 2016/0003
- Personaldelegationens protokoll den 6 april 2016
Dnr KS 2016/0006
- Kalmar läns pensionkapitalförvaltning AB:s portföljrapport efter mars 2016
Dnr KS 2016/0006
- Cirkulär 16:11: Krav på aktiva åtgärder avseende alla diskrimineringsgrunder samt
årlig lönekartläggning
Dnr KS 2016/0328
- Protestbrev med namninsamling angående bebyggelse av fastigheterna Kilen 4 m.fl.
Dnr KS 2016/0392
- Sammanträdesplan för SKL 2017
Dnr KS 2016/0395
- Skrivelse med synpunkter på polisens nya organisation
Dnr KS 2016/0443
- Uppföljning utifrån lagen om extraordinära händelser
Dnr KS 2016/0444

1

Rapport ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2016
Socialnämnden ska kvartalsvis redovisa ej verkställda beslut till IVO, inspektionen för vård och
omsorg. De beslut som inte har verkställts inom tre månader från datum då beslut togs samt
avbrott i verkställigheten som varar mer än tre månader ska rapporteras.
Ej verkställda beslut enligt SoL per 2016-03-31 (Kvartal 1)
Bistånd

SoL
OF
IFO

Datum för
gynnande
beslut

Datum för
avbrott

Datum för
verkställighet

Datum för
avslut utan
verkställighet

Kön

Kontaktperson

IFO

2014-02-24

2016-01-01

M

Kontaktperson

IFO

2015-06-18

2016-01-20

M

Kontaktperson

OF

2015-10-22

K

Kontaktperson

IFO

2015-11-10

M

Kontaktfamilj

IFO

2015-06-10

K

Kontaktfamilj

IFO

2014-12-16

Kontaktfamilj

IFO

2015-07-16

Familjehem

IFO

2015-11-10

Familjehem

IFO

2015-05-06

Familjehem

IFO

2015-04-08

Bostad

IFO

2015-01-19

M
2016-03-14

K
M

2016-02-29

M
2016-02-24

De ej verkställda besluten gällande kontaktfamilj beror bl.a. på att det saknas lämpliga
uppdragstagare. Utredning av tilltänkta kontaktpersoner pågår. Tilltänkt kontaktperson har
tackat nej till uppdrag.
Familjehem avser ensamkommande ungdom, som idag bor på internt HVB.
Bostadsbeslutet har inte verkställts, då det saknas lediga bostäder. Den enskilde är under
dygnsvård på behandlingshem och det är osäkert om han ska stå kvar i bostadskön.

M
M

2

Ej verkställda beslut enligt LSS per 2016-03-31 (Kvartal 1)
Bistånd

Datum
för gynnande
beslut

Kontaktperson
Kontaktperson

Datum för
avbrott

Datum för
verkställighet

2013-12-31

2015-10-02*

Datum för
avslut utan
verkställighet

K

2014-11-17

Kontaktperson

Kön

M
2016-03-21

M

Kontaktperson

2015-04-17

2015-09-01

2016-01-08

K

Kontaktperson

2015-09-24

2016-03-02

K

Kontaktperson

2015-09-23

K

Kontaktperson

2015-09-01

Kontaktperson

2015-08-09

2016-02-29

K

Kontaktperson

2015-08-01

2016-03-17

M

Kontaktperson

2015-12-30

Kontaktperson

2015-11-01*

K

M
M

Kontaktperson

2015-08-12

M

Kontaktperson

2015-11-05

M

Kontaktperson

2015-11-05

M

Bostad för
vuxna
Bostad för
vuxna
Bostad för
vuxna
Bostad för
vuxna
Bostad för
vuxna
Bostad för
vuxna
Bostad för
vuxna
Bostad för
vuxna
Bostad för
vuxna
Bostad för
vuxna
Bostad för
vuxna
Avlösarservice

2014-09-12

M

2014-10-30

M

2014-11-05

K

Ledsagarservice

2015-03-13

2016-01-01

K

2015-02-27

2016-03-01

M

2015-04-13

2016-03-14

K

2015-05-18

2016-02-01

K

2015-06-15

2016-01-08

M

2015-06-18

M

2015-12-04

M

2015-11-26

K

2015-06-29

K

2015-06-01

M

*delvis verkställt
Orsaker till att beslut ej verkställts när det gäller kontaktperson är framförallt avsaknad av lämplig
uppdragstagare eller att tilltänkt kontaktperson tackat nej till uppdraget efter en första
presentationsträff. Det förekommer även att den enskilde tackar nej till föreslagen kontaktperson.
När det gäller insatsen bostad för vuxna så har en enskild tackat ja till erbjudand, men ännu inte
flyttat in, tre personer har tackat nej till erbjudande.
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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2016-04-26

Socialnämnden
§ 79
Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2016
Dnr SN 2016/0017.11.01
Handlingar
Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-11.
Rapport ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2016.
Avdelningschef Ingela Möller redogör för rapporten.
Bakgrund
Socialnämnden ska kvartalsvis redovisa ej verkställda beslut till Inspektionen
för vård och omsorg (IVO). Besluten ska även redovisas till kommunens
revisorer samt rapporteras till kommunfullmäktige. Detta enl. 28 § f-h, lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt 16 kap 6 § f-h,
socialtjänstlagen, SoL. De beslut som inte har verkställts inom tre månader från
datum då beslut togs samt avbrott i verkställigheten som varar mer än tre
månader ska rapporteras.
I bifogad fil finns redovisning av de beslut som rapporterats till IVO för 1:a
kvartalet 2016. Redovisningen avser ärenden som tidigare rapporterats med
datum för när de verkställts, ärenden som kvarstår som ej verkställda samt
ärenden som tillkommit under senaste kvartalet.
Anledning till att beslut ej verkställts enligt SoL
De ej verkställda besluten gällande kontaktfamilj beror bl.a. på att det saknas
lämpliga uppdragstagare. Utredning av tilltänkta kontaktpersoner pågår.
Tilltänkt kontaktperson har tackat nej till uppdrag. Familjehem avser
ensamkommande ungdom, som idag bor på internt HVB. Bostadsbeslutet har
inte verkställts, då det saknats ledig bostad. Den enskilde är under dygnsvård
på behandlingshem och det är osäkert om han ska stå kvar i bostadskön.
Anledning till att beslut ej verkställts enligt LSS
Orsaker till att beslut ej verkställts när det gäller kontaktperson är framförallt
avsaknad av lämplig uppdragstagare eller att tilltänkt kontaktperson tackat nej
till uppdraget efter en första presentationsträff. Det förekommer även att den
enskilde tackar nej till föreslagen kontaktperson. När det gäller insatsen bostad
för vuxna så har en enskild tackat ja till erbjudande men ännu inte flyttat in, tre
personer har tackat nej till erbjudande.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 9 maj 2016.
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Socialnämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-04-26

Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen avseende ej verkställda
beslut för 1:a kvartalet 2016 och överlämna denna till kommunfullmäktige.
Sammanställningen skickas även till kommunrevisorerna.

Sekreterare
Martina Eriksson

Justeras
Roger Holmberg (S)
ordförande

Kerstin Edvinsson (M)

