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KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 

Kommunfullmäktige 
 

 

Tid 
Måndagen den 27 maj 2019 kl. 11:00 

 
Kl 10:30 sker en information av kommunens säkerhetssamordnare Peo 
Carlsson 

Plats  
Kalmarsalen, Glasverandan 
 
Enligt uppdrag 
 
 
 
Jonas Sverkén 
 
 

Föredragningslista 
 
1. Val av protokollsjusterare 

 
  

2. Frågor och interpellationer 
 

  

3. Utvecklingsplan Kalmar slott 2020-2029 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut:  
 
1. Kommunfullmäktige godkänner ”Utvecklingsplan” 

för Kalmar slott för perioden 2020-2029. 
2. Destination Kalmar AB får i uppdrag att teckna nytt 

hyresavtal med Statens Fastighetsverk för perioden 
2020-2029. 

3. Kalmar kommun ersätter Destination Kalmar AB för 
de årliga investeringskostnaderna som skapar 
förutsättningar för Kalmar slotts utveckling, totalt 10 
miljoner kronor under perioden. 

4. Nuvarande ersättning till Kalmar slott omfattande 
skötsel av mark samt tillsyn av byggnader och 
installationer, som ingår i Avtal om tjänster mellan 
Destination Kalmar AB och Kalmar kommun, 
förlängs till och med 2029. 
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4. Arrendeavtal Vita sands camping AB avseende 

badplatsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till arrendeavtal 
med Vita Sands camping AB avseende badplatsen.  
___________________ 
 
Christopher Dywik (KD) redovisade en 
protokollsanteckning i kommunstyrelsen, se bilaga. 
 
 

  

5. Detaljplan för del av Harby 1:81 (Ester Bagerskas 
väg), Trekanten 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Petra Gustafsson (SD) och Micael Foghagen (SD) 
redovisade en protokollsanteckning i kommunstyrelsen, se 
bilaga  
 

  

6. Revidering av avtal och reglemente för kommunernas 
hjälpmedelsnämnd i Kalmar län 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av 
”Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet”, 
revidering av ”Verksamhetsbeskrivning för gemensam 
Hjälpmedelsverksamhet”, revidering av ”Reglemente för 
gemensam nämnd” och att lägga till bilaga 4 ”Budget och 
verksamhetsuppföljning”. 
 

  

7. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om tillräcklig 
och likvärdig räddningstjänst 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att 
kommunledningskontorets yttrande ska utgöra svar på 
Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om en tillräcklig och 
likvärdig räddningstjänst. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 
__________________ 
 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en 
protokollsanteckning i kommunstyrelsen, se bilaga. 
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8. Motion från Thoralf Alfsson (-) angående förbud mot 

tiggeri från Thoralf Alfsson 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen från Thoralf Alfsson  
(-) att införa en reglering av penninginsamling och ett 
förbud mot passivt tiggeri. 
___________________ 
 
Petra Gustafsson (SD) och Micael Foghagen (SD) 
reserverade sig mot beslutet i kommunstyrelsen. 
 
Christopher Dywik (KD) redovisade en 
protokollsanteckning i kommunstyrelsen, se bilaga. 
 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en 
protokollsanteckning i kommunstyrelsen, se bilaga. 
 

  

9. Motion från Petra Gustafsson (SD) om att införa ett 
lokalt förbud av passiv pengainsamling 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen från Petra 
Gustafsson (SD) att införa passivt pengainsamlingsförbud 
på definierade avgränsade platser. 
___________________ 
 
Petra Gustafsson (SD) och Micael Foghagen (SD) 
reserverade sig mot beslutet i kommunstyrelsen. 
 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en 
protokollsanteckning i kommunstyrelsen, se bilaga. 
 
 

  

10. Motion från Micael Foghagen (SD) om att införa 
insynsplats i kommunens utskott 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Micael Foghagens 
(SD) motion om att införa insynsplatser i kommunens 
utskott. 
 

  

11. Medborgarförslag om att införa förbud mot tiggeri 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att på 
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utpekade och utsatta platser i Kalmar kommun införa ett 
förbud mot tiggeri. 
______________________ 
 
Petra Gustafsson (SD) och Micael Foghagen (SD) 
reserverade sig mot beslutet i kommunstyrelsen. 
 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en 
protokollsanteckning i kommunstyrelsen, se bilaga. 
 
 
 

12. Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för 
Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen (förbunds-
direktionen) för Kalmarsunds Gymnasieförbund och 
enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 
2018 och godkänner årsredovisningen 2018. 
 

  

13. Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för 
Samordningsförbundet i Kalmar län 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Kalmar kommun beviljar för sin del förbundsstyrelsen för 
Samordningsförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för 2018 
och godkänner årsredovisningen 2018. 
 

  

14. Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för 
Kalmarsundsregionens renhållare 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen (förbunds-
direktionen) för kommunalförbundet 
Kalmarsundsregionens Renhållare och enskilda 
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2018 och 
godkänner årsredovisningen 2018. 
 
 

  

15. Uppföljning av handlingsplaner och program 2019 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige lägger uppföljningen av 
handlingsplaner och program till handlingarna. 
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16. Valärenden 

 
  

17. Anmälningsärenden 
 

  

- Kommunstyrelsens protokoll den 5 maj 2019 (Överlämnas 
senare) 
 

  

- Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om 
att namnge broarna i Kalmar 
 

  

- Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om 
att sätta upp belysning mellan Snurrom och Lindsdal 
 

  

- Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om 
att stänga av gamla vägen i Trekanten och göra byvägs 
miljö. 
 

  

- Servicenämndens svar på medborgarförslag om att 
kommunens pensionärer fortsatt erbjuds lunch i 
skolmatsalarna 
 

  

- Motion om nyanländas språkkunskaper inom de sociala 
omsorgerna 
 

  

- Medborgarförslag om utställningsplats för 
amatörkonstnärer 
 

  

- Medborgarförslag om anläggande av skogsträdgård   
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Bilaga 
 

 
Protokollsanteckningar från kommunstyrelsens sammanträde 
den 7 maj 2019 
 
 
Ärende 4, Arrendeavtal Vita sands camping AB avseende badplatsen 
 
Protokollsanteckning från Christopher Dywik (KD): 
”Kristdemokraterna gläds över att ett bra arrendeavtal kunnat nås med Vita 
Sands Camping AB, tack vare en duktig förvaltningschefs förhandlingsförmåga 
och styrelsens klokhet att besluta att inga bidrag skulle betalas ut till campingen 
fören ett arrendeavtal ingått.  

 
Inför framtiden hoppas vi dock att majoriteten lärt sig nått om faran med att 
inte lyssna på våra tjänstemäns varningar och göra investeringar i 
mångmiljonklassen på en privat näringsidkares mark, utan att först slutit ett 
arrendeavtal som garanterar allmänhetens tillgång till området.” 
 
Ärende 5, Detaljplan för del av fastigheten Harby 1:81 (Ester Bagerskas 
väg), Trekanten 
 
Protokollsanteckning från Petra Gustafsson (SD) och Micael Foghagen (SD): 
”Sverigedemokraterna Kalmar ställer sig positiv till detaljplanen men vill sända 
ett medskick när det kommer till genomförandeplanen. Vi menar att det är 
bättre ur säkerhets- och miljöskäl att tidigarelägga anslutningen mellan 
Källstorpsvägen och detaljområdet i sin helhet (redan vid etapp 1). 
 
Detta för att slippa tung trafik på Gamla vägen förbi övergångsställe, skola och 
förskola där små barn både ska ta sig till och vistas kring. Även längs Ester 
Bagerskas väg är det många barn som färdas till och från sin skoldag men även 
på sin fritid till lekplats och kompisar.” 
 
 
Ärende 7, Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om tillräcklig och 
likvärdig räddningstjänst 
 
Protokollsanteckning från Carl-Henrik Sölvinger (L): 
”Kalmar tar regelbundet hjälp av grannkommunernas räddningstjänst vid både 
insatser och för att täcka upp då heltidsstyrkan är på insats. Dessutom finns 
överenskommelser om att detta sker kostnadsfritt. Det är bra med goda 
grannar och att kunna poola resurser dit de behövs som mest, det ska vi 
fortsätta med.  
 
Faktum kvarstår dock att kommunerna har som det ser ut idag ett huvudansvar 
för räddningstjänsten inom sitt geografiska område. Vi ska alltså klara vårt 
uppdrag inom vår geografi och inte göra oss beroende av andra. Om 
larm/insatser pågår samtidigt i Kalmar och grannkommunen, så kommer inte 
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den hjälp vi vant oss vid från våra grannar. Jag hoppas därför att detta också 
kommer ta med i den inventering av ’dubbellarm’ som ska pågå under 2019 
dvs. att vi inventerar både när vi får 2 larm samtidigt i kommunen och när vi 
har larm samtidigt som en grannkommun och de inte kan avlasta oss. Det vore 
också intressant att veta i hur många larm en annan räddningstjänst än vår egen 
är först på plats. 
 
Förutom att ta hjälp av grannkommuner för att klara bemanning av t.ex. 
brandstationen då heltidsstyrkan är på larm är det vanligt att kalla in ledig 
personal. Detta fungerar kortsiktigt men är ohållbart vid längre insatser då 
skiftscheman och planerad vila uteblir. Vid längre insatser behövs en robustare 
egen organisation än den vi har idag. 
 
Jag vidhåller att åtgärder kommer behöva vidtas och resurser tillföras för att 
klara uppdraget med en tillräcklig och likvärdig räddningstjänst i ett växande 
Kalmar. Precis som när Liberalerna tidigare lagt förslag om förändringar och 
reformer i räddningstjänsten väljer man istället att vänta. Förändringar tar tid 
och vi anser att dessa skulle påbörjas nu på ett kontrollerat sätt då 
räddningstjänsten fortfarande klarar sitt uppdrag.” 
 
Ärende 8, Motion från Thoralf Alfsson (-) angående förbud mot tiggeri 
 
Protokollsanteckning från Christopher Dywik (KD): 
”Kristdemokraterna delar den oro som motionärerna och författaren till 
medborgarförslaget ger uttryck för gällande den situation som råder runtom i 
kommunen med tiggare utanför framförallt våra livsmedelsbutiker, och anser 
att mer måste göras. Tiggeriet är inte värdigt och är inte heller något som tar 
dem ur sin utsatta situation. Det går inte heller att blunda för de rapporter 
som gör gällande att det i vissa fall rör sig om tvång och människohandel. 
 
Men till skillnad från motionärerna och författaren till medborgarförslaget så 
tror vi inte att ett lokalt tiggeriförbud kommer lösa den problematik som finns 
utan ser det snare som ett symbolpolitiskt slag i luften. Dels eftersom den 
kommunala ordningsstadgan enbart omfattar kommunal mark, dvs enbart 
Kvarnholmen. Men framförallt eftersom ett stopp på tiggeriet kräver att man 
attackera grundproblemet - fattigdom, diskriminering och korruption i de 
tiggandes hemländer. 
 
Det första vi bör inse är att regeringarna i Bulgarien och Rumänien inte är en 
del av lösningen, dem är själva problemet. I Rumänien har tex den 
Socialdemokratiska regeringen legaliserat korruption. Att skicka mer pengar till 
dessa länder eller tro att stoppade utbetalningar gör någon positiv skillnad för 
dessa grupper är naivt. Insatser i länderna krävs, och därför bör den svenska 
linjen vara att EU-stödet för sociala insatser styrs om från tex rumänska 
myndigheter till de många hjälporganisationer och kyrkor som både i 
Rumänien och Sverige arbetar långsiktigt (och framgångsrikt) med att lyfta 
romerna ur deras utsatta situation genom arbete och utbildning. 
 
Samtidigt finns det saker små saker som faktiskt går att göra här i Kalmar 
kommun.  
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- Vi tycker exempelvis att Kalmar kommun ska erbjuda natthärbärge. 
Ingen människa skall behöva sova utomhus vintertid, oavsett 
härkomst. 

- Det går också att genom den kommunala ordningsstadgan (om man 
samtidigt samordnar sig med de privata näringsidkarna) minska den 
friktioner/irritation och de konflikter som kan uppstå mellan tiggare 
och kunder eller mellan olika grupperingar som träter om de bästa 
platserna – genom tydliga regler för hur nära dörröppningar tiggare, 
gatumusikanter och småskaliga försäljare får sitta. Exempelvis 2–3 
meter.  

- När de gäller de bylten som ibland placeras ut så är dessa ofta en 
sanitär olägenhet, och redan idag kräver begagnande av offentlig plats 
ett tillstånd – något som måste beivras. 

- Vi kan inte heller blunda för den omänskliga situation som råder där 
människor ofta tvingas sitta och tigga under långa perioder i snö, regn 
och snålblåst. Vi anser därför att det bör finnas ordningsregler för 
under vilka tidpunkter som det okej att tigga, exempelvis mellan 
klockan 11–15. Det handlar i grunden om medmänsklighet. 

 
Vi har ett medmänskligt ansvar att agera när våra medmänniskor lider – att 
inte göra något alls och hoppas att problemet försvinner av sig självt kan 
rimligtvis inte vara den bästa lösningen vi i Kalmar kommun kan frammana. 
Kalmarbygden kan bättre!” 
 
Ärende 8, Motion från Thoralf Alfsson (-) angående förbud mot tiggeri 
 
Ärende 9, Motion från Petra Gustafsson (SD) om att införa ett lokalt 
förbud av passiv pengainsamling på definierade platser 
 
Ärende 11, Medborgarförslag om att införa förbud mot tiggeri 
 
Protokollsanteckningar från Carl-Henrik Sölvinger (L): 
”Liberalerna har idag röstat för att avslå förslag om införande av tiggeriförbud. 
 
Liberalerna tror inte man kan förbjuda fattigdom och inte heller människor 
från att hjälpa. I de fall tiggeriet sker organiserat och mot någons vilja är detta 
kriminaliserat idag och en uppgift för polisen. Flera fällande domar visar att 
detta är något rättsväsendet tar på stort allvar. 
 
På Liberalernas initiativ finns idag ett översatt informationskort som delas ut 
till fattiga EU-medborgare som tigger i Kalmar kommun.  Av kortet framgår 
vilka rättigheter och skyldigheter man har när man vistas i Kalmar/Sverige. 
 
I förslagen utmålas tiggeri till ett stort problem i Kalmar. Det har varit 
problematiskt tidigare då fattiga EU-medborgare tilläts bo vid Dämmet, men 
inte idag. Vi känner inte igen oss i bilden förslagställarna försöker måla upp 
med bosättningar, nedskräpning, påhopp eller hindrande av människor att 
komma in i butiker. Vår bild är att antalet fattiga EU-medborgare som 
uppehåller sig i kommunen minskat. Att i det sammanhanget ändå förespråka 
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tiggeriförbud för sakens skull verkar totalt ologiskt och riskerar bara att 
stigmatisera människor som lever i fattigdom.” 
 



 

 
 

 

 

 
Kommunledningskontoret    

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

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
   2019-04-08 KS 2019/0426 
   

 
 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
 

Utvecklingsplan för Kalmar Slott 2020-2029 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner ”Utvecklingsplan” för Kalmar slott för 
perioden 2020-2029. 

2. Destination Kalmar AB får i uppdrag att teckna nytt hyresavtal med 
Statens Fastighetsverk för perioden 2020-2029. 

3. Kalmar kommun ersätter Destination Kalmar AB för de årliga 
investeringskostnaderna som skapar förutsättningar för Kalmar slotts 
utveckling, totalt 10 miljoner kronor under perioden. 

4. Nuvarande ersättning till Kalmar slott omfattande skötsel av mark samt 
tillsyn av byggnader och installationer, som ingår i Avtal om tjänster 
mellan Destination Kalmar AB och Kalmar kommun, förlängs till och 
med 2029. 

Bakgrund 
År 2009 undertecknade Kalmar kommun och Statens Fastighetsverk en 
gemensam tioårig (2009-2018) Utvecklingsplan för Kalmar slott. Verksam-
hetens mål under denna period har varit innehållet i utvecklingsplanen och 
investeringar och driftkostnader har finansierats av Statens Fastighetsverk och 
Kalmar kommun. 
 
Samarbetet har fungerat mycket väl och verksamheten har utvecklats 
framgångsrikt såväl publikmässigt som ekonomiskt under denna period. 
Antalet intäkts-skapande besökare på Kalmar Slott har ökat från 91 833 
personer 2008 till 150 000 personer 2018. 
 
Nu står Kalmar slott inför uppgiften att förädla sina värden och att synliggöra 
samt utveckla sin roll som motor i den lokala, regionala och nationella 
samhällsutvecklingen. 
 
Kalmar kommun och Statens Fastighetsverk har tillsammans gemensamma mål 
för hur Kalmar slott och dess verksamhet ska utvecklas från ”bäst till ännu 
bättre” fram till år 2029 enligt bilaga 1 Utvecklingsplan. 
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Ekonomi 
I Utvecklingsplan 2009-2018 åtog sig Kalmar kommun och Statens Fastighets-
verk att totalt under perioden tillföra 20 miljoner kronor vardera. Kapital-
kostnaderna för Kalmar kommuns åtagande under denna period redovisas 
enligt bilaga 2.  
 
Finansieringen i förslag till ny Utvecklingsplan 2020-2029 ska rymmas inom 
befintliga budgetnivåer avseende drift- och investeringskostnader.  
 
Statens Fastighetsverk avser årligen att tillföra minst 1 miljon kronor till riktade 
åtgärder som skaparar förutsättningar för Kalmar slott att utvecklas i enlighet 
med utvecklingsplanen. Därutöver att årligen tillföra minst 2 miljoner kronor 
till underhållsåtgärder som skapar förutsättningar för Kalmar slott att bedriva 
publik verksamhet.  
 
Kalmar kommun avser att årligen att minst ersätta Destination Kalmar AB för 
de årliga investeringskostnader om totalt 10 miljoner kronor under perioden, 
till riktade åtgärder som skaparar förutsättningar för Kalmar slott att utvecklas i 
enlighet med utvecklingsplanen. Därutöver årligen tillföra minst 3,4 miljoner 
kronor till slottets drift och publika verksamhet. 
 
För att säkerställa en grundläggande finansiering av insatserna avser parterna 
att tillsammans tillföra Kalmar slott resurser motsvarande 74 miljoner kronor 
under perioden 2020-2029, varav 20 miljoner kronor riktas till ersättning för 
investeringar. 
 
 
 
 
Ola Johansson Maria Björkman 
VD Kalmar Kommunbolag AB ekonomidirektör 
 
 
 
Bilagor 
Investeringar utvecklingsplanen 
Utvecklingsplan 2020-2029 
 
 



Investeringar Utvecklingsplanen Bilaga 2

återstår betalda
2009 127 579 127 579
2010 423 670 423 670
2011 672 045 720 366
2012 1 375 380 1 485 003
2013 1 781 103 1 848 268
2014 2 196 733 2 300 000
2015 2 583 080 2 600 500
2016 2 120 461 1 774 665
2017 2 050 815 2 050 815
2018 1 752 665 1 752 665
2019 1 618 771 1 618 771
2020 170 000 170 000 1 489 765 1 489 765
2021 170 000 340 000 1 216 433 1 216 433
2022 170 000 510 000 436 100 436 100
2023 170 000 680 000 143 904 143 904
2024 170 000 850 000 88 598 88 598
2025 170 000 1 020 000
2026 170 000 1 190 000
2027 170 000 1 360 000
2028 170 000 1 530 000
2029 170 000 1 700 000

9 350 000 3 374 800 16 702 303 20 077 103

Totala kapitalkostnader 2020-2029 12 724 800

Ursprungliga slottsavtalet om 20 mnkrNya avtalet
Kapitalkostnader

År 2029 kommer inte alla investeringarna vara avskrivna, det bokförda värdet kommer vara ca 650 
tkr.

avskrivningarÅr avskrivningar 
totalt

investering 1 mnkr/år, 
snitt avskrivn.tid 6 år
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Kalmar slott skall år 2029… 

 
… ha över 130 000 entrébetalande besökare per år (+ 40 % *) 

… ha över 190 000 intäktsskapande besökare per år (+ 35 % *) 

… ha ökat intäkten per besökare till 205 kr (+ 45 % *) 

… ha över 40 % utländska besökare (+ 20 % *) 

 

 … vara Sveriges populäraste historiska besöksmål för barn 

  … vara en omtyckt mötesplats för Kalmarbor året runt 

… generera ett aktivt engagemang hos boende, besökare och civilsamhälle 

… tillföra mätbara positiva samhällseffekter i Kalmars och länets utveckling 

* Utgår från snittet av resultaten 2015 - 2018 

 
 

Utdrag från Statens fastighetsverks och Kalmar kommuns  
gemensamma mål för Kalmar slott år 2020 - 2029 
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almar slott är en av Sveriges mest kända historiska byggnader och 
en värdefull del av vårt lands kulturarv. Slottet förvaltas av Statens 
fastighetsverk och hyrs av Kalmar kommun genom Destination 
Kalmar AB som bedriver publik verksamhet där. 

År 2009 undertecknade parterna en gemensam tioårig utvecklingsplan för 
Kalmar slott. Samarbetet har fungerat väl. Under åren 2009 - 2018 har 
verksamheten utvecklats mycket framgångsrikt såväl publikmässigt som 
ekonomiskt och framtiden ser positiv ut. Men i takt med samhällets 
förändring så ställs vårt kulturarv och Kalmar slott inför nya utmaningar. Men 
omvärldens utveckling öppnar även nya möjligheter för slottet, dess 
bevarande och utveckling.  
Kalmar slott har haft en central roll i staden och regionens utveckling i 
hundratals år. Nu står slottet inför uppgiften att förädla sina värden och att 
synliggöra samt utveckla sin roll som motor i den lokala, regionala och 
nationella samhällsutvecklingen. Slottet och dess personal måste företa den 
svåra och inspirerande resan ”Från bäst till ännu bättre” 
Statens fastighetsverk och Kalmar kommun avser gemensamt fortsätta 
tillvarata och förädla Kalmar slotts potential samt stärka samhällets 
engagemang i slottet och dess utveckling.  
Vi har gemensamma mål för hur Kalmar slott och dess verksamhet ska 
utvecklas fram till år 2029. Det är högt satta men realistiska för ett redan 
framgångsrikt besöksmål och förutsätter en fortsatt nära samverkan där 
Utvecklingsplan utgöra basen för ett hållbart utvecklingsarbete.   
Undertecknade ser fram emot ett fortsatt gott samarbete! 
 
  Kalmar den 4 april 2019 

 
 

 
STATENS FASTIGHETSVERK   KALMAR KOMMUN    
Ingrid Eiken-Holmgren  Johan Persson 
Generaldirektör  Kommunstyrelsens ordförande   
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1.  SAMMANFATTNING   
  

 Bakgrund 
Kalmar slott är sedan länge en av Sveriges mest kända historiska byggnader och en omistlig 
del av vårt kulturarv ur många samhällsperspektiv. Statens fastighetsverk förvaltar slottet. 
Kalmar kommun hyr fastigheten och bedriver sedan många år en bred publik verksamhet i den. 
 Tack vare den föregående gemensamma utvecklingsplanen under perioden 2008 - 2018 så 
har den publika verksamheten på slottet utvecklats mycket framgångsrikt. Statens 
fastighetsverk (SFV) och Kalmar kommun (KK) delar viljan att fortsätta tillvarata slottets 
potential och sprida kunskap om dess historia i Sverige och utomlands. Men i takt med 
omvärldens och samhällets förändringar så ställs nu slottets inför nya utmaningar och 
möjligheter. Därför har en ny utvecklingsplan för slottet för år 2020 - 2029 arbetats fram. En 
utvecklingsgrupp med representanter från SFV och KK ansvarar för dess genomförande.  

 Fyra utvecklingsområden  
Utvecklingsplanen och dess gemensamma insatser ska fokusera på fyra utvecklingsområden: 

▪ Fastigheten  Fysiska insatser för att slottet ska kunna utvecklas hållbart 
▪ Konceptutveckling Vidareutveckla befintliga koncept samt identifiera och etablera nya. 

▪ Delaktighet  Engagera utvalda målgrupper och skapa hållbara partnerskap 
▪ Samhällsutveckling Utveckla slottets roll och uppdrag inom fler samhällsområden 

 Åtta gemensamma mål 
SFV:s och KK:s delar målsättningen att Kalmar slott år 2029 skall: 

Kvantitativa (mätbara) mål 
1. Ha över 130 000 entrébetalande besökare per år (+ 40 %*) 
2. Ha över 190 000 intäktsskapande besökare per år (+ 35 %*) 
3. Ha ökat intäkten per besökare till 205 kr (+ 45 %*) 
4. Ha över 40 % utländska besökare (+ 20 %*) 

* Beräknad på snittet av resultaten 2015 - 2018 
Kvalitativa mål 
5. Vara Sveriges populäraste historiska besöksmål för barn 
6. Vara en populär mötesplats för Kalmarbor året runt 
7. Generera ett aktivt engagemang hos boende, besökare och civilsamhälle 

8. Tillföra mätbara positiva samhällseffekter i Kalmars och länets utveckling   

 Fjorton utvecklande insatser 
SFV och KK ska verka för att fjorton gemensamma insatser genomförs under avtalsperioden. 
En utvecklingsgrupp prioriterar insatserna sinsemellan. Deras genomförbarhet styrs av att de 
beslut, tillstånd och resurser som krävs erhålls. Detaljplanering, budgetering och tidsplan kring 
varje insats upprättas av berörda aktörer inför genomförandet.  

 Finansiering 
Utvecklingsplanens insatser finansieras genom att SFV och KK under avtalsperioden var och 
årligen tillför resurser. Extern medfinansiering eftersträvas där så är möjligt. 
 Om uppgörelsen av något skäl ej kan efterlevas av någon av parterna, skall 
utvecklingsgruppen enas om en förändrad utvecklingsplan. 
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2.  BAKGRUND    
2.1 STATENS FASTIGHETSVERK 
Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar på regeringens uppdrag 2 300 fastigheter, 1/7 av landets 
mark-/skogsområden, ca 1700 kronoholmar,135 objekt i 65 länder o delar av 8 Världsarv.  
SFV är svensk besöksnärings största fastighetsägare och förvaltar ca 200 kulturhistoriska 
fastigheter, tillika besöksmål, som speglar den svenska statens historia, kultur och utveckling. 
SFV skapar långsiktiga förutsättningar för privata och offentliga hyresgäster att bedriva publik 
verksamhet i fastigheterna. SFV får ett årligt anslag från regeringen för att bevara och 
underhålla våra kulturhistoriska fastigheter. 
I SFV:s regleringsbrev 2018 står att: ”Fastigheternas värden inklusive kultur- / naturmiljövärden, 

ska bevaras, användas och utvecklas på ett för ägaren och brukaren långsiktigt lämplig nivå”. 

”SFV ska öka intäkterna och minska kostnaderna för att på sikt minska underskotten. SFV ska, 

där det är möjligt med hänsyn till förutsättningar för långsiktiga avtal om lokal medfinansiering, 

utveckla besöksmål i nära samarbete med kommuner, landsting och besöksnäring” 

Denna utvecklingsplan ligger även i linje med Sveriges nationella mål för kulturmiljöarbetet, 
vilka är styrande för staten och vägledande för kommun och landsting. SFV har i skrivande 
stund, regeringens uppdrag att som en av tio myndigheter under 2019 utarbeta en strategi för 
kulturmiljöfrågor. Utvecklingsplanen kan utgöra en förebild i det arbetet. 

2.2 KALMAR KOMMUN 
Turism är en strategiskt viktig näring i Kalmar kommun som hyr Kalmar slott av SFV sedan 
1994. Kommunen driver bolaget Destination Kalmar AB där Kalmar slott och dess publika 
verksamhet utgör en verksamhetsgren. Enligt Destination Kalmars ägardirektiv ska ”bolaget i 

samverkan med näringsliv utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som besöksmål. 

Bolaget ska även samordna och administrera evenemang samt utveckla idrottsturismen i 

Kalmar kommun. Vidare ska bolaget bedriva turistbyråverksamhet samt driva verksamhet i 

gästhamnen i Kalmar. Bolaget ska i samverkan med SFV ansvara för och driva kultur-, turist- 

och evenemangsverksamhet på Kalmar Slott”. 
Ett av Destination Kalmars övergripande mål är av att ”i samverkan med SFV fortsatt utveckla 

Kalmar Slott med gjorda investeringar för att öka tillgängligheten och antalet besökare”. 
Destination Kalmar bistår Kalmar slott med resurser vad gäller bl.a. administration, ekonomi, 
kommunikation, marknadsföring, försäljning och mediakontakter. 

2.3 KALMAR SLOTT 
Kalmar slott grundlades på 1100-talet av Magnus Ladulås. Gustav Vasa och hans söner Erik 
XIV och Johan III byggde på 1500-talet om slottet till ett renässanspalats.  
Kalmar slott ägs av staten och är en av Sveriges kulturhistoriskt mest värdefulla 
nationalbyggnader. SFV:s uppdrag är att förvalta och utveckla slottet, säkerställa dess 
kulturvärden samt hålla det tillgängligt för allmänheten. Riksantikvarieämbetet och 
Länsstyrelsen utgör slottets tillstånds- och tillsynsmyndigheter. 
Historiskt sett utgör Kalmar slott en förutsättning för Kalmars tillkomst och utveckling. För 
staden, dess invånare och näringsliv är slottet med sin attraktionskraft en enande symbol, ett 
värdefullt varumärke, en intäktskälla och en rekreationsmiljö. Kalmar kommun och kalmarborna 
rår kort sagt över ett unikt, välkänt och ovärderligt stycke svensk historia.  

 

 



UTVECKLINGSPLAN FÖR KALMAR SLOTT 2020 - 2029 

 7 

2.4 HYRESAVTAL 
Kalmar kommun och Statens fastighetsverk avser i skrivande stund att teckna ett tioårigt 
hyresavtal för Kalmar slott för perioden år 2020 - 2029. Avtalet ska präglas av parternas 
gemensamma intention att fortsätta utveckla och stärka slottets verksamhet, varumärke och 
position. Under 2020 - 2024 och ev. efterföljande avtalsperiod kommer denna tioåriga 
utvecklingsplan för Kalmar slott utgöra basen för parternas gemensamma arbete kring slottet. 
Utvecklingsplanen utgör därför en bilaga till ovan nämnda hyresavtal. Till hyresavtalet finns 
även följande bilagor att förhålla sig till i utvecklingsarbetet:  
▪ Indexklausul 
▪ Driftsplan 
▪ Situationsplan  

▪ Rumsförteckning 
▪ Särskilda 

bestämmelser  

2.5 KALMAR SLOTT PUBLIKA VERKSAMHET 
Slottets publika verksamhet bedrevs 2018 med 9 året runt anställda och ca 55 sommaranställda. 
Verksamheten drivs i samverkan med restauratör och samarbetspartners. Omfattar fyra grenar: 

2.5.1 INDIVIDUELLA BESÖK 
Individuella besökare, guidade visningar, basutställning, stor barnverksamhet samt säsongs-
utställningar utgör stommen i slottets besöksverksamhet. Sistnämnda säkrar en för besöksmålet 
nödvändig förnyelse och därmed bibehållen en hög attraktionskraft. Slottets säsongsutställningar 
och barnverksamhet har utvecklats mycket positivt och har en fortsatt stor utvecklingspotential. 

2.5.2 MÖTEN & EVENT 
Även konferenser, möten och andra kommersiella och kulturella events utgör en betydande del av 
Kalmar slotts publika verksamhet. Inom dessa områden ryms en stor utvecklingspotential om en 
unik och attraktiv profil och mötesnisch som kan utvecklas. Det finns en stark ambition att 
tillvarata och utveckla slottets potential som lokal, nationell och internationell mötesplats.  

2.5.3 RESTAURANGVERKSAMHET 
Slottets restaurang hyrs ut till en restauratör som bedriver högprofilerad kvalitativ 
restaurangverksamhet i lokalerna. Utöver ordinarie serverings- och beställnings-verksamhet 
arrangerar man tematiska mat-, teater- och musikevent samt gästabud. Enklare servering 
utomhus saknas.  

2.5.4 SAMHÄLLSNYTTIG VERKSAMHET 
Det bedrivs samhällsnyttig verksamhet på slottet. Utöver omfattande skolverksamhet, arrangeras 
en mängd kulturaktiviteter som konserter, föreläsningar m.m. De fyller en viktig funktion i arbetet 
med att utveckla slottet som en naturlig mötesplats för Kalmarborna och genom att sprida 
kunskap om slottet, Kalmar och dess historia. 
Slottets vallar är omtyckta promenadstråk för närboende. Ytorna sköts, underhålls och hålls gratis 
tillgängliga för allmänheten. Kalmar slott erbjuder arbeten för arbetstagare med särskilda behov.  
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2.6  GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 2009 - 2018 
Åren 1995 - 2008 genomfördes omfattande åtgärder för att skapa en fungerande publik 
verksamhet på slottet. Under parternas föregående avtalsperiod 2009 - 18 gjordes även insatser 
för att skapa långsiktiga förutsättningar för slottet att utvecklas till ett attraktivt, konkurrenskraftigt 
och hållbart besöksmål. Urval av relevanta åtgärder redovisas här.   

2.6.1 FYSISKA ÅTGÄRDER  Genomfört av År  

Entréfunktion  
- Ny entrékur vid vindbrygga  SFV/KS 2010 
- Ny, tillgänglig säsongsbutik med inriktning på barn KS 2010 
- Nytt kassasystem infört i butiken  KS 2013 
- Välkomnande entréområde iordningställt framför slottet SFV/KS 2014 

Konferenser & möten 
- Hiss till Gröna Salen, Sturesalen och Borgstugan SFV 2011 
- Eliminering av trappsteg mellan Gröna salen och Gyllene salen SFV 2011 
- Ramp in i kyrkan och Margaretakammaren.  SFV 2011 
- Ny multimediateknik samt ljus i Gröna salen  SFV/KS 2011 
- Månssonsalen: Nya konferensmöbler, utrustning och Wi-fi KS 2012 

Restaurangverksamhet 
- Tillbyggnad av restaurangkök  SFV/KS 2014 
- Serveringslokal inrättad i Amiralitetskällaren  SFV/KS 2014 
- Ny serveringslokal iordningställd i Kungsgemakstornet SFV/KS 2014 
- Hiss till Bagarstugan, Gästabudssalen och Amiralitetskällaren SFV/KS 2014 
- Golvvärme inlagt i Gästabudssalen  SFV 2014 
- Tillbyggnad av personalutrymmen   SFV/KS 2014 

Utställningar 
- Basutställningen ”800 år av krig, makt och ära” om slottets historia KS 2011 - 12 

Event 
- Mobil scen (6x 4 m) samt bänkar för ca 1000 personer inköpta: KS 2010 

Energi 
- Indragning av fjärrvärme i delar av slottet SFV 2014 

 
2.6.2 VERKSAMHETSÅTGÄRDER 
Kalmar slott har själva och med partners utvecklat den publika verksamheten. Ett urval av för 
utvecklingsplanen relevanta åtgärder redovisas här 
- Individuella besökare Ex: Guideturer, slottsbutik 2009 - 18 
- Barn  Ex: Barnens slott, guideturer, skattjakt,  2009 - 18 
- Konferens & möten Ex: Upplevelseguidning, kick-off, teambuilding 2012 - 18 
- Restaurangverksamhet Ex: Ny restauratör  2015 
- Utställningar Ex: Da Vinci    1994 - 18 
- Event  Ex: Teater, konserter, föreläsningar 2009 - 18 
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2.7. NYCKELTAL   

2.7.1 KALMAR SLOTTS UTVECKLING  
Sammanfattningsvis så har den publika verksamheten på Kalmar slott utvecklas på ett mycket 
positivt sätt under avtalsperioden 2009 - 18. Det synliggörs nedan genom ett antal nyckeltal. 

Nyckeltal    År 2008 År 2018 Utfall 
Besökare  Entrébetalande  59 270 st 112 000 st + 85 % 
  Intäktsskapande   91 833 st 150 000 st + 63 %  
  Totalt på slottsområdet 258 580 st 310 000 st + 20 % 

Öppet  Dagar per år  181 st 266 st + 47 % 
Anställda  Året runt   5 st 9 st + 80 % 

  Säsong   25 st 60 st + 140 % 
Intäkt per besökare Kr/besökare  105 kr 152 kr + 48 % 
Omsättning Kr/år  8,9 milj. 20,0 milj. + 224 % 

Självfinansiering Andel i %  90 % 77 % - 15 % 

 

2.7.2 SFV:S UTVECKLING ENLIGT REGLERINGSBREVET 
Sammanfattningsvis så har SFV:s hyresintäkter ökat och en hållbar grund lagts för en stigande 
hyresintäkt allt efter den publika verksamheten växer. Driftskostnader har sänkts avsevärt. Den 
stora externa medfinansieringen har möjliggjort att slottet och dess verksamhet har kunnat getts 
de hållbara förutsättningar som krävs för att kunna utvecklas till ett attraktivt, konkurrenskraftigt 
nationellt besöksmål. Det synliggörs nedan genom ett antal nyckeltal. 

Uppdrag enligt SFV:s regleringsbrev  År 2008 År 2018 Utfall 
Ökade intäkter  Fast hyra (kr/år)  100 000 kr 212 000 kr + 112 %  
Minskad kostnad Driftskostnad (kr/år)  500 000 kr 70 000 kr - 86 % 
Extern Kommunal (fram till 2008 resp. 2018) 0 kr 20 000 000 kr + 20 000 000 
medfinansiering EU stöd (fram till 2008 resp. 2018) 0 kr  10 000 000 kr + 10 000 000 

Tillgänglighet  Ökat öppethållande av slottet    + 47 % 

Nya publika ytor 

Hissar, ramp och eliminering av trappsteg. 

Samverkan Tioårigt gemensamt utvecklingsarbete med Kalmar kommun 
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2.8  GEMENSAM UTVECKLINGSPLAN 
Denna utvecklingsplan är en fortsättning på den utvecklingsplan som slöts mellan Statens 
fastighetsverk och Kalmar kommun 2008 för perioden 2009 - 2018. Planen är ett gemensamt 
redskap i parternas strategiska och taktiska utvecklingsarbete kring Kalmar slott.  
Utvecklingsplanen syftar till att upprätthålla ett ömsesidigt engagemang hos parterna samt 
underlätta kontinuiteten i utvecklingsarbetet vid t.ex. personalbyte, politiska val och andra 
opåverkbara faktorer. Målet är bättre beslutsunderlag, resurseffektivitet och ökat kunskapsutbyte. 
I planen återfinns de syften och mål som parterna delar, prioriterade utvecklingsområden samt 
vilka gemensamma insatser som parterna avser genomföra för att uppnå syfte och mål.  
Utvecklingsplanen innehåller inga juridiskt bindande åtaganden. 

2.9  UTVECKLINGSGRUPP 
En utvecklingsgrupp med utvalda representanter för parterna svarar för att utvecklingsplanen följs 
och att dess insatser genomförs successivt under perioden. För SFV:s räkning ska berörd 
fastighetschef samt förvaltare ingå i utvecklingsgruppen. För Kalmar kommuns räkning ska vd för 
Destination Kalmar samt slottets chef och intendent ingå. Utvecklingsgruppen kan om man så 
anser lämpligt, besluta att utvidga gruppen med för uppdraget lämpliga aktörer. 
Gruppens medlemmar ansvarar löpande för att utvecklingsarbetet är förankrat i den egna 
organisationen, att berörda beslutsfattare regelbundet hålls informerade samt att de verkar för att 
det gemensamma utvecklingsarbetet ska kunna fortskrida hållbart och effektivt. 
Utvecklingsgruppen träffas minst två gånger på våren och två på hösten. 
Utvecklingsgruppen ska varje vår ta beslut om vilka av utvecklingsplanens insatser som ska 
prioriteras och genomföras påföljande budgetår, upprätta en aktivitetsplan för året samt förankra 
beslutet i den egna organisationen. Beslut ska tas i god tid så att parterna kan säkerställa 
nödvändiga resurser i respektive besluts- och budgetprocesser. 
Utvecklingsgruppen ska varje höst stämma av och utvärdera det gångna årets insatser samt göra 
nödvändiga justeringar i planen. Gruppen ansvarar för att utvärderingen sprids och att större 
justeringar av utvecklingsplanen förankras i den egna organisationen. 
Revidering av utvecklingsplanen bör ske efter fem år, när den är påtagligt inaktuell, när 
majoriteten av planens insatser är genomförda eller när utvecklingsgruppen så beslutar. Hänsyn 
ska då tas till omvärldens utveckling, parternas förutsättningar, genomförda insatser samt 
uppnådda resultat relaterat till uppsatta mål och satsade resurser 
Arbetet med utvecklingsplan från 2029 ska påbörjas av utvecklingsgruppen senast under 2027. 
Kalmar kommun sammankallar och Statens fastighetsverk är ordförande i utvecklingsgruppen.   

2.10  PARALLELLA PROCESSER 
Parallellt med utvecklingsplanen pågår flera projekt internt hos parterna och i omvärlden som 
påverkar Kalmar slott och planens genomförande. Utvecklingsgruppen har att identifiera och 
förhålla sig till dessa och när möjligt är, samarbeta och tillvarata möjliga synergieffekter. 
I skrivande stund ska utvecklingsgruppen förhålla sig till följande projekt och nätverk: 

• Unika historiska Kalmar Öland: Samarbete mellan Kalmar kommun, Mörbylånga kommun, 
Borgholms kommun, Statens fastighetsverk, Regionförbundet, Landstinget, Länsstyrelsen, 
Linnéuniversitetet, Kalmar Läns museum och Kalmar slott. 

• Team of Future; Samarbete Destination Kalmar AB och Ölandsturism AB kring framtidsfrågor 
och marknadsföring 

• Association of Museums and Castles around the Baltic Sea 

• Gustav Vasa 500 år År 2022: Nätverk i kommunen och med andra SFV besöksmål i Sverige 
med Gustav Vasas anknytning samt Livrustkammaren i Stockholm 
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3.  SAMHÄLLSEFFEKTER    
Kalmar slott skapar redan idag genom sin existens och verksamhet direkt och indirekt en 
mångfald positiva samhällseffekter för Kalmar, Öland, Kalmar län och Sverige. Genom vårt 
gemensamma utvecklingsarbete förstärks och utvecklas dessa effekter inom en rad områden. 

3.1 EFFEKTER FÖR KULTURARVET 
Genom utvecklingsplanen stärks Kalmar position och ställning som en historisk och intressant 
stad. Förutsättningarna för Kalmars övriga kulturhistoriska aktörer och miljöer förbättras. Ökad 
kunskap om och intresse för stadens historiska miljöer leder till bättre förståelse och stolthet för 
Kalmars tillkomst och historia hos boende och turister. Ett ökat engagemang från civilsamhället 
bidrar till att säkerställa Kalmars kulturhistoriska miljöer för framtiden. 

3.2  EFFEKTER FÖR DESTINATIONEN 
Kalmar slott utgör redan idag ett populärt besöksmål, en mötesplats och ett strövområde för både 
boende och turister. Men slottet besitter också en stor outnyttjad potential. Genom planen kan 
dess roll som nav och motor i länets kulturturism stärkas och Kalmars attraktionskraft och profil 
som kulturhistorisk destination utvecklas. Slottet kan i större omfattning utgöra en direkt 
reseanledning för fler svenska och utländska turister att gästa Kalmar och länet.  
Utvecklingsplanen kan bidra till ökade intäkter och fler arbetstillfällen för besöksnäringens aktörer.  

3.3   EKONOMISKA EFFEKTER FÖR NÄRINGSLIVET 
Det är viktigt att sprida insikt kring den mängd ekonomiska effekter som Kalmar slott skapar och 
kan skapa i framtiden. En insats som möjliggör en utvecklad eller ny publik verksamhet i Kalmar 
slott skapar direkta och indirekta ekonomiska effekter för många lokala och regionala aktörer. 
1. Kalmar slotts ägare (SFV) Ökade hyresintäkter 
2. Hyresgästen (Kalmar kommun) Ökade intäkter 
3. Hyresgästens personal Fler arbetstillfällen/ högre inkomster 
4. Kalmar slotts övriga verksamheter Ökade intäkter 
5. Kalmars besöksnäring (handel, restauranger, logi) Ökad omsättning 
6. Lokala leverantörer (råvaror, hantverkare, städ etc) Ökad omsättning 
7. Transportörer (lokaltrafik, taxi, hyrfordon, bränsle)  Ökad omsättning 
8. Kommun /landsting Skatteintäkter från nivå 1 – 7 

3.4 EFFEKTER FÖR SAMHÄLLET 
Utöver i besöksnäringen så tillför Kalmar slott en mängd 
positiva effekter inom en rad olika samhällsområden. 
Ett av målen med utvecklingsplanen är att 
synliggöra samt utveckla dessa samhällseffekter.  
Tårtdiagrammet ska ses som en inspirationskälla i 
kontakter och samtal med politiker och 
samhällsaktörer. Det beskriver exempel på 
samhällsområden där SFV:s kulturfastigheter 
tillför eller kan tillföra värden. Genom kreativitet 
och nytänkande kan slottets verksamhet utvecklas 
på ett sätt som direkt stärker ett eller flera utvalda 
samhällsområden. 
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4.  FÖRUTSÄTTNINGAR 2020 - 2029  

4.1  OMVÄRLDEN 
Mycket har hänt i samhället sedan föregående utvecklingsplanen upprättades 2008. I 
utformningen av denna plan har hänsyn bl.a. tagits till en rad nya omvärldsfaktorer:  

Samhället förändras 
Faktorer som t.ex. en orolig omvärld, växande immigration, segregering, klimat-/miljöhot och 
digitaliseringen påverkar Kalmar slotts förutsättningar att bevaras och utvecklas. 

Nya ekonomiska förutsättningar 
En ökad konkurrens om offentliga medel, regeringens minskade anslag till bevarandet av 
kulturhistoriska miljöer mm. utgör idag tecken på en långsiktig samhällsförändring. 

Besökarna ändrar förväntningar och resmönster 
Besökarnas förväntningar på allt mer unika och äkta upplevelser, produkter och tjänster ökar. 
Boknings- och resmönstren utvecklas liksom sättet att inhämta kunskap om en destination. 

Hårdare konkurrens i besöksnäringen 
Stora internetbaserade boknings- och reseaktörerna stärker sin ställning. Kulturturismens och 
dess betydelse i näringen utvecklas. Statliga utredningen En hållbar besöksnäring lyfter fram 
behovet av en stärkt och utvecklad kulturturism och pekar på SFV som en central aktör. 

Ideella samhället förändras 
Tidsbrist, individualism, andra värderingar och vilja att själv välja när, var och på vilket sätt man 
vill vara ideell, utgör ett paradigmskifte för föreningar och ideella aktörer. Nya krav ställs på de 
aktörer som vill attrahera volontärer vad gäller anpassning, flexibilitet och rekrytering 

4.2  GEMENSAMMA SYFTEN  
Parterna är enade kring följande gemensamma syften med utvecklingsplanen: 

Samsyn 
En framgångsrik utveckling av Kalmar slott förutsätter en samsyn mellan alla berörda vad gäller:   

• Mål Gemensam syn på Kalmar slotts bevarande, skötsel och utveckling 

• Kontinuitet Vikten av långsiktig och kontinuerlig samverkan 

• Redskap Planen är ett vägledande redskap i det gemensamma utvecklingsarbetet 

Hållbarhet  
Syftet är att uppnå en i alla perspektiv hållbar förvaltning och utveckling av Kalmar slott, dess 
publika verksamhet och de samhällseffekter som slottet kan skapa. 

• Ekonomisk Vi ska nyttja befintliga resurser effektivt och attrahera mer externa resurser  

  samt stärka Kalmar slotts attraktivitet och konkurrenskraft som besöksmål 

• Social  Vi ska maximera samhällseffekterna utifrån Kalmar slott och dess historia 

• Miljömässig  Vi ska arbeta aktivt för att minimera Kalmar slotts negativa miljöpåverkan 
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4.3  GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER 
Parterna är enade kring följande gemensamma utgångspunkter i arbetet med Utvecklingsplanen: 

Grundläggande För att bedriva hållbart utvecklingsarbete krävs kontinuitet vad gäller t.ex. beslut 

förutsättningar  underhållsplan, ekonomi och personal. Slottets dagliga arbete ska kunna ske 

planerat, flexibelt, enkelt och resurseffektivt. 

Hållbart Varje insats som genomförs ska när så är möjligt leda till att stärka slottets 

ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhet. 

Agenda 2030 Planerade insatser ska ligga i linje med Agenda 2030 och dess 17 globala mål  

Förädling Under förra avtalsperioden skapades en rad långsiktiga förutsättningar för 

slottet att utvecklas som besöksmål. Insatserna i denna utvecklingsplan ska 

sätta fokus på att tillvarata och förädla dessa kärnvärden, miljöer och resurser 

Intäkter Ökad intäkt per besökare, fler intäktskällor, nya finansieringskanaler samt mer 

externa resurser som kommer Kalmar slott och SFV tillgodo ska eftersträvas. 

Innovation Utvecklingsarbetet ska präglas av proaktivitet, kreativitet och mod 

Delaktighet För att långsiktigt säkra slottet och dess publika verksamhet krävs ett brett, djupt 

och aktivt engagemang i slottet hos t.ex. boende, turister, politiker, civilsamhälle 

Samarbete Fler strategiska samarbeten som möjliggör fler synergieffekter ska utvecklas. 

Tillgänglighet Slottet ska vara så fysiskt, digitalt och intellektuellt tillgängligt som möjligt.   

Kvalitet Hög kvalitet ska genomsyra allt utvecklingsarbete.  

Samhällsnytta Slottets positiva samhällseffekter ska påvisas och utvecklas.  

4.4 UTVECKLINGSOMRÅDEN 
De gemensamma insatserna skall ske inom följande utvecklingsområden: 

▪ Fastigheten  Fysiska insatser för att slottet ska kunna utvecklas hållbart 

▪ Konceptutveckling Vidareutveckla befintliga koncept. Identifiera/etablera nya. 

▪ Delaktighet  Engagera utvalda målgrupper. Skapa hållbara partnerskap 

▪ Samhällsutveckling Utveckla slottets roll och uppdrag inom fler samhällsområden 

4.5 GEMENSAMMA MÅL    
Parterna har gemensamma mål med utvecklingsplanen. Kalmar slott ska senast år 2029: 

Kvantitativa (mätbara) mål  

1. Ha över 130 000 entrébetalande besökare per år (+ 40 % *) 

2. Ha över 190 000 intäktsskapande besökare per år (+ 35 % *) 

3. Ha ökat intäkten per besökare till 205 kr (+ 45 % *) 

4. Ha över 40 % utländska besökare (+ 20 % *) 

Kvalitativa mål 

5. Vara Sveriges populäraste historiska besöksmål för barn 

6. Vara en populär mötesplats för Kalmarbor året runt 

7. Generera ett aktivt engagemang hos boende, besökare och civilsamhälle 

8. Tillföra mätbara positiva samhällseffekter i Kalmars och länets utveckling  

 *  Beräknad på snittet av resultaten 2015 - 2018 
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5.  GEMENSAMMA INSATSER ÅR 2020 - 29  
Parterna planerar att genomföra fjorton gemensamma grundläggande och utvecklande insatser 
under perioden. Förutsättningarna för var och en presenteras kort på följande sidor. 
Siffrorna som anges efter respektive insats visar vilka av utvecklingsplanens åtta mål (se sid 13) 
som den underbygger. Insatserna är ej prioriterade sinsemellan. Förslag på vilka som ska 
genomföras påföljande år tas varje vår fram av utvecklingsgruppen och beslutas av styrgruppen. 
Fördjupade underlag, detaljplanering, budgetering och tidsplan kring varje insats upprättas av 
utvecklingsgruppen före genomförande. Insatsernas genomförbarhet styrs av att nödvändiga 
beslut, tillstånd och resurser erhålls. Följande insatser planeras åren 2020 - 29: 

Fastigheten Insatser för att kunna utveckla besöksmålet Mål (s 13) 

5.1  Infrastruktur (värme, ventilation, belysning mm)  1, 2, 6, 7 

5.2 * Utomhusservering   1, 2, 3, 6 

5.3 * Visit Center   1, 2, 3, 4 

5.4 * Publik verksamhet i postejerna  2, 3, 6, 7 

Konceptutveckling Insatser för att öka intäktskapande besökare  
5.5 * Gustav Vasa 500 år 2020  1, 2, 7, 8 

5.6  Årliga utställningar (inkl. utställningsmoduler)  1, 2, 3, 4 

5.7  Stärkt basutställning   1, 4, 6 

5.8  Barnens slott vidareutvecklas  1, 3, 4, 5, 6 

5.9   Mötes- (konferens-) koncept  2, 3, 6, 7 

5.10  Fler intäktsskapande utomhusytor  1, 2, 3, 7 

Engagemang  Insatser för att utveckla ambassadörskap  

5.11  Året runt mötesplats för Kalmarborna  2, 6, 7, 8 

5.12  Strategi och modell för frivillig finansiering och volontärskap  6, 7, 8 

5.13  Samverkan med SFV:s besöksmål på Öland 1, 4, 7, 8 

Samhällseffekter Insatser för att öka samhällets intresse   

5.14 Utveckla och mäta slottets samhällseffekter 6, 7, 8 

* Insatsen eller del därav ingick i föregående utvecklingsplan men hann av olika skäl inte 

fullföljas under avtalsperioden. 
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5.1 Infrastruktur  
Bakgrund För att kunna utveckla slottets publika verksamhet krävs infrastrukturella 

insatser som t.ex. utökad belysning, bättre värmeförsörjningen i delar av 
slottet och förbättrad ventilation  

Syfte Göra slottet mer tilltalade att se och vistas i 

Mål (5,8) Skapa den infrastruktur som krävs för att slottet ska kunna nyttjas bättre för 
publik verksamhet under och utanför högsäsong. 

Förväntade effekter - Slottet bli angenämare att visas under vinter och vår.  
- Ökade möjligheter till arrangemang under vinter och vårsäsong 
- Större förutsättningar för slottet att bli en mötesplats för Kalmarborna  

Exempel på - Byta direktverkande el i befintliga utrymmen till fjärr- alt. golvvärme 
åtgärder  - Skapa bättre belysning exteriört och interiört  

5.2 Utomhusservering  
Bakgrund I skrivande stund saknas möjlighet för turister och kalmarbor att fika i en 

trivsam och representativ utomhusmiljö på slottet. Servering är en avgörande 
faktor för besökarnas stanntid och återbesöksfrekvens.  

Syfte Stärka slottets attraktivitet och konkurrenskraft och öka intäkterna 

Mål (1,3,4,5) Etablera ett attraktivt, intäktskapande och delvis väderokänsligt café. 

Förväntade effekter - Längre stanntid och ökad återbesöksfrekvens hos besökarna  
- En ökad andel kalmarbor besöker slottet regelbundet. 
- Större förutsättningar för slottet att bli en mötesplats för Kalmarborna  

Exempel på  - Utreda placering, resursbehov, vilka tillstånd som krävs etc.  
åtgärder  - Kalkylering, tidsplan och upphandling 

- Iordningställa utomhusservering 

5.3 Visit Center  
Bakgrund Slottet saknar en attraktiv entréfunktion som inspirerar besökare till köp av 

inträde, upplevelser och produkter samt ger information om Kalmar, region, 
och SFV:s besöksmål. Även utrymmen för personal, sophantering behövs. 

Syfte Ökat antal besökare och intäkter genom att fånga upp, inspirera och 
informera dem på ett attraktivt sätt utanför slottsområdet. 

Mål (1,2,3,7) Etablera ett attraktivt Visit Center på entréområdet utanför Kalmar slott. 

Förväntade effekter - Fler individuella besökare som betalar inträde och går in i slottet 
- Ökade intäkter från sålda upplevelsepaket, produkter och tjänster  
- Bättre förutsättningar för personal, sophantering mm 

Exempel på  - Utreda placering, resursbehov, tillstånd som krävs etc.  
åtgärder  - Kalkylering, tidsplan och upphandling 

- Uppföra ett Visit Center 
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5.4 Publik verksamhet i postejerna  
Bakgrund Slottets västra och södra postejer har förutsättningar att utvecklas för publik 

intäktsskapande verksamhet. Södra postejen är tomställd och arbetet att 
iordningställa den kan påbörjas när finansiering är säkerställd. Planer finns 
även för den västra postejen. Tydliga koncept bör tas fram för att säkerställa 
att postejerna tillvaratas på ett i alla avseenden hållbart sätt. 

Syfte Utöka slottets utbud av attraktiva och intäktsskapande ytor inomhus 

Mål (1,3,4,5) Erbjuda fler attraktiva inomhusmiljöer för arrangörer, företag och föreningar 

Förväntade effekter - Slottet kan erbjuda fler unika upplevelser  
- Slottet kan ta emot fler besökare och mötesdeltagare 
- Slottets attraktivitet stärks 

Exempel på  - Säkerställa finansiering genom medfinansiering av externa aktörer  
åtgärder  - Hållbar konceptutveckling 

- Projektera och iordningställa 1. Södra postejen. 2. Västra postejen 

5.5 Gustav Vasa 500 år 2020  
Bakgrund Gustav Eriksson startade sin resa mot den svenska tronen genom att 

landstiga i Kalmar 1520. År 1523 utropades han till konung vid riksdagen i 
Strängnäs. Dessa händelser ger Kalmar ett unikt tillfälle att skapa nationellt 
intresse genom att arrangera en utställning om Gustav Vasa säsongen 2020. 
Då SFV förvaltar många historiska miljöer kopplade till Gustav Vasa finns 
samordnings- och synergieffekter att uppnå genom samarbete. 

Syfte Skapa attraktiv utställning om Gustav Vasa på Kalmar slott säsongen 2020 

Mål (1,2,6,7) Stärka slottets attraktivitet som besöksmål och position som ledande arena 
nationella aktuella utställningar 

Förväntade effekter - Fler intäktsskapande individuella besökare och grupper 
- Stärker slottets ställning som ledande arena för aktuella utställningar  
- Intresset för slottet ökar hos finansiärer, näringsliv och samarbetspartners 
- Fördjupad samverkan med SFV:s övriga historiska besöksmål 

Exempel på  - Planera utställningen (start 2018) 
åtgärder  - Säkerställa finansiering (start 2018) 

- Iordningställa utställningen 
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5.6 Nationell utställningsarena  
Bakgrund Kalmar slott har under ett antal år arrangerat intressanta och attraktiva 

säsongsutställningar. Arbetet har gett värdefull kunskap och erfarenhet men 
framför allt ökat antalet intäktsskapande besökare. Slottets position som 
internationell utställningsarena har stärkts genom Da Vinci-utställningen -18. 
För att utveckla slottets position som intressant nationell utställningsmiljö 
krävs långsiktig planering, samt personella och ekonomiska resurser.  

Syfte Skapa arbetssätt och fysiska förutsättningar för att kunna erbjuda intressanta 
och innovativa utställningar på Kalmar slott i framtiden 

Mål (1,2,4,7) Upprätthålla en hög kvalitet på slottets säsongsutställningar 

Förväntade effekter - Fler intäktsskapande individuella besökare och grupper 
- Slottets ställning som ledande arena för innovativa utställningar stärks  
- Intresset för slottet ökar hos finansiärer, näringsliv och samarbetspartners 

Exempel på  - Forma en framtida arbetsmodell 
åtgärder  - Långsiktig planering och val av utställningar 

- Skapa finansieringsmodell som säkerställer framtida utställningar 
- Inköp av utställningsmoduler och annan nödvändig basutrustning  

5.7 Stärkt basutställning  
Bakgrund Basutställningen ”800 år av makt, krig och ära” i Ståthållarvåningen byggdes 

2009 och beskriver slottets historia genom åtta olika teman.  
 För att utställningen ska vara konkurrenskraftig, attraktiv och en given 

besöksanledning i sig, så behöver den uppdateras och förstärkas  

Syfte Stärka utställningen som beskriver slottets och Kalmars historia på ett 
attraktivt och pedagogiskt sätt som gör ett starkt intryck på besökaren. 

Mål (1,3,7) Utveckla utställning så att den gör att besökaren vill återvända   

Förväntade effekter - Fler intäktsskapande besökare  
- Besökarnas vistelse i slottet förlängs  
- Besökarna intresse för och kunskap om slottets och Kalmars historia ökar 

Exempel på  - Förstudie kring upplägg, placering, budget och tidsplan 
åtgärder  - Säkerställa tillstånd och finansiering 

- Producera och installera utställningen  
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5.8 Barnverksamhet  
Bakgrund Kalmar slott har under tio år byggt upp en omfattande och framgångsrik 

interaktiv barnverksamhet under högsäsong under namnet Barnens slott. För 
att konceptet ska upprätthålla sin attraktivitet och konkurrenskraft över tid så 
krävs en löpande förnyelse och utveckling. Samtidigt har en året runt 
verksamhet utvecklat för barn och barnfamiljer. 

Syfte Utveckla konceptet Barnens slott samt slottets åretruntverksamhet för barn 

Mål (1,4,5) Att fler barnfamiljer besöker slottet 

Förväntade effekter - Fler intäktsskapande barnfamiljer som besökare slottet 
- Slottets position som Barnens slott förstärks   
- Högre återbesöksfrekvens bland barnfamiljer 

Exempel på  - Planera en långsiktig förnyelse av koncepten 
åtgärder  - Skapa finansieringsmodell som säkerställer framtida utveckling 

- Inköp av utrustning och tjänster till Barnens slott  

5.9 Mötes- (och konferens-) koncept  
Bakgrund Slottet har en stor utvecklingspotential på den regionala, nationella och 

internationella mötesmarknaden. För att nå dit krävs ett unikt möteskoncept 
som bygger på slottet och dess historia och som ej går att imitera. Och att 
befintliga och nya mötesytor samt utrustning anpassas till konceptet.  

Syfte Skapa förutsättningar för en attraktiv och konkurrenskraftig unik 
mötesverksamhet som är anpassad efter slottets förutsättningar. 

Mål (3,4,5,6) Kalmar slott är en etablerad och omtyckt plats för viktiga möten 

Förväntade effekter - Fler intäktsskapande regionala, nationella och internationella möten 
- Slottets position som unik mötesplats förstärks   

Exempel på  - Konceptutveckling 
åtgärder  - Säkerställa tillstånd och finansiering  

- Inköp av utrustning och anpassning av lokaler  

5.10 Fler intäktsskapande utomhusytor  
Bakgrund Kalmar slott har stora utomhusytor som med rätt koncept kan utvecklas till 

attraktiva upplevelseplatser. Genom att kartlägga ytorna, bedriva innovativ 
konceptutveckling baserad på slottet och dess berättelser samt skapa 
nödvändig infrastruktur, kan de attrahera lämpliga entreprenörer/aktörer. 

Syfte Tillvarata slottets ytor på ett effektivare och hållbarare sätt 

Mål (1,2,3,5) Fler intäktsskapande upplevelser för besökarna  

Förväntade effekter - Fler intäktsskapande besökare  
- Längre stanntid och högre återbesöksfrekvens 
- Nya målgrupper besökare slottet 

Exempel på  - Förstudie där presumtiva ytor och deras förutsättningar kartläggs 
åtgärder  - Konceptutveckling genom t.ex. workshops för entreprenörer/föreningar 

- Succesiv utveckling av ytor allt efter säkerställd finansiering 



UTVECKLINGSPLAN FÖR KALMAR SLOTT 2020 – 2029 

 19 

5.11 Året runt mötesplats för kalmarborna  
Bakgrund Allt för få Kalmarbor ser slottet som en naturlig mötesplats till vardags eller 

har en uppdaterad bild av dess publika verksamhet. Kalmarborna utgör en 
viktig resurs i flera perspektiv. Det är därför nödvändigt att öka och fördjupa 
deras engagemang i slottet och dess utveckling i framtiden.  

Syfte Säkra ett besökarunderlag året runt och stärka invånarnas känsla för slottet 

Mål (4,5,7) Slottet är en naturlig mötesplats för Kalmarbor med många intresseområden  

Förväntade effekter - Fler intäktsskapande besökare 
- Förutsättningar att kunna hålla slottet öppet året runt 
- Bättre grogrund för ambassadörskap och volontärskap   

Exempel på  - Förstudie där lämpliga verksamheter, event, grupper identifieras 
åtgärder  - Långsiktig plan för att skapa en naturlig mötesplats på slottet 

- Säkerställa finansiering och succesiv utveckling av verksamheter  

5.12 Strategi och modell för frivillig finansiering/volontärskap 
Bakgrund För att kunna tillvarata slottet utvecklingspotential i framtiden och säkerställa 

att det bevaras och underhålls, så kommer det att krävas externa resurser. 
Genom att utveckla och arbeta efter en hållbar modell för frivillig finansiering 
och volontärskap så ökar möjligheten att säkerställa dessa resurser.  

Syfte Skapa externa resurser som säkerställer slottets framtida utveckling 

Mål (6,7,8) Samhället ökar sina insatser i slottets utveckling i form av pengar och tid. 

Förväntade effekter - Slottet blir ett attraktivare och konkurrenskraftigare besöksmål 
- En större del av slottets utvecklingspotential kan tas tillvara. 
- Fler aktörer utvecklar ett hållbart engagemang i slottets framtid 

Exempel på  - Kartläggning av lämpliga projekt och arbetsmoment 
- Införskaffa den infrastruktur som krävs 
- Pilotprojekt inom frivillig finansiering resp, volontärskap 

5.13 Samverkan med SFV:s besöksmål på Öland  
Bakgrund Kalmar och Öland har stor möjlighet att vidareutvecklas till en av landets 

främsta kulturturistiska destinationer. För att nå framgång och initiera 
utveckling så behöver Kalmar slott, SFV:s historiska besöksmål på Öland 
och besöksnäringen utveckla ett fördjupat och hållbart samarbete. 

Syfte Ett effektivt samarbete mellan Kalmar slott och SFV:s besöksmål på Öland 

Mål (1,2,3,7) Stärka slottets, Kalmars och Ölands konkurrenskraft som destination  

Förväntade effekter - Ett effektivare tillvaratagande av regionens befintliga besökare (kunder)  
- Samordningseffekter i drift- och utvecklingsfrågor. 
- Fler historiskt intresserade svenska och utländska besökare i länet 
- Kalmars /länets position som historisk destination stärks   

Exempel på  - Samordning av t.ex. drift, kommunikation, event, inköp och utveckling. 
åtgärder  - Gemensam paketering av upplevelser, tjänster och produkter 

- Samverkan kring externs resurser som finansiering och volontärskap  
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5.14 Utveckla och mäta slottets samhällseffekter  
Bakgrund För att bevara, underhålla, och vidareutveckla Kalmar slott och dess publika 

verksamhet krävs resurser. Samtidigt skapar slottet en mångfald samhälls-
effekter. För att engagera fler politikerområden och samhällsaktörer i slottet 
och dess utveckling, krävs att dessa effekter utvecklas, synliggörs och mäts  

Syfte Fler samhällsaktörer ska engagerar sig i Kalmar slott och dess utveckling 

Mål (6,7) Slottet ska ha en tydlig roll i den lokala och regionala samhällsutvecklingen 

Förväntade effekter - Det blir lättare att synliggöra Kalmar slotts olika samhällsvärden.  
- Ökat intresse för Kalmar slott, dess bevarande, skötsel och utveckling, 
- Fler uppdrag och resurser från berörda samhälls-/politikområden 

Exempel på - Kartläggning av vilka samhällseffekter slottet har och kan ha i framtiden 
åtgärder - Identifiera, utveckla, testa och utvärdera lämpliga mätmetoder  

- Regelbunden sammanställning av Kalmar slotts olika samhällseffekter 
- Information/diskussion med beslutsfattare i berörda samhällsområden 
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6.  SITUATIONSPLANER    
 

 

A.  KALMAR SLOTT MED OMGIVNING 

 
 

 

B.  BOTTENPLAN 
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C.  ÖVRE BOTTENPLAN  

 
 
 
 
 

D. HUVUDVÅNINGEN  
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7.  FINANSIERING    
7.1 PARTERNAS RESURSER  
Utvecklingsplanens insatser syftar till att parterna på ett hållbart sätt, gemensamt ska tillvarata 
Kalmar slotts potential som besöksmål, mötesplats och kulturhistorisk kraft i samhället.  Den 
skapar nödvändiga förutsättningar för ett praktiskt fungerade samarbete mellan SFV, Kalmar 
kommun och Destination Kalmar kring Kalmar slott.  
Utvecklingsplanens insatser är delvis tänkta att genomföras inom ramen för parternas ordinarie 
verksamhet och budget. Det förutsätter en samsyn för att nyttja befintliga resurser på ett hållbart 
och effektivt sätt.  
För att säkerställa en grundläggande finansiering av insatserna avser Statens fastighetsverk och 
Kalmar kommun att tillsammans tillföra Kalmar slott resurser motsvarande 74 miljoner kronor 
under perioden 2020 - 29, varav minst 20 miljoner kronor ska avdelas för denna plans insatser.  
Statens fastighetsverk avser att årligen tillföra minst 1 miljon kronor till riktade åtgärder som 
skapar förutsättningar för Kalmar slott att utvecklas i enlighet med utvecklingsplanen.  
Statens fastighetsverk avser att årligen tillföra minst 2 miljon kronor till underhållsåtgärder som 
skapar förutsättningar för Kalmar slott att bedriva publik verksamhet.  
Kalmar kommun avser att årligen tillföra minst 1 miljon kronor till åtgärder som skapar 
förutsättningar för Kalmar slott att utvecklas i enlighet med utvecklingsplanen. Man avser även 
årligen tillföra ytterligare minst 3.4 miljoner kronor till slottets drift och publika verksamhet. 
Statens fastighetsverk skall genom underhåll och tillgängliggörande åtgärder i slottet, hålla 
befintliga och nya ytor i slottet tillgängliga för publik verksamhet.  
Kalmar kommun svarar för att iordningställa och utrusta nämnda ytor samt skapa förutsättning för 
slottet och dess entreprenörer att där utveckla och bedriva kvalitativ, intäktsskapande verksamhet 
Parterna åtar sig att efter bästa förmåga synkronisera sina insatser. 
Om utvecklingsplanen eller del där av, av något skäl inte kan uppfyllas av någon part ska 
parterna genom styrgruppen enas kring en förändrad utvecklingsplan.  

7.2 EXTERN MEDFINANSIERING  
En så hög grad av extern medfinansiering som möjligt ska eftersträvas vid genomförandet av 
planens insatser. Externa parter som offentliga och privata aktörer skall bjudas in att delta 
finansiellt och praktiskt i utvecklingsarbetet och dess insatser. Det är även en gemensam ambition 
att växla upp parternas resurser genom EU-projekt när så är möjligt 

7.3 INSATSER UTANFÖR UTVECKLINGSPLANEN  
Utöver ovan nämnda resurser, tillför respektive part egna och / eller externa resurser för 
ytterligare insatser till Kalmar slott och dess publika verksamhet. 
För att uppnå ett effektivt resursnyttjande så ska omfattning och tidpunkt för dessa riktade insatser 
samplaneras och synkroniseras med utvecklingsplanens gemensamma insatser.  
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8.  TIDPLAN    
8.1 ÖVERGRIPANDE  
Utvecklingsplanen gäller från den 1 januari 2020 till och med 31 december 2029 med avsikt att 
uppdateras och förlängas för perioden 2030 - 2039.  
Utvecklingsgruppen träffas minst två gånger på våren och två på hösten. Under våren planeras 
och föreslås de insatser som ska ske påföljande år och en aktivitetsplan för året upprättas. Under 
hösten utvärderas innevarande års insatser.  
Utvecklingsgruppens beslut om gemensamma insatser påföljande år ska tas på våren så att 
parterna kan säkerställa nödvändiga resurser i respektive besluts- och budgetprocesser. 
Revidering av utvecklingsplanen bör ske senast efter fem år, när den är påtagligt inaktuell eller 
när majoriteten av de gemensamma insatserna är genomförda. 
Arbetet med en ny efterföljande utvecklingsplan från 2030 ska påbörjas senast under 2028. 

8.2 GEMENSAMMA INSATSER  
För att utvecklingsplanen ska kunna genomföras på ett verkningsfullt och resurseffektivt sätt så 
lyder den inte under någon fastställd tidsplan. Planens insatser prioriteras istället sinsemellan 
löpande av utvecklingsgruppen baserat på givna mål, möjlighet till verksamhetsintäkter, 
tillgängliga resurser och omvärldsfaktorer.  
 
 

9.  UTVECKLINGSPLANENS TILLKOMST  
9.1 ARBETSGRUPP 

Denna utvecklingsplan har formats av Kalmar slotts utvecklingsgrupp 2018. I gruppen ingick: 

Åke Andersson, vd  Destination Kalmar 

Mimmi Mannheimer, slottschef  Kalmar slott/Destination Kalmar 

Tommy Josefsson, intendent  Kalmar slott/Destination Kalmar  

Anders Magnusson, fastighetschef   SFV Fo Karlskrona 

Marlene Bergström, administratör  SFV Fo Karlskrona 

Claes Brunius, affärsutvecklare  SFV Uthyrning (Besöksmålsteamet) 

Erik Wikerstål, slottsarkitekt  Wikerståls Arkitekter 

Birgitta Eriksson, länsantikvarie  Länsstyrelsen i Kalmar län 

Vid planens tillkomst deltog även andra personer med specialistkompetens. 

9.2 STATISTIK 

Besöksstatistik för Kalmar slott. har utgjort underlag för denna utvecklingsplan. 
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UTDRAG 
 

Sammanträdesdatum 

2019-03-27 

 

Servicenämnden 
 
 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 4 april 2019 
 

§ 39 

Arrendeavtal Vita sands camping AB avseende 
badplatsen 

Dnr SFN 2019/0067 

Handlingar 

Förvaltningens skrivelse 2019-03-18 
Arrendeavtal Vita Sands badplats 
Bilaga 1 – Driftåtgärder 
 

Bakgrund 

Badplatsen Vita Sand ligger på privat mark och har under många år varit en av 
kommunens badplatser för allmänheten. För detta finns ett arrendeavtal som 
skrevs 1971 med revidering 1998. Avtalet är i stort behov av att uppdateras 
efter nuvarande förutsättningar vilket här föreslås.  
 
Serviceförvaltningen och kommunledningskontorets plan och 
exploateringsenhet har tillsammans med Vita Sands Camping AB kommit fram 
till bifogat förslag för ett nytt arrendeavtal mellan parterna. 
 
  

Beslut 

Servicenämnden godkänner förslaget till arrendeavtal med Vita Sands camping 
AB avseende badplatsen och överlämnar avtalet till kommunfullmäktige för 
beslut. 
 

Protokollsanteckning 

 
Kristdemokraterna redovisar en protokollsanteckning: 
 
”Kristdemokraterna gläds över att ett bra arrendeavtal kunnat nås med Vita 

Sands Camping AB, tack vare en duktig förvaltningschefs förhandlingsförmåga 

och styrelsens klokhet att besluta att inga bidrag skulle betalas ut till campingen 

fören ett arrendeavtal ingått.  
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Servicenämnden UTDRAG 

  Sammanträdesdatum 
   2019-03-27 

 

 

Inför framtiden hoppas vi dock att majoriteten lärt sig nått om faran med att 

inte lyssna på våra tjänstemäns varningar och göra investeringar i 

mångmiljonklassen på en privat näringsidkares mark, utan att först slutit ett 

arrendeavtal som garanterar allmänhetens tillgång till området.”  

 
 
 
 

Sekreterare 

Marcus Kindahl 
 
 

Justeras 

 
Johanna Petersson Josefin Hellvin 
ordförande  
 



 

 
 

 

 

 
Serviceförvaltningen    

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Södra Långgatan 39 
Tel 0480-45 00 00│  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 

Marcus Kindahl 2019-03-18 SFN 2019/0067 
0480-450518 

 
 
 
Servicenämnden 

 
 
 

Arrende Vita sands camping 

Förslag till beslut 

Servicenämnden godkänner förslaget till arrendeavtal med Vita Sands camping 
AB avseende badplatsen och överlämnar avtalet till kommunfullmäktige för 
beslut. 

Bakgrund 

Badplatsen Vita Sand ligger på privat mark och har under många år varit en av 
kommunens badplatser för allmänheten. För detta finns ett arrendeavtal som 
skrevs 1971 med revidering 1998. Avtalet är i stort behov av att uppdateras 
efter nuvarande förutsättningar vilket här föreslås.  
 
Serviceförvaltningen och kommunledningskontorets plan och exploate-
ringsenhet har tillsammans med Vita Sands Camping AB kommit fram till bi-
fogat förslag för ett nytt arrendeavtal mellan parterna. 
 
  
 
 
 
 
 
Peter Arnesson Tomas Lexinger 
Förvaltningschef Produktionschef 
 
 
 
Bilagor 
Arrendeavtal Vita Sands badplats 
Bilaga 1 – Driftåtaganden 
 



Administration Serviceförvaltningen
Address Box 611, 391 26 Kalmar Södra långgatan 39

Tel0480-45 00 00vx

Arrendeavtal Vita Sands badplats Datum

19 2019-03-19

Arrendeavtal Vita Sands badplats

Detta avtal ersätter tidigare arrendeavtalav senare datummellan Vita Sands Camping AB
organisationsnummer556773-6961, fastighetsägare fastigheten Hagby 27: 21 (kallad
jordägaren) och Kalmar kommun organisationsnummer212000-0746 (kallad kommunen).

Bakgrund
Vita Sands badplats som ligger på fastigheten Hagby 27:21 har under många år varit en för
kommunens invånare en mycket uppskattad kommunal badplats. Kommunen satsar på
vårt kustnära läge och platser för rekreation. Satsningar görs på ökad livskvalité, attraktion
och tillgänglighet. Detta tilläggär en del i den satsningen.

Omfattning
Syftet med detta avtal är att definiera kommunens och jordägarens ansvar avseende den
arrenderade fastigheten Hagby 27:21, nedan kallad fastighetenför den satsning som görs
avseende ny större brygga.

Jordägaren utarrenderar till kommunen ett område om c:a 3 400kvadratmeter av
fastigheten beläget vid Vita Sandenligt rödmarkerat område position ett i nedan bild.
Området är i detta sammanhang, med sina tvåbryggor, att betrakta som allmän badplats
och öppet för allmänhetens nyttjande.

Med arrendet följer rätt till gångväg över fastigheten mellan det arrenderade området och Vita Sands
Stugområdeenligt grön linje position fyra i nedan bild.

Med arrendet följer rätt till körväg från campingplatsens infart till det arrenderade områdetblå linje position
3 i nedan bild. Den senare avser dock endast arbetsfordon i samband med exempelvis montering av bryggor
och liknande arbeten.
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Driftåtaganden 
Respektive parts driftåtaganden, jordägare och kommun, tydliggörs i bilaga 1 – ”Driftsåtaganden vita sands 
badplats” 

 
 

Arrende 
Arrendetiden utgör 40 år och räknas från avtalets tecknande. Sker inte uppsägning senast 1 år före 
arrendetidens utgång, förlängs avtalet med tre år i sänder och med samma uppsägningstid. Skulle jordägaren 
vilja överlåta fastigheten Hagby 27:21 till någon annan under arrendetiden ska detta arrendeavtal följa 
fastigheten Hagby 27:21. 
 
Arrendeavgiften utgör 20 000 (tjugotusen) kronor per år och betalas senast den 15 maj årsvis och 
indexregleras efter konsumetindex med januari 2019 som bas. Dock lägst första årets arrendeavgift.  
 
Detta arrende medför inte rätt till jakt eller fiske. Kommunen äger utan jordägarens hörande att å området 
uppföra de tillfälliga byggnader och anordningar, som kunna vara förenliga med områdets användande som 
badplats. Kommunens verksamhet på området ska inte hindra allmänhetens tillträde för bad och rekreation, 
förutom när det av säkerhetsskäl är nödvändigt att badplatsen stängs av. Kommunen får inte utan 
jordägarens medgivande upplåta eller överlåta arrendemarken eller del av denna. 
 
Skulle någon av parterna inte följa sina åtaganden enligt detta avtal eller handla i strid med avtalets 
bakomliggande syfte, har den andre parten rätt till uppsägning med omedelbar verkan. 
 
 

Arrendetidens utgång  
Vid arrendetidens utgång är kommunen skyldig att utföra och bekosta bortforsling av byggnader och andra 
anordningar, som ägs av kommunen, såvida inte överenskommelse med jordägaren om ett övertagande har 
skett. 

 
Tvist i anledning av detta avtal skall hänskjutas till avgörande av allmän domstol. 

. 
Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka vardera parten tagit ett exemplar. 
 
 

 

JORDÄGAREN 
 
 
______________________________ 
Underskrift  
Vita Sand  
 
______________________________ 
Ort & Datum 
 
 
______________________________ 
Namnförtydligande 
 

KOMMUNEN 
 
 
______________________________ 
Underskrift  
Vita Sand  
 
______________________________ 
Ort & Datum 
 
 
______________________________ 
Namnförtydligande 
 



Administration Serviceförvaltningen
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Arendeavtal Vita Sands badplats bilaga 1 –Driftåtaganden Vita Sands badplats. Datum

19 2019-03-18

Driftåtaganden arrendeavtal Vita Sands Badplats
Nedan specificerar respektive parts, kommun och jordägare, driftåtaganden avseende arrendeavtal Vita
Sands Badplats.

Kommunens åtagande
Tvåbryggor.
Tillgänglighetsanpassning av gångstråk enligt grönlinje, bild avseende detta återfinns i avtalet.
Årligt underhåll av bryggor, grillplats och toalettbyggnad.
Årlig borttagning av tång på stranden inför säsongsstart samt behjälplig vid större ansamlingar under
säsong.
Tillsyn av bryggor.
Tillhandahålla toalettpapper och städmaterial till den allmänna toaletten.
Tillhandahålla grus för förbättringsarbeten/underhåll av tillfartsvägar samt parkering vid behov.
Saltar tillfartsvägar vid behov.
Tillhandahålla sopkärlpå 7 platser vid badet, parkeringen och toalettbyggnaden.
Tömma sopkärl på sjuplatser vid badet, parkeringen och toalettbyggnaden.
- Tidig säsong. Cirka vecka 20-24. 2-3 gångerper vecka. Vädret avgör.
- Högsäsong. Cirka vecka 25-33. 4-7 gångerper vecka. Varje dag vid fint väder.
- Sen säsong. Cirka vecka 34-39. 1-3 gånger per vecka. Väder avgör.
- Vintersäsong. Cirka vecka 40-19. Stängt.

Under tidig och sen säsong är endast HK-toaletten öppen.

Samtliga tillkommande byggnader ansluts avseende el, vatten, avlopp etc till jordägarens befintliga
fastighetsanläggning. Arbeten för byggnation och anslutningar bekostas av kommunen. Kommunen svarar
gentemot jordägaren för kostnaderför el och vatten som regleras efter varje säsong, detta avser
självkostnad.

Jordägarens åtagande
Jordägarenåtar sig attutföra städning inom området samt utmed den å kartkopian angivna gångvägen samt
för daglig drift av toaletter. Kartbild återfinns i avtalet.







 

 

 
 

 
Planeringsenheten     

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 
  

 

Handläggare Datum Ärendebeteckning 
«Peter Skarpnord» Upprättad 2019-04-22 «2011»-«4768» 1(10) 
«0480-450370»  
 

 

 

 

 

 

 

Detaljplan för 

Harby 1:81 m.fl  
i Trekanten, Kalmar kommun 
 

Granskningsutlåtande 
 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2019-03-01 – 2019-
03-22. Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt 
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. 

Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter. 

 

Sammanfattning 
Totalt inkom 17 synpunkter under granskningen varav 8 godkänt förslaget, där 
ibland Länsstyrelsen. Synpunkterna är överlag positiva till föreslagen bebyg-
gelse. Vissa frågor ställs om hur det nya området bäst ansluter till befintliga 
vägnät. Trafikverket anser att ett avtal behöver tecknas mellan Kalmar kom-
mun och Trafikverket gällande eventuella framtida kostnader för åtgärder som 
exploateringen eventuellt genererar. Befintliga fastigheter i nordöstra delen av 
planområdet hade synpunkter kring dragningen av den enklare gång och cykel-
vägen som planen möjliggör. En sakägare önskade en förändrad byggrätt på sin 
befintliga fastighet samt att E.ON behövde ett e-område för en befintlig trans-
formatorstation vid Källstorpsvägen. 
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 Datum Ärendebeteckning 
 2019-04-22 «2011»-«4768» 
 
 

 
 

Inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Länsstyrelsens har inga synpunkter som måste beaktas för att planför-
slaget ska kunna anses vara förenligt med 11 kap. PBL och därmed 
riskera att överprövas. Länsstyrelsen har dock rådgivande synpunkter 
som redovisas som upplysningar. 

Upplysningar 

Dagvatten 
Dagvattenutredningen samt planbeskrivning och plankarta har förtyd-
ligats vad gäller dagvattenhanteringen och MKN för vatten. Dock går 
vissa mängder fosfor och kväve ut i Ljungbyån efter föreslagen ex-
ploatering och etablerande av dimensionerad dagvattenanläggning. 
Möjligen påfrestas belastningen av ytvatten från omgivande åkermark 
på föreslagen dagvattenhantering. Med anledning av åtgärdsprogram-
met för Östersjön är det önskvärt att kommunen får ner kväve- och 
fosforhalterna i dagvattnet på så låga nivåer som möjligt, även om 
Ljungbyåns vattenstatus klassas som god, eftersom slutrecipienten 
Östersjön fortfarande drabbas där måttlig ekologisk status avseende 
övergödning råder. Om det kan göras ytterligare åtgärder för att an-
lägga extra regnbäddar, ha genomsläppliga material på hårdgjorda ytor 
osv i kombination med det föreslagna dagvattensystemet kan läget 
förbättras ytterligare. 

 

Kommentar: Kommunen ska försöka beakta de upplysningar vad gäller dagvatten 
i genomförandet samt vad gäller anläggandet av dagvattenhantering inom planom-
rådet. 

 

Lantmäterimyndigheten  
Efter genomgång av planens samrådshandlingar ( daterade 2019-02-21) lämnas 
följande yttrande: 

Plankarta med bestämmelser  
Bestämmelsen e2 har uppenbarligen fått fel formulering och ska inte gälla per 
fastighet, det bör justeras. 
Bestämmelserna f2 och p1 fungerar dåligt i kombination. Eftersom avsikten är 
att även sammanbyggda hus ska tillåtas, bör placeringsbestämmelsen justeras. 
Användningsgränsema för kvartersmark för Bostad är i östra delen av kartan 
otydliga. Även den administrativa gränsen för upphävande av strandskydd be-
höver redigeras, då den blivit mycket svårläst på kartan. 

Planbeskrivning 
På sidan 34 i beskrivningen av planbestämmelser bör komplettering göras med 
bestämmelsen a3 som har fallit bort. 

Kommentar: Plankartan och planbeskrivningen kommer att justeras enligt syn-
punkter ovan. 



Samhällsbyggnadskontoret  Granskningsutlåtande
 

3(10) 

 Datum Ärendebeteckning 
 2019-04-22 «2011»-«4768» 
 
 

 
 

 

Boende och fastighetsägare 
Sakägare 9  
Sakägaren önskar att befintlig fastighet ansluts till det planerade området samt 
att det ska vara möjligt att bygga flerfamiljshus på fastigheten. Det ställs även 
frågan om det finns några hinder för djurhållning på fastigheten när detaljpla-
nen vunnit laga kraft. 

 

Kommentar: Kommunen har inga intentioner att bygga ut vägnätet för att koppla 
ihop den befintliga fatigheten i fråga. Angöring sker idag från Källstorpvägen. 
Kommunen har gjort bedömningen att det ej är lämpligt att bebygga fastigheten med 
flerbostadshus, dels för att området kring källstorpvägen inte är anslutet till det 
kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp samt att det kan dröja lång 
tid innan området blir anslutet, då detta hänger ihop med etapputbyggnaden av 
planområdet. Källstorpvägen smalar av och karraktären vid vägen är bestående av 
villor och lantbruksbebyggelse. Denna karraktär sparas och flerfamiljshusen kon-
centreras till det något tätare området kring ny planerad förskola. I och med ny 
detaljplan ges möjlighet att stycka av fastigheten om minst 1500m² per fastighet. 
Vad gäller djuhållning av häst och liknande krävs det tillstånd från miljöenheten. 

 

Sakägare 10 och 11 
Vi är positivt inställda till det nya området men motsätter oss starkt den plane-
rade gång- och cykelvägen som i så fall skulle ligga precis vid vår tomtgräns 
och vi anser att det dessutom finns bättre alternativ. 

Alt.1. Få servitut/köpa upp den grusväg som redan finns, vid sidan av vår tomt 
och som idag används flitigt. Vi är övertygade om att grusvägen skulle forsätta 
användas av de allra flesta trots den eventuella gång- och cykelvägen. Vi lämnar 
gärna servitut på vår del (infarten) om det kan förhindra en gång- och cykelväg 
på baksidan av tomten. 

Alt. 2. Se bifogad karta. Genom att istället lägga gång-och cykelbanan här 
skulle kostnaden bli lägre än i det ursrungliga förslaget då det blir en kortare 
sträcka att anlägga. Inga boende skulle beröras negativt om framförallt så skulle 
det innebära en säkrare utfart till Källstorpsvägen för cyklisterna då det är be-
tydligt bättre sikt där än bakom kullen mellan vårt hus och grannfastigheten. 
Både förslag 1 och 2 innebär en lägre kostnad,säkrare utfarter för framförallt 
cyklister och att inga boende skulle beröras negativt. Vi ber er därför se över 
planförslaget igen. 
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Kommentar: Kommunen har i ett tidigare skede beaktat de alternativ som sakäga-
ren framställer.  
Alternativ 1 är ej genomförbart då kommunen inte har rådighet över grusvägen i 
norr. Det skulle gå att köpa mark eller alternativt ordna servitut, men detta gäller 
bara en liten del av grusvägen närmst Källstorpsvägen som ingår i planområdet och 
är därför ej genomförbar. 
Alternativ 2 är inte heller det genomförbart då det är stora höjdskillnader samt 
berg i dagen i området vilket skulle medföra opropotionella kostnader för sprägning 
och anläggning.  
Avvägningen för det alternativ som planen redovisar är att det dels är kommunal 
mark som kommunen har rådighet över, stora delar av stigen är redan befintlig, 
den del som behöver kompletteras sker på nuvarande åkermark utan större höjd-
skillnader samt att cykelvägen kopplar på det område som har separerad gång och 
cykeltrafik förbi förskolan vidare upp mot skolan. Avsikten finns även tydligt 
redovisad i gällande översiktplan från 2013 ”Unika Kalmar” se bifogat utsnitt 
nedan. 
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Utsnitt ur gällande översiktplan 2013, röd prickad linje är ” Förbättrad för gång- 
och cykelvägsförbindelse” Prickad grön linje är ” Rekreationsstråk”, gult skafferat 
område är ” Utredningsområde för bostäder” 

 

Sakägare 12  
Vi ser positivt på de nya nya planerna för byggnation av Harby 1:81 men har 
en synpunkt. 
Den nya detaljplanen visar en gång- och cykelbana mellan fastighet Närlig-
gande och vår fastighet istället för naturstig vilket inte har diskuterats på de 
möten vi deltagit vid. Sträckningen är också en annan då den tidigare gick ut på 
lantbruksvägen.  
Vad innebär gång- och cykelväg respektive naturstig? Kommer gång- och cy-
kelvägen att asfalteras och belysas?  
I tidigare projektering har kommunen angett att den gamla vägen mellan fas-
tigheterna ska komma att nyttjas som naturstig vilket vi vid det tillfället mot-
satte oss på grund av förlorat insynsskydd vid baksida av fastigheten. Allmän-
heten har inte använt vägen som varken cykelväg eller gångstig utan nyttjat 
befintlig lantbruksväg över annan fastighet som det fungerar för närvarande. 
På så sätt har båda fastigheterna haft insynsskyddad baksida.  
Vi känner att den nya gång- och cykelvägen alternativ naturstig gör intrång i 
vår personliga sfär och ser helst att sträckningen går ut via lantbruksvägen som 
det fungerar nu. 

Kommentar: Avvägningen för det alternativ som planen redovisar är att det dels är 
kommunal mark som kommunen har rådighet över, stora delar av stigen är redan 
befintlig, den del som behöver kompletteras sker på nuvarande åkermark utan 
större höjdskillnader samt att cykelvägen kopplar på det område som har separerad 
gång och cykeltrafik förbi förskolan vidare upp mot skolan. Avsikten finns även 
tydligt redovisad i gällande översiktplan från 2013 ”Unika Kalmar” (se tidigare 
kommentar,Sakägare 2 och 3) Detaljprojekteringen är ej fastställd utan det är 
enbart möjligheten som redovisas i plan. Detaljplanens intention är att säkerställa 
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den koppling som översiktplanen visar samt att detta då sker på kommunal mark 
som kommunen har rådighet över. Planen föreslår att det ska fortsätta vara en stig 
eller grusad väg för gående och cyklister men detta utreds längre fram i genomföran-
det, då är det möjligt att vägen kommer att få belysning för att öka trygghet och 
framkomlighet. 

 

Sakägare 13 
Jag tackar för att ni i kommer att justera i planhandlingama så att sakfelen som 
jag framfört kommer att rättas till. För mig som bott i min fastighet sedan 1960 
och känner till åkermarken i omgivningarna är det märkligt att kommunen 
bygger på så fuktig/vattensjuk åkermark som skiftet mellan den gamla och den 
nya dagvattendam.men och i nordostlig riktning kännetecknas av. Jag kan jäm-
föra med min egen åkermark. Där finns 6 täckdiken vars rör mynnar ut i diket 
som skiljer åkermarken från betesmarken i norr och vidare genom betesmar-
ken. Hela torrsommaren 2018 rann det vatten ur 2 täckdikesrör ! Så mycket 
källdrag finns det i min åkermark som består av finkornigt material som är 
svårgenomsläppligt och inte av morän som den geologiska undersökningen 
påstår. Rören i ett täckdike är ur läge på grund av stenupptagning och då har 
åkermarken uppströms blivit så blöt att jag nu på våren sjunker ned 25 centi-
meter med traktordäcken.  

Utöver detta har jag inga synpunkter på planen. 

Kommentar: Noteras. 

 

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 
Kultur- och fritidsnämnden 
Planförslaget möjliggör ny bostadsbebyggelse och förskola i Trekanten. I pla-
nen anges att stor hänsyn ska tas till befintliga natur- och rekreationsvärden i 
landskapet.  

Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på att planområdets rekreationsvärden 
lyfts fram i planbeskrivningen och att stor hänsyn tas till befintliga naturvärden. 
Det är positivt att Trekanten kan expandera med förskola och nya bostadsmöj-
ligheter samtidigt som naturområden och befintlig fotbollsplan behålls så att 
stora delar av området även fortsättningsvis kan användas till friluftsliv, lek och 
rekreation. 

Kommentar: Noteras. 

 

Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter 
Trafikverket 
Trafikverket har tagit del granskningshandlingarna för rubricerat ärende. Syftet 
med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för ca 100 bostäder m.m. 

Trafikverket har har tidigare yttrat sig i samrådsskedet (TRV 2017/83946). 
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Planförslaget berör statlig väg 578 (Nya vägen) vilken också planeras att bli en 
anslutningspunkt mot planområdet via Källtorpsvägen. Även Järnvägen kust- 
kustbanan gränsar till planområdet i norr. 

Trafikverkets synpunkter  

Trafikverkets synpunkter från samrådsskedet kvarstår. Bedömningen är fortfa-
rande att anslutningen av Källstorpsvägen mot väg 578 kan behöva åtgärder 
för att anpassas till aktuell exploatering. Eventuella behov av åtgärder måste 
utredas i takt med att området exploateras. Trafikverket vidhåller att en över-
enskommelse mellan kommunen och Trafikverket ska undertecknas innan 
planen antas vilken avser en gemensam bedömning av behovet av åtgärder i 
korsningen. Åtgärdsbehov som generas av planförslaget ska finansieras av 
kommunen/exploatören. 

Trafikverket förutsätter vidare att området planeras så att fastställda riktlinjer 
för buller inte överskrids. 

Kommentar: Kommunen vidhåller att den trafikutredning som gjorts och bifogats 
detaljplanen visar att aktuell korsningsutformning uppfyller siktstandard samt har 
tillräcklig kapacitet för att klara av det förväntade trafikflödet, av dessa anled-
ningar ser Kalmar kommun inte något behov av att bygga om korsningen. Ana-
lysen har tagit höjd för högre trafikflöden än väntat, det vill säga att goda felmargi-
naler föreligger. Med hänvisning till de goda marginaler som föreligger finner Kal-
mar kommun ingen anledning att teckna en överenskommelse om en gemensam 
bedömning om behov av korsningsåtgärder när planområdet byggts ut till hälf-
ten.Planområdet kommer att byggas ut i etapper med en början i förlägningen 
Ester Bagerskas väg, där takten på etapperna kommer att styras av efterfrågan på 
bostäder i Trekanten. Detta betyder att anslutning mot Källstorpsvägen kommer 
att dröja till den sista etappen påbörjas och planområdet kan anses vara utbyggt 
till fullo. 

 

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 
Vid fortsatt planering för ombyggnation och förändring av området förutsättes 
att planering sker för framtida avfalls hantering. Detta gäller så väl tillgänglighet 
och utformning av miljörum, uppställningsplatser för kärl, underjordsbehållare, 
eller dyligt i enlighet med Ksrr:s renhållnings förskrifter. Stor vikt bör läggas på 
miljö tänket i alla avseende, exempelvis sträva efter gemensamma hämtnings 
platser av avfallet. Vilket genererar en både säkrare och renare miljö för samt-
liga inblandade i området. 

Kommentar: Noteras. 

 

Kalmar vatten AB 
I planbeskrivningen på sid 29 under Förändringar av teknisk försörjning står 
det att: ”De befintliga fastigheterna i östra delen av planområdet har enskilda 
avlopp, men kommer efter att detaljplanen vunnit laga kraft ingå i Kalmar Vat-
tens verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA), vilket innebär anslutning 
till det kommunala VA-nätet.” Denna text kan tolkas som att verksamhetsom-



Samhällsbyggnadskontoret  Granskningsutlåtande
 

8(10) 

 Datum Ärendebeteckning 
 2019-04-22 «2011»-«4768» 
 
 

 
 

råde för va-tjänster beslutas omedelbart för hela planområdet efter det att de-
taljplanen har vunnit laga kraft. För större detaljplaner som byggs ut etappvis 
så följer även utvidgning av verksamhetsområdet samma etapputbyggnad. I det 
planerade genomförandet av aktuell detaljplan så byggs först den västra delen 
av planområdet ut med ny bebyggelse. I den första etappen ingår inte utbygg-
nad av kommunala va-tjänster till de befintliga fastigheterna i den östra delen 
av planområdet. En sådan va-utbyggnad blir aktuell först när den östra delen 
av planområdet ska byggas ut med ny bebyggelse. En framtida va-utbyggnad 
för de befintliga fastigheterna i den östra delen av planområdet kan också på-
verkas av va-utbyggnaden för området Källstorpsmo. 

 

Även texten om verksamhetsområde och koppling till befintlig bebyggelse på 
sid 42 behöver förtydligas med att utbyggnaden av ny bebyggelse och utvidg-
ning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten kommer att ske etappvis. 

Kommentar: Planhandlingarna kommer att förtydligas gällande verksamhetsom-
råde för vatten och avlopp. 

 

E.ON 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i 
ovan rubricerat ärende och har följande synpunkter. 

Vi noterar att E-områden har lagts ut i plankarta med planbestämmelser för 
våra nya planerade transformatorstationer, vilket vi är tacksamma för.  

Dock saknar vi E-område för vår befintliga transformatorstation (N112776 
PETERSLUND) som finns på fastigheten Källstorp 6:1, se bifogad karta. 

E.ON hemställer att det i plankartan läggs ut ett minsta E-område på 6 x 6 
meter som ska vara fritt från hinder som kan försvåra normalt underhåll. 
Plankartan och planbestämmelserna ska säkerställa att det minsta tillåtna av-
ståndet på 5 meter mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller 
brännbart upplag upprätthålls. Det ska vara möjligt att kunna ta sig till trans-
formatorstationen med tungt fordon. 

E.ON förutsätter god framförhållning och samordning inför exploateringen. 

Under förutsättning att man ta hänsyn till ovan så har E.ON inget ytterligare 
att erinra över planförslaget. 

Kommentar: Plankartan och övriga handlingar kommer att revideras så att den 
befintliga transformatorstationen redovisas och att skyddsavstånd säkerställs. 

 

Intresseorganisationer och övriga 
Hyresgästföreningen 
Hgf tillstyrker planen, men vill ytterligare lyfta tre av våra tidigare kommentarer 

• Av de planerade 100 bostäderna föreslås 35 som lägenheter. Utanför Kalmar 
tätort finns det få hyresrätter i kommunen varför Hyresgästföreningen helst ser 
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att kommunen kräver att alla 35 byggs som hyresrätter och att cykelparkering 
inrättas för de boende inomhus. 

• Viser gärna att de bostäder som ligger närmast störningskällorna ( industri, 
bil- och tågtrafik) får sina uteplatser placerade så att bullerstörningar minime-
ras. 

• Enligt uppgift finns en rädsla bland de boende för att störningar från trafiken 
under byggperioden ska bli omfattande på Esterbagares väg. Av remisserna på 
detaljplanen framgår detta tydligt. Denna rädsla bör tas på största allvar och 
lämpliga åtgärder vidtas. Kommunens svar till oroliga boende är: 

”Gällande hur bygg- trafik ska ledas till och från planområdet är detta något 
som en detaljplan inte kan reglera. Kalmar kommun gör bedömningen att 
vägen klarar av den tids- begränsade trafikökningen som en byggnation av om-
rådet medger”.  

 

Frågan är inte bara om vägen klarar av trafikökningen utan också om barnen 
gör det! Om nu inte byggtrafik kan regleras kan kanske hastighetsbegränsade 
åtgärder införas. 

Kommentar: Noteras. Detaljplanen reglerar inte vilken upplåtelseform som lägen-
heterna som avses får, detta är upp till den som genom kommunens markanvis-
ningsprocess köper marken. Hurvida cykelparkering ordnas inomhus är inte heller 
det något som regleras i detlajplanen. I övrigt så gäller rådande bullerriktlinjer som 
visar vart det är lämpligt att placera uteplats. (se tillhörande bullerutredning) Vad 
gäller tidigare synpunkt gällande de ökade trafikrörelserna på Ester Bagerskas väg 
så står kommunen fast vid tidigare svar att: Byggtrafik inte regleras i detaljplanen 
samt att Ester Bagerskas väg med separerad gång- och cykelväg är dimensionerad 
för att på ett säkert sätt hantera den ökade trafiken till det nya området.  

 

Skogsstyrelsen 
Skogsstyrelsen är sektorsmyndighet för verksamheter som berör skogsmark 
och har som uppgift att bedöma hur exploateringen kan förväntas påverka 
skogens miljövärden och pågående skogsbruk i det berörda området.  

Skogsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet och har tagit del av 
handlingarna.  

Enligt planbeskrivningen kommer skogspartier inom planområdet till större 
delen undantas från exploatering. Skogsstyrelsen har därför inget att erinra mot 
den föreslagna detaljplanen. 

Kommentar: Noteras 
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Följande har accepterat planförslaget skriftligt: 
Länsstyrelsen  

Sakägare 13-16 

KSRR 

Polismyndigheten 

Skogsstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Postnord 

Kalmar länsmuseum 

Följande sakägare och likställda har senast under gransknings-
tiden inkommit med skriftliga synpunkter som inte blivit tillgo-
dosedda:  
Sakägare 1-12 

Trafikverket 

 

 

Bilaga: Samrådsredogörelse daterad 2019-02-21 

 

«Peter Skarpnord» 

«Planarkitekt» 

 



 

 
 

  

 
Planeringsenheten      

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 
 

Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Peter Skarpnord Upprättad 2019-02-21 2011-4768 1(27) 
0480-450730  
 

 

 

 

Detaljplan för 

Harby 1:81 m.fl (Ester Bagerskas väg) 
i Trekanten, Kalmar kommun 
 

Samrådsredogörelse 
 

Planförslaget har varit på samråd under tiden 2017-09-01 – 2017-09-25. För-
slaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt sändlista 
och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. 

Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter. 

 

Sammanfattning 
Överlag uppfattas förslaget som positivt i sin helhet, många tycker det är roligt 
att det händer saker i Trekanten och att området kan behålla delar av sin natur-
karaktär. En sak som berör många är den ökade trafiken som planen genererar 
på Ester Bagerskas väg. Totalt inkom det 23 synpunkter under samrådet. 

 

Bebyggelse 
Ett antal E-områden för el och VA kommer behövas läggas in på plankartan 
samt att högsta byggnadshöjd har revideras till granksningsskedet. 

Trafik 
Kommunen gör bedömningen att den ökade trafikmängden på Esterbagerskas 
väg ligger inom vad som kan förväntas. I kommunens översiktsplan redovisas 
tydligt att Ester Bagerskas väg är dimensionerad och tänkt att försörja ett nytt 
bostadsområde.  

 

mailto:sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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Inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Samrådsyttrande för detaljplan för del av Harby 1:81 m fl Ester Ba-
gerskas väg, Trekanten, Kalmar kommun Rubricerat förslag har in-
sänts till länsstyrelsen för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och byggla-
gen (2010:900), PBL. Handlingarna utgörs av: Planbeskrivning med 
behovsbedömning, plankarta med bestämmelser samt fastighetsför-
teckning och utredningar. 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt PBL.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form 
av friliggande villor och eventuellt andra boendeformer. Planen syftar 
också till att utreda möjligheten till etablering av ny förskola inom 
planområdet. Stor hänsyn ska tas till befintliga natur- och rekreations-
värden där inslag av skogbevuxna åkerholmar är vanligt förekom-
mande i landskapet. 

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner. 

LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER 

Länsstyrelsens synpunkter under miljökvalitetsnormer, hälsa och sä-
kerhet och riksintresse måste beaktas för att planförslaget ska kunna 
anses vara förenligt med 11 kap. PBL och därmed inte riskera att 
överprövas. Länsstyrelsens synpunkter under rådgivande bör beaktas. 
Kontroll enligt 11 kap. PBL 

 Miljökvalitetsnormer 

 Hälsa och säkerhet 

 Riksintresse 

Miljökonsekvensnormer för vatten samt dagvatten Yt- och grundvat-
tenkvalitetsfrågor som t ex dagvattenhantering måste utredas klart och 
i lämpliga delar skrivas in i planbeskrivning och eventuella planbe-
stämmelser fastställas i plankartan för föreslagen exploatering. Detta 
eftersom det finns närhet till både ytvattenförekomst Ljungbyån samt 
grundvattenförekomster, ås vid Trekanten, och kalmarkustens sands-
tensformation. Först därefter kan en bedömning göras om föreslagen 
exploatering kan medföra en negativ påverkan på miljökvalitetsnormer 
eller inte. Ljungbyån i egenskap av Natura 2000-område ska också 
beskrivas ytterligare vad gäller möjlig påverkan av planens genomfö-
rande.  

Kommunens kommentar:  
En fullständig dagvattenutredning har genomförts till granskningsskedet för 
att dels klargöra hanteringen av dagvatten men även vilka konsekvenser som 
planen har för miljökvalitetsnormer och natura-2000 området Ljungbyån  
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Hälsa och säkerhet 

I bestämmelser som syftar till att reglera störningar, i detta fall m1, 
behöver gränser för störningen preciseras för att bestämmelsen ska bli 
tillräckligt tydlig, liksom var störningen ska mätas. Om särskilda åtgär-
der ska utföras måste det tydligt framgå vad som menas, till exempel 
bullerplank. Kommunen behöver göra en bedömning huruvida en 
eventuell befintlig eller tillkommande verksamhet kan komma att på-
verka närliggande bostäder gällande buller eller utsläpp av luftförore-
ningar samt om buffertzonerna räcker till och är framräknade. Hur 
mycket får det bullra på området för industri innan störningar till om-
kringliggande bebyggelse uppstår? 

Kommunens kommentar:  
De verksamheter som avses har definierats till; Åkeri, garage.  
 

Planbestämmelse dagvatten ”dagvattenanläggning får anordnas” ska 
preciseras. Även genomförandebeskrivningen ska uppdateras med 
vem som ansvarar för att åtgärder genomförs samt när åtgärderna ska 
vara genomförda. Om dagvattenanläggningen är nödvändig med hän-
syn till planens lämplighet bör ”får anläggas” bytas mot ”ska anläggas” 
på plankartan. 

Kommunens kommentar:  
Bebyggelsen kommer att delas upp i etapper, den dagvattenutredningen visar 
om och när det befintliga systemet ska byggas ut.  
 

Buller 

Enligt bullerberäkningen kommer ny bygglovspliktig åtgärd nära järn-
vägen, eventuell uteplats behöva placeras bullerskyddad, för att klara 
70 dB max. Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggna-
der innebär att om bullerkraven inte klaras så måste plankartan redo-
visa åtgärder, som t ex bullerplank med höjder, för att säkerställa mar-
kens lämplighet för ändamålet bostäder. Plankartan och planbeskriv-
ningen samt genomförandebeskrivningen ska därför uppdateras som 
visar att människors hälsa inte påverkas negativt av buller från trafik i 
enlighet med förordningen. 

Kommunens kommentar:  
Förordningen innehåller även riktvärden för uteplatser där den ekvivalenta 
ljudnivån ej bör överstiga 50 dBA och den maximala ljudnivån 70 dBA. Av 
bilagorna framgår att områdets norra del får ljudnivåer över dessa nivåer. 
Således bör uteplatser inom detta område vändas från järnvägen med skydd 
av byggnader alternativt med lokal bullerskärm. Plankartan kommer att juste-
ras. 
 

Riksintresse 
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Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 578 (Nya vägen) som 
befinner sig sydväst om planområdet. Planområdet kommer anslutas 
via Källstorpsvägen till väg 578. Av planbeskrivningen framgår att 
kommunen gjort en trafikbedömning och antagit att korsningen med 
väg 578 inte behöver byggas om. Trafikverket bedömer att när planen 
är fullt utbyggd torde detta bidra med en avsevärd trafikalstring. Ökad 
trafik kan medföra behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess 
anslutningar, i synnerhet i närliggande anslutningar till väg 578. 

Behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar till 
följd av exploateringen ska bekostas av kommunen/exploatören. In-
nan planen föres till antagande måste kommunen och Trafikverket 
teckna en överenskommelse om att när planområdet byggts ut till hälf-
ten görs en gemensam bedömning om behov av korsningsåtgärder. 
Källstorpsvägens anslutning ut till väg 578 behöver anpassas för de 
trafikflöden som planen alstrar. I god tid före genomförandet ska kon-
takt tas med Trafikverket som ska godkänna detaljutformningen av 
anslutningen. Trafikverket ställer krav på bl.a. anslutningens geometri 
och bredd, lutning, vattenavrinning etc. Anslutningen ska utformas 
enligt vid tidpunkten för genomförande gällande VGU (Vägar och 
gators utformning). Hur kontakt med Trafikverket inför genomföran-
det ska ske framgår av deras yttrande TRV 2017/83946 (Bilaga 1). 

Kommunens kommentar:  
Kommunen anser att standarden på Källstorpsvägen samt korningen mellan 
Källstorpsvägen och Nya vägen är enligt gällande standard (VGU). Då det 
inte finns någon målpunkt eller anslutande gc-väg på Nya vägen bedöms det 
inte nödvändigt med gc-väg på Källstorpsvägen.  
 

Det saknas bedömning av Natura 2000-området på sid 40 i planbe-
skrivningen under rubriken riksintressen.  

Kommunens kommentar:  
Planbeskrivningen kommer att justeras med mer utförlig information om 
riksintressen. 
 

Rådgivande 

Användningen verksamheter ska vid färgläggning ges beige färg i en-
lighet med Boverkets allmänna råd, på plankartan är den till synes gul. 

Då jordbruksmark tas i anspråk krävs att kommunen motiverar varför 
marken behöver tas i anspråk för just dessa ändamål. Det finns ingen 
motivering i planbeskrivningen till varför syftet med planen inte kan 
tillgodoses genom att man tar annan mark än jordbruksmark i anspråk 
enligt 3:4 MB. Det är mycket positivt att kommunen har anpassat pla-
nen så mycket att den natur som finns i området till största delen 
kommer att finnas kvar. Eftersom det finns en del biotopskyddade 
objekt och andra värden bör kommunen ändå sätta marklov på tex 
träd över 30 cm i brösthöjdsdiameter samt odlingsrösena och åker-
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holmarna. Ett röse kommer att behöva tas bort för att genomföra 
planen och för detta krävs dispens. Kommunen behöver motivera 
bättre varför det inte går att anpassa planen på ett sådant sätt att även 
detta röse kan vara kvar. Denna motivering måste också finnas med i 
ansökan om dispens när den kommer in. Finns det några kompensat-
ionsåtgärder kommunen kan tänka sig för att få ta bort röset? 

I planbeskrivningen anges att överskottsmassor och GC-väg kan 
komma att placeras i naturmark. Det är viktigt att man undviker detta i 
områden där det idag är natur (skog, betesmark, holmar och rösen). 
Det är inte heller lämpligt att ta massor ur dessa områden. För place-
ring eller uttag av massor eller anläggande av GC-väg i naturmark 
krävs anmälan om samråd enligt 12:6 MB om åtgärden väsentligt änd-
rar naturmiljön. 

Följande förtydliganden bör göras i planbeskrivningen med hänsyn till 
genomförd geotekniskundersökning; För att undvika komplikationer 
då grundvattenytan ligger nära markytan kommer med största sanno-
likhet grundvattensänkande åtgärder krävas för schaktarbeten. Dessa 
komplikationer kan t ex utgöras av schaktbottenupptryckning, samt 
ras och skred i schaktväggar. För att bedöma urgrävningsdjup och 
eventuella förstärkningsåtgärder krävs kompletterande undersökning-
ar. Blivande byggnader skall konstrueras med avseende pånutida och 
framtida vattenförhållanden. 

Kommunens kommentar:  
Redaktionella ändringar genomförs av plankartan  
 

Behovsbedömning 

Länsstyrelsen anser att påverkan på Natura-2000, MKN för vatten 
samt dagvatten kräver bättre redovisning samt underlag för att göra 
bedömningen att planens genomförande inte innebär någon betydande 
miljöpåverkan. 

Deltagande 

Beslut att avge detta yttrande har fattats av länsarkitekt och chef för 
samhällsbyggnadsenheten 

Kommunens kommentar:  
En fullständig dagvattenutredning kommer att genomföras till gransknings-
skedet.  
 

Lantmäterimyndigheten  
Efter genomgång av planens samrådshandlingar (daterade 2017-08-15) lämnas 
följande yttrande:  

Plankarta med bestämmelser d1 bör delas upp i två olika d-bestämmelser.  

Bestämmelserna d2 och d3, bättre att stryka texten "för fristående bostadshus".  
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Namnet Källtorpsvägen bör vara angivet på plankartan.  

Planbeskrivning  

Under Fastighetsrättsliga frågor, Allmänt, sidan 33, lägg till "Fastig-
hetsbestämning pågår som berör fastighetsgränser i planområdet. Resultatet 
kan påverka plangräns m.m."  

I tabellen som redovisar de fastighetsrättsliga konsekvenserna, sidan 34, ändra 
texten rörande 0880K/112.1 samt rörande Källstorp 6:1, 6:2, 6:6 och 1:17. För 
förslag till ändringar kan lantmäterimyndigheten vara behjälplig. På sidan 34, 
sista stycket i tabellen, ändra fastighetsindelningsbestämmelse till egenskapsbe-
stämmelse.  

De ekonomiska konsekvenserna behöver utvecklas och förtydligas.  

På sidan 40 är det beskrivet att det inte föreligger något strandskydd inom 
planområdet. Enligt redovisningen i registerkartan finns det strandskydd inom 
planområdet.  

Övriga frågor  

Några redaktionella synpunkter lämnas muntligen till planhandläggaren under 
hand. 

Kommunens kommentar:  
Plankartan och planbeskrivningen kommer att justeras 
 

Boende och fastighetsägare 
Sakägare 1:  
Jag anser att ni inte ska tillåta byggtrafik på Ester Bagerskas v. för det är många 
barn som vistas på den vägen. Det vore mycket bättre om ni öppnar upp till 
Källtorpsvägen. Det vore en tryggare miljö för våra barn. 

 
Kommunens kommentar:  
Eftersom Ester Bagerskas väg är dimensionerad för ett högre trafikflöde än 
vad den i dagsläget har gör Kalmar kommun bedömningen att vägen klarar av 
ett ökat trafikflöde som ett nytt bostadsområde medger. Gällande hur bygg-
trafik ska ledas till och från planområdet är detta något som en detaljplan inte 
kan reglera. Kalmar kommun gör bedömningen att vägen klarar av den tids-
begränsade trafikökningen som en byggnation av området medger. Vid ut-
byggnaden av områdets östra delar kommer byggtrafik ledas in från Käll-
torpsvägen.  
 

Sakägare 2 
Hej! 

Planen för det nya området i Trekanten ser bra ut men ni har glömt en sak som 
måste lösas först. Trafiken på Ester bagerskas väg som redan idag är en stor-
fara för barnen i området då det körs alldeles för fort på den. Den hastighets 
mätning som kommunen utförde för något år sedan var helt fel. Man satte 



Samhällsbyggnadskontoret  Samrådsredogörelse 7(27) 

 Datum Ärendebeteckning 
 2019-02-21 2011-

«Diarienummer» 
 
 

 
 

mätaren på en lyktstolpe lång ner på gatan och mätte hastigheten som kom ner 
ifrån området. Alltså på bilar som körde ut på vägen och som då bara hade typ 
15 meter plus en 90 graders sväng fram till det ställe där mätaren satt..... Mäta-
ren skulle ha varit riktad så att man mätte på trafiken som kom uppifrån Gam-
lavägen och ner i området, då hade man mätt på bilar som hade 40 till 50 meter 
till mätaren och då hade resultatet varit ett annat! Att överhuvudtaget bara fun-
dera på ett leda ner all byggtrafik till det nya området på Ester bagerskas väg, 
som redan är ett stort problem med bl.a hastigheten kan inte vara riktigt ige-
nom tänkt. Det är ca 75 barn i området som rör sig både på och in till Ester 
bagerskas väg, på väg till dagis/förskola/skola varje dag. En tredje del av dessa 
barn måste dessutom gå/cykla över Ester bagerskas väg/Gamlavägen 2 gånger! 
Att leda ner tungtrafik ner bland alla dessa barn kommer aldrig på fråga!! En 
lösning där byggtrafiken kommer i från Källtorpsvägen ner i det nya området 
är den enda lösningen på detta problemet. Jag tror även att de chaufförer som 
skall ner eller upp med massor och övrigt från det nya området skulle i nio fall 
av tio föredra den ny väg från Öster in i det nya området, i stället för att snirkla 
sig ner genom samhället! 

 
Kommunens kommentar:  
Eftersom Ester Bagerskas väg är dimensionerad för ett högre trafikflöde än 
vad den i dagsläget har gör Kalmar kommun bedömningen att vägen klarar av 
ett ökat trafikflöde som ett nytt bostadsområde medger. Gällande hur bygg-
trafik ska ledas till och från planområdet är detta något som en detaljplan inte 
kan reglera. Kalmar kommun gör bedömningen att vägen klarar av den tids-
begränsade trafikökningen som en byggnation av området medger. Vid ut-
byggnaden av områdets östra delar kommer byggtrafik ledas in från Käll-
torpsvägen.  
 
Kalmar kommun är medveten om barnens trafiksituation i Trekanten. Det 
finns därför planer på att förbättra gång- och cykelmöjligheterna över Ester 
Bagerskas väg där den befintliga gång- och cykelvägen vid Ester Bagerskas 
väg kopplas samman med den gång- och cykelväg som finns mellan Falkgatan 
och Mazarinvägen. Gång- och cykeltrafik kommer således efter genomföran-
det separeras från biltrafiken på Ester Bagerskas väg samt Mazarinvägen. Gäl-
lande korsningen Ester Bagerskas väg/Gamla vägen är kommunen medveten 
om att övergångsstället är undermåligt. Åtgärden på Ester Bagerskas 
väg/Gamla vägen finns med i listan på trafikåtgärder som måste genomföras, 
det är dock svårare att säga när i tid denna åtgärd kan komma att genomföras.   
 
Gällande den hastighetsmätning som genomförts på Ester Bagerskas väg gör 
Kalmar kommun bedömningen att den är tillförlitlig och det kommer således 
inte genomföras en ny mätning.  
 
 

Sakägare 3 : 
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Våra synpunkter på planförslaget gällande Harby 1:81 är följande: 
 

1. Den maximala trafikbelastningen på Ester Bagerskas väg kommer att 
öka ca 10 gånger jämfört med den, under 2013, uppmätta veckomedel-
dygnstrafiken (från 104 fordon per dygn till maximalt 1000 fordon per 
dygn). Detta anser vi vara ohållbart, dels med tanke på Trekantens 
skola som ligger i korsningen Gamla vägen/Ester Bagerskas väg, dels 
med tanke på demografin i området runt Ester Bagerskas väg, där en 
stor andel av invånarna är barn. Den beräknade maximala trafikbelast-
ningen utsätter barn i området för en onödigt stor risk. 
 

2. Vi fick under samrådsmötet, den 14 september 2017, reda på att områ-
dets trafikförsörjning inledningsvis enbart kommer att ske via Ester 
Bagerskas väg, eftersom områdets vägnät ej kommer att anslutas till 
Källstorpsvägen innan dess att behov föreligger. Ingen tidsplan fanns 
för denna anslutning. För att addera till ovanstående synpunkt kommer 
alltså, förutom normal biltrafik, tunga entreprenadmaskiner och lastbi-
lar trafikera Ester Bagerskas väg under en ej överskådlig framtid. Detta 
finner vi oacceptabelt, återigen med tanke på skolan och områdets de-
mografi, men även ur bullersynpunkt. 

 

Vår fråga till kommunen är om alternativa väganslutningar till området i fråga 
har övervägts. Anslutning till området via en förlängning av Möbelvägen i 
nordlig riktning torde vara det i särklass mest optimala alternativet med tanke 
på en annars, förenat med stora risker och buller, kraftigt ökad trafikbelastning 
på Ester Bagerskas väg. Förbindelsen med Ester Bagerskas väg borde ske en-
bart med gång- och cykelväg för att underlätta för skolbarn att ta sig till och 
från skolan.  

Vidare föreslår vi att anslutningen till Källstorpsvägen sker snarast, så att bygg-
trafik till och från området kan hållas så långt borta från det redan tätbebyggda 
området som möjligt. På mötet som vi hänvisat till ovan förstod vi att anled-
ningen till att man väljer att vänta med denna väganslutning är ekonomisk. Vi 
anser att det är ett oacceptabelt argument, då det är förenat med risker för bo-
ende, framför allt barn, runt Ester Bagerskas väg att enbart ansluta det plane-
rade området via densamma. 
 
Kommunens kommentar:  
 
Synpunkt 1 Eftersom Ester Bagerskas väg är dimensionerad för ett högre 
trafikflöde än vad den i dagsläget har gör Kalmar kommun bedömningen att 
vägen klarar av ett ökat trafikflöde som ett nytt bostadsområde medger.  
Kalmar kommun gör även bedömningen att vägen klarar av den tidsbegrän-
sade trafikökningen som en byggnation av området medger. Kalmar kommun 
är medveten om barnens trafiksituation i Trekanten och det finns därför pla-
ner på att förbättra gång- och cykelmöjligheterna över Ester Bagerskas väg 
där den befintliga gång- och cykelvägen vid Ester Bagerskas väg kopplas 
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samman med den gång- och cykelväg som finns mellan Falkgatan och Maza-
rinvägen. Gällande korsningen Ester Bagerskas väg/Gamla vägen är kommu-
nen medveten om att övergångsstället är undermåligt. Åtgärden på Ester Ba-
gerskas väg/Gamla vägen finns med i listan på trafikåtgärder som måste ge-
nomföras, det är dock svårare att säga när denna åtgärd kan komma att ge-
nomföras.   
 
Synpunkt 2: Det stämmer, trafikförsörjningen till planområdet kommer in-
ledningsvis enbart att ske via Ester Bagerskas väg. Vid utbyggnaden av områ-
dets östra delar kommer byggtrafik kunna ledas in från Källtorpsvägen. När 
detta kan ske i tid är dock svår att svara på i dagsläget då detta beror på hur 
stor efterfrågan det finns på tomter, när tomterna kommer släppas för för-
säljning, etcetera. Gällande byggtrafik till och från planområdet reglerar inte 
detaljplaner hur byggtrafik ska anslutas till planområdet samt hur höga buller-
nivåer byggnationen får medföra. Gällande det buller som orsakas byggnat-
ionen finns det reglerat av i Naturvårdsverkets författningssamling (NFS 
2004:15) vilka ljudnivåer som inte får överskridas vid byggnation.  
 
Kommunen har övervägt andra väganslutningar till planområdet. I planarbe-
tet har det fallit ut att kopplingen från Ester Bagerskas väg samt Källtorpsvä-
gen är de kopplingar som anses som bäst lämpade till planområdet. Detta 
grundar sig i att Ester Bagerskas väg redan är dimensionerad och anpassad i 
gällande plan från 1992 för att kunna försörja ett bostadsområde öster om 
vägen. Det är även lämpligt att infarten till planområdet till en början sker 
från Ester Bagerskas väg då det finns utbyggd infrastruktur i denna del av 
Trekanten. Kalmar kommun äger också denna mark. En koppling från Ester 
Bagerskas väg medför även att värdefulla åkerholmar inom planområdet inte 
behöver ianspråktas och kan fredas från expolatering. En anslutning från 
Möbelvägen är inte att föredra då denna mark inte ägs av kommunen. En 
koppling från Möbelvägen medför även att värdefulla åkerholmar ianspråktas, 
något denna plan har som syfte att bevara i så stor uträckning som det går.  
 
 

Sakägare 4: 

Synpunkter angående planförslaget Harby 1: 81 (Ester Bagerskas Väg) Trekan-
ten med ärendebeteckning 2011–4768  

• Det gjordes en radarmätning 2013 på Ester Bagerskas väg som visade 
på veckomedeldygnstrafik på 104 st fordon. Beräkningen som gjorts 
utifrån maximal exploatering som kör ut via Ester Bagerskas väg blir 
1000 fordon/dygn och max 100 fordon/timme. Det är en ökning på 
nästan 10 gånger vilket vi anser vara oacceptabelt utifrån den stora 
mängd barn som bor i villaområdet, närheten till förskola/skola/fritids 
och korsningen gamla vägen/ Esterbagerskas väg, områdets karaktär 
samt ur bullersynpunkt. Den enorma ökningen av trafik kommer ut-
sätta barnen i området för en stor ökad risk för olyckor.   
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• Enligt planeringen kommer all byggtrafik använda sig enbart av Ester 
Bagerskas väg vilket vi anser är en trafikfara med så mycket tung trafik i 
villaområdet under obestämd tid men som enligt era beräkningar kan 
vara upp till 15 år. Synpunkterna gäller utifrån områdets karaktär, den 
enorma mängd ökad tung trafik samt ur bullersynpunkt. Detta tycker 
inte vi är acceptabelt.   

• Vår uppfattning på mötet som hölls 170914 var att man inte tittat på 
någon alternativ väg för all byggtrafik. Vi kräver att man ser över en al-
ternativ väg för all byggtrafik såsom Källstorpsvägen eller att man öpp-
nar upp en förlängning av Möbelvägen som kommer ner i mitten av 
det nya planerade området.   

• Det nämndes på mötet 170914 att det var en kostnadsfråga att färdig-
ställa Källstorpsvägen i ett första skede. Vi anser att ställa kostnadsfrå-
gan mot att all tung trafik ska köra i flera år i ett villaområde med så 
mycket barn är omöjligt att acceptera.   

• Vi vill förtydliga att vi inte är negativa till att själva området byggs utan 
vi har synpunkter på val av väg. Vi ser att det skulle vara positivt för 
områdena samt för de som bor runtomkring Trekanten att man har en 
gång och cykelväg från Ester Bagerskas Väg och ner i nya området för 
att barnen ska komma säkert till och från skolan.   

 
Kommunens kommentar:  
 
Synpunkt 1: Eftersom Ester Bagerskas väg är dimensionerad för ett högre 
trafikflöde än vad den i dagsläget har gör Kalmar kommun bedömningen att 
vägen klarar av ett ökat trafikflöde som ett nytt bostadsområde medger.  
Kalmar kommun är medveten om barnens trafiksituation i Trekanten och det 
finns därför planer på att förbättra gång- och cykelmöjligheterna över Ester 
Bagerskas väg där den befintliga gång- och cykelvägen vid Ester Bagerskas 
väg kopplas samman med den gång- och cykelväg som finns mellan Falkgatan 
och Mazarinvägen. Gällande korsningen Ester Bagerskas väg/Gamla vägen är 
kommunen medveten om att övergångsstället är undermåligt. Åtgärden på 
Ester Bagerskas väg/Gamla vägen finns med i listan på trafikåtgärder som 
måste genomföras, det är dock svårare att säga när denna åtgärd kan komma 
att genomföras. Gällande buller gör Kalmar kommun bedömningen att den 
ökade trafiken på Ester Bagerskas väg ej kommer leda till några betydande 
olägenheter för boende.  
 
Synpunkt 2: Nej, däremot kommer byggtrafik inledningsvis ansluta området 
från Ester Bagerskas väg. Vid utbyggnaden av senare etapper kommer bygg-
trafik även kunna använda sig av Källtorpsvägen. Kalmar kommun gör be-
dömningen att Ester Bagerskas väg klarar av den tidsbegränsade trafikök-
ningen som en byggnation av området medger. Gällande genomförandetid, 
som i denna plan är 15 år, innebär en detaljplans genomförandetid att fastig-
hetsägarna har en garanterad byggrätt i enlighet med planen under dessa år. 
Detta innebär således inte per automatik att det under 15 år kommer vara 
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höga trafikflöden av byggtrafik på Ester Bagerskas väg. Kalmar kommun 
bedömer att sannolikheten är liten att det under samtliga år kommer vara 
höga trafikflöden av byggtrafik på Ester Bagerskas väg eftersom byggnation-
en av området med största sannolikhet kommer ske periodvis. Exakt hur 
utbyggnaden av området kommer ske är inte fastställt då detta inte är något vi 
kan reglera i detaljplanen.  
 
Synpunkt 3: Eftersom detaljplaner inte kan reglerar hur byggtrafik ska anslutas 
till planområden har detta inte kunnat regleras i denna detaljplan. Alternativa 
anslutningsvägar har däremot studerats i planeringsskedet. Detta redogörs för 
ovan (synpunkt Jens Nilsson och Medelene Persson Harby 1:121).  

Synpunkt 4: Eftersom byggnationen av planområdet kommer ske etappvis är 
det inte kostnadseffektivt att bygga ut infrastruktur (exempelvis vatten- och 
avlopp, fiber, el, väg och så vidare) utan att ha sålt majoriteten av tomterna. 
Eftersom Ester Bagerskas väg klarar av ett ökat flöde av trafik, men även ef-
tersom det i denna del av Trekanten finns utbyggd infrastruktur såsom exem-
pelvis fiber och vatten- och avlopp, anser kommunen att anslutningen till Käll-
torpsvägen först är aktuell i senare etapper. Gällande barnens trafiksituation så 
kommer den förbättras, se svar under synpunkt 1.  

Synpunkt 5: Som planförslaget är utformat kommer den separata gång- och 
cykelväg som ligger längs med Ester Bagerskas väg kopplas på till en ny separat 
gång- och cykelväg inom planområdet. Denna gång- och cykelväg sträcker sig 
österut, förbi det planerade skolområdet. 

 

 

 

Sakägare 5: 

Hej 

Se nedan för synpunkter på planförslag gällande Del av Harby 1:81, Trekanten, 
Kalmar kommun. 

Ester Bagerskas väg är redan idag en gata där mycket barn samsas med bilar 
som håller relativt hög hastighet. Tyvärr är det troligen en bara tidsfråga innan 
någon form av incident inträffar vid korsningen mot Mazarinvägen. 

Förslaget till ny detaljplan innebär en markant ökning av biltrafik på Ester Ba-
gerskas väg som behöver hanteras. Förstår att vägen är dimensionerad för ett 
högre trafikflöde, men vägens kapacitet tar inte hänsyn till att vägen kantas av 
villor med i huvudsak barnfamiljer. Det bör även beaktas att den ökade trafi-
ken kommer att beröra såväl den nya som den befintliga kommunala förskolan. 

Förslag på komplettering/åtgärder är följande: 

1. Inrätta hastighetsdämpande åtgärder på Ester Bagerskas väg, gärna på båda 
sidor om korsningen till Mazarinvägen.  
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2. Pendlingstrafik mot Kalmar och Nybro från det nya området bör uppmunt-
ras att välja vägen som inte går genom samhället. Kanske genom att göra denna 
väg så attraktiv som möjlig för biltrafik i syfte att avlasta Ester Bagerskas väg. 
 
Kommunens kommentar:  
 
Eftersom Ester Bagerskas väg är dimensionerad för ett högre trafikflöde än 
vad den i dagsläget har gör Kalmar kommun bedömningen att vägen klarar av 
ett ökat trafikflöde som ett nytt bostadsområde medger.. Kalmar kommun är 
mycket medveten om barnens trafiksituation i Trekanten och det finns därför 
planer på att förbättra gång- och cykelmöjligheterna över Ester Bagerskas väg 
där den befintliga gång- och cykelvägen vid Ester Bagerskas väg kopplas sam-
man med den gång- och cykelväg som finns mellan Falkgatan och Mazarinvä-
gen. Strax söder om korsningen Mazarinvägen/Ester Bagerskas väg kommer 
således en separat gång- och cykelväg anläggas. 

Tanken med de två väganslutningarna till planområdet är att inte all trafik en-
bart ska ledas in från Ester Bagerskas väg, utan att en stor andel av trafiken ska 
ledas in från Källtorpsvägen. Eftersom anslutningen från Källtorpsvägen är 
närmre till Nya vägen, som leder trafik till både Nybro och Kalmar, förmodar 
vi att sannolikheten är stor att många kommer välja denna infart till planområ-
det.  

 

Sakägare 6: 

Hej!  

Synpunkter på detaljplan för del av Harby 1:81 Trekanten. 

Mitt namn är Håkan Ohlsson, ägare av tomt XXX. Alltså den del som är kvar 
efter försäljning till Kalmar kommun. Vad jag förstår så är det okej att bygga 
bostadshus på min tomt. Jag vill även kunna bygga flerbostadshus på min mark 
och kunna koppla på mig på vägnätet inom området ( se karta ) . Sen vill jag att 
verksamheten inom min lokal ska kunna fortsätta. Just nu hobby mek med 
bilar. Sen undrar jag hur det blir med vatten och avlopp? Kan man ha eget vat-
ten och kommunalt avlopp? Funderar även på hur kommunen tänker angående 
dagvatten.  

 

 

Kommunens kommentar:  
Kommunen bedömmer att flerbostadshus ej är lämpligt för fastigheten Käll-
storp 6:1, dock kan fastigheten styckas av till mindre villatomter. En anslu-
tande väg till fastigheten är i dagsläget ej aktuellt då fastigheten har angöring 
via Källstorpsvägen. Planområdet kommer att ingå i det kommunala verk-
samhetsområdet vilket betyder att alla fastigheter ska anslutas till det kom-
munala VA-nätet, för frågor gällande verksamhetsområdet var vänlig att kon-
takta Kalmar vatten AB eller Miljöenheten på Kalmar kommun. 
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En fullständig dagvattenutredning kommer att finnas med till gransknings-
skedet. 
 

Sakägare 7: 

Vi bor på XXX, i nordöstra hörnet av planområdet. I dag har vi en naturstig 
söder om vårt hus som löper längs gräsmattan och förrådsbyggnader. Enligt 
fastighetskarta daterad 1913-0,28 ingår naturstigen i vår fastighet. På plankartan 
kan vi utläsa att denna naturstig är markerad som gång/cykelväg. Vi vill därför 
lämna följande synpunkter och kommentarer: 

1. Plankartans avgränsning av vårfastighet överensstämmer inte med fas-
tighetskartan. Den utpekade gång/cykelvägen, som på plankartan löper söder 
om vår fastighet, är idag en naturstig och ingår enligt fastighetskarta daterad 
1913-o6-28 i vår fastighet. 

2. Kommunens lantmäteri, som varit på plats, kallar vägen som löper 
längs vår gräsmatta för en naturstig, vilket vi menar är en rimlig benämning. Av 
plankartan kan man annars lätt få intrycket att det är en etablerad 
gång/cykelväg som löper söder om XXX. På plankartan framstår det som att 
naturstigen är en del av den grusade gång/cykelvägen som går längs detaljpla-
nens norra gräns, men så är inte fallet. 

3. På plankartan är området söder om XXX, inklusive den inritade 
gång/cykelbanan, uppmärkt som "Natur". I planbeskrivningen står det att 
"Inom planlagd naturmark får( ... ) gång och cykelbana anordnas." Vi tolkar 
detta som att man planerar att anlägga en gång- och cykelbana på den naturstig 
som ligger inom vår fastighet. Det finns redan en etablerad gång/cykelbana 
norr om vår fastighet som mynnar ut på Källstorpsvägen. Vi ser inte behovet 
av ytterligare en gång/cykelbana och utfart mot Källstorpsvägen 100 meter 
söder om den nuvarande. Det finns ingen samhällsservice åt det hållet så vo-
lymmässigt finns knappast behov av fler gång/cykelvägar österut och trafiksä-
kerhetsmässigt är det snarare klokt att hålla nere antalet utfarter mot Käll-
storpsvägen. 

Vi godkänner inte förslaget till detaljplan eftersom den enligt plankartan tar en 
del av vår fastighet - naturstigen - i anspråk.  

Vi menar att plankartan och planbeskrivningen är otydliga, eller vilseledande, 
kring vad som är etablerad gång- och cykelväg och vad som är planerad gång- 
och cykelväg.  

Vi godkänner inte att man planerar att anlägga en gång- och cykelbana på na-
turstigen och vi menar att behovet av cykel/gångväg ut mot Källstorpsvägen 
från det planerade bostadsområdets norra del redan täcks av den befintliga, 
grusade, gång/cykelvägen norr om vår fastighet.  

Vi föreslår därför att plankartan justeras så att den inritade gång/cykelvägen 
som på kartan finns söder om XXX utgår. 

 

Kommunens kommentar:  
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Enligt Kommunen översiktsplan finns ett behov att säkerställa en allmän 
gång- och cykelväg genom planområdet vid järnvägsövergången vid Käll-
storpsvägen. Den etablerade gångvägen som går norr om ert bostadshus är ej 
en allmän väg då den är ligger på er fastighet. Detta betyder att kommunen 
har inte rådighet över marken och hur den regleras. Vad gäller plankartans 
utförande med befintligt och framtida användning av marken görs ingen vi-
suell skillnad. Då många fastighetsgränser i Trekanten är osäkra har kommu-
nen ansökt om gränsbestämning av fastigheten Harby 1:81 (planområdet) hos 
Lantmäterimyndigheten i Kalmar. Kommunen gör en annan bedömning vad 
gäller vart gränsen går mellan Harby 1:81 och er fastighet. Resultatet av detta 
kommer att justeras till granskningshandlingarna.   
 

Sakägare 8: 

1) Sidan 15: Sakfel. "Klippiga" bergen ligger bakom de nybyggda husen 
som byggdes i den 3 :e utbyggnadsetappen norr om fd Ståhls möbler. 
Det är markägaren Roland Petersson som kallade denna branta stenkul-
le till "Klippiga Bergen". Om kommunen röjde upp runt denna kulle 
skulle den kunna användas som lekområde men det skulle förmodligen 
inte uppskattas av de närmast liggande husägarna. 

Det skogsområdet som ni felaktigt kallar "Klippiga bergen"och ligger på 
kommunens mark har så mycket marknära buskar och sly att inte en män-
niska vistas där. Däremot gjorde kommunen en trädgallring i området 
ganska nära i tid efter markköpet av Håkan Olsson som gjorde att många 
träd blåste omkull för mig i stormen Gorm i december 2015 då det var för 
dåligt luftmotstånd norrut för mina träd.  

2) Mitt skogsområde skall återplanteras för miljöns skull. Träden tar upp 
överskott av vatten, dämpar blåsten i området och minskar bullret från 
järnvägen. Jag hör ända in i fårhuset vilket tåg som kommer, Göte-
borgståget, Öresundståg eller Krösatåget. När det gäller buller hör jag 
bullret från asfaltsverket och dess maskiner in i sovrummet ·varje mor-
gon trots att vi har treglasfönster. 

3) Sidan 9: Sakfel. Ni skriver att min fastighet har ett stort område med 
morän mark markerat med blå färg. Helt fel. Min far tog bort sten från 
åkermarken 1961 men lämnade många bergytor som fanns på åkermarken. 
Jag har sedan jag tog över 2008 borrat ca 150 borrhål de flesta med 1,2 me-
ters borrlängd och sprängt bort bergytorna som fans i det blåmarkerade 
området. Nu är all åkermark berg och stenfri till plogdjup. På åkermarkens 
åkerholmar går berget upp i dagen. Nästan alla husen på båda fastigheterna 
står på berg söm helt eller delvi.s sprängts bort. Vi kör på berg i dagen flera 
meter på flera ställen mellan de olika byggnaderna. 

4) Sidan 11: Naturvärdesobjektet på min mark kring siffran 3 har 14 till 15 
unika växter. Marken har betats minst sedan 30-talet och varje år sedan 
1960 då min far köpte fastigheten.  

Området skall fortsätta betas och har av Länsstyrelsen klassats som betes-
mark med särskilda värden. Det innebär särskild skötsel och betydligt 
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högre årlig ersättning än betesmark med allmänna värden. Min fastighets 
betesmark sträcker sig hela sträckan från väster till öster och norr om 
åkermarken och skall så förbli. Nu när stora träd är borta från betesmarken 
kommer de unika växterna att breda ut sig. Jag vill inte nämna namnet på 
de mest unika eftersom jag är aktsam om dessa.  

5) Tillgänglighet: Jag som bott här med mina föräldrar och systrar sedan 
1960 och med min familj sedan 1974 har fått finna oss med att riksväg 25 
gått förbi vårt och genom samhället och likaså Kristvallatrafiken med alla 
grusbilar, timmerbilar till sågen i Kristvallabrunn via gamla vägen förbi ICA 
butiken, skolan och kyrkan utan att klaga. På samrådsmötet den 14 sep-
tember framfördes synpunkter om ökad trafik på Ester Bagerskas väg un-
der byggtiden. 

Då framförde en person förslaget att man skulle avlasta trafiken på Ester 
Bagerskas väg genom att bygga en väg till området från Möbelvägen. Jag 
släpper inte till någon mark för någon byggnation över huvud taget på-
min-mark-;-Min jordbruksfastighet skall inte slaktas där mer än 10 gamla 
trekantenbor sökt upp mig och sagt att jag gjort så fint sedan jag tog över. 
Barnfamiljer tycker det är så trevligt med fåren och en av de närmsta gran-
narnas barn hade tom namn på lamm som betade intill deras hus när bar-
nen var mindre. Det räcker nu som jag behandlats av Kalmar kommuns 
fastighetsbildningsmyndighet och flera tjänstemän sedan juni 2008 till juni 
2015. Det finns även fotodokumenterat. Jag skriver inte mera nu men jag 
kan återkomma om detta om det skulle behövas.  

6) Städning: När Stig Ståhl bygge ut möbelaffären på 70-talet ville han låna 
lite mark av min far för att kunna asfaltera lite rundare hörn ut mot 25 :an. 
Detta fick Stig löfte till. Min far satte upp nytt fårstängsel mot Ståhls men 
vad hände. Jo Ståhls snöröjningsentreprenörer körde sönder staketet ett an-
tal vintrar. Därefter struntade min far i att reparera fårstängslet. Visad hän-
syn-nej. Nu i fjol när jag ratt nya grannar Pronova som renoverat sina sta-
ket och grindar har jag visat goda viljan och anlitat grävmaskin som grävt 
bort grus, sand, lastpallar, snökäppar, plast, glas, burkar, däck, taggbus-
kar,stubbar, rötter träd, ris, nät m m till en mängd av 5 grävmaskinsvagnar 
som vi kört bort som samlats på min mark och slänten nedanför Pronovas 
asfaltsplan sedan 70-talet fram tills 2016. 

Denna skräpanhopning kommer delvis också från Kalmar kommun som 
äger eller avy1trat en markremsa framför fd Ståhls möblers skyltfönster. På 
denna markremsa har jag sett kommunens parkjobbare slå gräset och blåst 
rent vid kantstenen. Hyggligt uppträdande mot vissa företagare men för 
mig stal kommunen mark från det rundade hörnet uppe vid vägen ned till 
halva tomten på det svarta trähuset intill min åkermark. Diket som jag ren-
sat och fårstängslet som jag var med och satte upp 1965 går i en båge in på 
det svarta husets tomt. Jag var inte kallad till gränsutsättningen som jag har 
rätt att vara närvarande vid på ovan nämnd sträcka. 

Människor i kommunen värderas olika ! ! ! ! Var finns respekt ??? Var finns 
hänsyn ??? Var finns upprättelse ??? 



Samhällsbyggnadskontoret  Samrådsredogörelse 16(27) 

 Datum Ärendebeteckning 
 2019-02-21 2011-

«Diarienummer» 
 
 

 
 

7) Gränsutsättning: Planområdets södra gräns som gränsar mot min fas-
tighet skall tydligen fastställas inom den närmaste tiden. Jag skall tydligen 
bli kallad till denna förrättning. Jag förväntar mig att min västra fastighets-
gräns från XXX :s tomthörn norrut till planområdets anslutning till mitt 
nordvästra hörn fastställs i samband med den kommande gränsfastställel-
sen i norr. Det finns ingen anledning att inte ta tag i detta vid samma till-
fälle. Blir jag tagen på allvar??? 

8) Sakfel: Jag förväntar mig att ni rättar till sakfelen i planbeskrivningen 
som jag påpekat ovan. 

 

 

Kommunens kommentar:  
En gränsbestämning av fastigheten Harby 1:81 (planområdet) kommer att ske 
innan nästa planskede (granskning). Kommunen bedömmer att Ester Bagers-
kas väg är lämplig att användas som koppling till planområdet, det finns inga 
planer på att annordna någon annan tillfartsväg in till området i dagsläget. 
Vad gäller jordartskartan (Framtagen av Statens geologiska institut) är den 
översiktlig och ger en fingervisning om vad marken består av. Planhandling-
arna kommer att justeras så att eventuella sakfel rättas till. 
 

 

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 
 

Kalmar Brandkår 
Kalmar brandkår lämnar följande synpunkter: 

1. För att underlätta släckangrepp och minimera insatstiden bör 
räddningsfordon komma så nära byggnadernas entreer 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. 

2. Räddningsväg ska anordnas om det befintliga gatunätet inte ger till-
räcklig åtkomlighet för räddningsinsats eller för utrymning med rädd-
ningstjänstens stegutrustning. 

En räddningsväg: 

a. Ska ha en fri höjd på minst 4 meter. 

b. Ska ha bärighet motsvarande angränsande vägnät eller tåla ett axeltryck 
av 100 kN. 

c. Bör vara försedd med ett hårdgjort ytlager av grus, asfalt eller motsva-
rande. Hårdgjorda gräsmattor rekommenderas inte. 

d. Ska ha en körbandebredd på minst 3 meter på raksträckor. 

e. Ska ha en längslutning på max 8 %, tvärfall på 2 % och vertikalradien 
(konkav eller konvex) minst 50 meter. 



Samhällsbyggnadskontoret  Samrådsredogörelse 17(27) 

 Datum Ärendebeteckning 
 2019-02-21 2011-

«Diarienummer» 
 
 

 
 

f. Ska ha en inre radie i kurvor på minst 7 meter och det bör finnas så-
dan breddökning och hinderfritt sidoområde före, genom och efter kurvan så 
att stegfordon kan framföras. 

g. Ska markeras med standardiserad skylt. 

h. Ska underhållas och snöröjas. Exempel på underhåll är skötsel av träd 
som kan hindra stegresning. 

i. Bör ha angöringen i anslutning till byggnadens adress . 

3. För de utrymmen där alternativ utrymningsväg utgörs av fönster med hjälp 
av räddningstjänsten och där avståndet mellan mark och fönsterkarm översti-
ger 11 m krävs maskinstege. I dessa fall ska uppställningsplats för stegfordon 
anordnas enligt nedan. 

En uppställningsplats för stegfordon: a. Ska inte luta mer än 8,5 % i nå-
gon riktning. 

b. Ska vara förlagd utanför ytterkant av balkonger som ska kunna nås med 
maskinstege, dock högst 9 meter från husväggen. 

c. Ska vara minst 5 meter bred och 12 meter lång. 

d. Underhållas och snöröjas på samma sätt som räddningsvägen. 

e. Ha samma bärighet som räddningsvägen. 

4. Brandpostnätet ska uppfylla gällande normer, se bifogat PM. 

 

Kommunens kommentar:  
Noteras 
 

 

Kultur- och fritidsnämnden 
Yttrande över detaljplan för del av Harby 1 :81 m.fl. (Ester Bagerskas väg) i 
Trekanten, Kalmar kommun  

Kultur- och fritidsnämnden tycker det är positivt att området bebyggs och att 
Trekanten expanderar med förskola och nya bostadsmöjligheter. Området 
används i dagsläget som fritids- och rekreationsområde och det är positivt att 
den befintliga fotbollsplanen lämnas orörd. Vidare är det viktigt att ta tillvara 
på de rekreationsvärden som planområdet innehar idag, genom att behålla 
grönskan och det befintliga rekreationsstråket. Detta så att området fortsatt 
kan användas till friluftsliv, lek och rekreation.  

Kultur- och fritidsnämnden uppmuntrar till det parkområde som ska anläggas i 
mitten av planområdet. 

 

Kommunens kommentar:  
Noteras 
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Kalmar Vatten AB 
Inann granskningsskedet måste en dagvattenutredning vara klar.Även förpro-
jektering av gator och VA måste göras för att säkerställa områdets avvattning. 
Detta påverkar också områdets höjdsättning. Förprojektering av VA kommer 
troligtvis att komma fram till att en pumpstation behövs. Denna ska i så fall 
säkras med E-området i detaljplanen 

Kommunens kommentar:  
Noteras 
 

 

Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter 
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 
Svar på detaljplan Del av Harby 1:81 m.fl. ( Ester Bagerskas väg) i Trekanten, 
Kalmar kommun,  Ärende 2011-4768 

 

Vid fortsatt planering för eventuell förändring av området förutsättes att plane-
ring sker för  framtida avfallshantering. Detta gäller för såväl tillgänglighet och 
utformning av miljörum, utställningsplatser för avfallskärl eller dyligt i enlighet 
med Ksrr.s renhållningsförskrifter. Vi ser gärna strategiskt utplacerade gemen-
samhets anläggningar i utkant om området för avfallet, detta för att förbättra  
arbetsmiljö och boendemiljö. 

 

Kommunens kommentar:  
Noteras 
 

E.on 
Yttrande över samråd av detaljplan för del av Harby 1:81 (Ester Bagerskas väg) 
i Trekanten, Kalmar kommun. Ärendebeteckning 2011-4768 

 

E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 
ärende och har följande synpunkter. 

Längs med Källstorpsvägen har E.ON Elnät markförlagda låg- och högspän-
ningskablar, kabelskåp och en transformatorstation, se bifogad karta. 

I samband med att området exploateras behöver nya jordkabeln förläggs i 
lokalgator eller allmän platsmark i samband med att gator iordningställs. 

För att klara den framtida elförsörjningen inom området krävs det att två nya 
transformatorstationer uppförs inom planområdet, se bifogat förslag på place-
ring. 

Enligt nya riktlinjer i Boverkets allmänna råd och planbestämmelser kan E-
områden preciseras så att vår befintliga och de planerade transformatorstation-
erna får beteckningen E1, vilket vi yrkar görs i detta fall. E.ON Elnät yrkar 
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dessutom att ett minsta område på 6x6 meter ska vara fritt från hinder som kan 
försvåra normalt underhåll. Plankartan och planbestämmelserna ska säkerställa 
att det minsta tillåtna avståndet på 5 meter mellan transformatorstation och 
brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag upprätthålls. Det ska vara möjligt 
att kunna ta sig till transformatorstationen med tungt fordon.  

Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter måste en starkströmsanlägg-
ning vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, vilket bland annat innebär 
att den ska vara utförd enligt svensk standard. Av svensk standard SS-EN 
61936-1 samt tillhörande Handbok SEK 438, utgåva 2, framgår att minsta till-
låtna avstånd mellan transformatorstation i byggnad och brännbar byggnadsdel 
eller brännbart upplag är 5 meter. SS-EN 61936-1 föreskriver också att nätstat-
ioner ska placeras så att de rimligtvis inte skadas av vägfordon, samt att tillräck-
ligt utrymme för normal drift och underhåll ska säkerställas. 

Det är viktigt att samordning ske i god tid innan projektstart, kontakt tas med 
Mikael Petersson, E.ON Elnät Sverige AB, tfn 070-508 46 12. 

 

Kommunens kommentar:  
Noteras, plankartan kommer att justeras till granskningsskedet. 
 

 

Trafikverket 
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra totalt ca 100 nya bostäder, villor samt 
andra boendeformer och även utreda möjligheten att etablera en ny förskola. 

Vägar 

Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 578 (Nya vägen) som befinner 
sig sydväst om planområdet. Planområdet kommer anslutas via Källstorpsvä-
gen till väg 578. 

Av planbeskrivningen framgår att kommunen gjort en trafikbedömning och 
antagit att korsningen med väg 578 inte behöver byggas om. Trafikverket be-
dömer att när planen är fullt utbyggd torde detta bidra med en avsevärd trafik-
alstring. Ökad trafik kan medföra behov av åtgärder på det statliga vägnätet 
och dess anslutningar, i synnerhet i närliggande anslutningar till väg 578. Behov 
av åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar till följd av exploate-
ringen ska bekostas av kommunen/exploatören. 

Innan planen föres till antagande måste kommunen och Trafikverket teckna en 
överenskommelse om att när planområdet byggts ut till hälften görs en gemen-
sam bedömning om behov av korsningsåtgärder. 

Järnväg 

Kust till kustbanans spårområde ligger vid planområdets norra gräns. Järnvä-
gen är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbal-
ken. Områden som är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot 
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åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anlägg-
ningen. 

Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från 
järnvägen. Den föreslagna tillkommande bebyggelsen kommer att ligga på 
längre avstånd från järnvägen. 

Buller 

I handlingen anges att bullerutredningen använt dagens trafik som underlag. 
Bullerutredningen måste beräknas för den framtida trafiken när planen är ge-
nomförd. Det finns prognosunderlag dels i den utredning som Kalmar gjorde 
2012 ”Kalmar stationsområde” och även basprognoser för tågtrafikens ut-
veckling som bör användas som underlag för framtida trafik. 

Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så 
att riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga 
åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller 
exploatören. Plankartan måste kompletteras med bestämmelse om att gällande 
riktvärden för trafikbuller ska innehållas (både inom- och utomhus). 

Anslutning 

Källstorpsvägens anslutning ut till väg 578 behöver anpassas för de trafikflöden 
som planen alstrar. I god tid före genomförandet ska kontakt tas med Trafik-
verket som ska godkänna detaljutformningen av anslutningen. Trafikverket 
ställer krav på bl.a. anslutningens geometri och bredd, lutning, vattenavrinning 
etc. Anslutningen ska utformas enligt vid tidpunkten för genomförande gäl-
lande VGU (Vägar och gators utformning). Kontakt med Trafikverket, inför 
genomförandet, sker via formuläret för ansökan om utfart, som du finner på 
Trafikverkets hemsida (www.trafikverket.se). Ange i ansökan i vilken detaljplan 
anslutningen tidigare behandlats. Det måste också framgå av planhandlingarna 
för den nu aktuella detaljplanen att ansökan om anslutning måste ske inför 
genomförandeskedet för anslutningen. 

Kollektivtrafik 

Behov av GC- vägar för att nå kollektivtrafiken och andra målpunkter längs 
väg 578 behöver åtgärdas när planens genomförande påbörjas. Dessa åtgärder 
får bekostas av kommunen/exploatören. 

Trafikverket Region Syd 

 

Kommunens kommentar:  
Noteras. 
Kommunen har varit ute på plats och inspekterat anslutningen från Käll-
storpvägen till Väg 578 och åter gjort bedömningen att vägen är utformad 
enligt VGU principer vad gäller sikt, geometri, bredd, lutning och vattenav-
rinning etc. Se separat trafikutredning, 
Gång- och cykelbana finns längs med Ester Bagerskas väg till kollektivtrafik 
och andra målpunkter längs med väg 578. 
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Hjältevadshus 
Vi tycker det är mycket roligt och bra att det tas fram fler detaljplaner för 
byggnation. 

Kalmar Kommun är ett föredöme på detta, med en bra planberedskap. 

Vi har vissa synpunkter på detaljplanen. 

En stark trend bland unga familjer som bygger hus idag, är att de vill bygga 2 
plans hus och även 1 ¾ hus även kallade 1,5planshus med förhöjt väggliv ökar 
mycket. Då behövs en byggnadshöjd på 8,40 , då med en högsta tillåtna 
takvinkel på 34grader. 

Som det är i förslaget idag, dvs 7,2meter och tvåvåning (45gr) möjliggör endast 
byggnation av tvåplans hus om de byggs med platta på mark. Och tillsammans 
med 45 grader, så kan det bli ganska konstiga hus. Tänk ett tvåplanshus med 
45gr. takvinkel, det blir nästan ett treplanshus. 

Byggnadhöjden på övriga områden tänkt för enfamiljshus bör ändras till 8,20 
(alt.8,00) för att anpassas till oss hustillverkare som arbetar med volymelement, 
dvs färdigbyggda hus från fabrik. Detta då vi alla jobbar med färdiga golvbjälk-
lag och ”tjockare” mellanbjälklag. 

Idag är volymelementstillverkarna inte så många, men i Kalmar står vi för mer 
än 30% av byggloven (2016, hittills 2017). Men just nu byggs det många husfa-
briker i landet och då är det bra att planen är framtidssäker. Eksjöhus, An-
nebyhus, Derome (A-hus) mfl är på gång med volymelementstillverkning. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Volymelement 

Det finns även i området inritat rent 1-planshusområden. Tycker det är slöseri 
med mark och energiresurser. Även om vi förstår tanken att optimera ljusför-
hållanden i området. Men tycker att tomternas relativa stora storlek gör att 
ljusförhållande bör fungera med en blandning av 1 och 1,5plans hus. Vi önskar 
att även dessa skulle gå som B1 och 8,20 byggnadshöjd. Alternativ om man vill 
behålla 1plans kravet, är att då öka 3,80. Med samma argumentation som ovan, 
dvs framtidssäkra för industriellt byggande. Och att dessa hus blir lite högre 
pga färdigt golvbjälklag. 

Risken att behålla 1plans kravet är att dessa tomter inte kommer säljas, och att 
planen kommer få göras om. Massor av evidens på detta finns i landet. 

2 

Lägg in att garage/carport/förråd får läggas 1 meter från granne i planen. 
Gärna generösa storlekar på dessa då det tidigare i Trekanten visat sig som ett 
starkt önskemål från invånarna. 

Sammanfattning: 

 Ändra byggnadshöjd till 8,40 alt. 8,20 där man önskar sig 2plans hus, gradan-
tal 34gr. 

 Men låt 45 grader vara kvar om det är 1planshus. För att tillåta populära 
1,5plans hus. 
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 Carport/ Garage 1 meter från granne. 

 Behålls 1plans husen , så ändra denna till 3,80. 

 

Kommunens kommentar:  
Noteras, regleringen av högsta tillåtna byggnadshöjd ska ses över. 
 

 

Postnord 
Det blir allt vanligare att man planerar för att sätta postlådorna i lådsamlingar 
och att man placerar dem på en sida vägen. Detta för att minska bilkörning & 
framförallt i områden med barn. 

Det finns naturligtvis en miljöaspekt på detta också. 

Kommunens kommentar:  
Noteras. 
 

Intresseorganisationer och övriga 
 

Trekanten Byalag via Tommy Wiberg (Äppelvägen 2) 
 

Synpunkter på ”Ny detaljplan för HARBY 1:81, Trekanten” 

Allmän bedömning: 

Den detaljplan som arbetats fram för Harby 1:81 Trekanten är mycket väl ge-
nomarbetad och med stor hänsyn tagen till områdets karaktär. Det är även med 
stor glädje vi kan konstatera att de synpunkter som framfördes, vid ett första 
möte med stadsarkitekten Björn Strimfors och även vid första samrådet, avse-
ende att det behövs hyreslägenheter och radhus, för att äldre skall ha möjlighet 
att bo kvar i samhället efter att de sålt sin villa, nu beaktats. 

Det finns dock ett antal synpunkter på planen i dess nuvarande form som här 
listas. 

Synpunkt 1: 

Trafikföringen till nya området kommer enligt planen att under etapp 1 som 
varar under flera år att enbart ske via Ester Bagerskas väg. Detta finner vi syn-
nerligen olämpligt då utfarten mot Gamla vägen är en mycket dålig korsning ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. Korsningen är trång och med övergångsställe samt 
skymd sikt. Dessutom gränsar korsningen till skola och förskola där mycket 
barn rör sig till och från skola och förskola. Man bör även ta i beaktande den 
luftkvalité som det blir med ökad trafik. Det är inte förrän under etapp 2 eller 
möjligen etapp 3 som vägnätet i planområdet skall byggas färdigt och först då 
enligt planen kan utfart ske via Källstorpsvägen. 
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Vårt förslag är istället att infart till planområdet sker via en anslutning direkt 
efter Möbelvägens anslutning till Nya vägen. Detta skulle kunna innebära en 
mer central anslutning till planområdet som inte senare förhindrar en anslut-
ning via Källstorpsvägen. Anslutningen via Ester Bagerskas väg skulle bara då 
kunna ske med gång och cykelbana. Anslutningen via Möbelvägen bör utfor-
mas på samma sätt som det är tänkt via Ester Bagerskas väg dvs med körbredd 
av 7m och separat gång och cykelväg. 

Vi är väl medvetna om att denna anslutning skulle bli lite dyrare då vägen 
måste dras på område (åker) som idag inte ägas av kommunen samt över ett 
skogs- klippområde. Vi tycker ändå detta är att föredra ut transport, buller och 
miljö perspektiv samt naturligtvis även för de som kommer att bygga och bo i 
detta nya planområde. 

Den bedömning som görs i detaljplanen att korsningen Gamla vägen och Ester 
Bagerskas väg inte behöver förändras och att den har tillräcklig kapacitet kan vi 
på intet sätt hålla med om. Att korsningen Nya vägen och Källstorpsvägen 
samt även Möbelvägen och Nya vägen har tillräcklig kapacitet håller vi defini-
tivt med om då dessa korsningar är väl synliga och har mycket god sikt. 

Synpunkt 2: 

Den mätning av veckomedeldygntrafiken på Ester Bagerskas väg som finns 
från 2013 borde uppdateras med en aktuell mätning. 

Synpunkt 3:  

Idag finns i planen ingen allmän parkeringsplats i anslutning till nya villaområ-
det. Det är önskvärt att även i villakvarteren tillskapa extra parkeringsplatser. 
Argumentet för detta är att många av invånarna kommer att vara pendlare vars 
hushåll har två bilar. Beroende på husstorlek och tomt får det på många ställen 
inte plats två bilar på tomten och detta gör att en bil får stå på gatan vilket är 
olämpligt ut trafiksäkerhetssynpunkt. Även besökande till fastigheterna bör 
kunna hitta parkeringsplatser utan att stå på gatan. 

Synpunkt 4:  

Störningen från asfaltsverket borde även innehålla en lukt bedömning då luk-
ten är ett större bekymmer än ljudet. 

Synpunkt 5:  

Jag utgår från att placeringen av de friliggande villorna på respektive tomter 
endast är symbolisk och på intet sätt visar någon tänkt placering av huset. 

Synpunkt 6: 

Eventuellt överskott av markmassor som kan bli i planområdet vore önskvärt 
att användas till tex pulkabacke eller liknande. Någon transport av dessa mas-
sor ut ur planområdet behöver på detta sätt inte ske. 

Synpunkt 7: 

De befintliga dagvattendikena är väldigt djupa med brant sluttande sidor. Här 
bör man överväga att ledningslägga dessa istället, detta gäller speciellt där dag-
vattendikena ligger i nära anslutning till bebyggelse. Att bara flacka ut slänterna 



Samhällsbyggnadskontoret  Samrådsredogörelse 24(27) 

 Datum Ärendebeteckning 
 2019-02-21 2011-

«Diarienummer» 
 
 

 
 

som planen föreslår tror vi inte räcker.  Anlagda dagvattendammar bör inhäg-
nas. 

Synpunkt 8: 

Enligt planen skall Källstorpsvägen fram till exploateringen breddas till 8 me-
ter. Vi föreslår att även här anläggs en separat gång och cykelväg upp till Nya 
vägen. Då kan eventuellt breddning av vägen undvikas då inga personer kom-
mer att röra sig på vägbanan. 
 
Kommunens kommentar:  
 
Synpunkt 1: Eftersom Ester Bagerskas väg är dimensionerad för ett högre 
trafikflöde än vad den i dagsläget har gör Kalmar kommun bedömningen att 
vägen klarar av ett ökat trafikflöde som ett nytt bostadsområde medger. Gäl-
lande hur byggtrafik ska ledas till och från planområdet är detta något som en 
detaljplan inte kan reglera. Kalmar kommun gör bedömningen att vägen kla-
rar av den tidsbegränsade trafikökningen som en byggnation av området 
medger. Gällande korsningen Gamla vägen/Ester Bagerskas väg är kommu-
nen medveten om att korsningen är problematisk för gående och cyklister. 
Åtgärden på Ester Bagerskas väg/Gamla vägen finns med i listan på trafikåt-
gärder som måste genomföras, det är dock svårare att säga när denna åtgärd 
kan komma att genomföras. Gällande luftkvalitét gör Kalmar kommun be-
dömningen att luftkvalitén inte kommer påverkas avsevärt av den ökade tra-
fikförsörjningen på Ester Bagerskas väg.   
Vid val av anslutningsvägar till planområdet har olika alternativ övervägts mot 
varandra. I planarbetet har det fallit ut att kopplingen från Ester Bagerskas 
väg samt Källtorpsvägen är de kopplingar som anses som bäst lämpade till 
planområdet. Detta grundar sig i att Ester Bagerskas väg redan är dimension-
erad och anpassad i gällande plan från 1992 för att kunna försörja ett bo-
stadsområde öster om vägen. Det är även lämpligt att infarten till planområ-
det till en början sker från Ester Bagerskas väg då det finns utbyggd infra-
struktur i denna del av Trekanten. Kalmar kommun äger också denna mark. 
En koppling från Ester Bagerskas väg medför även att värdefulla åkerholmar 
inom planområdet inte behöver ianspråktas och kan fredas från expolatering. 
En anslutning från Möbelvägen är inte att föredra då denna mark inte ägs av 
kommunen. En koppling från Möbelvägen medför även att värdefulla åker-
holmar ianspråktas, något denna plan har som syfte att bevara i så stor ut-
räckning som det går.  
 
Synpunkt 2: Kalmar kommun bedömer att den mätning av veckodygnstrafi-
ken som genomfördes 2013 är tillförlitlig och en ny mätning behöver således 
inte genomföras. 
 
Synpunkt 3: Gällande den friliggande villabebyggelsen kommer parkering ske 
på kvartersmark. Kalmar kommun anser att det inte behöver anordnas en 
gemensam parkering för gäster till de boende i villabebyggelsen då detta ska 
anordnas på varje enskild fastighet.  
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Synpunkt 4: I samråd med miljöenheten på Kalmar kommun görs bedöm-
ningen att en luktbedömning ej behöver genomföras då avståndet mellan 
asfaltsverket och planområdet är så pass långt. Lukten antas därför inte med-
föra större olägenheter för boende.  
 
Synpunkt 5: Det stämmer. Placering av de friliggande villorna på illustrations-
kartan visar endast en möjlig placering och visar således inte på en bestämd 
placering.  
 
Synpunkt 6: Noterat. Överskottsmassor kommer kunna placeras på de platser 
som har beteckning allmän platsmark NATUR på plankartan. I planbeskriv-
ningen pekas särskilt skolans utomhusmiljö ut som en lämplig plats.  
 
Synpunkt 7: Det befintliga dagvattendiket kommer omgestaltas vid genomfö-
randet av denna plan. Dagens branta sluttande kanter på dagvattendiket 
kommer således åtgärdas och utformas på ett sådant sätt som inte medför 
olägenheter för barn och boende att vistas nära diket. Detta kommer ske ge-
nom exempelvis flackade kanter. Kalmar kommun gör bedömnigen att det 
inte kommer behövas stängsel runt dagvattendiket ur säkerhetssynpunkt.  
 
Synpunkt 8: Tanken med utformningen av Källtorpsvägen och lokalgator 
inom planområdet är att gång- och cykeltrafik främst ska ske på lokalgator 
samt att gång- och cykeltrafik från planområdet till Trekantens centrum 
främst ska ske via Ester Bagerskas väg. Kalmar kommun gör därför bedöm-
ningen att det inte behövs en separat gång- och cykelväg längs med Käll-
torpsvägen. Detta grundar sig även på att det inte finns en separat gång- och 
cykelväg längs med Nya vägen. En ny separat gång- och cykelväg längs med 
Källtorpsvägen skulle således inte kopplas på det befintliga gång- och cykeln-
ätet i Trekanten. Gång- och cykeltrafik möjliggörs dock ändå på Källtorpsvä-
gen i och med att vägen i förslaget är så pass bred att det är möjligt att gå och 
cykla längs med vägen. 
 

 

Hyresgästföreningen Kalmar–Torsås–Öland 
Bakgrund 

Detaljplanen ska möjliggöra för bostäder i form av villor och andra boende-
former. Eventuellt ska även en förskola etableras. I planen nämns att stor hän-
syn ska tas till natur- och rekreationsvärden. I förslaget föreslås ca 100 bostäder 
i blandad bebyggelse, inklusive flerfamiljshus. 

Hyresgästföreningens synpunkter: 

Vi tillstyrker förslaget till detaljplan med följande tillägg och kommentarer: 

- Vi ser positivt på den föreslagna parkytan i mitten av planområdet, som mö-
tesplats för de boende och att stor hänsyn tas till natur- och kulturvärden där 
allmänhetens 

tillgänglighet underlättas. 
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- Av de planerade 100 bostäderna föreslås 35 som lägenheter. Utanför Kalmar 
tätort finns det få hyresrätter i kommunen varför Hyresgästföreningen helst ser 
att alla 35 byggs som hyresrätter och att cykelparkering inrättas för de boende 
inomhus. 

- Med de nya bullernormerna klaras störningar från asfaltverk, järnväg och 
ökad biltrafik, men vi ser gärna att de bostäder som ligger närmast störnings-
källorna får sina uteplatser placerade så att bullerstörningarna på dessa uteplat-
ser minimeras. 

- Enligt uppgift finns en rädsla bland de boende för att störningar från trafiken 
under byggperioden ska bli omfattande. Denna rädsla bör tas på största allvar 
och lämpliga åtgärder vidtas. 

- Eftersom byggperioden blir utdragen och inflyttning sker under tiden bör 
Trekantens skola ha en beredskap för de behov som kan uppstå. 

 

Kommunens kommentar:  
Noteras. 
 

Privatperson 1: 
Hej! Jag vill påtala två punkter Ang den planerade byggnationen i trekanten av 
både flerfamiljshus och villor. 

1. Byggnationen kommer trafikera väg utanför förskola/skola och genom villa-
område med bristfälliga trottoarer och övergångsställen. Förslag är att bygga 
färdigt hela vägen genom det planerade området för att minimera tung trafik i 
barns närvaro. Ett annat förslag som uppkom under informationsdagen 14/9 
var att tänka kring planeringen med att vägen innan pronova skall leda in till 
nya området. Klippiga bergen får då ge vika men inga barn kommer påverkas. 

2. Vid planering av att öka Trekantens invånarantal ytterligare önskar jag att ni 
för diskussion kring att trekanten inte har likvärdiga bussförbindelser som 
ljungbyholm och smedby. Tågförbindelserna har endast gynnat de som arbetar 
på kvarnholmen! Jag själv arbetar på länssjukhuset och har ibland inget val än 
att använda bil då det inte går bussar.  Tätortstraffik eller likvärdigt ljunbyholm 
hade lyft trekanten och säkert lockat fler att flytta hit. 
 
Kommunens kommentar:  
 
Synpunkt 1: Kalmar kommun är medveten om barnens trafiksituation i Tre-
kanten och det finns därför planer på att förbättra gång- och cykelmöjligheter-
na över Ester Bagerskas väg där den befintliga gång- och cykelvägen vid Ester 
Bagerskas väg kopplas samman med den gång- och cykelväg som finns mellan 
Falkgatan och Mazarinvägen. Gällande korsningen Ester Bagerskas väg/Gamla 
vägen är kommunen medveten om att övergångsstället är undermåligt. Åtgär-
den på Ester Bagerskas väg/Gamla vägen finns med i listan på trafikåtgärder 
som måste genomföras, det är dock svårare att säga när denna åtgärd kan 
komma att genomföras. 
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Gällande andra väganslutningar till planområdet har detta övervägts noga. 
Detta redogörs för ovan (synpunkt Jens Nilsson och Medelene Persson Harby 
1:121). Det redogörs även ovan under synpunkt 4 (Maria Olsson och Henrik 
Karlsson Wienerbrödsvägen 1) varför det inte finns planer på att hela gatunätet 
inom planområdet byggs ut i första etappen.  

Synpunkt 2: En detaljplan kan ej reglera att det ska ske tätare buss- och tågför-
bindelser till och från Trekanten. Det är Kalmar Länstrafik (KLT) som ansva-
rar för kollektivtrafiken i Kalmar län. Vi har vidarebefordrat din synpunkt till 
en kollega på Samhällsbyggnadskontoret som är vår kontaktperson med KLT.  

 

 

Följande har accepterat planförslaget skriftligt: 
 

Postnord 

Kalmar länsmuseum 

Hyresgästföreningen 

 

Följande sakägare och likställda har inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda:  
Trafikverket 

Sakägare 1-8 

 

 

 

Peter Skarpnord 

Planarkitekt 
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Planhandlingar  
Planhandlingarna består av: Till planen hör också: 
• Plankarta med bestämmelser • Behovsbedömning 
• Planbeskrivning • Naturvärdesinventering 
• Illustrationskarta  • Dagvattenutredning  
• Grundkarta • Trafikbullerutredning 

• Trafikutredning 
 

• Fastighetsförteckning 

 

  

  
 

 

Medverkande tjänstemän 
Detaljplanen har upprättats på uppdrag av Samhällsbyggnadskontoret, Kalmar 
kommun, i samråd med kommunledningskontoret och lantmäterimyndigheten 
i Kalmar kommun. 

 

Peter Skarpnord 
Planarkitekt 
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Sammanfattning 
I planförslaget föreslås cirka 100 nya bostäder i blandad bebyggelse av villor, 
rad-/parhus samt flerbostadshus. Planen föreslår även en ny förskola i den 
västra delen av planområdet. I samband med planen ändras huvudmannaskapet 
för Källstorpsvägen inom planområdet från enskilt till kommunalt samt att ett 
mindre område med strandskydd upphävs. Stor hänsyn har tagits till de befint-
liga naturvärdena som finns på platsen. Kommunen bedömer att genomföran-
det av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och en 
miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte. Relevanta miljöaspekter behand-
las i planbeskrivning och i behovsbedömningen. 
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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. 

I planbeskrivningen används benämningen ”Planförslag”. Det innebär att 
planen beskriver förslag till möjlig utveckling. Efter att detaljplanen vunnit laga 
kraft gäller planförslaget. 

 

Bakgrund 
Ny pendeltågstation och fortsatt efterfrågan på bostäder resulterade i en 
beställning av detaljplan för del av Harby 1:81 hösten 2011, vilken gjordes av 
kommunstyrelsens arbetsutskott genom kommunledningskontoret, startbeslut 
för detaljplanen fattades 2016-11-07. Då hade området kring Gamla vägen och 
Ester Bagerskas väg redan etablerats för bostäder, vilket planlades 1992. Ny 
föreslagen detaljplan innebär en fortsatt exploatering och utbyggnad av Ester 
Bagerskas väg.  

 

Syfte med detaljplanen 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av 
friliggande villor liksom rad/parhus och flerbostadshus. Planen syftar också till 
att möjliggöra en etablering av ny förskola. Stor hänsyn ska tas till befintliga 
natur- och rekreationsvärden där inslag av skogbevuxna åkerholmar är vanligt 
förekommande i landskapet.  
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Plandata 
 

Det inringade röda området visar ungefärligt läge för planområdet inom Trekanten.  

 
Det rödmarkerade området visar planområdets geografiska avgränsning.  
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Planförfarande och tidsplan 
Det finns två planförfaranden som kan användas vid framtagandet av en 
detaljplan, standard och utökat. Standardförfarandet kan användas om 
planförslaget: 

• är förenligt med översiktsplanen, 

• är förenligt med länsstyrelsens granskningsyttrande, 

• inte är av betydande intresse för allmänheten, 

• inte i övrigt är av stor betydelse och 

• inte antas medföra en betydande miljöpåverkan 

Om något av kriterierna för standardförfarande inte uppfylls ska ett utökat 
förfarande användas. 

Detaljplanen följer planprocessen för detaljplaner som påbörjas efter 1 januari 
2015 enligt så kallat utökat förfarande. Plankartan är utformad enligt Boverkets 
allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan.  

Tidsplanen förutsätter att inkomna synpunkter under remisskeden eller nya 
förutsättningar under planprocessens gång inte föranleder omfattande 
revideringsarbete. Planens preliminära tidsplan: 

 

 

 

 

 

 

  

SAMRÅD 

3:e KVARTALET 
2017 

GRANSKNING 

1:a KVARTALET 
2019 

PLAN- 

FÖRSLAG 

ANTAGANDE 

2:a KVARTALET 
2019 

LAGA  

KRAFT 
    

Synpunkter Synpunkter 
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Nuläge  
 

Gällande detaljplaner 
Nuvarande planområde omfattas inte av någon detaljplan. Området närmast i 
väster är planlagt främst med bostäder, med inslag av natur (akt nr: 0880K-
P92/05). Nordväst om området finns en mindre plan för bostäder (akt nr: 
0880K-P15/05).  

 

 

 

Mark- och vattenförhållanden 
Planområdet är cirka 25 hektar stort och omfattas främst av åkermark med 
inslag av åkerholmar samt skogspartier av barr- och blandlövskog. Området är 
oexploaterat, med undantag för några få bostads- och ladugårdsbyggnader som 
ingår i fyra privata fastigheter i planområdets östliga del.  

Planområdet ligger förhållandevis högt beläget i landskapet med en av de 
högsta punkterna över havet inom kommunen. På flera ställen inom 
planområdet går berg i dagen där den högsta punkten ligger på över 30 meter 
ovanför havet utifrån det nationella höjdsystemet RH2000.  

Inom planområdet finns idag ett dagvattensystem som renar och leder 
dagvatten vidare ut i Ljungbyån (se avsnitt om teknisk försörjning). 

0880K-P92/05 

0880K-P15/05 

Kartbilden visar det område i direkt anslutning till planområdets västra del som är planlagt 
främst för bostadsändamål. 
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I samband med planens framtagande har en geoteknisk undersökning 
genomförts. Resultatet från den underökningen visar att planområdet till stora 
delar består av berg och morän, vilket ofta visar sig som skogsbeklädda 
åkerholmar i landskapet. Inom planområdets sydostliga del, där också de lägsta 
punkterna finns, består jordarten till största delen av silt, vars ”rinnande” 
egenskaper kan medföra förstärkande grundläggning innan exploatering. I 
övrigt utgörs planområdet främst av sand och där marken i huvudsak brukas 
som åkermark. 

 

 

 
Inga markföroreningar har påträffats inom planområdet. Marken i området 
klassas som normalradonmark. 

Beträffande vattenförhållanden inom området så finns idag en öppen 
dagvattendamm med ett tillhörande mindre dike i sydväst. Dammen anlades i 
samband med byggandet av angränsande bostadsområde i väst med syfte att 
omhänderta områdets dagvatten. Branta slänter har gjort att både skötsel och 
underhåll har blivit eftersatt, vilket lett till att dammen delvis vuxit igen. 
Planområdet ligger i nära anslutning till Ljungbyån dit också dagvattnet leds. 

Kartan ovan visar ungefärlig fördelningen av de olika jordarterna som utgör markförhållandena 
inom planområdet 
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Natur och kultur  
Planområdet domineras av ett jordbrukslandskap med omfångsrika åkrar, 
åkerholmar samt block- och stenrika omkringliggande igenvuxna marker. 
Åkrarna brukas intensivt med antingen insådd eller vallskörd. Åkerholmarna 
har med stor sannolikhet hävdats i historien men idag är de till största delen 
fyllda av enklare lövträdsdungar. De högt belägna block- och stenrika markerna 
i sydväst som ofta benämns som ”klippiga bergen”, består av en lövrik 
blandskog av främst asp, ek och gran. Inom vissa delar av planområdets södra 
del finns betesmarker och i väster finns lekplats och fotbollsplan. 

Våren 2017, i samband med planarbetet, genomfördes en naturvärdes-
inventering över området. Vid inventeringen identifierades fyra 
naturvärdesobjekt, ett med högt naturvärde (klass 2) och tre med påtagligt 
naturvärde (klass 3) samt ett punktobjekt (klass 3). Naturvärdesobjekt 1 ligger 
längst i söder, och är ett område med sekundär lövskog (klass 3). 
Naturvärdesobjekt 2 ligger i den norra delen av inventeringsområdet och är ett 
mindre område med sekundär lövskog (klass 3). Naturvärdesobjekt 3 är en 
torr/frisk naturbetesmark (klass 2). Naturvärdesobjekt 4 är en torr till frisk 
gräsmark som tidigare har hävdats (klass 3). Naturvärdesobjekt 5 påträffades i 
östra delen av inventeringsområdet och är en flerstammig 46 centimeter grov 
sälg (för naturvärdesobjekt och klasser, se kartbild nästa sida).  

 

Dagvattendamm 
Ljungbyån 

Kartan visar vattenförekomster inom och utom planområdet 
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Kartan visar naturvärdesobjekt och naturvärdesklasser som är identifierade inom inventerings-
området.  

 
Fotot till vänster visar område 1 med stor dominans av ädellöv och med ett fältskikt av blåbär, 
skogskovall, liljekonvalj, kruståtel och vitsippa, naturvärdesklass 3. 
Fotot till höger visar område 4 och visar en torr/frisk och artrik gräsmark med avbruten hävd. 
Sannolikt har gräsmarken tidigare varit hävdad ängsmark, naturvärdesklass 3. 
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Det finns flera objekt som omfattas av generellt biotopskydd inom 
planområdet såsom åkerholmar, odlingsrösen, småvatten och stenmurar. De 
mest påtagliga och omfattande är åkerholmarna. Planområdet utgörs av flera 
åkerholmar och odlingsrösen där de med en storlek under 0,5 ha omfattas av 
biotopskydd.  

 
Kartan visar generella biotopskydd inom inventeringsområdet så som stenmurar, odlingsrösen, 
åkerholmar och småvatten.  

 

Som tidigare nämnts finns en utgrävd dagvattendamm med vattendike inom 
planområdets sydvästra delar. Även dammen är inventerad i samband med 
naturvärdesinventeringen. Inga salamandrar, åkergrodor eller paddor påträffa-
des. Dammens branta slänter har lett till en igenväxning med vass och gräs och 
under vissa perioder är diket torrlagt.  

Ljungbyån har 100 meter strandskydd vilket berör en mindre del av planområ-
dets östra del. Främst berör det Källstorpsvägen och en bit av redan existe-
rande fastigheter.  

 

Bebyggelse  
Trekanten som samhälle utgörs främst av villaområden med endast ett fåtal 
flerbostadshus. Bebyggelsen är utspridd, ofta med stora tomter som omgärdas 
av åker- eller skogsmark.  

Planområdet är idag oexploaterat med undantag från fyra privata fastigheter 
med bebyggelse så som bostadshus, uthus, garage och ladugård. Inom fastig-
heten längst i söder finns en magasinsbyggnad med förvaring för fordon där ett  
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Gruppboende och villabebyggelser vid Ester 
bagerskas väg.  

 

privat aktiebolag bedriver åkeriverksamhet och har sitt garage. Angränsande 
villaområde i väster började byggas 1992 där många fastigheter har lagts sam-
man och uppgår till drygt 3000 kvadratmeter. Norr om Ester Bagerskas väg 
finns det ett gruppboende. 

 

Medborgardialog 
I början av 2017 genomfördes en medborgardialog i Trekanten. Syftet med 
dialogen var att dels informera medborgarna om det pågående 
detaljplanearbetet och dels att undersöka möjligheten till varierande boende-
former. Synpunkter som framkom var att medborgarna såg positivt på att det 
byggs i Trekanten samt att det är bra att det byggs fler lägenheter eller hus med 
mindre tomter. Dialogen bestod även av en enkät som totalt elva personer 
besvarade. Samtliga personer som svarade bodde i dagsläget i villa, men på 
frågan om hur de vill bo i framtiden i Trekanten svarade hälften rad- eller 
parhus med liten tomt och övriga svarade lägenhet. En person svarade villa. På 
frågan varför de valt att bosätta sig i Trekanten var svaren bland annat att de 
var uppväxta i Trekanten, att det är nära till Kalmar och Nybro, närhet till 
naturen samt att det är lugnt och tryggt. 

 

Tillgänglighet och infrastruktur  
Trekanten ligger mellan Kalmar och Nybro tätort. Hit kan man ta sig via 
riksväg 25 som går mellan Halmstad och Kalmar. Åker man kollektivt så går 
det landsvägsbussar. Både linje 130 och 131 kör genom Trekanten, antingen 
från Emmaboda eller från Nybro till Kalmar. Det finns sammanlagt fem 
stycken busshållplatser i Trekanten. Sedan december 2015 har samhället en 
tågstation som gör det möjligt att pendla mellan Kalmar och Emmaboda med 
cirka åtta avgångar dagligen åt vardera håll. Det tar cirka elva minuter att ta sig 
med persontåg mellan Kalmar och tågstationen i Trekanten.   

Järnvägsspåren går förbi planområdet i norr och transporterar både person- 
och godstrafik dagligen. En uppskattning från Trafikverket är att det i 
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genomsnitt går cirka 50 persontåg per dygn måndag till fredag och cirka 40 
persontåg under helgen. Sträckan trafikeras av både SJ, Öresundstågen, 
Krösatågen och olika godstransportörer. 

Då planområdet är oexploaterat och främst utgörs av åker- och skogsmark så 
finns idag ingen vägstruktur uppbyggd. Befintliga fastigheter i öster nås via Nya 
vägen och därefter österut via Källstorpsvägen som till viss del (cirka hälften) 
förvaltas av Källstorps samfällighetsförening (Källstorp GA:2, se karta nästa 
sida). Resterande del av Källstorpsvägen står utan förvaltning men enligt 
kommunens översiktsplan från 2015 har kommunen åtagit sig ansvaret för 
vägar utan förvaltning i Trekanten. Planområdet avgränsas i norr av en grusad 
väg som främst är till för jordbruksmaskiner men som även används av gående 
och cyklister. Grusvägen ansluter i öst till Källstorpsvägen genom en befintlig 
bostadsfastighet, samt i väst till Ester Bagerskas väg som anlades i samband 
med byggnationen av gränsande villaområde. Ester Bagerskas väg är sedan 
tidigare utformad och dimensionerad för att byggas ut och anslutas till den nya 
vägstrukturen inom planområdet enligt gällande översiktsplan (se karta nästa 
sida). 

 

Kartan visar tågstationens läge samt viktiga vägar som ansluter till eller finns inom planområ-
det.  

 

 

Källstorpsvägen 

Tågstation 

Järnväg 

Ester Bagerskas väg 

Grusad väg 

Nya vägen 

Gamla vägen 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning   

Datum Ärendebeteckning  

Upprättad 2017-06-21 2011-4768 15(45) 

Senast reviderad 2019-04-25   

 

 

Service och föreningsliv 
I Trekantens centrala delar, längs med Nya vägen finns idag byns centrum med 
matbutik, sporthall, skola, förskola, samlingslokal, återvinningsstation samt 
bibliotek. En bit norröver, vid korsningen Gamla vägen och Lokförargatan, 
finns St Olofs kyrka från 1925 som är ritad av kalmararkitekten J Fred Olsson. 
Längs med Gamla vägen finns ytterligare en förskola. Samhället har också en 
fotbollsförening, Trekantens IF, med hemmaplanen Åvallen. Här finns bland 
annat också PRO samt en etablerad scoutförening som grundades redan under 
1940-talet och som har sin klubbstuga i Röstorp.  

 

 

Kartan visar lek- och rekreationsmöjligheter såsom fotbollsplan, lekpark och ”klippiga bergen”. 

 

Inom eller i direkt anslutning till planområdet finns en fotbollsplan samt en 
lekplats som är relativt nyanlagd. Söder om lekplatsen finns ett större 

”klippiga bergen” 

fotbollsplan 

lekplats 

Foto: St Olofs kyrka taget av Svenska kyrkan        Foto: Scoutföreningen i Trekanten 
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sammanhängande skogsområde som ligger relativt högt i landskapet och där 
berget på vissa ställen går i dagen. Området används som lek- och strövområde 
och benämns av lokalbefolkningen som ”klippiga bergen”.  

 

Foton visar till vänster lekplatsen och till höger ”klippiga bergen”. 

 

Teknisk försörjning  
Det befintliga vatten- och avloppsledningssystemet (VA), inklusive dagvatten, 
finns utbyggt i närheten av planområdet. VA-ledningarna är belägna i 
lokalgatorna med servisanslutningar till respektive fastighet inom 
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten. VA-
ledningssystemet är en del av ett större avrinningsområde som till största delen 
består av enbostadshus. De befintliga fastigheterna inom planområdet i öster 
har enskilda avlopp.  

Spillvattnet för området avleds till en pumpstation som är placerad i direkt 
anslutning till planområdet, i förlängningen av Valentins väg där det genom 
trycksättning leds vidare västerut. 

Inom planområdet finns både ett grävt dike och en grävd dagvattendamm 
(sedimenteringsdamm). Till diket leds dagvatten från bostäder i väster i 
allmänna ledningar och därefter till dagvattendammen, som också är en 
sedimenteringsdamm för rening, innan det leds vidare ut till diket som i sin tur 
mynnar ut i Ljungbyån.  
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Kartan visar befintlig VA- och dagvattenhantering inom planområdet.   

 

Beträffande elförsörjningen inom eller i direkt anslutning till planområdet så är 
E.ON huvudleverantör av elektricitet. I dagsläget sker individuella 
uppvärmningslösningar för de befintliga fastigheterna. 

Fiber levereras av Skanova för det befintliga bostadsområdet väster om 
planområdet. I samband med att området exploateras kan det i framtiden bli 
möjligt med en utökning där även planområdets nya bostäder kan ingå.  

Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) ansvarar för hämtning av 
hushållssopor. Trekanten ligger i nära anslutning till Moskogens 
avfallsanläggning som är länets största och också drivs i KSRR:s regi.  

 

Störning och risk  
Söder om planområdet finns ett asfaltsverk men då avståndet är mer än det 
rekommenderade skyddsavståndet om 200 meter till planområdets gräns 
bedöms det inte föreligga någon risk för störning från verksamheten 

Strax norr om planområdet finns en störningskälla i form av ett järnvägsspår. I 
samband med planarbetet har en trafikbullerutredning avseende järnvägen 
genomförts. Den visar att ett mindre område i den nordöstra delen av 
planområdet är bullerutsatt (se nästa sida). 

En radarmätning utfördes 2013 på Ester Bagerskas väg, mätningen visar att 
veckomedeldygnstrafiken (vadt) var 104 fordon. Mätningen används som 

Dagvattenutlopp 

Pumpstation, 

spillvatten 

Sedimenteringsdamm 

Utlopp Ljungbyån 

Valentins väg 
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underlag för den samlade bedömningen av risk för bullerpåverkan från 
fordonstrafik. Beträffande Källstorpsvägen görs bedömningen att antalet 
fastigheter som har en andel i samfälligheten Källstorp GA:2 är så pass få (79 
stycken, varav cirka 50 fastigheter bedöms ha en byggnad som kan användas 
som bostad eller för verksamhet) att en mätning ej behöver genomföras. 

Ljudnivåer regleras i förordningen om trafikbuller (2015:216). Buller vid 
bostäder bör inte överstiga 60 dB ekvivalent vid fasad och ej heller 70 dB max 
eller 50 dB ekvivalent vid uteplats. En bullerutredning visar att detta 
gränsvärde klaras inom hela det planerade nybyggnadsområdet. Befintliga 
bostäder nära järnvägen klarar nybyggnadskraven för ekvivalentnivå. Om det 
blir aktuellt med ny bygglovpliktig åtgärd nära järnvägen, behöver eventuell 
uteplats placeras bullerskyddad, för att klara 70 dB max. Vid förskolor anger 
Boverket att det är önskvärt att utemiljön klarar 50 dB ekvivalent och detta 
klaras inom hela den planerade skolgården. 

Inom fastigheten Källstorp 6:6 bedrivs idag en åkeriverksamhet som utgörs av 
en garagebyggnad. Verksamheten anses inte ha någon negativ omgivningspå-
verkan på kringliggande eller planerad ny bebyggelse vad gäller buller, vibrat-
ioner, dammpartiklar, eller lukt.  

 

 

 

 

 

 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning   

Datum Ärendebeteckning  

Upprättad 2017-06-21 2011-4768 19(45) 

Senast reviderad 2019-04-25   

 

 

 
Kartbilden visar ekvivalent ljudnivå inom planområdet som genereras från befintlig tågtrafik.  

 
Kartbilden visar maximal ljudnivå inom planområdet som genereras från befintlig tågtrafik.  
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Kartbilden visar framtida ekvivalent ljudnivå inom planområdet som genereras från framtida-
tågtrafik.  

 
Kartbilden visar framtida maximal ljudnivå inom planområdet som genereras från framtida 
tågtrafik.  
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Planförslag 
 

Ny bebyggelse  
Planförslaget möjliggör en blandad bebyggelse av villor, rad- och parhus samt 
flerbostadshus med en övervägande vikt av villabebyggelse. Området i 
nordväst som ansluter från Ester Bagerskas väg får en mer tät karaktär än 
övrigt område som får en tydligare villakaraktär. Med tät karaktär menas en 
generösare gatubredd med separat gång- och cykelväg samt möjlighet för 
avgränsande plantering. Inom detta område planläggs det också för förskola (S, 
se plankarta) med sex avdelningar där skolbyggnad i två plan får uppföras om 
maximalt 1800 kvadratmeter.  

Fördelningen av ny bebyggelse är cirka 45 villor, 20 rad- och parhus samt 30 
lägenheter i flerbostadshus..  
 

 

Den gula markeringen visar det område där en något tätare karaktär är önskvärd  

Fastighetsstorleken för villabebyggelsen medges till maximalt 1500 
kvadratmeter där den totala byggnadsarean får uppgå till totalt 25% per 
fastighet. Vad gäller fastighetsstorleken för rad- eller parhus får den totala 
byggnadsarean maximalt uppgå till 30 procent av fastighetsarean. Anledningen 
till att byggnadsarean är satt i procent samt att det inte finns någon maximal 
fastighetsstorlek är för att möjliggöra för bostadsrättsföreningar att förvalta 
radhus.  
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Den nya bostadsbebyggelsen får till största delen byggas i två våningsplan med 
en högsta tillåtna byggnadshöjd om 8,2 meter. 

Planen möjliggör för ny förskola. Byggnaden föreslås få en maximal byggnads-
area om 1800 kvadratmeter och byggnadshöjden får maximalt vara 9 meter. 
Detta möjliggör för att förskolan uppförs i två våningar (se avsnitt Ny service). 

 

Ändrade mark- och vattenförhållanden  
Exploateringen inom planområdet görs främst på åkermark och är utpekat i 
översiktsplanen som utredningsområde för bostäder, vilket bedöms som ett 
väsentligt samhällsintresse. Planen är en naturlig utbyggnad av tätorten och den 
gränsar till redan befintlig bebyggelse, kommunal infrastruktur och service. 
Därav ses ianspråktagandet av jordbruksmark som nödvändigt för att 
Trekanten ska kunna utvecklas i framtiden. De högre markpartierna i form av 
åkerholmar och skogsområden hålls i huvudsak fria från byggnation. 
Höjdskillnaden mellan den högsta och den lägsta punkten som kommer att 
exploateras ligger på cirka 5,0 meter (29,5-24,5 m) fördelat på en sträcka av 
cirka 950 meter. Den eventuella markmodulering som kan behöva göras och 
som kan generera överskott av markmassor fördelas inom planområdet då viss 
utfyllnad krävs för utbyggnad av infrastruktur. Det finns stora markområden 
som planläggs som NATUR och där eventuella överskottsmassor kan placeras, 

Illustrationen är schematisk och visar ungefärlig fördelning och placering av ny bebyggelse 
såsom villor, rad- och parhus, flerbostadshus samt förskola inom planområdet.  
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dock får de ej placeras så att de påverkar biotopskyddade områden eller där 
höga naturvärden återfinns enligt naturvärdesinventeringen.  

Utifrån den geotekniska utredningen kan man utläsa att de markområden som i 
planen föreslås för exploatering i huvudsak utgörs av sand och grus med visst 
inslag av silt i sydost. Då silt inte alltid ger de bästa grundläggnings-
förhållandena kan förstärkning behöva göras i samband med byggnation. Den 
geotekniska undersökningen är övergripande och kan behöva kompletteras 
med provtagning och analys för att fastställa omfattningen av bland annat silt i 
samband med bygglov.  

I samband med framtagandet av planhandlingar har Kalmar vatten AB utrett 
dagvattenhanteringen. I utredningen redovisas ett förslag till 
dagvattenhantering för planområdet (se illustration på nästa sida). Ett 
dagvattennät ska byggas ut i vägnätet för att hantera det dagvatten som inte 
kan infiltreras lokalt. Planområdet föreslås att delas i en västra och en östra del 
(se karta på nästa sida). En översyn av befintlig sedimentationsdamm erfordras. 
Dels med tanke på den ökade belastningen från det västra området (4,5 
hektar), men även med hänsyn till säkerhet, naturvärden och utseende då 
dammen kommer att vara placerad i nära anslutning till byggnation. I den 
sydöstra delen av planområdet anläggs en ny dagvattendamm för hantering av 
östra området (5 hektar). Det befintliga dagvattendiket kan användas för att 
länka ihop dammarna. Efter att dagvattnet nått någon av de båda dammarna 
sedimenteras det, renas och leds därefter ut i Ljungbyån. Den kompletterande 
nya dammen kan med fördel utformas med en organisk form vars kanter kan 
fluktuera beroende av vattenmängden samt gestaltas med vattenväxter som 
både bidrar till bättre rening, ökad biologisk mångfald och positivt estetiskt 
uttryck. Dagvatten från villatomter ska omhändertas lokalt enligt kommunens 
VA-policy som antogs av kommunfullmäktige i januari 2016. 

Dagvattenflöden från nyexploaterade ytor ska anslutas till diken och föreslagna 
dagvattendammar, vilket innebär ett bra resultat efter utbyggd 
dagvattenhantering. Sammantaget kommer planerad exploatering inte att 
medföra negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för grund- eller 
ytvattenförekomst och därmed Natura 2000 området. (se bifogad 
dagvattenutredning)  

             
 Foto: Referensbild, Mälark AB. 

Bilden visar anlagd dagvattendamm 
inom ett bostadsområde i västerås 

Foto: Referensbild Vegtech. Flytande 
öar av våtmark, Täby kommun 
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Natur och kultur  
Tvärs igenom området finns ett grönområde som är en del av ett större 
sammanhängande rekreationsstråk och som är utpekat i översiktsplanen som 
ett viktigt stråk. Planförslaget tar stor hänsyn till natur- och landskapsvärden 
där allmänhetens tillgänglighet till dessa säkerställs genom stigar och passager. 
Stora markområden planläggs som NATUR. Få ingrepp görs på befintliga 
åkerholmar eller skogsområden med undantag för tre mindre stenrösen i 
sydost som är belagt med biotopskydd (nr 16, 30 och 31 ur 
naturvärdesinventeringen). Kalmar kommun har ansökt och beviljats dispens 
för berörda biotoper hos länsstyrelsen i Kalmar 2018-01-15. 

Planen föreslår även en parkyta i mitten av planområdet bredvid den befintliga 
dagvattendammen. Ytan är tänkt att utgöras av en klippt gräsyta och ska 
fungera som en mötesplats för boende i området. Parken kan även husera de 
tre mindre stenrösen som ska flyttas. 

Befintlig fotbollsplan berörs inte av planen. 

Befintligt dike 
Justeras till tvåstegsdike 

östra dagvattendammen 
Illustrativt redovisad 

Yta cirka 2100m² 

Gräns avrinning västra och 
östra dagvattendammen 

Illustrationen visar föreslagen dagvattenhantering inom planområdet. Befintlig sedimente-
ringsdamm visas som blått fält och nytt område för eventuell damm ligger i sydost med för-
hållandevis lång fördröjning genom befintligt dike, innan vattnet till sist kopplas på till 
Ljungbyån 

Västra dagvattendammen 
Illustrativt redovisad 

Yta cirka 1800m² 
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Nordost om planområdet klassas Ljungbyån som ett Natura-2000 område. I 
och med att den befintliga jordbruksmarken exploateras ökar andelen hård-
gjord yta och därmed avrinningen av dagvatten som slutligen når ån. För att 
Natura-2000 området inte ska påverkas negativt krävs fördröjning och rening 
av dagvatten innan det når Ljungbyån (se avsnitt ändrade mark- och vattenför-
hållanden samt bifogad dagvattenutredning).  

 

 
Utsnitt ur översiktsplanen, aktuellt planområde i rött. Strandskydd i blått 

 

Ljungbyån har 100 meter strandskydd vilket går in i planområdets nordöstra 
del och berör främst Källstorpsvägen och befintliga fastigheter. Planen föreslår 
att den befintliga vägen (Källstorpsvägen) övergår i kommunalt huvudmanna-
skap. Därför föreslås att strandskyddet upphävas och istället följer planområ-
dets östra gräns. (se plankarta)  
 

Tillgänglighet och infrastruktur  
Den nya gatustrukturen kopplas på den befintliga genom en förlängning av 
Ester Bagerskas väg som idag har en separat cykelbana med trädplantering och 
gräsrefug. De nya gatorna får en körbredd på cirka 7 meter och med en separat 
gång- och cykelbana på 3 meter (sektion A-A och B-B). Denna vägutformning 
sträcker sig från Ester Bagerskas väg, förbi skolområdet och längs med 
flerbostadshusen fram till ny gång- och cykelkoppling österut. Efter 
flerbostadshusen och vidare österut där i huvudsak villor byggs får 
vägstrukturen en bredd på 7 meter (sektion C-C) och där blandade trafikslag 
samsas. Längs med skolområdet möjliggör planen också för refug med 
plantering som avskiljer gående och cyklister från biltrafiken. Om planteringen 

Strandskydd 
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uteblir kan istället en bredare gång- och cykelbana tillskapas. Gatustrukturen 
inom planområdet är utformad med få längre raksträckor där vägarna ofta böjs 
av med ”knicksar”. På så sätt kan hastigheten hållas nere utan farthinder. 
Rekommenderad hastighet inom planområdet är 30 km/h, enligt metodiken 
”rätt fart i staden”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A 
A 

B 

B 

C 
C 

Separat cykelbana går från  

Ester Bagerskas väg fram hit 

Kartan ovan visar de olika vägsektionerna inom planområdet, både med (A-A och B-B) och utan 
cykelbana (C-C). 
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Sektion A-A (blå linje) visar gaturummets fördelning förbi skolområdet. Sektionen höger om 
trädet på 6 meter är en hämta-/lämnazon med plats för tillfällig allmän parkering.  

 
Sektion B-B (grön linje) visar vägutformning med separat gång- och cykelväg.  

 

 

 

Korsningar: 

 
Sektion C-C (lila linje) visar ett gaturum med blandade trafikslag, det vill säga där gående, cy-
klister och bilister delar på vägområdet. Denna typ av utformning är vanlig inom villaområden.  

 

Parkering för ny exploatering ska ske på kvartersmark. Vad gäller villa- och 
parhusbebyggelse ska detta ske på den egna fastigheten. I de fall där rad- eller 
flerbostadshus uppförs bör en gemensam parkeringslösning ordnas och det 
kan bildas en gemensamhetsanläggning för detta ändamål. 

Enligt kommunens parkeringsriktlinjer så är behovet av parkeringsplatser för 
förskolans verksamhet enligt angiven yta på cirka 3600 kvadratmeter (BTA) 
med sex avdelningar och inom zonklass D, cirka 40 parkeringsplatser för 
anställda och elever. Dessutom tillkommer 9 platser för hämtning och lämning 
samt en handikapplats. Totalt sett behövs det 50 parkeringsplatser (område C) 
inom skolans område när verksamheten är fullt utbyggd.  

Förslagsvis kan personalparkeringen och yta för angöring till förskolans kök 
samnyttjas för att spara mer friyta för lek. 

 

B B 7 2 3 

7 2 6 3 (m) A A 

C C 7 
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I samband med planarbetet har beräkningar gjorts över trafikkapaciteten på de 
olika vägkorsningarna som berörs genom föreslagen plan. Det är främst 
korsningarna Gamla vägen – Ester Bagerskas väg (korsning A) och Nya vägen 
– Källstorpsvägen (korsning B) som påverkas av exploatering inom 
planområdet. För korsningen Gamla vägen och Ester Bagerskas väg, vilken är 
en trevägskorsning, har kommunen gjort bedömningen att korsnings-
utformningen har tillräcklig kapacitet för att klara av det förväntade 
trafikflödet. Därmed finns inget behov av att bygga om korsningen. 
Beräkningen är gjord utifrån maximal exploatering och om samtliga boende 
och besökare kör ut via Ester Bagerskas väg, då trafikflödet maximalt blir 1000 
fordon/dygn med maximalt 100 fordon/timme.  

Ungefär samma trafikresultat fås fram angående korsningen Nya vägen och 
Källstorpsvägen och innebär att det inte antas medföra något behov av att 
bygga om korsningen. Den del av Källstorpsvägen (cirka hälften) som idag är 
en gemensamhetsanläggning (Källstorp GA:2) för boende eller verksamhets-
utövare längs med vägen, kommer efter planens antagande att övergå i 
kommunal regi inom planområdet, vilket innebär att kommunen därmed blir 
ansvarig för skötsel och underhåll av vägen. Även den del som idag saknar 
huvudmannaskap kommer att ingå i kommunens ansvar.  

 

 
Kartan visar de båda korsningspunkterna som mest berörs av planförslaget och där man gjort 
kapacitetsberäkningar utifrån förväntat trafikflöde.  

 

 

A 

B 

Ny infart till planområdet via 
Källstorpsvägen 

Planerad infart till planområdet 
från Ester bagerskasväg 
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Hastigheten på Källstorpsvägen är idag 70 km/h, men för kommunala gator 
brukar hastigheten anpassas till 40 km/h eller 60 km/h beroende på 
förutsättningarna. För Källstorpsvägen är en rekommendation att sätta 
hastigheten till 40 km/h vid korsningen med Nya vägen (utifrån sikt- och 
säkerhetsförhållanden) men att resterande del av vägen kan vara 60 km/h då 
inga målpunkter eller bebyggelse finns i direkt anslutning till vägen.  

Planen föreslår även att bredden på Källstorpsvägen säkerställs fram till 
infarten för den nya exploateringen. Även vägens bredd har en inverkan på 
vilken hastighet som är lämplig. Om två lastbilar ska kunna mötas med god 
körkomfort vid en hastighet av 60 km/h behövs en vägbredd på minst 7,0 
meter. Om det dessutom finns sidohinder längs med vägen så behövs 
ytterligare en meter. Planen föreslår att körbanan breddas till åtta meter från 
Nya vägen fram till infarten till den nya exploateringen, resterande sträcka kan 
bibehålla sin befintliga sträckning och bredd. Belysningen längs med vägen är 
delvis bristfällig och kan behöva kompletteras vid genomförandet för att 
fungera trafiksäkert.  

 

Ny service  
I planen föreslås att en ny förskola byggs i den nordvästra delen av 
planområdet. Skolbyggnad får uppföras i två plan (9 meter byggnadshöjd) med 
en maximal byggnadsarea om 1800 kvadratmeter. Förskolans fastighet föreslås 
vara cirka 8000 kvadratmeter. Förslaget innebär att sex avdelningar om 20 barn 
vardera kan uppföras. För att följa boverkets råd kring utemiljöer för förskolor 
(40 kvadratmeter per barn) krävs därför att 4800 kvadratmeter friytor för lek 
och utevistelse ska kunna anordnas. Parkering för förskolans verksamhet sker 
dels på den egna kvartersmarken (för de anställda) samt hämta/lämna-
parkering på GATA i direkt anslutning till förskolans fastighet. 

 

Förändring av teknisk försörjning  
I takt med att planområdet bebyggs kommer den tekniska försörjningen att 
utökas. I samband med anläggning av vägar kommer ledningsägare få 
möjligheter att anlägga ledningar i GATA alternativt i NATUR.  

De befintliga fastigheterna i östra delen av planområdet har enskilda avlopp, 
men kommer på sikt att ingå i Kalmar Vattens verksamhetsområde för vatten 
och avlopp (VA) i takt med att planområdet exploateras, vilket innebär 
anslutning till det kommunala VA-nätet. Utbyggnaden av Kommunalt VA sker 
i enlighet med planens etappindelning med början i den västra delen av 
planområdet. Utbyggnaden av kommunalt verksamhetsområde kan även 
påverka fastigheter utanför planområdet. Två nya områden planeras för 
pumpstation med beteckningen E1 – Tekniskanläggning, Pumpstation. Det 
befintliga dagvattensystemet med sedimentdamm och dike kommer att 
förbättras samt utökas med ny damm i södra delen av planområdet. 
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Ytterligare tre områden planläggs för transformatorstation inom planområdet 
och betecknas E2 – Teknisk anläggning, Transformatorstation. Ytan är minst 
6x6 meter och har som lagkrav att ett minsta avstånd om fem meter mellan 
transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag.  

 

Behov av åtgärd mot störning och risk   
Avstånd från järnvägen: Ny bebyggelse ska inte tillkomma inom 30 meter 
från spårets mitt på grund av buller, vibrationer, utrymme för underhåll samt 
skyddsavstånd vid transporter med farligt gods. För att säkerställa att ny 
bebyggelse inte tillkommer inom säkerhetsavståndet beläggs delar av Källstorp 
1:17 med bebyggelseförbud (prickmark). Det är cirka 100-150 meter mellan 
järnvägen och fastighet Harby 1:81. Den befintliga fastigheten i norra delen av 
planområdet (Källstorp 1:17) klarar ekvivalent ljudnivå men inte maximal 
ljudnivå för uteplats. Om det blir aktuellt med ny bygglovpliktig åtgärd, 
behöver ny bebyggelse placeras så att en eventuell uteplats kan placeras 
bullerskyddad, för att klara det maximala värdet på 70 dB, eller maximalt 80 dB 
som ej överskrids fler än 5 gånger per timme mellan 06-22. 

Beträffande tågtrafiken så har Kalmar Länstrafik (KLT) gjort en uppskattning 
om att både person- och godstågen inom 10-15 år kommer att öka något. Det 
är delvis beroende av att antalet mötesstationer ökar och att dubbelspår längs 
med banan anläggs. Den ökade trafikmängden tåg i framtiden förväntas inte 
generera ett ökat trafikbuller då det sker en modernisering och utveckling mot 
tystare tågtrafik (Bullerprognoser 2018:056) 

Avstånd från verksamhet: Avståndet från asfaltsverket (200 meter) i söder 
bedöms vara tillräckligt för att det inte ska föreligga någon störning eller risk. 

Inom fastigheten Källstorp 6:6 bedrivs idag en åkeriverksamhet som utgörs av 
en garagebyggnad. Verksamheten anses inte ha någon negativ omgivningspå-
verkan på kringliggande eller planerad ny bebyggelse vad gäller buller, vibrat-
ioner, dammpartiklar, eller lukt. I plankartan får fastigheten användningen Z- 
åkeri, garage. 
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Beskrivning av planbestämmelser  
Den nya bebyggelsen regleras med olika markanvändning samt med 
egenskapsbestämmelser vad gäller höjd, exploateringsgrad samt takvinkel.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Plankarta 
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Allmän platsmark 
Nedanför redovisas föreslagen användning med en förklarande text. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Den allmänna platsmarken får fyra egenskapsbestämmelser: 

 

 

 

 

 
Kvartersmark 
Inom planområdet regleras användningen av kvartersmarken med: 

 
 

 
 

Användningen gäller hela sträckningen av Källstorpsvägen 

Användningen gäller på de lokalgator som anläggs i bostadsområdet. 
Parkering får anläggas utanför användningen Skola 

Användningen syftar på en yta i mitten av planområdet som är tänkt 
att vara en öppen klippt gräsyta som de som bor i planområdet kan 
nyttja på daglig basis eller vid evenemang. 

Användningen syftar på den mark som inte exploateras. Inom plan-
lagd naturmark får både dagvattenanläggning samt gång och cykel-
bana anordnas.  

Bostäder. 

Skola. Plats för den föreslagna förskolan med tillhörande ytor såsom 
parkering, gård samt inlastning 

Grusad gång- och cykelväg i naturmark som säkerställer koppling 
som finns med i översiktplanen från 2013 

Dagvattenanläggning så som diken och dammar ska anordnas  

Parkering får anordnas i samband med förskolan  

 
Befintlig bollplan 

 Yta reserverad för skötsel av dagvattendike samt damm. 

 

Asfalterad och separerad gång- och cykelväg. Inom området finns 
det plats att anlägga mindre planteringar eller gröna avgränsningar 
mot gata. 
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Förutom användningen regleras kvartersmarken med egenskapsbestämmelser 
gällande exploateringsgrad, fastighetsindelning, byggnadshöjd, takvinkel samt 
placering 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Verksamheter, denna användning kombineras i östra delen av plan-
området med B. I dagsläget används fastigheten till åkeriverksamhet. 

Minsta fastighetsarea i kvadratmeter. Bestämmelsen avser att reglera 
fastighetsstorlek för friliggande villa 

Friliggande villor eller rad-/parhus sammanbyggda i tomtgräns. 

Största byggnadsarea angivet i % av fastighetsarean inom egenskaps-
området 

Marken får inte förses med byggnad. För att säkerställa sikten vid 
utfarten mot Källstorpsvägen samt att säkerställa skyddsavståndet till 
järnvägen. 

Maximal fastighetsarea i kvadratmeter. Bestämmelsen avser att re-
glera fastighetsstorleken för friliggande villa 

Endast friliggande villor.  

Tekniskanläggning, pumphus för kommunalt VA 

Största byggnadsarea angivet i % av fastighetsarean inom använd-
ningsområdet 

Tekniskanläggning, transformatorstation 

Flerbostadshus eller rad-/parhus sammanbyggda i tomtgräns. 

Största byggnadsarea angivet i m² 
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Administrativa bestämmelser 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Genomförandetiden är 15 år 
från den dag planen vunnit laga kraft.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Högsta tillåtna byggnadshöjd i meter. Planförslaget innehåller olika 
höjdregleringar. Större delen av området är höjden 8,2 meter, vilket 
möjliggör för byggnader i två våningar. Där flerbostadshus föreslås 
är höjden satt till maximalt 11 meter vilket möjliggör för tre våning-
ar.  

Största takvinkel i grader. 

För att säkerställa trafiksäkerheten avseende sikt regleras delar av 
kvartermarken med utfartsförbud. Förbudet gäller även vid flerbo-
stadshus så att endast en gemensam utfart korsar gc-vägen. 

Endast komplementbyggnad får placeras. Ingen huvudbyggnad får 
placeras på grund av bullerutsatt läge vid järnvägen. 

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Dagvatten 
ledning behöver anslutas till dagvattendike. 

Marklov krävs även för ingrepp i åkerholmar och odlingsrösen. 

Gäller ej skötsel eller gallring av vegetation 

Strandskyddet är upphävt. Detta gäller inom den administrativa 
gränsen. Kvartersmark 

Strandskyddet är upphävt. Detta gäller inom den administrativa 
gränsen. Allmän platsmark 
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Genomförande och konsekvenser 
 

Organisatoriska frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en garanterad byggrätt i 
enlighet med planen. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under 
genomförandetiden kan fastighetsägarna ha rätt till ersättning av kommunen. 

 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det 
innebär att kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av dessa områden. 
Den del av Källstorpsvägen som ingår i Källstorp GA:2 övergår till att ingå i 
kommunens ansvar. 

 

Etapputbyggnad 
Eftersom detaljplanområdet är så pass stort kommer genomförandet av planen 
delas in olika byggnadsetapper. Antalet etapper beror helt på efterfrågan på 
villatomter. Första etappen utgår från Ester Bagerskas väg i den västra delen av 
planområdet. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 
Allmänt 
De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs per fastighet och rättighet. 
Förändringarna framgår av tabell och karta nedan. Arealuppgifter för 
respektive område kan avläsas i särskild tabell. 

Avstyckning från Harby 1:81 söks och bekostas av Kalmar kommun, 
detsamma gäller inrättande av nya gemensamhetsanläggningar samt 
omprövning av Källstorp GA:2 och inrättande av nya 
gemensamhetsanläggningar. Ansökan om lantmäteriförrättning görs hos 
Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun. 

Kommunen bedömer att det inte krävs fastighetsindelningsbestämmelser för 
att kunna genomföra detaljplanen. Om behov uppstår, kan 
fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan. 
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Fastighet/ 

Gemensamhetsanläggning/ 

Rättighet 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Harby 1:81 Fastighetsbildning: Från Harby 1:81 ska områdena 1, 
3-8 och 10-17 avstyckas för bostadsändamål. Från 
Harby 1:81 ska område 2 avstyckas för skoländamål. 

På områdena 5, 12 och 15 ska ledningsrätt bildas för 
ledningar i u-områden. Dagvattenledningar 

Områdena 9 och 18 kan avstyckas för teknisk anlägg-
ning (pumpstation) eller upplåtas med ledningsrätt för 
vatten- och avlopp. 

Områdena 19, 20 och 21 kan avstyckas för teknisk 
anläggning (transformatorstation) eller upplåtas med 
ledningsrätt för starkström. 

Källstorp 6:1, Källstorp 6:2, 
Källstorp 1:17 

Fastigheterna får egenskapsbestämmelser där 
 möjligheten till avstyckning regleras med  
en minsta fastighetsstorlek (se d2 på plankartan). Fas-
tigheterna får även andra egenskapsbestämmelser 
som reglerar byggnationens omfattning och utform-
ning. Bestämmelser om strandskydd upphävs på fas-
tigheterna (aktuellt inom ett litet område närmast 
vägen). 

Källstorp 6:6 Fastigheten får egenskapsbestämmelser som reglerar 
byggnationens omfattning och utformning. 

Gemensamhetsanläggning 

Källstorp ga: 2 (väg) 

Anläggningsförrättning: Kommunen är huvudman 
för allmän plats och får efter planens antagande an-
svar för vägar och andra allmänna platser. Detta gäller 
även de delar av Källstorpsvägen som ligger inom 
planområdet. Omprövning av Källstorp ga:2 ska där-
för göras, så att den del av Källstorp ga:2 som ligger 
inom planområdet inte längre ska ingå i gemensam-
hetsanläggningen. 

Nya gemensamhets- 
anläggningar 

För område 6 kan det bli aktuellt att bilda gemensam-
hetsanläggning för gemensamma funktioner som till 
exempel utfartsväg, ledningar, miljöhus, parkering etc. 
Den mark som ska användas gemensamt kan lämplig-
en också bildas som marksamfällighet för samma 
fastigheter som ska delta i gemensamhetsanläggning-
en. 
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0880K-08/66.3 
Befintligt servitut 

Väg för jordbrukstransporter. Servitutet gäller den 
grusväg som korsar befintlig bostadsfastighet Käll-
storp 1:17. Ingen ändring krävs. 

0880K-12/112.1 
Befintlig ledningsrätt 

E.ON Elnät Sverige AB. Ledningsrätten avser en 
starkströmsledning i östra delen av planområdet ut-
med Källstorpsvägen. Ledningen ligger i vägområde 
enligt planen. Ingen ändring krävs.  

Arrende: 
00812-009 
00812-010 

Arrenden som gäller på delar av Harby 1:81 sägs upp 
av Kalmar kommun i samband med planarbetet. 

 

 

 
Karta som tillsammans med tabellen ovan visar de fastighetsrättsliga förändringarna som 
planen medför för berörda fastigheter. 
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Tabell som visar områdesnummer 
och arealer 

Område 
Areal 

m2(ca) 
Tillhör idag 

fastighet 

1 4989 Harby 1:81 

2 7968 Harby 1:81 

3 2295 Harby 1:81 

4 2098 Harby 1:81 

5 3408 Harby 1:81 

6 3271 Harby 1:81 

7 5044 Harby 1:81 

8 5111 Harby 1:81 

9 491 Harby 1:81 

10 3220 Harby 1:81 

11 12256 Harby 1:81 

12 3312 Harby 1:81 

13 2095 Harby 1:81 

14 5391 Harby 1:81 

15 6249 Harby 1:81 

16 4772 Harby 1:81 

17 2855 Harby 1:81 

18 414 Harby 1:81 

19 36 Harby 1:81 

20 36 Harby 1:81 

21 288 Harby 1:81 
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Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 
I samband med detaljplanens granskningsskede har projektering samt en 
dagvattenutredning genomförts, även fastighetsgränser har fastighets-bestämts 
i planområdets södra- och norra del. I samband med bygglov och utbyggnad av 
infrastruktur behövs en mer fördjupad geoteknisk utredning. 

 

Ekonomiska frågor 
Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Kostnader 
Framöver avses medel äskas från investeringsbudgeten för en övergång samt 
en stig längs med det dagvattendike som finns i västra delen av naturområdet 
inom planområdet. Dessa åtgärder anses inte bara vara av nytta för dem inom 
planområdet utan är till gagn för hela Trekanten och bör därför finansieras 
inom investeringsbudgeten. 

Kommunens exploateringsbudget får kostnader för: 

• Framtagande av detaljplan med tillhörande utredningar  
(geoteknik, projektering m.m.) 

• Utbyggnad av allmän platsmark 

• Kostnader för markanvisning 

• Kostnader för fastighetsbildning 

Kommunens kostnader i exploateringsbudgeten för genomförandet av detalj-
planen bedöms inte täckas av de intäkter som markförsäljning i området kom-
mer att generera. 

För i planförslaget redovisade allmänna platser uppstår drifts- och 
skötselkostnader framöver. 

 

Intäkter 
Kommunen får intäkter för markförsäljning av tomter för flerbostadshus, par- 
och radhus samt villatomter inom planområdet. Villatomterna kommer att 
säljas via den kommunala tomtkön och de tomterna där rad-/parhus och 
flerbostadshus planeras kommer att säljas via markanvisning. 

 

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare och rättighets-
havare 
För de fastighetsägare som i dagsläget inte är anslutna till det kommunala 
vatten- och avloppsnätet tillkommer en anslutningsavgift. Nuvarande 
arrendator av jordbruksmarken har sagts upp men ska fortsättningsvis 
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arrendera de delar av planen som inte ingår i etapp1. När planförslaget är fullt 
utbyggt upphör möjligheten till arrende. 

 

Ekonomiska konsekvenser för ledningsdragare 
Kalmar Vatten AB får kostnader för anläggande och drift av allmänna vatten- 
och avloppsledningar, allmänna dagvattenanläggningar och pumpstationer 
inom planområdet. Kalmar Vatten AB får intäkter för anslutningsavgifter. 

E.On får kostnader för utbyggnad av elnät samt transformatorstation och in-
täkter för anslutningsavgifter. 

Skanova får kostnader för utbyggnad av fibernätet samt intäkter för anslut-
ningsavgifter. 

 

Planavgift 
Planavgift ska inte utgå vid bygglov, eftersom plankostnaden regleras i ett 
särskilt avtal. 

 

Konsekvenser av planens genomförande 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Enligt PBL 5:18 ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om 
”detaljplanen medger en användning av mark eller av byggnader eller andra 
anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller 
hushållningen med mark och vatten och andra resurser. 
Miljökonsekvensbeskrivningen skall möjliggöra en samlad bedömning av en 
planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på miljön, hälsan och 
hushållningen med mark och vatten och andra resurser”. För att avgöra om en 
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas görs en behovsbedömning med 
syfte att ta reda på om en betydande miljöpåverkan uppstår till följd av 
detaljplanen. 

 

Behovsbedömning 
Kommunen har gjort en behovsbedömning och i den bedömt att 
genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte. Relevanta 
miljöaspekter behandlas i planbeskrivningen. 

 

Sociala konsekvenser 
Trekanten utgörs idag främst av villabebyggelse. Bristen på mindre bostäder 
såsom lägenheter, rad- eller parhus gör det svårt att bo kvar i Trekanten om 
levnadsvillkoren ändras. Vid ålderdom, separation eller under studietiden kan 
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det vara önskvärt med en mindre bostad, som alternativ till villa med stor 
trädgård. Planen föreslår därför en blandad bebyggelse vilket gynnar flera 
samhällsklasser och åldersgrupper vilket bidrar till ökad mångfald och 
jämställdhet. 

 

Mark- och vattenförhållanden 
Genomförande av planen medför att jordbruksmark exploateras. Planområdet 
är utpekat i översiktsplanen som utredningsområde för bostäder, vilket bedöms 
som ett väsentligt samhällsintresse. Stor hänsyn har tagits till befintliga 
grönområden och åkerholmar. Det finns inga kända markföroreningar inom 
områden där planen föreslår exploatering. Eventuella överskottsmassor som 
uppkommer i samband med genomförandet bör kunna användas för utfyllnad 
i låga markpartier och vid anläggning av gator och infrastruktur.  

Dagvatten ska hanteras inom planområdet. Befintlig dagvattendamm utökas 
och förbättras och kompletteras eventuellt vid behov med ytterligare en 
dagvattendamm. Detta görs för att inte försämra statusen för Ljungbyån/ 
Smedstorpsån-Gunnaboån. En dagvattenutredning har tagits fram av Kalmar 
Vatten AB (se ”ändrade mark- och vattenförhållanden”)  

 

Natur och kultur 
Stor hänsyn har tagits till platsens befintliga naturvärden. De grönstråk som 
finns utpekade i översiktsplanen har tillgodosetts samt att bebyggelsen har 
placerats för att bevara åkerholmar, skog och andra naturvärden. 

 

Befintlig bebyggelse 
Den befintliga bebyggelsen ansluts i samband med detaljplanens genomförande 
till kommunalt vatten och avlopp. I övrigt påverkas inte de befintliga 
fastigheterna av planen. 

 

Tillgänglighet och infrastruktur 
I samband med att planområdet byggs ut förväntas en större trafikbelastning 
på både Ester Bagerskas väg och Källstorpsvägen. Parkeringsbehovet för den 
nya exploateringen ska ske enligt kommunens riktlinjer. I samband med 
genomförandet kommer gång- och cykelvägen från Ester Bagerskas väg att 
byggas ut. Planförslaget säkerställer även en väst/östlig gång- och cykelpassage 
som finns utpekad i översiktsplanen. Genom att stigar och passager anläggs 
ökar tillgängligheten till naturområden och åkerholmar i området.  
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Service 
Planen möjliggör en ny förskola med sex avdelningar.  

 

Teknisk försörjning  
Efter att planen vunnit laga kraft ska planområdet på sikt införlivas i det 
kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Detta innebär att de 
befintliga fastigheterna ska anslutas till det kommunala VA-systemet i takt med 
att planområdet etapper exploateras. I samband med genomförandet byggs det 
befintliga dagvattensystemet ut och förbättras. I takt med den etappuppdelade 
exploateringen genomförs, byggs el- och fibernät ut i GATA eller NATUR. 

 

Störning och risk 
Planerad bebyggelse ligger under gällande riktvärde för trafikbuller. Delar av 
befintlig bebyggelse klarar inte gällande riktvärden för nybyggnation. Vid om- 
eller tillbyggnad behöver åtgärder vidtas. 
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Tidigare ställningstaganden 
Överkommunala beslut 
Riksintressen 
Planområdet omfattas inte av något riksintresse, norr om planområdet finns 
riksintresset järnväg samt riksintresse för naturvård Ljungbyån. Den planerade 
bebyggelsen bedöms inte påverka något riksintresse negativt. Dagvatten från 
planområdet ska omhändertas innan det når Ljungbyån. Det föreligger inte 
heller någon störningsrisk från järnvägen för den planerade bebyggelsen. 

 

Fornminnen 
Det finns inga kända fornminnen inom planområdet. 

 

Strandskydd 
Ljungbyån har 100 meter strandskydd vilket berör planen något i den 
nordöstra delen. Det befintliga dagvattendiket samt sedimentdamm som finns 
på platsen idag har inga naturvärden eller artrikedom enligt 
naturvärdesinventeringen.  

 

Miljökvalitetsnormer 
Regeringen har fastställt riktlinjer för utomhusluft, omgivningsbuller (ej aktuellt 
i Kalmar) och vatten, dessa normer är huvudsakligen baserade på krav i EU-
direktiv och syftar till att skydda människors hälsa och miljön.  

 

Utomhusluft  
Miljökvalitetsnormer (MKN) gäller för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, 
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), arsenik, kadmium, 
nickel, bensen(a)pyren och ozon. I Kalmar genomfördes mätningar under 
2003-2004 vilka sammanställts av Kalmar läns luftvårdsförbund. MKN 
överskreds inte för något utsläpp. Dock överskreds de nationella miljömålen 
för exempelvis bensen.  

 

Vatten 
För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört 
miljökvalitetsnormer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). 
Vattenmyndigheterna beslutade i december 2016 om de normer 
(=kvalitetskrav) som ska gälla för yt- och grundvatten. Ytvattenförekomsten är 
en del av Ljungbyån som benämns Ljungbyån: Smedstorpsån – Gunnaboån. 
Den har god kemisk (utom överallt överskridande ämnen) och god ekologisk 
status. Den ska behålla sin goda status. Delar av Ljungbyån (norr om 
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planområdet) är även Natura 2000-område och dess gynnasamma status ska 
bibehållas. Där finns bland annat ett skyddsvärt bestånd av storvuxen 
havsöring och den fridlysta hårklomossan längs med ån. 
Grundvattenförekomst i sydvästra delen av området Ås vid Trekanten. God 
kemisk och kvantitativ status, med risk att inte uppnå god kemisk status på 
grund av väg och åkermark. Byggandet får inte riskera att försämra statusen. 
Genom att planförslaget med dess föreslagna dagvattenåtgärder inte medför 
någon försämring av vattenkvaliten i Ljungbyån bedöms inte 
miljökvalitetsnormerna eller Natura-2000 området påverkas negativt. 

 

Översiktsplaner  
Översiktsplan Kalmar kommun 
I den kommunomfattande översiktsplanen är planområdet utpekat som 
utredningsområde för bostäder. Genom området finns ett grönområde som är 
en del av ett större sammanhängande rekreationsstråk. I översiktsplanen visas 
även ett vandringsstråk som går i öst-västlig riktning genom planområdet. 
Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner. 

 

Tematiskt tillägg till översiktsplanen  
Kalmar kommun har tagit fram dokumentet Vatten och avlopp, Tematiskt 
tillägg till översiktsplanen, Kalmar kommun, Antagen av kommunfullmäktige 
25 januari 2016.  

I dokumentet anges följande mål för en hållbar dagvattenhantering:  

• Dagvattnet ska ses som en resurs i planering och stadsbyggande.  
• Dagvattnet ska hanteras säkert för byggnader, övriga anläggningar samt 

värdefull natur- och kulturmiljö samt för biologisk mångfald.  
• Dagvattnet ska tas om hand för ett på platsen lämpligt sätt från este-

tisk, biologisk och säkerhetssynpunkt.  
• Föroreningar i dagvattnet ska förebyggas och begränsas vid källan. 

Reningsåtgärder ska sättas in så nära föroreningskällan som möjligt.  
• Dagvattnets belastning på ledningssystem och recipienter ska minime-

ras, både vad gäller föroreningar och flöden.  

I Planförslaget lämnas utrymme för att det existerande öppna dagvattensyste-
met som finns idag kan kompletteras. Detta kan med fördel göras på ett sätt 
som gynnar den biologiska mångfalden samt säkerheten genom att slänter 
flackas ut. Dagvattensystemet kan även fungera som ett estetiskt tillskott för 
området med dess närhet till bebyggelse. 
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Kommunala program och beslut i övrigt 
Kommunfullmäktigte antog i början av 2017 ett belysningsprogram som 
inventerat stora delar av Kalmar kommun. Den tillkommande belysningen på 
villagator samt gång- och cykelvägar ska utföras enligt de riktlinjer som 
belysningsprogrammet föreslår. 

 

Dispens 
Kalmar kommun har sökt och beviljats dispens för flytt av biotopskyddade 
stenrösen som planlagts med kvartersmark. 
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GRUNDKARTA över
Del av Harby 1:81 m.fl.
Kalmar kommun

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN:
Utdrag ur Kalmar kommuns baskarta,
samt kontroll med nymätning.

Koordinatsystem SWEREF 99 16 30.
Höjdsystem RH 2000.

Samhällsbyggnadskontoret, Kalmar kommun
ansvarar ej för bifogande ledningar.

Upprättad på samhällsbyggnadskontoret,
verksamhet stadsingenjör 2018-11-01.

Marcus Eriksson                            Simon Vestlund
Lantmäteriingenjör                         Kartingenjör

Grundkartans beteckningar

Upphävt Strandskyddsområde

Strandskydd

s Servitut
lr Ledningsrätt

s:1 Samfällighet
ga:1 Gemensamhetsanläggning

Vatten/Damm/Bassäng

Bostadshus, fasadlinjen redovisad

Bostadshus, takkonturen redovisad

Uthus, fasadlinjen redovisad

Uthus, takkonturen redovisad

Byggnad i allmänhet, fasadlinjen redovisad

Byggnad i allmänhet, takkonturen redovisad

Skärmtak

Transformatorbyggnad

\ \

Staket
J J Stödmur/Kaj

1
Höjdkurvor
Häck
Mur
Slänt
Vattendrag/dike

²

Vattendrag/dike*
Kantsten
Anläggning
Cykel/gångväg
Vägkant
Ägoslagsgräns
Fast fornlämning
Teleledning
Elledning
Fjärrvärme

Traktgräns
Fastighetsgräns

! ! ! ! ! ! Rättighetsgräns

Ê Elstolpe/telestolpe

K Brunn
Belysningsstolpe[!

Brygga
Trappa

GatunamnDunövägen

Traktnamn/kvartersnamnRINKABY
Fastighetsbeteckning12:3

Lantmäterimyndigheten
i Kalmar kommun

Aktbet:................................

2017-08-28

Antagandehandling

Placering

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 år  från den dag planen vinner laga kraft., PBL 4 kap. 21 §

Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats., PBL 4 kap. 7 §

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §

Ändrad lovplikt, fastighetsplan
a1

Marklov krävs även för ingrepp i åkerholmar och odlingsrösen. Allmän plats, PBL 4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Strandskydd
a2

Strandskyddet är upphävt. Detta gäller inom den adminstrativa gränsen. Kvartersmark, PBL 4 kap. 17 §

a3
Strandskyddet är upphävt. Detta gäller inom den adminstrativa gränsen. Allmän plats, PBL 4 kap. 17 §

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

PARK Park, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

VÄG Väg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GÅNGCYKEL Gångväg, Cykelväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
S Skola, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E1
Pumpstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E2
Transformatorstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Utformning
parkering Parkeringsplats får anordnas, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

gång och cykel Gångväg i form av grusad gång- och cykelväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

bollplan Bollplan , PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Rensningsyta Rensningsyta  för dagvattendike, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

Utfart

Ø P

ØP Utfart får inte anordnas, PBL 4 kap. 9 §

dagvattenanläggning Dagvattenanläggning ska anordnas, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

f2 Endast friliggande villor eller rad-/ parhus sammanbyggda i tomtgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Endast friliggande villor, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Flerfamiljshus eller rad-/parhus sammanbyggda i tomtgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

G0
Största takvinkel är angivet värde i grader, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

)0,0 Högsta byggnadshöjd angivet i meter , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 0% Största byggnadsarea angivet i % av fastighetsarean
inom användningsområdet, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 0 Största byggnadsarea angivet i m², PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Z1
Åkeri, garage, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

e1 0% Största byggnadsarea angivet i % av fastighetsarean
inom egenskapsområdet, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighet

d2 00 Minsta fastighetsstorlek angivet i kvadratmeter, PBL 4 kap. 18 § 1 st

d1 00 Största fastighetsstorlek angivet i kvadratmeter, PBL 4 kap. 18 § 1 st

p1
Bostadsbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från gata samt angränsande fastighet, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p2
Komplementbyggnad ska placeras minst 6 meter från gata med angöringssidan, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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      § 14 Revidering avtal och reglemente för hjälpmedelsnämnden. 
 

Handling 

 Tjänsteutlåtande 2019-03-18 – ”Revidering avtal och reglemente för 
hjälpmedelsnämnden” 
Förslag till avtal 
Förslag till verksamhetsbeskrivning, bilaga 1  
Förslag till reglemente, bilaga 3 
Förslag till Budget och verksamhetsuppföljning, ny bilaga 4 

  

Bakgrund 

Hjälpmedelsnämnden tog beslut om förslag till revidering av avtal med 
länets kommuner angående hjälpmedelsverksamheten och revidering av 
reglemente för hjälpmedelsnämnden vid sitt sammanträde 181123. 
Anledningen till att förändringar i reglemente och avtal behöver ses över är 
dels att region- förbundet ändras och primärkommunala nämnden inte 
kommer att finnas kvar och dels revisorernas rapport kring 
hjälpmedelsnämndens verksamhet. 
 
Hjälpmedelsnämnden föreslår förändringar i ”Avtal om gemensam nämnd 
för hjälpmedelsverksamhet” med att: 

- ta bort ej aktuella bilagor i avtalet.  
- ny bilaga 4 Budget och verksamhetsuppföljning. 
- förändring i 2§ Nämndens sammansättning. 
- förändring i 4§ Administration. 
- förändring §5 Insyn och inflytande i förvaltningen. 
- förändring §6 Uppföljning. 
- förändring §7 Kostnadsfördelning 
- förändring 10 § Avtalstid. 

 
I ” Verksamhetsbeskrivning för gemensam Hjälpmedelsverksamhet mellan 
kommunerna i Kalmar län” föreslås förändring av: 

- § 5 tas bort. 
- § 9 Kvalitet – uppföljning. 
- § 10.1 Revidering av fördelningsprinciper. 

 
 
I ”Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten mellan 
kommunerna i Kalmar Län” föreslås förändring av: 

- 4 § Nämndens sammansättning 
- 13 § arbetsutskott 
- 14 § beredning av ärenden 
- 17 § ersättning till förtroendevalda 

 
Tillägg till avtalet: 

- Ny bilaga 4 ” Budget och verksamhetsuppföljning”. 
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Samtliga förändringar redovisas i bilagor förslag till avtal och förslag till 
reglemente. 
 
Förslag till ny avtalstext och förändringar i reglementet ska beslutas av 
respektive fullmäktige i avtalskommunerna. Nytt avtal ska sedan 
undertecknas av ansvarig i respektive kommun. 
 
Vid hjälpmedelsnämnden 181123 beslutades att: 
  
”Förslag till nytt avtal och reglemente beslutas på hjälpmedelsnämndens 
första sammanträde i januari. Förnyat avtal och reglemente därefter till 
respektive kommuns fullmäktige för beslut och undertecknande”. 

  

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden beslutar att godkänna förslaget till revidering av 
”Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet”, revidering av ” 
Verksamhetsbeskrivning för gemensam Hjälpmedelsverksamhet”, 
revidering av ”Reglemente för gemensam nämnd” och att lägga till bilaga 4 
”Budget och verksamhetsuppföljning” samt att överlämna förslagen för 
beslut och undertecknande till respektive kommuns fullmäktige. Nämnden 
beslutar även att följande tillägg/förändringar ska göras i handlingarna:  

- Benämningen ”verksamhetschef” är den arbetstitel som ska 
användas i alla KHS:s handlingar och benämningen 
”hjälpmedelschef” ska tas bort i alla handlingar.  

- Under § 10 i förslaget ”Avtal om gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamhet” så ska årtalet 2022 ändras om till 2021.  

- Under § 4 i bilaga 3 ”Reglemente för gemensam nämnd” så bör 
det stå att nämndens presidium består av ordförande, vice 
ordförande och andre vice ordförande istället för det angivna 
”ledamot från Oskarshamn”. 

- Formuleringen ”Ekonomirapport till hjälpmedelsnämnden efter 
februari, juni och oktober” stryks i avsnittet som berör 
förvaltningschefens/förvaltningens uppföljning i bilaga 4 
”Budget och verksamhetsuppföljning”. 

__________  

 

 
 
Sekreterare  Peter Notini 
 
 
 

Justeras  Michael Ländin Gunilla Karlsson 
 Ordförande  
 
  
Anslaget på Kalmar kommuns anslagstavla den 9 april 2019



 
Handläggare Tjänsteutlåtande                  
Kari Lindén Datum 20190318       

KHS 
(Kommunal hjälpmedelssamverkan i 

Kalmar 
län) 

Franska vägen 10 
393 56 Kalmar 

Tel  0480-45 00 00 vx 
Fax 0480-45 28 50 
khs@kalmar.se 
www.kalmar.se 

Besöksadress Kalmar 
Franska vägen 10 
Besöksadress Västervik 
Timmergatan 2B 

 

 
 
 
 
 
 
Revidering avtal och reglemente för hjälpmedelsnämnden. 
 
 
 
Förslag till beslut 
 
Hjälpmedelsnämnden beslutar att godkänna förslaget till revidering av ”Avtal 
om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet”, revidering av ” Verksam-
hetsbeskrivning för gemensam Hjälpmedelsverksamhet”, revidering av ”Reg-
lemente för gemensam nämnd” och att lägga till bilaga 4 ”Budget och verk-
samhetsuppföljning” samt att överlämna förslagen för beslut och underteck-
nande till respektive kommuns fullmäktige. 
 
 
 
Bakgrund 
 
Hjälpmedelsnämnden tog beslut om förslag till revidering av avtal med länets 
kommuner angående hjälpmedelsverksamheten och revidering av reglemente 
för hjälpmedelsnämnden vid sitt sammanträde 181123. Anledningen till att 
förändringar i reglemente och avtal behöver ses över är dels att regionförbun-
det ändras och primärkommunala nämnden inte kommer att finnas kvar och 
dels revisorernas rapport kring hjälpmedelsnämndens verksamhet. 
 
Hjälpmedelsnämnden föreslår förändringar i ”Avtal om gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamhet” med att: 

- ta bort ej aktuella bilagor i avtalet.  
- ny bilaga 4 Budget och verksamhetsuppföljning. 
- förändring i 2§ Nämndens sammansättning. 
- förändring i 4§ Administration. 
- förändring §5 Insyn och inflytande i förvaltningen. 
- förändring §6 Uppföljning. 
- förändring §7 Kostnadsfördelning 
- förändring 10 § Avtalstid. 

 
 
 

mailto:khs@kalmar.se
http://www.kalmar.se/
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I ” Verksamhetsbeskrivning för gemensam Hjälpmedelsverksamhet mellan 
kommunerna i Kalmar län” föreslås förändring av: 

- § 5 tas bort. 
- § 9 Kvalitet – uppföljning. 
- § 10.1 Revidering av fördelningsprinciper. 

 
 
I ”Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten mellan 
kommunerna i Kalmar Län” föreslås förändring av: 

- 4 § Nämndens sammansättning 
- 13 § arbetsutskott 
- 14 § beredning av ärenden 
- 17 § ersättning till förtroendevalda 

 
Tillägg till avtalet: 

- Ny bilaga 4 ” Budget och verksamhetsuppföljning”. 
-  

 
Samtliga förändringar redovisas i bilagor förslag till avtal och förslag till regle-
mente. 
 
Förslag till ny avtalstext och förändringar i reglementet ska beslutas av respek-
tive fullmäktige i avtalskommunerna. Nytt avtal ska sedan undertecknas av 
ansvarig i respektive kommun. 
Vid hjälpmedelsnämnden 181123 beslutades att: 
  
”Förslag till nytt avtal och reglemente beslutas på hjälpmedelsnämndens första 
sammanträde i januari. Förnyat avtal och reglemente därefter till respektive kom-
muns fullmäktige för beslut och undertecknande” 
 
 
Kari Linden 
Hjälpmedelschef 
 

 
 
Bilaga:  

- Förslag till avtal. 
- Förslag till verksamhetsbeskrivning, bilaga 1 
- Förslag till reglemente, bilaga 3. 
- Förslag till Budget och verksamhetsuppföljning, ny bilaga 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

AVTAL OM GEMENSAM NÄMND FÖR 
HJÄLPMEDELSVERKSAMHET 
 
Mellan Borgholms kommun, Emmaboda kommun, Hultsfreds kommun, Högsby kommun, 
Kalmar kommun, Mönsterås kommun, Mörbylånga kommun, Nybro kommun, Oskarshamns 
kommun, Torsås kommun, Vimmerby kommun, Torsås Kommun och Västerviks kommun. 
Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län är till för samverkan angående rehabilitering och 
försörjningsverksamhet för tekniska hjälpmedel. För nämndens arbete gäller reglemente enligt 
bilaga 3. 
 

Avtalshandlingar med bilagor och dess inbördes ordning 

Följande handlingar utgör delar av avtalet. 
 
Avtal om inrättande av gemensam nämnd för kommunerna i Kalmar läns gemensamma 
hjälpmedelsverksamhet – denna handling. 
 

 Bilaga 1 – Verksamhetsbeskrivning för gemensam Hjälpmedelsverksamhet mellan 
kommunerna i Kalmar län 

 Bilaga 2 – Överenskommelse om delaktighet i upphandling och sortimentsgruppsarbete 

 Bilaga 3 – Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten 

 Bilaga 4 – Budget och verksamhetsuppföljning   
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1 § Uppgifter m.m. 

Kalmar kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden. Nämnden ingår i 
värdkommunens organisation. Nämnden ansvarar gentemot de olika huvudmännen för den 
verksamhet och de uppgifter som de samverkande kommunerna enligt detta avtal lagt på 
nämnden.  
 
Nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter beträffande avancerade tekniska 
hjälpmedel och driften av en länsövergripande enhet, Hjälpmedelsenheten i Kalmar län 
(hädanefter kallad KHS). I detta ingår funktioner för upphandling, inköp, lagerhållning, teknisk 
service, rådgivning/utprovning, recirkulation, distribution, utbildning, utveckling, information, 
ekonomisk redovisning, IT-stöd samt sammankallande för sortimentgrupp. För 
verksamhetsbeskrivning se bilaga 1. De samverkande kommunerna fastställer ett gemensamt 
sortiment. Service ges på lika villkor för kommunerna. 
 
De samverkande kommunerna är överens om att samarbetet skall bedrivas med ett likställt och 
demokratiskt arbetssätt. 

2 § Nämndens sammansättning 

Den gemensamma nämnden ska bestå av 12 ledamöter och 12 ersättare. Respektive kommun 
utser en ledamot och en ersättare. Kalmar kommuns ledamot är ordförande och Västerviks 
kommuns ledamot är vice ordförande och Oskarshamns kommuns ledamot är 2:e vice 
ordförande i hjälpmedelsnämnden. 
 
Nämndens presidium består av ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande 

3 § Mandatperiod 

Den gemensamma nämndens mandatperiod skall vara fyra år räknat från den 1 januari året efter 
det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet.  
 
Nämndens verksamhet skall dock upphöra tidigare om uppsägning (se nedan om uppsägning 
under 10 §) av detta avtal sker före mandatperiodens utgång.  

4 § Administration 

Värdkommunen har ansvaret för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt för 
planering och administration av nämndens verksamhet.  
 
Verksamhetschef för KHS verksamhet har ansvaret för beredning och verkställighet av 
nämndens beslut samt för planering och administration av nämndens verksamhet.  
 
Den för uppgiften inrättade hjälpmedelsenheten (KHS) har ansvaret för den praktiska 
hjälpmedelsverksamheten. Verksamhetschef för KHS är föredragande i nämnden.  
 

5 § Insyn och inflytande i förvaltningen  

De samverkande kommunerna har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller 
nämndens verksamhet. Nämnden skall till respektive kommun kvartalsvis rapportera hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är, detta görs av 
hjälpmedelnämndens ekonom enligt KHS plan verksamhet och budgetuppföljning (Bilaga 4). 
 
Hjälpmedelsenheten har en ledningsgrupp bestående av tjänstepersoner. Varje kommun ska utse 
en ordinarie ledamot och en ersättare i ledningsgruppen. Ordförande, tillika sammankallande, för 
ledningsgruppen är Verksamhetschefen för KHS. Ledningsgruppen ska föreslå inriktning av 
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verksamheten, följa utvecklingen av verksamheten samt i övrigt bevaka kommunernas intressen. 
Budget och bokslut ska underställas ledningsgruppen för synpunkter. Ledningsgruppen har vid 
behov möjlighet att låta andra än ledamöterna närvara. Ledningsgruppens ledamöter ansvarar för 
information och rapportering till alla delar i sina respektive organisationer. 
 
Ledningsgruppen ska sammanträda minst åtta gånger per år.  

§ 6 Uppföljning 

Uppföljning av verksamheten skall ske enligt bilaga 4. Ledningsgruppen kan även föreslå för 
nämnden vad som skall följas upp.  

§ 7 Kostnadsfördelning 

Efter beredning i hjälpmedelsnämnden skall kommunfullmäktige i värdkommunen fastställa 
budget och verksamhetsplan för nämnden. Förslag till budget och verksamhetsplan skall tillställas 
kommunerna senast den 31 januari varje år.  
 
De samverkande kommunerna svarar för nämndens och hjälpmedelsenhetens kostnader. 
Respektive kommun skall utge en årlig avgift till verksamheten med en invånarbaserad andel 
(antalet kommuninvånare/antalet invånare i de samverkande kommunerna) av de totala 
kostnaderna. Vid beräkning av budgeten skall invånarantalet den 1 november föregående år ligga 
till grund för beräkningen.  
 
Den årliga avgiften skall erläggas halvårsvis i förskott, under mars och september varje år, efter 
faktura från hjälpmedelsenheten. 
 
Ekonomisk avstämning skall ske enligt 6§. Verksamhetschefen för KHS skall omgående meddela 
de samverkande kommunerna resultatet av avstämningen.  
 
Vid avveckling av verksamheten svarar de samverkande kommunerna för kostnaderna enligt 
samma fördelningsgrund som i andra stycket ovan. 

8 § Äganderätt till egendom 

Var och en av de samverkande kommunerna behåller äganderätten till de inventarier, varulager 
och reservdelslager som den kommunen äger vid ingången av giltighetstiden för detta avtal och 
som de därefter förvärvar.  

9 § Försäkring 

Den kommun som har äganderätt till egendom som nyttjas i hjälpmedelsverksamheten har 
ansvaret för att egendomen är försäkrad.  

10 § Avtalstid 

Detta avtal gäller fr.o.m. den 1 januari 2019 t.o.m. den 31 december 2021. Därefter löper avtalet 
tills vidare med två kalenderårs uppsägningstid. 
 
Uppsägning kan tidigast ske efter 36 månader, det vill säga tidigast den 31 december 2021 för att 
träda i kraft den 1 januari två år senare. 
 
Uppsägning från någon part skall vara skriftlig.  

11 § Omförhandling 

Om de omständigheter som ligger till grund för detta avtal skulle väsentligt förändras har den 
berörda kommunen rätt att påkalla omförhandling av detta avtal.  
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12 § Tvister 

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol.  

13 § Avtalets giltighet 

Detta avtal gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i respektive kommun godkänt 
avtalet genom beslut som vunnit laga kraft. 
 
Avtalet är upprättat i tolv likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 

 
 
 
För Kalmar kommun 
Johan Persson, ordf. kommunstyrelsen 

 
 
 
För Västerviks kommun 
Dan Nilsson, ordf. kommunstyrelsen 

 
 
 
För Oskarshamns kommun 
Andreas Erlandsson, ordf. kommunstyrelsen 

 
 
 
För Nybro kommun 
Christina Davidson, ordf. kommunstyrelsen 

 
 
 
För Vimmerby kommun 
Ingela Nilsson Nachtweij, ordf. kommunstyrelsen 

 
 
 
För Mörbylånga kommun 
Matilda Wärenfalk, ordf. kommunstyrelsen 

 
 
 
För Hultsfreds kommun 
Lars Rosander, ordf. kommunstyrelsen 

 
 
 
För Mönsterås kommun 
Anders Johansson, ordf. kommunstyrelsen 

 
 
 
För Borgholms kommun 
Ilko Corkovic, ordf. kommunstyrelsen 

 
 
 
För Emmaboda kommun 
Johan Jonsson, ordf. kommunstyrelsen 

 
 
 
För Högsby kommun 
Stina Johansson Evertsson, ordf. kommunstyrelsen 

 
 
 
För Torsås kommun 
Henrik Nilsson Bokor, ordf. kommunstyrelsen 

 



 
 

Bilaga 1 

Verksamhetsbeskrivning för gemensam 
hjälpmedelsverksamhet mellan kommunerna i Kalmar län 

1 Bakgrund och mål för gemensam hjälpmedelsverksamhet 

Ett tjänsteutvecklingsprojekt om kommunernas framtida hjälpmedelsförsörjning har initierats av 
Kalmar läns kommuner. En kunskapsöversikt om olika möjligheter att bedriva framtida 
hjälpmedelsförsörjning har genomförts i Fokus regi med Regionförbundets primärkommunala 
nämnd, PKN, som uppdragsgivare. Tjänsteutvecklingsprojektet och kunskapsöversikten 
utmynnade i att elva av länets tolv kommuner har kommit överens om att från och med 2012-01-
01 inrätta en gemensam nämnd, kallad ”Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet mellan 
kommunerna i Kalmar län” för samverkan angående hjälpmedelsförsörjning för avancerade 
tekniska hjälpmedel och etablera en ny kommunal länsgemensam hjälpmedelsverksamhet, 
Kommunal Hjälpmedelssamverkan Kalmar län, KHS. Kalmar kommun är värdkommun för den 
gemensamma nämnden och arbetsgivare för KHS som levererar de varor och tjänster länets 
kommuner beslutat att samverka om. Kalmar kommun planerar en arbetsplats i Västervik och en 
arbetsplats i Kalmar. Varje kommun i länet planeras därutöver bedriva lokalt anpassad 
hjälpmedelsverksamhet. KHS och de lokala hjälpmedelsverksamheterna ersätter tidigare 
hjälpmedelsverksamheter där landstinget, vid sidan av egen hjälpmedelsverksamhet, även bedrev 
verksamhet för privata vårdgivare och för kommunernas räkning enligt löpande avtal.  

2 Kommunerna har skyldighet att inom sitt ansvarsområde vid behov 
tillhandahålla tekniska hjälpmedel 

Kommunerna har skyldighet att inom sitt ansvarsområde vid behov tillhandahålla tekniska 
hjälpmedel till sina invånare. Varje kommun äger sina respektive hjälpmedel och har det primära 
ansvaret för dem. Kommunerna har en lokal organisation för att förskriva, distribuera och 
hantera hjälpmedel till enskilda brukare/patienter. Kommunerna har således all direktkontakt 
med enskilda medborgare, brukarna/patienterna.  
 
KHS finns för att bistå respektive kommun i hjälpmedelsfrågor, främst avseende avancerade 
hjälpmedel, specialistkompetens och praktisk hantering kring hjälpmedlen. KHS levererar enbart 
till kommunerna.  

3 Samarbetet bedrivs på affärsmässiga grunder 

Samarbetet bedrivs på affärsmässiga grunder och med stor öppenhet kring kostnader och 
prissättningsmodeller. Samarbetet förutsätter också en stor delaktighet från respektive deltagande 
kommun kring sortimentsarbete, såväl inför upphandlingar som löpande under avtalsperioder. 

4 Målet med KHS 

Målet med KHS är att verksamheten sammantaget skall bedrivas med hög kompetens och mer 
kostnadseffektivt än om varje kommun organiserat sin egen hjälpmedelsverksamhet.  
 

5 Omfattning av samarbetet 

Samarbetet är indelat i tre delar 

 en obligatorisk del, KHS:s basutbud (punkt 11) 
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 en del där deltagande kommun väljer bland produkter från ett upphandlat ramavtal och 
bland standardiserade tjänster, KHS:s standardutbud (punkt 12) 

 en del där individuella speciallösningar hanteras, KHS:s specialöverenskommelser (punkt 
13). 

5.1 Revidering av deltagandet i samarbetet 

Omfattningen kan revideras årligen av deltagande kommun och/eller KHS. Sådan revidering 
skall anmälas till motparten senast i januari månad året innan verksamhetsåret. Observera att 
revidering av omfattning kan komma att påverka KHS:s priser och således påverkas även indirekt 
berörda deltagande kommuner.  

6 Produkter inom KHS 

KHS skall tillhandahålla gemensamt upphandlade produktramavtal avseende hjälpmedel. 
Produkterna köps av respektive kommun, varvid köparen primärt har det fulla ansvaret för 
produktens användning, underhåll, återanvändning och kassation.  

6.1 Produkter – leveranstider 

Leveranstider för nya produkter framgår av ramavtalen och respektive leverantör ansvarar för 
dessa leveranstider. 
 
För leveranstider av begagnade produkter ansvarar KHS.  

7 Tjänster och kompetenser inom KHS 

 Hjälpmedelskonsulent och hjälpmedelstekniker 

 Inköpare/upphandlare 

 Administration/ekonomi och IT-stöd 

 Logistik/förrådshantering och transporter av hjälpmedel 

 Reparation/rekonditionering och tvätt av hjälpmedel 

7.1 Tjänster – servicenivåer – tillgänglighet  

KHS garanterar servicenivåer och tillgänglighet gentemot deltagande kommun avseende tjänster i 
KHS:s basutbud och KHS:s standardutbud. Servicenivåer/tillgänglighet och priser kan justeras 
årligen.  

7.2 Tillfällig begränsning av servicenivå/tillgänglighet 

Tillfälliga begränsningar av servicenivå/tillgänglighet skall meddelas med minst två (2) veckors 
framförhållning. 

8 Kvalitet – uppföljning  

Kvalitetsuppföljning sker löpande och ska redovisas i samband med ledningsgruppens möten. 

8.1 Övergripande uppföljning av KHS 

Frågor av mer övergripande och/eller generell karaktär, samt justeringar av gällande avtal kring 
KHS hanteras av den gemensamma nämnden. Detsamma gäller hantering av över- respektive 
underskott i samband med avslutat verksamhetsår.  

9 Priser – fördelningsprinciper 

Priserna för de olika delarna i KHS baseras på olika typer av fördelningsprinciper, vilka skall vara 
tillgängliga och möjliga att kontrollera för samtliga deltagande kommuner.  
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9.1 Revidering av fördelningsprinciper 

Fördelningsprinciperna kan revideras i samband med budgetarbete för kommande år. 
 
Initiativ till revidering kan komma från KHS eller någon kommun, men en revidering kräver att 
minst sju av de tolv deltagande kommunerna röstar för den föreslagna förändringen. Uppnås inte 
sådan majoritet, kvarstår den befintliga fördelningsprincipen.  

10 Fördelningsnyckel – KHS basutbud 

Denna grundläggande och därför obligatoriska del av KHS, finansieras enligt en 
fördelningsnyckel som speglar varje deltagande kommuns proportionella andel av den 
sammanlagda befolkningen i Kalmar län. 
 
För att vara fullt transparent och medge utvidgning av medlemsantalet i KHS:s samarbete, skall 
denna fördelningsnyckel revideras årligen. Befolkningsstatistik 1 november året innan budgeten 
tas fram används som fördelningsnyckel.  
 
De kostnader som skall fördelas enligt denna nyckel är de övergripande och fasta kostnaderna för 
KHS:s verksamhet: 

 lokalkostnader 

 kostnader för stödsystem 

 kostnader för kontorsutrustning 

 verkstads- och förrådsutrustning 

 personalkostnader – ledning av KHS samt andra kostnader i enlighet med 
överenskommelse. 

11 Fördelningsnyckel – KHS:s standardutbud (konsumtion) 

Denna rörliga del av KHS finansieras genom att respektive nyttjare betalar för sin förbrukning 
enligt en självkostnadsbaserad á-prissättning (per timma, per styck eller motsvarande). Priset sätts 
av KHS efter att ha inhämtat uppskattade och/eller garanterade volymer från deltagande 
kommun. Priserna kan variera beroende på bland annat garanterade volymer. 
 
De kostnader som skall fördelas enligt denna nyckel är de volymberoende, rörliga kostnaderna 
för KHS:s verksamhet, det vill säga: 

 Personalkostnader; andel av personalkostnaden, inkl. omkostnader, motsvarande 
tidsåtgången för utprovning, anpassning, specialanpassning, reparation, samt i viss mån 
även besiktning och rekonditionering. 

 Kostnader för köpta tjänster av underleverantörer – exempelvis transporter, 
rekonditionering, sänghantering och lyfthantering (dessa kan preciseras som styckpriser, 
timpriser eller kostnad per tur/motsvarande). 

12 Fördelningsnyckel – KHS specialöverenskommelser 

Denna individuellt varierande del av KHS samarbetet finansieras av respektive deltagande 
kommun och baseras på KHS:s självkostnadskalkyl, inkl. riskpåslag, för att utföra den/de aktuella 
tjänsterna. 
 
Samtliga kostnader som uppstår med anledning av en beställning om en specialöverenskommelse 
skall belasta den aktuella deltagande kommunen.  

13 Betalningsvillkor 

KHS:s basutbud debiteras halvårsvis i förskott under mars och september varje år. 
 



  4 (4) 
    
 
KHS:s standardutbud och specialöverenskommelser debiteras utifrån faktisk förbrukning 
månadsvis i efterskott. 
 
Faktureringsvillkor är 30 dagar netto. 

14 Ansvar 

KHS ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande regler och bestämmelser. 
 
KHS ansvarar vidare för att de tjänster som utförs åt kommunerna utförs på ett professionellt 
sätt och i överensstämmelse med normal standard för respektive bransch/typ av åtagande. 

15 Ansvarsbegränsning 

KHS ansvarar för det fel eller den försummelse som ligger KHS till last vid utförande av uppdrag 
enligt detta avtal och skall ersätta den skada som åsamkats deltagande kommun eller tredje man 
gentemot vilken deltagande kommun svarar. Sådan ersättningsskyldighet skall dock vara 
begränsad till tio basbelopp, baserat på gällande basbelopp i oktober året före skadan uppstod. 
 
Vidare gäller att sådant fel eller försummelse skall påtalas till KHS senast inom en månad från det 
att det påstådda felet eller försummelsen upptäcktes av deltagande kommun, eller inom sex 
månader från det att felet eller försummelsen borde ha upptäckts av deltagande kommun. Om 
inte felet eller försummelsen påtalats inom dessa frister, kan inte längre KHS ställas till ansvar för 
saken.  
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Bilaga 3 
 

Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverk-
samhet mellan kommunerna i Kalmar län 
 
Kalmar, Borgholm, Mörbylånga, Nybro, Emmaboda, Mönsterås, Hultsfred, Vimmerby, 
Högsby, Oskarshamn, Torsås och Västervik kommuner har kommit överens om att fr.o.m. 
den 1 januari 2012 inrätta en gemensam nämnd kallad Kalmar läns kommuners Hjälpmedels-
nämnd, för samverkan angående tekniska hjälpmedel. Kalmar kommun är värdkommun för 
den gemensamma nämnden, som tillsätts i Kalmar kommun och ingår i dess organisation. 
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente antaget av respektive kommunfullmäktige 
i de samverkande kommunerna och ett mellan kommunerna ingånget samverkansavtal för den 
gemensamma nämnden. 

1 §     Uppgifter m.m. 

Den gemensamma nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter beträffande 
försörjningen av tekniska hjälpmedel. Utöver vad som följer av lag skall nämnden tillse att 
verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalet. 
 
Nämnde ska till respektive kommuns fullmäktige kvartalsvis rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 

2 §     Mandatperiod 

Den gemensamma nämndens mandatperiod ska vara fyra år räknat från den 1 januari året 
efter det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet. Nämndens verksamhet 
skall dock upphöra tidigare om uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens utgång. 

3 §    Sammanträden  

Den gemensamma nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämn-
den sammanträder i Kalmar kommun om inte nämnden bestämmer annat  

4 §    Nämndens sammansättning 

Den gemensamma nämnden ska bestå av 12 ledamöter och 12 ersättare. Respektive kommun 
utser en ledamot och en ersättare. Kalmar kommun utser ordförande, Västerviks kommun 
utser vice ordförande och Oskarshamn utser andre vice ordförande i nämnden. 
 
Nämndens presidium består av ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande. 

5 §    Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens 
ställe. 
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En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
en ersättare har inträtt i ledamotens ställe.  
 
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra när 
ärendet handlagts. 

6 §    Anmälan av förhinder 

Om en ledamot är förhindrad att delta vid ett sammanträde ska ledamoten kalla sin ersättare 
till sammanträdet. 
 
Om en ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ska snarast anmäla det till nämndens sekreterare. Ledamot som kallat ersättare 
att delta vid sammanträdet ska även anmäla detta till sekreteraren. 

7 §    Ordförande svarar för kallelsen till sammanträde. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald 
som får delta vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som hör till ett ärende ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat 
sätt. 
 
Kallelsen ska även för kännedom tillställas tjänstemännen i den i samverkansavtalet nämnda 
ledningsgruppen samt kommunkansliet (motsv.) i respektive kommun. 
 
När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern 
äldsta ledamoten göra detta. 

8 §    Ersättare för ordförande 

Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten uppgiften. Om ordföranden på grund av 
sjukdom eller annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden 
utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens 
samtliga uppgifter. 

9 §    Justering och anslag av protokoll m.m. 

Nämndens protokoll justeras av en ordförande och en ledamot. 
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.  Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
Justering av nämndens protokoll ska tillkännages på var och en av de samverkande kommu-
nernas anslagstavlor. Nämndens kansli har ansvaret för att kontrollera när detta har gjorts. 
Kansliet bör samråda med de samverkande kommunernas kansli så att anslag görs på samma 
dag i samtliga kommuner. 
 
Protokollet ska tillställas nämndens ledamöter och ersättare samt föredragande tjänsteman.  
 
Det ska även tillställas tjänstemännen i ledningsgruppen samt kommunkansliet (motsvarande) 
i respektive kommun. Nämndens ordförande avgör vilka som därutöver skall tillställas proto-
kollet. 
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10 §    Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
skall ledamoten göra det skriftligen. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har be-
stämts för justering av protokollet. 

11 §    Delgivning 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer. 

12 §    Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av ordfö-
randen eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som 
nämnden bestämmer. 
 
I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar 

13 §    Rätt att delegera inom nämnden  

Nämnd får delegera beslutanderätt. Sådant uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar får 
ges till;  

 Presidiet  

 ledamot eller ersättare i nämnden  

 anställd hos värdkommunen  
 
Beslutanderätten får inte delegeras i följande slag av ärenden:  

 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.  

 Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttranden med anled-
ning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av full-mäktige överklagats.  

 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaf-
fenhet eller annars av större vikt.  

 Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden.  

 Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.  
 

14 §    Personuppgiftsansvarig 

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens 
verksamhetsområde. 

15 §    Arkiv 

Nämnden är arkivansvarig för de arkiv som bildas inom nämndens verksamhetsområde. 

16 §    Ersättning till förtroendevalda 

Ledamöter och ersättare erhåller arvode enligt Kalmar kommuns arvodesregler för förtroen-
devalda. Ordförande erhåller ett fast årsarvode om 10%, vice ordförande erhåller ett fast års-
arvode om 6 % och andre vice ordförande erhåller ett fast årsarvode om 3%. Arvodeskostna-
derna ska belasta den gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet. 

17 §    Revision 

Den gemensamma nämnden skall granskas av revisorerna i var och en av de samverkande 
kommunerna. Det är enbart fullmäktige i den kommun som valt ledamoten i fråga som vid 
vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från uppdraget. 
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Verksamhets- och budgetuppföljning för år 2019  
 
Allmänt 
En fungerande ekonomistyrning förutsätter att det finns en utvecklad ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning. Ekonomistyrningens främsta uppgift är att signalera 
avvikelser så att organisationen så snabbt som möjligt ska kunna göra förändringar i 
verksamheten. 
 
Hjälpmedelsnämnden ansvarar för uppföljning av ekonomi och verksamhet inom 
sitt verksamhetsområde. Uppföljning ska ske på nivåer enligt nedan: 

 Verksamhetsnivå 
 Enhetsnivå (Kalmar och Västervik) 

 

Åtgärder vid konstaterad/befarad budgetavvikelse 

Så snart avvikelse befaras eller har konstaterats, är varje nivå i organisationen med 
ekonomiskt ansvar skyldig att vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter, så 
att budget kan hållas.  
 
Vid konflikt mellan anslag och verksamhetsvolym gäller anslag, dvs. 
ekonomin utgör gräns för verksamhetens omfattning.  

 
Hjälpmedelchefens /verksamhetens uppföljning 

Uppföljning ska ske i form av: 
 

 Månadsrapport till hjälpmedelsnämnden (1:a efter februari månad, smtr mars) 
 Verksamhets- och budgetuppföljning efter april(1:a tertialuppföljning)smtr maj 
 Delårsrapport till hjälpmedelsnämnden efter augusti, smtr september 
 Årsredovisning till hjälpmedelsnämnden 

Utfallskommentarer vid budgetuppföljning 

hjälpmedelsnämndens ekonomiska utfall kommenteras utifrån: 
-Hjälpmedelscentralen enhet Kalmar 
-Hjälpmedelscentralen enhet Västervik 
-Omsättning hjälpmedel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Uppföljning på enhetsnivå 
VUF(verksamhetsuppföljning) på enhetsnivå görs en gång på våren och en gång på 
hösten. Budgetuppföljning sker per enhet efter april månad och efter augusti (datum 
enligt nedan).  
Budgetuppföljning göres i varje enhet löpande månatligen av resp. chef. 
 
I Hypergene* ska enheternas uppdrag, mål och aktiviteter följas upp tertialvis. 
 

 10 maj Verksamhets- o månadsuppföljning för april  

 13 sept Delårsbokslut per 190831 inkl verksamhetsuppföljning  

17 april Uppföljning av enhetens mål i Hypergene 

22 augusti Uppföljning av enhetens mål i Hypergene 

13 december Uppföljning av enhetens mål i Hypergene 

24 jan -2020 Bokslutsrapport avs 2019 

Återkoppling till enheter 
Verksamhetschefen ansvarar för att verksamhetens samtliga enhetschefer får en 
återkoppling på respektive enhets ekonomi- och verksamhetsuppföljning löpande. 
 
 

Intern kontrollplan 2019 

I samband med uppföljningarna efter april och efter oktober skall uppföljning 

av den interna kontrollplanen redovisas. 

 

*Uppföljningarna i Hypergene är ej uppsatta vid årets ingång. Ambitionen är att dessa ska komma 

igång under året. 
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Kommunfullmäktige 

 
 
 

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Tillräck-
lig och likvärdig räddningstjänst 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska ut-
göra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om en tillräcklig och likvärdig 
räddningstjänst. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  

Bakgrund 
Carl-Henrik Sölvinger (L) har inkommit med en motion om en tillräcklig och 
likvärdig räddningstjänst. I motionen finns två förslag: 
 
”Kalmar brandkår ges i uppdrag att utreda kostnaderna för ett införande av 
deltidsstyrka vid brandstationen i Kalmar som kan gå in då heltidsstyrkan är på 
larm och på detta sätt bättre klara dubbellarm.” 
 
”Kalmar brandkår ges i uppdrag att presentera förslag på en organisation som 
ger en likvärdig räddningstjänst eventuellt i samverkan med andra avseende 
bl.a. utryckningstider i hela Kalmar kommun.” 

Yttrande 
Det är fantastiskt stimulerande att få vara med om den utveckling som pågår i 
Kalmar kommun. Invånarantalet ökar för varje år, besöksnäringen blomstrar, 
nybyggnadstakten är hög och det är många intressanta och stora projekt på 
gång. Detta innebär också en utmaning för Kalmar kommun, så även för  
Kalmar brandkår. 
 
Utmaningen består i allt fler arbetsuppgifter inom såväl förebyggande arbete 
som operativ räddningstjänst. Inom det förebyggande området handlar det om 
att granska planhandlingar, riskanalyser för nyetableringar, granskning av bygg-
lovsärenden och ett växande antal tillsynsobjekt. Alla anställda på den förebyg-
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gande enheten tycker att det är mycket stimulerande att arbeta med dessa frå-
gor, men det innebär också en ökad arbetsbelastning.  
 
När det gäller operativ räddningstjänst består utmaningen av mer komplexa 
räddningsinsatser samt ett stort antal ökade operativa uppdrag. Byggnadstekni-
ken idag är mer komplex vilket ställer större krav på kompetens vid en operativ 
insats mot brand i byggnad. Det byggs med modern teknik, på hög höjd och 
med nya byggmaterial som ställer nya krav på räddningstjänsten vad avser såväl 
utrustning som kompetens.  
 
Den största operativa utmaningen är dock att brandkårens operativa uppdrag i 
form av räddningsinsatser under de senaste 15 åren har ökat med nära 100 %, 
från drygt 500 larm per år till att 2018 överstiga 1000 larm. Larmutvecklingen 
kan förklaras med en växande befolkning, nyetableringar, nybyggnationer etc. 
Med mer människor i rörelse ökar också sannolikheten för olyckor. En del av 
utvecklingen kan också förklaras med nya uppdrag i form av sjukvårduppdrag 
som genomförs genom avtal med Region Kalmar län.  
 
Med anledning av ovanstående har kommunledningskontoret i sin riskanalys 
för 2019 valt att ta upp som en risk att det ökade antalet uppdrag kan påverka 
förmågan till effektiv räddningstjänst. Det är helt naturligt att en förändring av 
antalet uppdrag med 100 % påverkar verksamhetens möjlighet till effektiva 
räddningsinsatser. Syftet med att belysa detta i riskanalysen är att under 2019 
analysera på djupet hur det ökade antalet uppdrag påverkar förmågan att bed-
riva effektiv räddningstjänst.  

Förslaget om att utreda kostnader för införande av deltidsstyrka vid 
brandstationen i Kalmar som kan gå in då heltidsstyrkan är på larm 
När det gäller utredning om kostnader för en deltidsstyrka vid brandstationen i 
Kalmar bör en sådan utredning avvaktas till 2020 då vi kan se vad analysen 
under 2019 gett för resultat. Vi ska analysera verksamhetens ”dubbellarm” 
under året och hur de eventuellt påverkar möjligheten att bedriva effektiv 
räddningstjänst. När detta är genomfört kan vi på ett bättre sätt undersöka 
olika lösningar för hur verksamheten kan stärkas resursmässigt.  

Förslaget om ett uppdrag för att presentera en organisation som ger 
en likvärdig räddningstjänst eventuellt i samverkan med andra avse-
ende bl.a. utryckningstider i hela Kalmar kommun 
Jag som räddningschef anser att vi idag har en effektiv och likvärdig räddnings-
tjänst. Vi har brandstationer som är mycket strategiskt placerade. Vi har under 
2018 lyckats väl med genomförda rekryteringsinsatser på våra deltidsstationer.  
Nationell statistik från 2018 visar att Kalmar brandkårs mediantid gällande 
responstid (tid från larm till framkomst till olycksplats) är 9,5 minuter. Detta är 
en mycket bra responstid. Det är den klart bästa responstiden bland räddnings-
tjänsterna i Kalmar län och bättre än vissa storstäder som exempelvis Göte-
borg. Bland våra jämförelsekommuner (Karlskrona, Kristianstad, Växjö och 
Halmstad) är det bara Halmstad som har en bättre responstid, nämligen 9,4 
minuter.  
 
Utöver ovanstående har det under 2018 gjorts stora framsteg gällande samver-
kan mellan räddningstjänsterna i Kalmar län. Kalmar brandkår, Ölands rädd-
ningstjänst, Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås och Nybros rädd-
ningstjänst har en gränslös samverkan. Vi har flera gemensamma resurser som 
finns automatiskt i utlarmningsplaner och vi har under 2018 stöttat varandra i 
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flertalet insatser. Vi använder varandras resurser på ett mycket effektivt sätt. 
Exempelvis har Färjestadens personal vid ett flertal tillfällen agerat beredskaps-
styrka på Kalmar brandstation. Vid bränderna på Smålands Motor, Lackeby 
Products, Moskogens avfallsanläggning m.fl. har Kalmar brandkår fritt nyttjat 
brandmän, fordon, utrustning, stabspersonal och räddningsledare från ovan 
nämnda organisationer. Med detta i beaktande anser jag att Kalmar kommun 
har en effektiv och väl fungerande räddningstjänst.  
 
Jag delar bedömningen att resurser och förmåga hos räddningstjänsten ska 
analyseras och belysas noggrant med anledning av den utveckling som sker i 
Kalmar kommun och med anledning av det ökade antalet uppdrag som brand-
kåren ställs inför såväl förebyggande som operativt. Det kommer att vara nöd-
vändigt med ökade resurser för att möta framtidens krav på en effektiv rädd-
ningstjänst. Jag anser dock att Kalmar kommun idag har en effektiv och rätt 
organiserad räddningstjänst. Genom samverkan har vi också tillgång till en 
deltidsstation i Färjestaden som mycket snabbt kan stötta Kalmar.  
 
 
 
 
 
Karl-Johan Daleén  
Räddningschef  
 
 
 
Bilagor 
Insatstider 
Motion 
 
 



Bilaga  
 
Insatstid från Kalmar brandstation, Scheelegatan 
 

 
 
 
 
 



 
Insatstid från Brandstationen i Rockneby 
 

 
 



 
Insatstid från brandstationen i Voxtorp 

 
 
 



 
Insatstider från brandstationen i Påryd 
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Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L)

Tillräcklig och likvärdig räddningstjänst

I kommunstyrelsensriskanalys och interna kontrollplan för 2019 tas risken för att Kalmar kommun inte
tillhandahåller en tillräcklig och likvärdig räddningstjänst upp. Risken ges värde 12,vilket är en hög risk
somkräver aktiva åtgärder av kommunstyrelsen. Ur kontrollplanen kan läsas:

”Kalmar växer i form av fler och mer komplexa byggnader, fler invånare, fler fordon på vägarna, mer turism etc. Detta leder
till fler räddningsinsatser och brandkåren larmas frekvent ut till mer än en insats samtidigt vilket påverkar förmågan att
hjälpa de drabbade på ett effektivt sätt och att samhällsskydd inte sker optimalt.”

”Sannolikheten för att kommunen inte skulle tillhandahålla en tillräcklig och likvärdig räddningstjänst bedöms som stor.
Konsekvensen och påverkan på samhället och verksamheten om detta inte fungerar bedöms som mycket allvarlig.”

Riskerna har fått som konsekvens att räddningstjänsten under året kommer notera antalet dubbellarm och
vilka konsekvenser detta fått. En otillräcklig åtgärd menar jag då Kalmar kommer fortsätta växa än mer
och räddningstjänstens förmågafortsätta atttänjas ut. Bara de senaste 15 åren har antalet larm dubblerats
till nära 1000 på ett år. Möjliga åtgärder behöver utredas redan nu.

Jag har tidigare berört frågan om framförallt behovet av likvärdig räddningstjänst i hela kommunen men
även åtgärder för att öka effektiviteten. Detta genom bl.a. en motion om att utreda Första insats person
(FIP) i vår deltidsorganisation. Detta då det varit svårt att rekrytera tillräckligt med personal till delar av vår
deltidsorganisation. Svaret på min motion kom i maj 2017 och hänvisade till en utredning regeringen
startat. Denna är nu klar, SOU 2018:54 ”En effektivare kommunal räddningstjänst”.

I SOU:n som presenteras förtydligas kommunernas ansvar och vikten av samverkan men tyvärr inga nya
lösningar på hur kommunerna kan utveckla deltidsorganisationen. Kalmar kommun kan alltså inte hämta
idéer ur denna utredning, utanvi måste skrida till verket själva om vi ska uppnå en tillräcklig och likvärdig
räddningstjänst i Kalmar kommun inom rimlig tid. I avvaktan på lagändringar bör vi utreda möjliga
lösningar.

Med anledning av ovanstående föreslår jag fullmäktige besluta:

Kalmar brandkår ges i uppdrag att utreda kostnaderna för ett införande av deltidsstyrka vid
brandstationen i Kalmar som kan gå in då heltidsstyrkan är på larm och på detta sätt bättre klara
dubbellarm.

Kalmar brandkår ges i uppdrag att presentera förslag på en organisation som ger en likvärdig
räddningstjänst eventuellt i samverkan med andra avseende bl.a. utryckningstider i hela Kalmar kommun.

Carl-Henrik Sölvinger (L)
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Kommunfullmäktige 

 
 
 

Motion från Thoralf Alfsson (-) angående förbud 
mot tiggeri 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen från Thoralf Alfsson (-) om att införa en 
reglering av penninginsamling och ett förbud mot passivt tiggeri. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har den 2 januari 2019 mottagit motion om  

- att i de Lokala ordningsföreskrifterna för Kalmar kommun, infoga en 
paragraf för att reglera penninginsamling och förbud mot passivt tiggeri 
på geografiskt begränsade områden, samt 

- att årligen lyssna på näringsidkare och kommunens invånare och utefter 
deras önskemål revidera den infogade paragrafen till de områden där 
tiggeri upplevs störa den allmänna ordningen. 

Ordningslagens 3 kap. 8 § anger de möjligheter som varje kommun har att 
meddela ytterligare föreskrifter för att upprätthålla den allmänna ordningen på 
offentlig plats.  

Varken penninginsamling genom ”skramlande med bössor”, såsom många 
ideella organisationer genomför, eller ”passivt tiggeri” är tillståndspliktigt i 
Kalmar kommun. 

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har i december 2018 (Mål nr 2149-18) 
konstaterat att en kommun får införa begränsningar för tiggeri i den kommu-
nala ordningsföreskriften så länge en sådan föreskrift inte lägger ett onödigt 
tvång på allmänheten eller annars gör obefogade inskränkningar i den enskildes 
frihet. Även bössinsamlingar får begränsas. 

I förarbetena till Ordningslagen (prop. 1992/93:210 s. 142) framhålls att kom-
munerna bör avhålla sig från att besluta föreskrifter som är onödiga och att det 
därför är angeläget att kommunerna noga prövar om de verkligen behövs. Där-
till måste kommunen även ange vilka geografiska och tidsmässiga begränsning-
ar en föreskrift skall innehålla. 
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Kommunfullmäktige har flera gånger tidigare prövat frågan om lokala ord-
ningsföreskrifter för tiggeri och penninginsamling. Någon faktisk omständighet 
som föranleder ett införande av begränsningar i föreskrifterna har inte upp-
kommit, varför det inte kan bedömas nödvändigt att införa begränsningar en-
ligt motionärens förslag. 

Utifrån ovanstående föreslås att kommunfullmäktige beslutar att avslå motion-
en om att införa reglering av penninginsamling och förbud mot passivt tiggeri. 
Motionens andra att-sats ska följdenligt avslås även den. 
 
 
 
 
Anna Sverresdotter   
Upphandlings- och kanslichef   
 
 
 
Bilaga: 
Motion 
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Kommunfullmäktige 

 
 
 

Motion från Petra Gustafsson (SD) om att införa 
ett lokalt förbud av passiv pengainsamling på 
definierade platser 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen från Petra Gustafsson (SD) att införa 
passivt pengainsamlingsförbud på definierade avgränsade platser. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har 2019-01-02 mottagit motion om  

- Att Kalmar kommun definierar avgränsade platser vid butiker, köp-
centra, bensinstationer och liknande platser i det offentliga rummet där 
människor vistas och lägger till ett passivt pengainsamlingsförbud på 
dessa med hänvisning till den lokala ordningsstadgan. 

Ordningslagens 3 kap. 8 § anger de möjligheter som varje kommun har att 
meddela ytterligare föreskrifter för att upprätthålla den allmänna ordningen på 
offentlig plats.  

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har i december 2018 (Mål nr 2149-18) 
konstaterat att en kommun får införa begränsningar för tiggeri i den kommu-
nala ordningsföreskriften så länge en sådan föreskrift inte lägger ett onödigt 
tvång på allmänheten eller annars gör obefogade inskränkningar i den enskildes 
frihet. 

I förarbetena till Ordningslagen (prop. 1992/93:210 s. 142) framhålls att kom-
munerna bör avhålla sig från att besluta föreskrifter som är onödiga och att det 
därför är angeläget att kommunerna noga prövar om de verkligen behövs. Där-
till måste kommunen även ange vilka geografiska och tidsmässiga begränsning-
ar en föreskrift skall innehålla. 

Kommunfullmäktige har flera gånger tidigare prövat frågan om lokala ord-
ningsföreskrifter för tiggeri och penninginsamling. Någon faktisk omständighet 
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som föranleder ett införande av begränsningar i föreskrifterna har inte upp-
kommit, varför det inte kan bedömas nödvändigt att införa begränsningar en-
ligt motionärens förslag. 

Utifrån ovanstående föreslås att kommunfullmäktige beslutar att avslå motion-
en om att införa förbud mot passivt tiggeri. 
 
 
 
 
Anna Sverresdotter   
Upphandlings- och kanslichef   
 
 
 
Bilaga: 
Motion 
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Kommunfullmäktige 

 
 
 

Motion från Micael Foghagen (SD) om att införa 
insynsplats i kommunens utskott 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Micael Foghagens (SD) motion om att 
införa insynsplatser i kommunens utskott. 

Bakgrund 
Micael Foghagen (SD) skriver i en motion från den 11 februari 2019 att 
Kalmar genom åren har omorganiserat sin politiska organisation i strävan att 
bli mer effektiv när det gäller kostnader, resurser och samordning. Samtidigt 
har utskotten blivit fler och där inte alla folkvalda partier i fullmäktige är 
representerade. Utskottssammanträdena protokollförs givetvis men som regel 
består dessa av att överläggning har skett, ärendet har föredragits av NN och 
beslut X fattats. 
 
Foghagen belyser att närvarande som fått ta del av föredragningen och varit 
delaktig i överläggningen och lyssnat på argumentationerna har en mycket 
bredare kunskap i ärenden än de som inte har varit det. Kommunallagen 
(2017:725) reglerar inte insynsplatser i utskott men sakkunniga jurister, både i 
Kalmar kommun och på SKL menar det är upp till politiken och att det ytterst 
är fullmäktige som äger frågan.  
 
I motionen konstateras att Kalmar kommun har en bra politisk organisation 
men den kan bli bättre. Slutligen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att 
samtliga partier i fullmäktige som inte har ordinarie eller ersättarplats i 
kommunens utskott ska ha rätt till en oarvoderad insynsplats i dessa. 

Yttrande 
Som konstateras i motionen regleras inte insynsplatser i utskott i 
kommunallagen, men om och hur sådan insyn ska ske är upp till varje kommun 
att besluta i så fall. Information till övriga partier sker regelbundet genom olika 
forum och informationskanaler, exempelvis genom möten mellan 
kommundirektör och opposition varje månad då aktuella ärenden gås igenom. 
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Vid sidan av detta hålls särskilda dragningar för oppositionen vid handläggning 
av större ärenden.  
 
I samband med kommunfullmäktiges beslut om organisation inför nuvarande 
mandatperiod avslogs yrkanden om att införa insynsplatser. Då 
kommunfullmäktige redan prövat frågan ser vi inte några omständigheter som 
föranleder en annan bedömning. 
 
 
 
 
Oliver Wykman Jeanette Johannssen 
Kanslisekreterare Kommunjurist 
 
 
 
Bilaga 
Motion 
 



Motion om insynsplats i kommunens utskott.

Kalmar har genom åren omorganiserat sin politiska organisation i  strävan att bli mer 
effektiv  när det gäller kostnader, resurser och samordning. Så långt allt väl men i 
kölvattnet har utskotten blivit fler och där är inte alla folkvalda partier i fullmäktige 
representerade. Dessa utskottssammanträden protokollförs givetvis men som regel består 
dessa av att överläggning har skett, ärendet har föredragits av NN och beslut X fattats.

Var och en förstår att närvarande som fått ta del av föredragning och varit delaktig i 
överläggning och lyssnat på argumentationerna har en mycket bredare kunskap i ärenden 
än de som inte har varit det.

Dessbättre finns det en mycket enkel lösning på problemet med snedfördelad kunskap 
nämligen införa närvarorätt/insynsplats. Kommunallagen ( 2017:725) som behandlar 
närvarorätt i 4 kap. 28§ reglerar inte insynsplats i utskott men sakkunniga jurister, både i 
Kalmar kommun och på SKL menar att det är helt upp till politiken och ytterst fullmäktige 
som äger frågan. Om den politiska viljan finns så går det utmärkt att införa. 

Majoriteten skriver i sin avsiktsförklaring i senaste Verksamhet med budget 2019 under 
Demokrati och kommunal verksamhet  ”I Kalmar utövas ett öppet och inkluderande 
politiskt ledarskap som välkomnar medborgarnas insyn och delaktighet....tillsammans 
arbetar vi för att göra Kalmar ännu bättre. I alla beslut och vägval. Varje dag.”

Kalmar har en bra demokratisk politisk organisation men den kan bli bättre. Låt oss därför 
ta ovanstående avsiktsförklaring på orden.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi: 

Att kommunfullmäktige beslutar att samtliga partier i fullmäktige som inte har 
ordinarie eller ersättarplats i kommunens utskott  skall ha rätt till en 
oarvoderad insynsplats i dessa.

Micael Foghagen Vice Gruppledare
Sverigedemokraterna Kalmar

Kalmar 11 februari 2019
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Kommunfullmäktige 

 
 
 

Medborgarförslag om att införa förbud mot 
tiggeri  
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att på utpekade och utsatta 
platser i Kalmar kommun införa ett förbud mot tiggeri. 

Bakgrund 
Jan-Ingemar Lundström hemställer i ett medborgarförslag  

- att Kalmar kommun i paritet med Vellinge kommun, snarast inför 
förbud mot tiggeri, på utpekade och utsatta platser i kommunen.  

Ordningslagens 3 kap. 8 § anger de möjligheter som varje kommun har att 
meddela ytterligare föreskrifter för att upprätthålla den allmänna ordningen på 
offentlig plats.  

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har i december 2018 (Mål nr 2149-18) 
konstaterat att en kommun får införa begränsningar för tiggeri i den 
kommunala ordningsföreskriften så länge en sådan föreskrift inte lägger ett 
onödigt tvång på allmänheten eller annars gör obefogade inskränkningar i den 
enskildes frihet. 

I förarbetena till Ordningslagen (prop. 1992/93:210 s. 142) framhålls att 
kommunerna bör avhålla sig från att besluta föreskrifter som är onödiga och 
att det därför är angeläget att kommunerna noga prövar om de verkligen 
behövs. Därtill måste kommunen även ange vilka geografiska och tidsmässiga 
begränsningar en föreskrift ska innehålla. 

Kommunfullmäktige har flera gånger tidigare prövat frågan om lokala 
ordningsföreskrifter för tiggeri och penninginsamling. Någon faktisk 
omständighet som föranleder ett införande av ett förbud mot tiggeri har inte 
uppkommit, varför det inte kan bedömas nödvändigt att införa begränsningar 
enligt medborgarförslaget. 
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Utifrån ovanstående föreslås att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
medborgarförslaget om att införa ett förbud mot tiggeri. 
 
 
 
 
Anna Sverresdotter   
Upphandlings- och kanslichef   
 
 
 
Bilaga: 
Medborgarförslag 
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2. Årsredovisning 2018

Sammanfattning
Det ekonomiska läget i Kalmarsunds gymnasieförbund har försämrats kraftigt 
under 2018. Förbundets årsbokslut 2018 visar på ett minusresultat om 20,6 
mkr. De budgeterade investeringarna för Kalmarsunds gymnasieförbund upp-
går till 5 mkr, av vilka 91 procent nyttjades. 

Skolenheternas samlade resultat visar ett underskott om 14 mkr (2017; +3,8 
mkr, 2016; +3,1 mkr). Skolenheternas underskott beror till stor del på det ur-
holkade medlemsbidraget som ger en alltför låg elevpeng och därmed svårig-
heter att få en ekonomi i balans. 

Under 2018 har Kalmarsunds gymnasieförbund uppfyllt 17 av 23 mål, vilket 
ger en måluppfyllelse på 74 procent. 

Den 15 september 2018 hade förbundet 1 427 vuxenelever och 3 392 gymna-
sieelever varav 622 av gymnasieeleverna kom från andra kommuner än för-
bundets medlemskommuner. 

Under året var antalet medarbetare 613 vilket är en minskning med fyra medar-
betare sedan föregående år. Antalet tillsvidareanställda uppgår till 529 jämfört 
med 521 för år 2017. Av gymnasieförbundets tillsvidareanställda är 62 procent 
kvinnor. Totalt arbetade 329 kvinnor och 200 män i förbundet vid årsskiftet. 45 
medarbetare avslutade sin anställning under 2018. Personalomsättningen (på 
egen begäran) för året blev 5,74 procent. 15 medarbetare gick i pension under 
2018. Den totala sjukfrånvaron var 4 procent inom gymnasieförbundet. Medel-
åldern bland förbundets tillsvidareanställda var vid årsskiftet 47,3 år.

I februari mottog förbundet Skolinspektionens beslut efter genomförd kvali-
tetsgranskning av huvudmannens styrning av gymnasieskolan mot de natio-
nella målen. Skolinspektionen bedömer att huvudmannens styrning av gym-
nasieskolan avseende granskningens frågeställningar i flera avseende fungerar 
väl och att förbundet har goda rutiner för regelbunden informationshämtning 
och analys i uppföljningen av gymnasieskolan. 

I november beslutade styrelsen att starta en ny inriktning på bygg- och anlägg-
ningsprogrammet; mark och anläggning, lärling, från och med läsåret 2019/2020. 

Under hösten påbörjades projekteringen för att överta fastigheten Storken 4 
under år 2019. Flera av förbundets skolor är i dag trångbodda och i takt med 
att elevkullarna ökar så har förbundet ett ökat lokalbehov. 

En ny grafisk profil och logotype beslutades av förbundsstyrelsen under våren 
2018 och implementerades hösten 2018. 



3. Årsredovisning 2018

Styrelseordförande har ordet
Det har varit ett händelsefullt 2018. Inte minst p.g.a. 
att det ekonomiska läget i Kalmarsunds gymnasie-
förbund har försämrats kraftigt. Förbundets års-
bokslut 2018 visar på ett minusresultat om 20,6 mkr 
och under året har vi arbetat intensivt med att hit-
ta effektiviseringar vad gäller personal, lokaler och 
programutbud, så långt det är möjligt med bibehål-
len kvalité.

Gymnasieförbundet är en attraktiv och bra utbildningsanordnare som håller 
hög kvalité. Glädjande är att antalet elever som går ut med examensbevis har 
ökat varje år sedan 2014 och förbundet ligger högt i jämfört med riket. 

Ett flertal insatser och aktiviteter har genomförts under året med syfte att ut-
veckla och förstärka den yttre och inre organisationen. T.ex. har varumärkes- 
arbetet som genomfördes under våren 2017 lett till att en ny grafisk profil och 
en ny logotype beslutades av styrelsen under våren 2018. Även arbetet med 
olika projekt för mottagning och kartläggning  av nyanlända och nyanländas 
utbildning har genomförts för att få en snabbare integration och stärka elev-
ernas språkutveckling.   

Året avrundades med ett underskott men med en måluppfyllelse på 74 procent. 
Ett stort tack till alla medarbetare och nu laddar vi om för nästa års utmaningar. 

Kalmar i mars 2019
Dzenita Abaza (S)           

Moderaterna
(3)

Centerpartiet
(2)

Vänsterpartiet
(1)

Socialdemokraterna
(5)

MANDATFÖRDELNING STYRELSEN
Kalmarsunds gymnasieförbunds högsta beslu-
tande organ är styrelsen. Styrelsen består av 
fem förtroendevalda från Kalmar, samt två från 
vardera Borgholm, Mörbylånga och Torsås. Ord-
förande är Dzenita Abaza (S) och vice ordföran-
de är Sven Stenson (M). 
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Vision
Inom Kalmarsunds gymnasieförbund har alla studerande nått sina 
kunskapsmål och som demokratiska 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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StyrelseArbetsutskottPresidiet

Förbundschef

Verksamhets- 
områdeschef

Förbundsstaben

Lars KaggskolanJenny Nyströms-
skolan

Axel Weüdelskolan Mjölnergymnasiet Stagneliusskolan Ölands Gymnasium

AW1

AW2

JN1

JN2

JN3

JN4

LK1

LK2

LK3

LK4

ST1

ST2

ST3

Organisationsskiss

Axel Weüdelskolan
AW1 Svenska för invandrare (sfi), Lärvux (särskild utbild-

ning för vuxna)

AW2 Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxen- 
utbildning

Jenny Nyströmsskolan
JN1 Hotell- och turismprogrammet, introduktionsprogram

JN2 Estetiska programmet, Restaurang- och livsmedels-
programmet

JN3 Gymnasiesärskola, Naturvetenskapsprogrammet

JN4 Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgspro-
grammet

Lars Kaggskolan
LK1 Naturvetenskapsprogrammet, Hantverksprogrammet

LK2 Teknikprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet

LK3 Introduktionsprogram

LK4 Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energi-
programmet, Fordons- och transportprogrammet

 

FÖRKORTNINGAR

Stagneliusskolan
ST1 Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning medier, 

information och kommunikation, Samhällsveten-
skapsprogrammet inriktning samhälle, AST-enheten 
(Utbildning för elever med Autismspektrumtillstånd)

ST2 Ekonomiprogrammet, Handels- och administrations-
programmet

ST3 Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteen-
devetenskap

Mjölnergymnasiet
MJ Svenska för invandrare (sfi), Lärvux (Särskild utbild-

ning för vuxna)

Ölands Gymnasium
ÖG Introduktionsprogram, Svenska för invandrare (sfi) 

Lärvux (Särskild utbildning för vuxna), Grundläggan-
de vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning
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2018 2017 2016 2015 2014

Antal elever inom förbundet (15 sep) 3 392 3 368 3 349 3 099 3 005

Från förbundets kommuner inkl de som ej fått 
PUT* (15 sep) 2 770 2 800 2 762 2 491 2 407

Från andra kommuner (15 sep) 622 568 587 608 598

Elever från förbundet som studerar hos annan 
huvudman (15 sep) 617 664 671 643 704

Kalmarsunds gymnasieförbund

Kommunbidrag och övriga statsbidrag 457 443 430 410 418

Nettokostnader i % av kommunbidrag och 
statsbidrag 104,5 % 99,5 % 98,2 % 98,8 % 97,5 %

Nettokostnader tkr/elev 141 131 126 131 136

Nettokostnader (mkr) 478 441 422 405 408

Finansnetto (mkr) 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4

Årets resultat (mkr) -20,7 2,0 8,0 5,1 10,7

Eget kapital (mkr) 36 57 65 68 72

Total låneskuld Inkl kortfristiga (mkr) 124 155 105 70 106

Likvida medel (mkr) 92 94 62 93 84

Soliditet 22 % 27 % 37 % 45 % 40 %

Antal tillsvidareanställda 529 521 511 489 494

Antal anställda inkl visstid o timanställda 625 626 602 565 551

Löner och ersättningar (mkr) 327 311 278 262 261

Verksamheternas utfall mot budget (tkr)

Förbundskontoret -738 -493 423 1 281 367

Lars Kaggskolan -4 265 -627 2 007 -3 463 -1 441

Stagneliusskolan 1 050 4 053 1 510 -4 354 350

Jenny Nyströmsskolan inkl Gymnasiesärskolan -10 621 -4 743 -4 272 -4 307 -2 367

Axel Weüdelskolan -887 3 800 1 816 936 2 186

Ölands Gymnasium inkl Komvux 494 1 219 3 293 -275 -404

Mjölnergymnasiet inkl komvux 190 126 -1 241 -2 005 -3 160

* Permanent upphållstillstånd

Fem år i sammandrag
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Övergripande händelser 
och resultat
UTVECKLING UNDER ÅRET
Gymnasieförbundet har lyckats väl i sin roll som utbildare.  
Antal elever som går ut med examensbevis har ökat varje år 
sedan 2014 och förbundet ligger högre jämfört med riket. För-
bundet har dock under de senaste åren haft kraftiga kostyman-
passningar på grund av demografiska förändringar av antalet 
16-19 åringar. Detta har inneburit en kraftig kostnadseffekti-
vitet samtidigt som bidraget från medlemskommunerna, vid 
sidan om täckning för löneökningar, inte har höjts.  

Under våren 2018 har därför förbundet kartlagt sina kostnads-
nivåer för att visualisera effektivitet och skillnader mellan gym-
nasieförbundet och exempelvis riket. Utredningen visar att det 
årliga bidraget från medlemskommunerna, beräknat per invå-
nare 16-19 år, är på en nivå som är långt ifrån den genomsnitt-
liga kostnaden för en gymnasieplats i riket. För att skapa bättre 
handlings- och planeringsutrymme för kommande utmaningar 
har förbundet, under våren, haft dialogmöten med förbundets 
medlemskommuner om en permanent nivåhöjning av med-
lemsbidraget. Syftet har varit en avstämning av var förbundet 
är idag och på vilket sätt förbundet och medlemskommuner-
na gemensamt kan stärka förbundets möjligheter att bibehålla 
hög kvalité och att ha en fortsatt god ekonomisk hushållning 
samt för att ha likvärdiga förutsättningar att bedriva undervis-
ningen som genomsnittet i riket. 

Ett flertal insatser och aktiviteter har genomförts med syfte att 
utveckla och förstärka både den yttre och inre organisationen. 
Med start våren 2017 har, genom ett varumärkesarbete, grup-
per ur personalen, elever och politiker tagit fram varumärkes-
löften vilka har legat till grund för förbundets nya grafiska pro-
fil som beslutades av styrelsen under våren 2018. Tillsammans 
med den nya logotypen är den grafiska profilen en insats vilken 
ska tydliggöra kommunikationen mot förbundets målgrupper 
och ge en enhetlig kommunikation utåt som visar att gymna-
sieförbundet ligger i framkant och ger fler möjligheter. 

Integrering av språkpraktiken i undervisningen är en aktivitet i 
projektform vilken presenterades för styrelsen i februari. Syf-
tet med projektet är att få en snabbare integration, att stärka 
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elevernas språkutveckling och att få en ökad målupp-
fyllelse genom en strukturerad språkpraktik kopplad 
till undervisningen. 

I februari mottog förbundet Skolinspektionens beslut 
efter genomförd kvalitetsgranskning av huvudman-
nens styrning av gymnasieskolan mot de nationella 
målen. Skolinspektionen bedömer att huvudmannens 
styrning av gymnasieskolan avseende granskningens 
frågeställningar i flera avseende fungerar väl och att 
förbundet har goda rutiner för regelbunden informa-
tionshämtning och analys i uppföljningen av gymnasie-
skolan. 

Under sommaren har förbundet, med sina 10 sam-
verkanskommuner i sydostregionen, utökat det redan 
etablerade samarbetet genom ett tilläggsavtal som 
reglerar parternas samverkan kring utbildning för ny-
anlända. Avtalet avser de nyanlända som söker asyl, är 
boende eller huvudsakligen vistas i respektive kom-
mun och har rätt till gymnasieutbildning enligt föränd-
ringarna i lagarna (2016:752) och (2017:353). 

I september slutredovisades projektet ”Riktade insat-
ser för nyanländas utbildning” för styrelsen. Projek-
tet har pågått under 2016-09-15 till 2018-06-30 och 
omfattat ca 4,8 mkr. Resultatet av projektet är bland 
annat att förbundet har fått bättre förutsättningar 
för mottagning och kartläggning av nyanlända elever. 
Förbundet har även fått ökad kompetens och bättre 
förutsättningar att i undervisningen möta elever med 
annat modersmål än svenska samt en större medve-
tenhet om språkets betydelse för kunskapsutveckling 
för alla elever.

I november beslutade styrelsen att starta en ny inrikt-
ning på bygg- och anläggningsprogrammet; mark och 
anläggning, lärling, från och med läsåret 2019/2020. 
Branschen har länge uttryckt ett starkt önskemål om 
arbetskraft inom mark och anläggningsarbeten och 
garanterar i nuläget fyra lärlingsplatser per årskurs. 
Under november fattade även styrelsen beslut om 
byte av skolnamn för Ölands Gymnasium för att bättre 
spegla nuvarande och framtida verksamhet. Nytt namn 
för skolan från och med 1 januari 2019 är Ölands ut-
bildningscenter.

Under hösten påbörjades projekteringen för att över-
ta fastigheten Storken 4 under år 2019. Flera av för-
bundets skolor är i dag trångbodda och i takt med att 
elevkullarna ökar så har förbundet ett ökat lokalbehov. 
Gymnasieförbundets möjlighet att hyra Storken 4 av 
KIFAB innebär att förbundet kan samla ihop verksam-
het och koncentrera hyresavtal till färre fastighetsäga-
re vilket i sin tur ger pedagogiska, praktiska och ekono-
miska vinster.

Under året har det skett stora förändringar inom det 
svenska utbildningsväsendet. Ny gymnasiereform, re-
viderad läroplan, förändring av gymnasiesärskolan och 
vuxenutbildning samt en förändring av kommunalla-
gen. Allt detta sammantaget ställer krav på att revidera 
såväl språkbruk som justeringar av innehåll så att nu-
varande förbundsordning känns modern och tidstro-
gen. Under december beslutade därför styrelsen om 
en revidering av förbundsordningen.
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VERKSAMHETSUTVECKLINGSFOND 
- RAPPORT 2018
För att uppmuntra och stimulera utvecklingen av gym-
nasieförbundets enheter avsätts skolutvecklingspeng-
ar årligen. Sedan 2011 har gymnasieförbundet avsatt 
medel till en Verksamhetsutvecklingsfond som ska ge 
Kalmarsunds Gymnasieförbund en positiv "växtimpuls" 
med syfte att utveckla enheterna och dess verksam-
het. Projekten ska ha en framåtsyftande karaktär och 
sporra till att nyskapande tankar och idéer sprids.

Under 2018 beviljades medel för 1 592 755 kr ur verk-
samhetsutvecklingsfonden. Av de 42 projektansök-
ningar som kom in, var det 17 som beviljades medel 
helt eller delvis. Så här fördelade sig antalet beviljade 
projekt mellan skolorna:
• Axel Weüdelskolan 3 projekt
• Jenny Nyströmsskolan 6 projekt
• Lars Kaggskolan 5 projekt
• Stagneliusskolan 2 projekt
• Förbundsövergripande 1 projekt

Projekt som genomförts via fonden under 2018 är bl.a. 
att med stöd av digitala hjälpmedel kunna bedriva flex-
undervisning på kurserna inom svenska för invandrare 
så det går att kombinerar studierna med arbete, prak-
tik, föräldraledighet, m.m. Elever på språkintroduk-
tionsprogrammet har genomfört en studieresa som 
bl.a. syftar till att skapa ett forum där det finns möj-
lighet för eleverna att dela och utveckla gemensam-
ma erfarenheter och etablera nätverk mellan de olika 
programmen. Ett annat projekt har gett förbundets 
personal verktyg som hjälper dem att tänka genus och 

normkritik i vardagsarbetet med elever. På en av sko-
lorna har lärarna stärkts i sitt arbete med systematiskt 
reflektionsarbete kring lärandeprocesser.
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Årets resultat
VÄSENTLIGA HÄNDELSER SOM HAR  
PÅVERKAT DET EKONOMISKA UTFALLET
Det ekonomiska läget i Kalmarsunds gymnasieförbund 
har försämrats kraftigt under 2018. Förbundets års-
bokslut 2018 visar på ett minusresultat om 20,6 mkr. 
Ett negativt resultat har endast varit aktuellt ett år 
innan i förbundets historia, år 2013, då resultatet var 
minus 0,5 mkr.  Vid delårsbokslutet prognostiserades 
årets resultat till ett underskott om 24,1 mkr, vilket 
alltså ändå innebär en viss återhämtning under hösten.

Skolenheternas samlade resultat visar ett underskott 
om 14 mkr (2017; +3,8 mkr, 2016; +3,1 mkr). Skolen-
heternas underskott beror till stor del på det urholka-
de medlemsbidraget som ger en alltför låg elevpeng 
och därmed svårigheter att få en ekonomi i balans.
 
Den gemensamma verksamheten (politik, förbunds- 
kontor, projekt och satsningar m.m.) bidrar till årets  
resultat med 1 mkr. Verksamheten för förbundets  
Restaurang och café uppvisar ett överskott om 0,5 mkr 
vilket redovisas tillsammans, och är därmed medräknat, 
i enheternas utfall. 

Utöver detta är det vikande elevunderlaget inom språk- 
introduktionen en del av det ekonomiska underskot-
tet. De personella och materiella resurserna har inte 
kunnat anpassas i samma takt som utbetalningarna 
från migrationsverket har minskat. Dessutom påverkas 
ekonomin av det faktum att gymnasieförbundet inte 
får söka bidrag för de eleverna som går i förbundets 
skolor men är bosatta utanför förbundets medlems-
kommuner. De totala intäkterna från Migrationsverket 
är 11,1 mkr för året vilket är en kraftig minskning i jäm-
förelse med när vågen av nyanlända var som störst. 
Sedan vågen av nyanlända började, har bidragen från 
migrationsverket halverats och reducerat gymnasie-
förbundet budget med ca 11 mkr. 

Under 2018 beslutades, beräknades och betalades ett 
extra bidrag ut till enskilda huvudmän avseende åren 
2010-2014. Detta då kommuner/kommunalförbund 
är ålagda att göra så när den egna gymnasieverksam-
heten med givna medel gått med underskott. Frisko-

Resultat mot budget interkommunala 
ersättningar 2015-2018, i tkr
Gymnasieelever
inkl. AST och gymnasiesärskoleelever

År 2018 2017 2016 2015
Interkommunala 
kostnader -7 206 -5 276 -3 313 8 954

Interkommunala 
intäkter -2 130 2 648 3 697 6 869

Summa -9 335 -2 628 384 15 823

Statsbidrag

Försäljning mm

Interkommunal ersättning

Hyresintäkter

Driftsbidrag från medlemskommunerna

Finansiering

72%

6%
7%

14%

1%

FINANSIERING

Kostnadsfördelning

Övrigt

Interkommunal ersättning 

Extra bidrag friskolor

Fastigheter

Skolmåltid

Undervisning

Administration

47%

8%12%

13%

14%

4%

2%

KOSTNADSFÖRDELNING

Statsbidrag

Försäljning mm

Interkommunal ersättning

Hyresintäkter

Driftsbidrag från medlemskommunerna

Finansiering

72%

6%
7%

14%

1%

Kostnadsfördelning

Övrigt

Interkommunal ersättning 

Extra bidrag friskolor

Fastigheter

Skolmåltid

Undervisning

Administration

47%

8%12%

13%

14%

4%

2%
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lorna erhåller gymnasieförbundets budgeterade elev-
peng per program. Går den gymnasiala verksamheten 
med underskott har för lite medel delats ut. Bidraget 
uppgick till 5,9 mkr och belastar det interkommunala 
kontot. Enligt RKR R9 ska inträffade händelser under 
räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår som finns 
oberoende av framtida handlande redovisas som av-
sättningar. En avsättning får endast redovisas om det 
finns ett sannolikt utflöde av resurser för att reglera en 
legal förpliktelse, där även en tillförlitligt uppskattning 
av beloppet kan göras. Detta innebär att motsvarande 
beräkningar för åren 2015-2018 har tagits upp i bok-
slutet (5,3 mkr) som en avsättning.

Avsättningen för omstruktureringen av Stage4you 
(numera Mjölnergymnasiet) är i och med årets bok-
slut avslutad. Avsättningen gjordes för att täcka den 
utfasning av gymnasieverksamhet som beslutades 
av förbundets styrelse 2015. Kvarstående avsättning 
2018 skulle täcka de hyreskostnader förbundet hade 
för lokaler i Torsås som inte längre nyttjas för gymna-
sieverksamhet. Avtalet avslutades juni 2018.

Kostnaderna för förbundets premier för den förmåns-
baserade ålderspensionen (FÅP) är lägre vid bok-
slutet i förhållande till den prognos som erhölls vid 
delåret 2017 (på vilken budget 2018 baseras). Detta 
var känt redan vid delårsbokslutet. Till detta kommer 
lägre kostnader för den beräknade löneskatten. Dessa 
plusposter nyttjas till viss del för den ökade pensions- 
skuldens förändring samt något högre skuld för se-
mesterskulden än prognostiserat. Totalt sett resulte-
rar dock finanser, pensioner och semesterlöneskuld i 
ett resultat om plus 3 mkr. 

Åtgärder som vidtagits under året för att 
uppnå budgetföljsamhet
Sammanfattningsvis är årets prognos ett direkt  
resultat, och en naturlig följd, av ett mångårigt urhol-
kat medlemsbidrag. Det årliga bidraget från medlem-
skommunerna, beräknat per invånare 16-19 år, är på 
en nivå som är långt ifrån den genomsnittliga kostna-
den för en gymnasieplats i riket. Gymnasieförbundet 
flaggade för detta scenario tidigt på året 2018 och har 
med anledning av detsamma haft dialogmöten, om en 
nivåhöjning av medlemsbidraget, med medlemskom-
munerna.

Gymnasieförbundet har vidtagit ett antal åtgärder för 
att få en budget i balans. Förbundet arbetar intensivt 
med att hitta effektiviseringar vad gäller personal, lo-
kaler och programutbud så långt det är möjligt med 
bibehållen kvalité. Återhämtningen som ändå har skett 
mellan prognosen vid delåret och årets resultat kan 
härledas till dessa. I åtgärderna ingår bland annat att 
se över antal grupper och grupperstorlekar inom för-
bundets språkintroduktionsprogram. Programmet har 
under året sett en avsevärt minskad elevtillströmning. 
Nu behöver verksamheten minska, både personellt 
och lokalmässigt, och detta ett par år efter en mer än 
fördubbling av elevantalet.

Även verksamheten på restaurang- och livsmedels-
programmet och estetiska programmet ses över. Pro-
grammen har stora underskott trots de tidiga åtgärder 
som gjordes med start 2015 då förbundet beslutade 
att avsluta parallella utbildningar på Ölands Gymnasi-
um och på Stage4you i Torsås. Effekten som gymna-
sieförbundet hoppades på, att elevantalet på program-

Gymnasieelever
Antal elever från andra kommuner som studerar på gymnasieförbun-
dets skolor samt genomsnittlig intäkt 2015-2018.

År 2018 2017 2016 2015
Antal elever 542 521 534 530

Antal AST-
elever 20 20 20 20

Intäkt per elev 
genomsnitt 119 200 kr 111 100 kr 115 500 kr 106 300 kr

Särskoleelever
Antal elever från andra kommuner som studerar på gymnasieförbun-
dets skolor samt genomsnittlig intäkt 2015-2018.

År 2018 2017 2016 2015
Antal elever 34 35 36 33

Intäkt per elev 
genomsnitt 411 300 kr 381 000 kr 370 400 kr 317 900 kr

Andra utbildningsanordnare som eleverna  
söker är: 
År 2018 2017 2016 2015

Andra kommuner 73 77 91 85

Fristående skolor i 
Kalmar 512 522 534 544

Fristående skolor övriga 
landet 67 71 38 42

Totalt 652 670 663 671
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men i Kalmars skolor skulle få ett uppsving, uteblev. På 
grund av ovanstående, kommer förbundet även under 
våren 2019 fortsätta med att jämföra och kartlägga 
sina kostnadsnivåer för att visualisera effektivitet och 
skillnader mellan bland annat Kalmarsunds gymnasie-
förbund och andra kommunalförbund. 

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Under det kommande decenniet ökar antalet 16-19 
åringar inom medlemskommunerna, vilket innebär 
att den potentiella målgruppen till gymnasieskolan 
blir större. Enligt befolkningsprognosen i medlems- 
kommunerna kommer antalet 16-19 åringar att öka 
med ca 20 procent fram till år 2027. Elevökningen kom-
mer att ställa krav på kontinuerlig behovsplanering och 
analyser för att optimalt möta förändringarna gällande 
exempelvis lokaler, lärarresurser och elevhälsa.

Satsningen på de nya lokalerna, beskrivna ovan, kom-
mer att öka förbundets hyreskostnader med ca 8 mkr. 
Till den ökade lokalkostnaden kommer de kostna-
der som förbundet haft för ensamkommande elever.  
Antalet ökade kraftigt med mer än 300 elever under 
bara två år. En del av dessa kostnader har finansie-
rats genom migrationsverket men en stor del och en  
ökande andel är numera ofinansierad på grund av 
åldersuppskrivning av elever. Även nya lagar och för-
ordningar gällande möjlighet till uppehållstillstånd för 
elever på gymnasial nivå samt stärkt möjlighet till ut-
bildning i gymnasieskolan för asylsökande elever som 
fyllt 18 år påverkar kostnadsbilden.

Utöver ovanstående står gymnasieförbundet inför 
eventuella lagförändringar (”En attraktiv gymnasieut-
bildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja 
och fullfölja en gymnasieutbildning”, ”Det stämmer! 
Ökad transparens och mer lika villkor”) som kommer 

att påverka ekonomin. Storleken på de ekonomiska 
konsekvenserna är svåra att beräkna men förslagen 
kommer innebära ökade kostnader både för kärnverk-
samheten och för den administrativa verksamheten. 
 
En annan ekonomisk utmaning under den kommande 
perioden är pensionskostnaderna för lärarlönesats-
ningarna, lärarlönelyftet och karriärstjänster (förste 
lärarreformen). Även om löneökningarna för satsning-
arna har varit fullt finansierade av staten så finns ing-
en ersättning för den ökning av pensionskostnaderna 
som satsningar faktiskt innebär.

INVESTERINGSREDOVISNING
Ett av förbundets ekonomiska mål är att förbundets 
nettoinvesteringar ska självfinansieras. Målet stäms av 
under planeringsperioden vilket vid bokslut 2018 inne-
bär en avstämning på åren 2018-2020. Resultat (efter 
avdrag för återbetalning till friskolor), avskrivningar 
och förändring av pensionsskuld ger ett utrymme för 
investeringar om 8,79 mkr för perioden. Årets utfall 
för investeringar tillsammans med prognosen för de 
två kommande åren uppgår till 21,86 mkr vilket alltså 
inte ryms inom givet utrymme. 

2018 års negativa resultat reducerar utrymmet för att 
självfinansiera förbundets investeringar. Investerings-
budgeten för 2019 är uppräknad med investeringsbe-
hovet i och med flytten till Storken. Dessa två parame-
trar resulterar i att investeringsutrymmet inte räcker 
till de planerade investeringarna under avstämnings-
perioden. Målet är därmed inte uppfyllt. 

De budgeterade investeringarna för 2018 uppgår till  
5 mkr. Detta är 2,8 mkr mindre i utrymme än under 
2017. Flertalet av de kopiatorer som skulle köpas in 
enligt ny policy (till skillnad från förut då de leasades) 

Totalt Prognos 2020 Prognos 2019 Bokslut 2018

Resultat -3,8 5,3 0,5 -9,5

Avskrivningar 13,2 4,4 4,4 4,3

Förändring av pensionsskuld -0,6 0,2 0,2 -1,0

Utrymme 8,8 9,9 5,2 -6,2

Investeringar 21,9 5,0 12,3 4,6

Självfinansiering - Investeringar
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är inköpta under 2017 och därmed bidrar de inte med 
ett belopp i investeringsbudgeten 2018. Den investe-
ringsplan som Stagneliusskolan har jobbat efter under 
tre år avslutades i och med 2017 och skolan har nu fått 
en budget för investeringar i anpassad nivå. Totalt sett 
har gymnasieförbundet investerat för 4,6 mkr vilket 
innebär 91 procent av budget. Motsvarande siffra vid 
förra bokslutet uppgick till 97 procent. 

Gemensam verksamhet avser investeringsmedel 
för den förbundsövergripande verksamheten samt  
Restaurang och café. Förbundsövergripande finns en 
budgetpost avsedd för enheternas beviljade anslag 
från verksamhetsutvecklingsfonden, vilken är avsedd 
att främja utveckling av verksamheterna. På denna 
post är i stort alla medel nyttjade (0,4 mkr). Restau-
rang och caféverksamheten har köpt in grytor, frys-
skåp, nya bänkar och en ugn till förbundets skolkök 
och gjort ett visst överdrag på ,från årets början, givna 
medel (0,8 mkr) med 0,1 mkr. Tilläggsbudget besluta-
des under årets slut för uppkomna behov.

Lars Kaggskolans i hög grad tekniska och resurskrä-
vande program är i ständigt behov av modern utrust-
ning för att upprätthålla dagens och framtidens krav. 
Detta innebär att inköp av ny utrustning till yrkes- 
programmen även i år utgör en stor del av skolans to-
tala investeringsbudget. Vidare har skolan fortsatt det 
påbörjade arbetet med att skapa inspirerande och triv-
samma lärmiljöer. Vid bokslutet har skolan investerat  
1 mkr av den givna budgeten på 1,3 mkr. Utöver inköp 
till yrkesprogrammen så har inventarier till gemensamma 
klassrum köpts in. 

Årets investeringsmedel på Stagneliusskolan har 
överskridit sin investeringsbudget med 0,15 mkr  
(0,65 mkr). Installation av övervakningskameror i sko-
lan och nya elevskåp på grund av ökat elevantal har 
varit de stora kostnaderna utöver mindre inköp för  
inventarier till  arbets- och klassrum.

Jenny Nyströmskolans investeringar har främst bestått i 
förnyade lärmiljöer på skolan. Klassrum behöver skapas 
och anpassas till fler flexibla och moderna lösningar i takt 
med nya pedagogiska undervisningsmetoder. Utöver det-
ta så har en översyn av skolans belysning gjorts och arma-
turer är utbytta (0,45 mkr). 1,4 mkr av budget på 1,7 mkr 
är nyttjat vid årets slut.

Axel Weüdelskolan har investerat i nyuppsättning-
ar av stolar och bänkar till klassrum och arbetsrum. 
Även en investering i skolans entré är gjord under året. 
År 2017 gjordes en satsning avseende fysisk hälsa och  
motionsredskap köptes in till skolan. Även undervisnings-
redskap i form av digitala redskap köptes in. Dessa be-
lastar kostnadsmässigt årets investeringsbudget med 0,15 
mkr och bidrar till ett mindre överdrag av årets investe-
ringsbudget (0,23 mkr av 0,20 mkr nyttjades).

På Ölands Gymnasium har den digitala utrustningen i sko-
lans klassrum inventerats och setts över. 0,1 mkr har tagits 
i anspråk för behovet. Ett mindre överskott motsvarande 
Axel Weüdelskolans överdrag återfinns vid årets slut.



14. Årsredovisning 2018

MÅL, BALANSKRAV OCH GOD EKONOMISK HUS-
HÅLLNING
Utöver självfinansiering av investeringar så har förbundet yt-
terligare tre ekonomiska mål.

Likviditetsmål
Under planeringsperioden år 2018-2020 ska gymnasieförbun-
dets genomsnittliga likviditetssaldo uppgå till minst 50 mkr/må-
nad. Målet är uppnått.

Totalt Prognos 
2020

Prognos 
2019

Bokslut 
2018

Årets likviditets- 
saldo genomsnitt 65 65 65 65

En månadsutbetalning 56 58 56 54

Soliditetsmål
Under planeringsperioden år 2018-2020 ska gymnasieförbun-
dets genomsnittliga soliditet exklusive pensionsförpliktelserna 
minst uppgå till 30% samt bibehålla en positiv soliditet inklusi-
ve förpliktelserna.

Totalt Prognos 
2020

Prognos 
2019

Bokslut 
2018

Soliditetsmål >30% 29 % 32 % 32 % 22 %

Soliditetsmål inkl. 
ansvarsförbindelsen >0% 6,7 % 12 % 11 % -2 %

Målet att bibehålla en positiv soliditet exklusive förplik-
telserna är inte uppfyllt.  Prognosen för soliditeten exklusive 
förpliktelserna, avseende avstämningsperioden år 2019-2021, 
anger att målet nås då 2018 års underskott, enligt kalkylerna, 
hämtats hem.

Målet att bibehålla en positiv soliditet inklusive  
förpliktelserna är uppfyllt.
 
AVSTÄMNING BALANSKRAV
Enligt kommunallagen ska kommuner och kommunal- 
förbund göra en avstämning mot balanskravet. Detta innebär att  
gymnasieförbundet ska redovisa ett positivt resultat efter av-
drag och tillägg. I praktiken klarar ett kommunalförbund balan-
skravet om intäkterna överstiger kostnaderna.

Tabellen ovan visar att gymnasieförbundet inte klarar balans-
kravet 2018 trots att hänsyn är taget till återbetalning till frisko-
lorna vilken förbundet avräknar vid balanskravsutredningen då 
återbetalningen är hänförlig till tidigare år och innevarande år 
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Prognos 2021 Prognos 2020 Prognos 2019 Bokslut 2018

Årets resultat 0,5 0,5 0,5 -20,7

Återbetalning friskolor 0 0 0 11,2

Balanserat resultat 0,5 0,5 0,5 -9,5

Återställning negativt resultat 2018 4,8 4,8 0,0 0,0

Resultat 5,3 5,3 0,5 -9,5

enligt RKR R9. De totala utbetalningarna hade dessut-
om täckts av det sammanlagda resultatutrymme tidi-
gare år genererat. Enligt tabellen visas även förbundets 
planering för att återställa det negativa resultatet efter 
2018 års bokslut. Ingen återställning sker år 2019. År 
2019 fokuserar förbundet på att genomföra de åtgär-
der som krävs för att komma i ekonomisk balans. Efter 
år 2021 är resultatet enligt kalkylen återställt.
 
Bedömning - god ekonomisk hushållning
En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att 
räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav 
på att pengarna används till rätt saker och att de ut-
nyttjas på ett effektivt sätt. I kommunallagen regleras 
även att budgeten ska upprättas så att intäkterna över-
stiger kostnaderna (ovan nämnda balanskrav) samt att 
för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är 
av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
 
Efter årets ekonomi och resultat så görs bedömningen 
att förbundet har en långsiktig god ekonomisk hushåll-
ning;
 

Förbundet har en ändamålsenlig styrning, med 
mål, upprättade planer och program för att följa upp 
utvecklingen för såväl verksamhet som ekonomi.
 

Förbundet har en beredskap för att möta framti-
da utmaningar genom att i god tid inför förväntade 
förändringar vidta nödvändiga åtgärder såsom avsätt-
ningar för omstrukturering av verksamheter och  
dialogmöten med medlemskommuner om nivåhöjning 
av medlemsbidraget.

Gymnasieförbundet vidtar nödvändiga åtgärder 
för att få en budget i balans. Förbundet arbetar  
intensivt med att hitta effektiviseringar vad gäller per-
sonal, lokaler och programutbud så långt det är möjligt 
med bibehållen kvalité.

Förbundet har en finansiell beredskap i form av 
kortsiktig och långsiktig betalningsförmåga d.v.s. en 
god likviditet och soliditet. Det egna kapitalet har un-
der flera år byggts upp av goda resultat för att kunna 
användas till mer ekonomiskt ansträngda år, vilket 2018 
har varit. 

PENSIONSMEDEL
Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att för-
säkra bort så mycket som möjligt av pensionsskulden 
i balansräkningen. Från och med 1998 ska förbundets 
pensionsskuld redovisas enligt den så kallade bland-
modellen.

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Bokslut 
2016

Avsättningar för  
pensioner 2,7 1,7 1,8

Ansvarsförbindelse 40,0 36,9 37,3

Särskild avtalspension 0 0 0

Totala pensionsför-
pliktelser 42,7 38,6 39,1

Återlånade medel 42,7 38,6 39,1

Tabellen ovan visar förbundets pensionsmedel och pensionsförpliktelser 
uppställt enligt rek 7.1.

 
Enligt den här modellen ska pensionsförpliktelser  
intjänade från och med 1998 redovisas som skuld i  
balansräkningen och pensionsförpliktelser intjänade 
före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Se sam-
manställningstabell ovan.
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Måluppfyllelse
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Måluppfyllelse

VÅRA PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN
Förbundets tydliga styrkedja tillsammans med skolornas  
interna systematiska kvalitetsarbete och en förbättrad  
förbundsövergripande uppföljning gör att förbundet har nått 
17 av de 23 målen (74 procent). För flertalet av målen har 
gymnasieförbundet höjt sina värden. Värt att notera är att 
målen för alla verksamhetsmål inom det prioriterade området 
Normer, värden och inflytande är uppnådda. Detta ger en bra 
grund för skolornas fortsatta arbete mot högre måluppfyllelse 
inom Kunskap, utveckling och lärande. Det systematiska kvali-
tetsarbetet inom Kalmarsunds gymnasieförbund fortsätter att 
fokusera på att utveckla kvaliteten på skolorna inom undervis-
ningsnära målområden.

Skolinspektionen har under 2018 genomfört två tematiska 
kvalitetsgranskningar på förbundets skolor, en gällande ut-
manande undervisning för högpresterande elever vid Jenny  
Nyströmsskolan skolenhet 3 och en granskning av studie- och 
yrkesvägledningen på gymnasiala yrkesprogram - Stagnelius-
skolan skolenhet 2. Granskningen "Utmanande undervisning 
för högpresterande elever" är avslutad och Skolinspektionen 
bedömer att Kalmarsunds gymnasieförbund har vidtagit till-
räckliga åtgärder. Gällande granskningen av studie- och yrkes-
vägledningen på gymnasiala yrkesprogram ska förbundet före 
den 13 september 2019 redovisa vilka åtgärder som vidtagits 
så att lärare och studie- och yrkesvägledare har en gemensam 
bild av uppdraget med den vida studie- och yrkesvägledningen 
samt tydliggöra lärarnas ansvar för att inom den vida studie- 
och yrkesvägledningen vidga elevernas perspektiv och motver-
ka begränsningar i elevernas framtida studie- och yrkesval. 

• Kunskap, utveckling och lärande
• Normer, värden och inflytande
• En skola på vetenskaplig grund och beprövad  
 erfarenhet
• Digital kompetens
• Attraktiv och konkurrensmässig utbildnings- 
 organisation - entreprenöriellt lärande
• Integration
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Måluppfyllelse 2018
MÅL RESULTAT MÅL
Kunskap, utveckling och lärande
Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet. 93 % 90 %
Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska vara högre än rikssnittet. 14,7 Över 14,7
Elevernas totala närvaro ska öka. Oförändrad Öka
Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare när de behöver det. 7,4 7,5

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete så att elever får tidigt stöd och hjälp. Nej Ja

Genomsnittligt jämförelsetal på avslutade kurser inom vuxenutbildning ska vara över 
rikssnittet.

12,9 12

Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet. 92 % 90 %

Eleverna på vuxenutbildningen anser att undervisningen håller hög kvalitet. 8,2 % 7,6

Normer, värden och inflytande
Eleverna anser att deras skola som helhet fungerar bra. 8,2 7,2

Eleverna upplever att människors olikheter respekteras i skolan. 7,3 7

Eleverna upplever att det råder studiero på lektionerna. 6,7 6,2

Eleverna känner sig trygga i skolan. 8,4 7,9

Eleverna ska känna att de har inflytande över utbildningen. 4,4 4,4

En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt 
utvecklingsarbete för att ständigt förbättra måluppfyllelsen och resultaten ska öka.

Uppnått Öka

Andelen aretemeriterade lärare i förbundet ska öka. 11 % 9 %

Digital kompetens
Målen i Digitala agendan ska uppnås. Uppnått Ja

Attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation - entreprenöriellt lärande
Vi ska ge våra elever en så bra utbildning att de kan rekommendera sitt gymnasie- 
program till elever som ska söka till gymnasieskolan.

8,2 6,9

Andelen förstahandssökande från medlemskommunerna till förbundets gymnasie- 
utbildningar ska vara minst 80 %.

81 % 80 %

Minst 30 % av gymnasieeleverna prövar att bli UF-företagare. 20 % 30 %

Det entreprenöriella lärandet i undervisningen ska öka. Uppnått Ja

Integration
Andelen elever som får studiehandledning på modersmålet ska öka. 7 % 11 %

Andelen elever på språkintroduktionsprogram som blir behörig till nationellt program 
ska öka.

45 % 30 %

Lärares kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska öka. Uppnått Ja
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Uppföljning av prioriterade
målområden
MÅL FÖR KUNSKAP, UTVECKLING OCH LÄRANDE

Andelen elever som uppnår examen ska ligga över 
rikssnittet.
Skolorna framhåller elevhälsateamens tidiga involverande i 
snabbare stöd för elever med studiesvårigheter, både i klasser-
na och individuellt med enskilda elever som en faktor till den 
höga måluppfyllelsen. Flera skolor arbetar målmedvetet med 
att hjälpa eleverna på “plats” d.v.s. elevhälsateamen (EHT) ute 
i ordinarie undervisningsgrupper med eleverna. Skolorna kom-
mer att utveckla kvaliteten i undervisningen genom '' kollegialt 
lärande samt en tydligare systematik gällande uppföljning i  
arbets- och ämneslag med kvalitetsmått på verksamheten för 
högre måluppfyllelse i fokus.

De elever som inte klarat av gymnasieexamen beror i flera 
fall på hög frånvaro, många gånger orsakad av psykisk ohälsa. 
Skolorna har en handlingsplan med aktiva åtgärder för att öka 
elevernas psykiska välbefinnande och minska elevernas upp-
levelse av stress. För att på ett optimalt sätt hjälpa eleverna 
tillbaka till skolan krävs ökat samarbete med externa aktörer 
som t.ex. primärvården och BUP. 

Flera rektorer pekar på att av de elever som inte når examen 
är det många som inte når målen i de gymnasiegemensamma 
ämnena. Skolorna kommer att arbeta för att tidigt upptäcka 
dessa elever och identifiera deras behov. 
Resultat: 93 procent målet är nått  
(mål: över 90 procent)

Genomsnittligt jämförelsetal för elever med  
examen ska vara högre än rikssnittet. 
Jämförelsetalet för de elever som tagit gymnasieexamen har 
ökat för tredje året i rad och som trenden ser ut kommer 
gymnasieförbundet att nå rikets nivå nästa år. Analysen är att 
skolorna har lyckats bra med att få eleverna till godkänt i sina 
kurser (se ovan) medan andelen elever med riktigt bra betyg är 
lägre än i riket. På program där jämförelsetalet har höjts avse-
värt har lärarna de senaste två åren utvecklat undervisningen i 
kurserna för att tydliggöra kraven och arbetat medvetet med 
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det formativa lärandet. Ett arbetssätt som ger elever-
na en förståelse för vad som krävs av dem för att nå 
ett högre betyg.

Skolorna kommer att fördjupa arbetet mot ett fram-
gångsrikt och tydligt ledarskap i klassrummet för en 
ökad måluppfyllelse. Dessutom kommer rektorerna 
att utifrån sina skolenheters förutsättningar fortsät-
ta det systematiska arbetet med att diskutera betyg, 
betygssättning och hur eleverna ska få fått tillräcklig 
information om på vilka grunder betyg sätts. 
Resultat: 14,6 målet är inte nått  
(mål: över 14,7)

Elevernas totala närvaro ska öka.
Närvaron ligger kvar på samma nivå som förra året. 
Flera av gymnasieskolans nationella program har vänt 
en negativ trend och har nu ökat närvaron, om än blyg-
samt. Den stora förändringen i ungdomsskolan ser vi 
hos eleverna på introduktionsprogram - språkintroduk-
tion där det skett en betydande minskning av närvaron. 

Gymnasieskolorna praktiserar en mer aktiv och tidig 
aktivering av stödinsatser för elever med frånvaro. 
Rektorerna har varit tydliga mot eleverna när det gäller 
att utfärda varningar för ogiltig frånvaro och rapporte-
ring till CSN vid hög frånvaro. Detta tillsammans med 
en restriktiv hållning till ledighet främjar närvaron. 
Under läsåret 2018/19 kommer gymnasieskolorna att 
implementera Frånvarotrappan som tydliggör rollerna 
bland personal gällande arbetet med en enskild elevs 
höga frånvaro och visar eleverna vilka konsekvenser 
hög frånvaro kan få. Dessutom sätts fokus på hur gym-

17 av 23 
mål är 

uppfyllda

nasieförbundet ska kartlägga elevers frånvaro och hit-
ta metoder som främjar närvaro.

På språkintroduktion kan nedgången i närvaron till 
stor del förklaras av en betydligt oroligare situation ut-
anför skolan. Många elever är i en asylprocess, där de 
väntat länge på besked kring uppehållstillstånd. Denna  
osäkerhet och väntan, påverkar måendet hos många 
elever, vilket i sin tur också påverkar deras närvaro i 
skolan på ett negativt sätt. Cirka 20 procent av eleverna 
har blivit uppskrivna i ålder och flyttade till andra orter 
vilket i sin tur har gjort det svårt att ta sig till och från 
skolan. Heltidsmentorerna på Lars Kaggskolan fortsät-
ter utveckla sitt arbetssätt, nu med tydligare fokus mot 
att öka närvaron och på andra sätt, tillsammans med 
lärarna, skapa bra förutsättningar för lärande. 

För vuxeneleverna har närvaron minskat. Många av 
eleverna har möten inbokade med andra myndighe-
ter som t.ex. arbetsförmedlingen. P.g.a. resor tar dessa 
möten ibland en hel dag. Den ökade tillgången till  
arbete gör att allt fler elever arbetar under sin studie-
tid. Eftersom vuxenutbildningen inte har närvaroplikt 
väljer eleven att arbeta. Närvaro är något som disku-
teras flitigt mellan lärare och elev och vikten av detta. 
Skolorna har en organisation som är flexibel och täck-
er upp de kunskapsluckor som uppstår om eleven inte 
kan närvara.
Resultat: Närvaron oförändrad. Målet är inte 
nått. (mål: en ökning)
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Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare 
när de behöver det
På gymnasieförbundets skolor finns lärare som gör allt 
för att eleverna ska känna sig sedda och lyckas med 
skolarbetet. Lärarna arbetar medvetet för att eleverna 
ska få den hjälp de behöver och önskar. Genom ökad 
tydlighet med stöd av digitala hjälpmedel så går det  
arbetet framåt. På introduktionsprogrammet framhåller 
rektorerna den starkt individualiserade undervisning-
en som en framgångsfaktor då det skapar starka och  
givande relationer mellan eleverna och personalen.

Det finns stora variationer i resultaten mellan  
programmen. Det finns självklart inga enskilda enkla 
orsaker som förklarar detta utan beror på flera fakto-
rer. Rektorerna konstaterar att relationen mellan elev 
och lärare är viktig och anser att lärarkollegiet som 
helhet är starka här. Det är ledarskapet i klassrummet 
och förmågan att skapa ett gott lärandeklimat som är 
avgörande för framgång. Skolorna behöver flytta fram 
positionerna ytterligare när det gäller extra anpass-
ningar i klassrummet och rektorerna menar att nya 
EHT-rutiner1 kommer att bidra till att eleverna upple-
ver att de får tidigt hjälp och stöd när behov uppstår.
Resultat: 7,4 målet är inte nått (mål: över 7,5)

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete 
så att elever får tidigt stöd och hjälp.
Förbundet har under året infört en ny EHT-rutin där gym-
nasieskolorna har kommit olika långt i implementeringen 
av processen. Rutinen möjliggör ökade och mer effektiva 

1  Elevhälsateam - kuratorer, skolsköterskor, speciallärare/-pedagoger 
  och studie- och yrkesvägledare 

kontaktytor mellan skolans olika professioner vad gäller 
det gemensamma elevhälsoarbetet. En tydligare struktur, 
ärendegång, uppföljning och dokumentation är positiva 
förändringar i och med den nya rutinen. Vad gäller extra 
anpassningar och inkluderande undervisning har skolor-
na en bit kvar innan lärare automatiskt tänker inkluderan-
de redan när de planerar sin undervisning. Analysen av 
enkäten Elevhälsans och lärares samarbete ger en bild av 
att flertalet inblandade (nästan 82 procent av lärarna och 
EHT) tycker att det finns tydliga rutiner för samarbete 
mellan lärare och elevhälsan. 50 procent av lärarna tycker 
att elevhälsans personal hjälper dem att bättre förstå och 
möta elever i behov av stöd. 39 procent av EHT tycker 
att lärare vänder sig tidigt till elevhälsan med frågor kring 
elever med behov av stöd. 

Arbetet med den nya EHT-rutinen fortsätter, då det i 
en modern skola måste arbetas i team runt eleverna 
med alla olika professioner. EHTs uppdrag kommer att 
förtydligas och skolorna kommer att öka det proaktiva 
arbetet gentemot elever med svårigheter i studierna. 
Varje arbetslag kommer att ha alla elevhälsans profes-
sioner kopplade till sig med möten i olika former. Målet 
är ett ökat arbete direkt i klassrummet för EHTs sam-
lade kompetens och färre “en-till-en möten”. Skolorna 
kommer att öka tillgänglighet av elevhälsans personal 
i klassrummet för att direkt hjälpa läraren att utarbeta 
konkreta metoder för stöd och hjälp. Det stöd som ges 
behöver komma tidigare än det gör idag. 

Skolorna behöver utveckla arbetet kring studieteknik, 
stresshantering, fysisk hälsa (sömn, ANDT, kost etc.), 
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psykisk ohälsa etc. och i det har EHT en stor del med 
insatser direkt ut mot klasser.

Förbundet behöver förtydliga och komplettera den nya 
EHT-rutinen och implementera den ytterligare.
Resultat: målet är inte nått

Genomsnittligt jämförelsetal på avslutade 
kurser inom vuxenutbildning ska vara över 
rikssnittet.
De vuxenelever som går på yrkeskurser är ofta väl  
motiverade och drivs på ordentligt av duktiga pedago-
ger. Skolorna anpassar dessa utbildningar utifrån elev-
ernas behov av kunskaper för att nå målen. Lärarnas 
arbete med att aktivt synliggöra målen i kurserna för 
eleverna har inneburit en större insikt för eleverna vad 
som krävs för de olika betygen, vilket har en positiv 
inverkan på resultatet.

Många elever behöver läsa svenska som andraspråk 
men för att få fullt studiemedel från CSN måste de  
välja ytterligare tre kurser för att de ska nå upp till  
heltidsstudier. Eleverna har inte alltid förkunskaper för 
dessa ytterligare kurser vilket medför att de inte når 
målen för kursen. 

Skolorna kommer att fortsätta med ett aktivt arbete 
med betygsreflektion i arbetslagen, vilket regelbundet 
flikas in i det systematiska kvalitetsarbetet.
Resultat: 12,9 målet är nått (mål: över 12,0)

Andel avslutade kurser med minst betyget 
E inom vuxenutbildning ska vara över riks- 
snittet.
Se ovan för analys och åtgärder för förbättring.
Resultat: 92 procent målet är nått  
(mål: över 90 procent)

Eleverna på vuxenutbildningen anser att  
undervisningen håller hög kvalitet.
Skolorna har mycket kompetenta och engagerade  
lärare som ständigt vidareutvecklas i sin profession. För 
att ytterligare höja elevernas upplevelse av skolans kva-
lité kommer delar av lärarkåren att ingå i utbildnings- 
insatser från Nationellt centrum för svenska (NC). 

Alla mål för 
Normer, värden 
och inflytande 
är uppfyllda!

Personalen kommer att regelbundet samtala kring sina 
egna insatser i arbetslagen för att öka det kollegiala 
lärandet och därigenom kvalitén i undervisningen.
Resultat: 8,2 målet är nått (mål: minst 7,6)

MÅL FÖR NORMER, VÄRDEN OCH
INFLYTANDE

Eleverna anser att deras skola som helhet 
fungerar bra.
Rektorerna framhåller de mycket goda relationerna 
mellan elever och personal på skolorna och att elever-
na upplever att det är en bra struktur på undervisning-
en. Förbundet har hög utbildningsnivå bland persona-
len och det visar sig i en hög kvalité på undervisningen. 
Skolorna har förbättrat sitt arbete i att upptäcka och 
utreda kränkningar vilket skapar förutsättningar för 
ökad trygghet och trivsel med värdegrundsarbetet i 
fokus. Eleverna på gymnasiesärskolan ger särskilt högt 
betyg om sin skola.

Skolledningen på Axel Weüdelskolan vill framhålla sam-
arbetet i studeranderåden där elever tillsammans med 
lärare och rektor kan diskutera verksamheten som en 
framgångsfaktor.
Resultat: 8,2 målet är nått (mål: över 7,2)

Eleverna upplever att människors olikheter 
respekteras i skolan.
Personalen arbetar aktivt för att skapa en bra kultur inom 
undervisningsgrupperna och skolan. Lots-/metors- 
tiden inom gymnasieskolan är ett viktigt forum för  
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arbete med eleverna kring normer och värden. Skolorna mar-
kerar omedelbart mot direkta kränkningar och språkbruk som 
inte är förenligt med god värdegrund. EHT kommer in tidigt i 
processen med både berörda elever samt övriga elever i klas-
sen om så behövs. 

Vuxenutbildningarna har en stor mångfald och det 
är naturligt att eleverna accepterar och respekterar  
varandra. Personalen arbetar dagligen för att upprätthålla ett 
bra arbetsklimat för både elever och arbetskamrater. Vid varje 
kursstart tar lärarna upp förbundets riktlinjer för arbetet mot 
kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. 

Frågor inom detta område måste ständigt prioriteras i en verk-
samhet där kontinuerligt stora mängder nya personer och per-
sonligheter kommer in.
Resultat: 7,3 procent målet är nått  
(mål: över 7,0)

Eleverna upplever att det råder studiero på  
lektionerna.
Den stora majoriteten av eleverna tycker att de har studiero 
på lektionerna. Lärare jobbar konsekvent med gemensamma 
utgångspunkter i förhållningsreglerna kring studiero. I de grup-
per på gymnasieskolan som det varit oroligt i, har skolan gjort 
större insatser med lotsar, lärare och elevhälsan tillsammans. 

Studiero främjas av tydliga lektionsstrukturer och av ett tydligt 
ledarskap i klassrummet. Skolornas övergripande arbete med 
normer och värden och det förebyggande arbete som be-
drivs av elevhälsan har betydelse för studieron. I detta arbete 
har skolorna varit framgångsrika då eleverna upplever att det  
råder studiero på lektionerna. 

På en av skolorna har ett underlag tagits fram för både elever 
och personal med syfte att tydliggöra vilka regler som gäller 
under lektionerna, vad de syftar till, vad de praktiskt innebär 
samt hur personalen stödjer insatsen och vilka konsekvenser 
det blir för elever som bryter mot gemensamt överenskomna 
regler.

Inom vuxenutbildning råder hög studiero med tydliga ramar 
och regler och där både elever och personal ser skolan som 
en gemensam arbetsplats och bägge parter tar sitt ansvar för 
studieron.
Resultat: 6,7 målet är nått (mål: över 6,2)
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Fler 
möjligheterEleverna känner sig trygga i skolan.

Rektorerna på ungdomsskolorna konstate-
ra att eleverna känner sig trygga i stor utsträck-
ning. Personalen har en god relation till sina elev-
er vilket skapar god trygghet. Inomhuskameror 
och skollegitimationer har endast viss effekt vad  
gäller ”känslan av trygghet”. Det är snarare i det dag-
liga arbetet och på det sätt skolans personal arbetar, 
som har långtgående effekter. Lärarna vidtar åtgärder 
direkt i klassrumet mot alla former av kränkningar. Lä-
rarnas goda relationer med eleverna samt deras enga-
gemang och arbete med dessa frågor ute på program-
men påverkar resultatet positivt.

När konflikter mellan elever kommer till ytan marke-
rar skolledningarna kraftfullt genom polisanmälan om 
brott misstänkts, samt vidta disciplinära åtgärder en-
ligt skollagen. Detta skickar signaler till övriga elever 
om att konflikter på skolan tas på allvar.

Vuxenskolorna har en enorm mångfald av elever 
och personal och det är naturligt att alla accepterar  
varandra.  Det är lättare att jobba med vuxna elever ut 
detta perspektiv. 
Resultat: 8,4 målet är nått (över 7,9)

Eleverna ska känna att de har inflytande 
över utbildningen.
Här är resultatet lågt jämfört med andra ”mjuka” verk-
samhetsmål. Det finns en inneboende konflikt i frågan 
då de nationella examensmålen är starkt styrande 
samtidigt som eleverna ska ha ett reellt inflytande över 
utbildningen. De statliga ramarna och elevernas rätt-
mätiga krav på inflytande “krockar” med varandra. Det 
finns ofta förväntningar från såväl elever som föräldrar 
på att ha en större påverkansgrad än vad som lagstifta-
ren tänkt och inom andra områden än vad som är rim-
ligt. Här finns således ett kunskapsglapp i vad som kan 
förväntas inom detta målområde som skolan har stora 
svårigheter att hantera. Rektorer uppger att eleverna 
har bra inflytande om tidpunkten för prov, redovis-
ningar etc. samt examinationsformer. 

Inom vuxenutbildningen ska varje pedagog kontinuer-
ligt informera om målen och syftet med lektionen för 
att skapa en dialog mellan lärare och elev kring uppläg-

get. Samtidigt är det ett komplext uppdrag för läraren 
eftersom elever har vitt skilda studietakter och det är 
ständigt nya intag av elever i undervisningsgrupperna. 
Arbete med den formativa bedömningen är ett led i 
arbetet med att skapa en högre delaktighetskänsla hos 
eleverna.
Resultat: 4,4 målet är nått (mål: minst 4,4)

EN SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND 
OCH BEPRÖVAD ERFARENHET

Det kollegiala lärandet med analys, gemen-
sam reflektion, dokumentation och syste-
matiskt utvecklingsarbete för att ständigt 
förbättra måluppfyllelsen och resultaten 
ska öka.
Skolorna har arbetat på mycket olika sätt inom detta 
målområde. På Jenny Nyströmsskolan har alla SYL- 
lärare2  samt rektorer fått i uppdrag att göra 3-4 lek-
tionsobservationer för att skapa en överblick hur det 
formativa-, inkluderande- och läsutvecklande arbets-
sättet med digital förstärkning ser ut. Det resultatet är 
nu sammanställt och under VT19 bildas TLC3  grupper 
som styrs av en SYL och som går under namnet Bättre 
tillsammans.

Lars Kaggskolan har arbetat metodiskt med olika KPT-
spår och ett gemensamt utvecklande av en pedagogisk 

2 Särskilt yrkesskicklig lärare, gymnasieförbundets benämning på förste- 
 lärare
3 Teacher Learning Community
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grundsyn kopplat till forskning inom området. Detta 
innebär gemensamt lärande genom att ta del av forsk-
ning, gemensam diskussion kring det lästa, gemensam 
planering för att testa i undervisning och därefter ge-
mensam reflektion, analys och dokumentation. 

Stagneliusskolan har genom medel från gymnasie- 
förbundets verksamhetsutvecklingsfond fått en  
möjlighet att etablera ett samarbete med Challenging 
Learning för att arbeta i enlighet med formuleringen 
inom detta målområde. Personalen har drivit ett syste-
matiskt utvecklingsarbete under hela läsåret där ökad 
måluppfyllelse varit en central utgångspunkt.

Axel Weüdelskolan genomsyras av ett systematiskt 
kvalitetsarbete genom månatliga analyser av verksam-
heten i respektive arbetslag. Organisationen är upplagd 
så att det sker kontinuerlig dialog mellan skolledning 
och utvecklingssamordnarna samt utvecklingsgrup-
per. Det är en transparens mellan olika arbetslag och 
all dokumentation sker digitalt.
Resultat: målet är nått 

Andelen aretemeriterade lärare i förbundet 
ska öka.
Rektorerna lyfter fram att de har många duktiga lära-
re och det är bra att så många som möjligt av dessa 
har möjlighet att genomgå en oberoende meritering. 
Många uttrycker att det är den bästa fortbildning de 
någonsin har fått, vilket säger någonting om dess höga 
kvalité. Det är alltid bra att tvingas titta på sig själv och 
sin egen praktik, för att därifrån utvecklas ytterligare. 
Genom att kontinuerligt lyfta fram goda exempel bland 

Arete- 
meriterade 
lärare 2018

medarbetarna har fler och fler uttryckt en önskan om 
just en aretemeritering. 
Resultat: 11 procent, målet är nått  
(mål: över 9 procent) 

DIGITAL KOMPETENS

Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Analysen av förbundets arbete med den Digitala agen-
dan visar på en fortsatt god utveckling vilket ger en 
god grund för fortsatt arbete med undervisningens di-
gitalisering. Det är viktigt att hålla i satsningen och att 
nu göra en ännu tydligare koppling mellan skolutveck-
ling och pedagogisk utveckling i kombination med digi-
tala verktyg. Analysen av enkäten "Digital kompetens" 
visar att det finns vissa områden har behov av att fo-
kusera på ytterligare kompetensökning och det finns 
behov av att rikta insatser mot nyanställda så att de får 
den grundläggande digitala kompetensen tidigt. Tack 
vare tillgången till förbundets IKT-pedagoger finns  
förmågan att driva kvalitativ kompetensutveckling. 

Vidare har fler och fler av förbundets lärare tagit  
klivet in i andra ordningens undervisning med digita-
la hjälpmedel i sin undervisning. Lärare och skolledare  
behöver fortsätta den professionella utvecklingen för 
att öka elevernas måluppfyllelse och i det samman-
hanget blir digitaliseringen en viktig del. Förbundet 
befinner sig i ett gynnsamt läge för en fortsatt kraftfull 
satsning på digitaliseringen inom skolan.
Resultat: målet är nått
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ATTRAKTIV OCH KONKURRENSMÄSSIG 
UTBILDNINGSORGANISATION  
- ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE 

Förbundet ska ge alla elever en så bra ut-
bildning att de kan rekommendera sitt  
gymnasieprogram till elever som ska söka  
till gymnasieskolan.
På skolorna är det en mycket bra relation mellan elev-
er och personal samt en hög undervisningskvalité. 
Att eleverna trivs på skolan, känner sig trygga samt  
upplever i mångt och mycket att deras lärare hjälper dem 
i sin undervisning är faktorer som speglas i resultatet. 

Lärarna arbetar systematisk med att förbereda elev-
erna på livet efter gymnasiet. Detta kan bidra till att  
eleverna känner sig väl förberedda på fortsättning-
en när gymnasieutbildningen närmar sig slutet.  
Förbundets yrkesutbildningar är väl ansedda i respek-
tive bransch och de flesta yrkeseleverna känner att de 
har ett jobb direkt efter utbildningen bara de vill.
Resultat: 8,2, målet är nått (mål: över 6,9)

Andelen förstahandssökande från medlems- 
kommunerna till förbundets gymnasieut-
bildningar ska vara minst 80 %.
Förbundets gymnasieutbildningar är populära och 
de sökande från medlemskommunerna väljer dessa 
i hög utsträckning. Det är viktigt att fortsätta visa de 
kvalitativa fördelar som det innebär för den enskilde 
individen att gå på en skola inom förbundet och som 
ger den enskilde Fler möjligheter. Skolorna erbjuder 
en god lärmiljö med skickliga och engagerade lärare, 
moderna lokaler och en hög grad av digitalisering i  
undervisningen vilket bidrar till populariteten.
Resultat: 81 procent målet är nått  
(mål: över 80 procent)

Minst 30 % av gymnasieeleverna prövar att 
bli UF-företagare.
Gymnasieförbundet har minskat sin andel från förra 
året. Detta beror till stor del på att teknikprogram-
met har tagit bort det som obligatorisk program- 
fördjupning på en inriktning och branscherna på flerta-
let yrkesprogram rekommenderar antingen högskole- 
förberedande kurser eller fler yrkeskurser för en 
ökad anställningsbarhet direkt efter gymnasieskolan.  

Stagneliuskolan har en hög andel UF-företagare då  
flera av utbildningarna har det som obligatorium.
Resultat: 20 procent målet är inte nått  
(mål: över 30 procent)

Det entreprenöriella lärandet i undervisningen 
ska öka.
I och med utbildningsinsatsen med Nationellt cen-
trum för svenska som andraspråk (NC) på Ölands  
Gymnasium har det entreprenöriella lärandet ökat 
i klassrummet och även helhetstänket med detta  
arbetssätt präglar numera arbetet även utanför klass-
rumssituationen. Axel Weüdelskolan har bedrivit ett 
aktivt arbete med detta under flera år då vuxenutbild-
ningen kräver ett entreprenöriellt synsätt på lärandet. 
Skolledningen har också detta i åtanke när de t.ex.  
rustar upp klassrum eller annan miljö i skolans lokaler.
Resultat: målet är nått

INTEGRATION

Andelen elever som får studiehandledning 
på modersmålet ska öka.
På en av förbundets skolor finns personal som har 
arbetat som lärare i sina tidigare hemländer som ger 
elever, främst på IMS studiehandledning på moders-
mål. I samarbete med BIU4-online har förbundets 
elever haft möjlighet att få studiehandledning på mo-
dersmålet. I yrkeskurser har det varit svårt att nyttja 
BIU då läraren som handleder dem inte har kunskap 
i ämnet vilket medför låg nyttjandegrad i yrkeskurser.  
Förbundet har haft en koordinator under två år som 
skapat strukturer och rutiner för verksamheten. När 
koordinatorn, som var projektfinansierad drogs in 
sjönk antalet deltagare. Frågan om utformandet av 
studiestöd på modersmål behöver lyftas, både på skol- 
och förbundsnivå.
Resultat: 7 procent målet är inte nått  
(mål: över 11 procent)

Andelen elever på språkintroduktions- 
program som blir behörig till nationellt  
program ska öka.
Skolorna har bedrivit ett målmedvetet utvecklings- 
arbete under flera år som nu ger resultat. Arbetslagen 

4  Blekinge Integrations- och Utbildningscenter
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arbetar lösningsfokuserat för att ge så många elever som möj-
ligt att läsa behörighetsgivande ämnen. En stor insats från lä-
rarna har bidragit till att detta mål har nåtts samt att det stora 
antalet elever som kom 2015/16 nu har fått den tid de behövde 
för att bli klara.
Resultat: 45 procent målet är nått   
(mål: över 30 procent)

Lärares kompetens i språk- och kunskapsutveck-
lande arbetssätt ska öka.
En stor gemensam satsning inom förbundet tillsammans med 
Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har ge-
nomförts. Förbundet har dessutom flera utbildade SKUA-ut-
vecklare5 vilka har varit navet i en omfattande kompetensut-
veckling brett över skolorna. Denna styrning har resulterat i att 
lärarna fått en ökad kompetens inom språk-och kunskapsut-
vecklande arbetssätt. De lärare som gick första året har goda 
erfarenheter av denna utbildning och har spridit en positiv bild 
av utbildningen och dess effekter på undervisningen. Genom 
att fortsätta att erbjuda kompetensutveckling i språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt kommer fler och fler lärare 
på skolorna att få möjligheten att utveckla kompetenser inom 
området. 
Resultat: målet är nått

DET ARBETSPLATSFÖRLAGDA LÄRANDET - 
REDOVISNING GÄLLANDE AVGÅNGS- 
ELEVER VÅREN 2018
Samtliga elever inom avgångsklasserna i juli 2018 som gick 
på yrkesprogram har blivit erbjudna 15-20 veckor (gymnasie- 
skolan) respektive 22 veckor apl (gymnasiesärskolan). Några 
inriktningar av gymnasieförbundets yrkesprogram har svårig-
heter att fullt ut hitta ändamålsenliga apl-platser (ca 20 av 280 
elever juni 2018). Vid de tillfällen som en arbetsgivare inte 
har möjlighet att ha eleven kvar (för få uppdrag eller liknande  
orsaker) ordnar skolorna en annan apl-plats omgående.

Alla apl-platser kan inte erbjuda alla moment inom yrkes- 
kurserna, men genom att elever byter apl-platser täcker de 
olika arbetsplatserna tillsammans utbildningarnas innehåll. Alla 
elever har fått möjlighet att utveckla sina yrkeskunskaper och 
skaffa sig en yrkesidentitet. De har också fått en ökad inblick i 
yrkesgemenskapen kopplat till programmet via apl.

5  Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
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Vid besöken, som görs regelbundet på apl-plat-
serna tar lärarna upp den generella arbetsmiljön, 
där diskuteras även värdegrundsfrågor, då fram-
förallt hur du förhåller dig till andra på en arbets-
plats. På så sätt får skolorna god kännedom om  
värdegrundsarbetet. Skolornas uppfattning är att arbets- 
platser jobbar idag mycket med värdegrund och jäm-
ställdhet. 

Skolorna lyfter möjligheterna till och nyttan med hand-
ledarutbildning kontinuerligt i programråden och er-
bjuder olika lösningar på olika program utifrån de olika 
branschernas förutsättningar. Vissa program genom-
för egna handledarutbildningar som alla handledare 
blivit erbjudna och stort sett alla program presente-
rar skolverkets webbaserade handledarutbildning. Två 
av förbundets program har inte erbjudit handledar- 
utbildning aktivt under det gångna läsåret.
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Patientsäkerhetsberättelse
Rutin för patientsäkerhetsarbetet inom Kalmarsunds gymnasie- 
förbund finns dokumenterad i verksamhetsplan för elevhäl-
sans medicinska insats (EMI). Verksamhetsplanen har revide-
rats under 2018.

Rapportering av risker, tillbud och negativa händelser är en stå-
ende punkt på dagordning i EMI:s yrkesnätverk som träffas 1 ggr/
månad. Under året har en avvikelserapport inkommit till verk-
samhetschefen kring om rutiner kring första hjälpen i samband 
med skada samt tillträde till skolsköterkas rum. En avvikelse- 
rapport rörande inloggning i PMO har också inkommit. 

Den verksamhetsspecifika metodboken revideras löpande för 
att överensstämma med aktuell lagstiftning och underlätta i 
det dagliga arbetet. Metodhandboken har under året uppda-
terats bland annat med ny handlingsplan för diabetes, ett nytt 
dokument under egenvård; en folder om kost, sömn, motion, 
avslappning som kan användas med eleverna. Dessutom har 
lathunden för PMO-funktionalitet uppdaterats. Läkemedelslis-
tan har också reviderats genom samordnande skolsköterskas 
och skolläkaren försorg

Vaccinationsordination görs av skolläkare. Rutiner för säker 
hantering finns och följs. Alla vaccinationer dokumenteras i 
PMO och Inera. Samtliga elever inom fordonsprogrammet 
och byggprogrammet/måleri har genomgått spirometriun-
dersökning och obligatorisk läkarbedömning. Eleverna inom 
vård- och omsorgsprogrammet och barn- och fritidsprogram-
met är, enligt rekommendation från socialstyrelsen och krav 
från Kalmar kommun, screenade för tuberkulos inför praktik 
i kommunal verksamhet. Samtliga elever på nationella pro-
gram erbjuds ett hälsobesök i enlighet med skollagen. Antalet  
genomförda hälsobesök ska, enligt verksamhetsplanen uppgå 
till 75 %. Målet är uppnått.

All personal inom EMI har adekvat utbildning och arbetar uti-
från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förbundet 
har under året bytt skolläkare. Eleverna har tillgång till skol-
läkare genom särskilt tecknat avtal som omfattar 24 timmar 
i månaden. Med sin medicinska kompetens medverkar skol- 
läkaren i arbetet med verksamhets- och kompetensutveckling 
liksom i systematisk utvärdering av elevhälsans verksamhet. 
Skolläkaren arbetar även som medicinsk konsult för varje elev 
med medicinska/psykosociala svårigheter som hindrar elevens 
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inlärning för att nå skolans kunskapsmål. Skolläkaren 
har också ansvar för generella läkemedelsdirektiv,  
bedömning av skolsköterskans kompetens att själv-
ständigt utföra vaccinationer (värdering av formell 
kompetens) samt Lex Maria-anmälan. 

Samtliga skolsköterskor har utöver grundutbildning 
en specialisering för arbete inom skolan inklusive vac-
cinationsbehörighet. Samtliga skolsköterskor deltar i 
den årligen återkommande Skolsköterskekongressen 
som anordnas av Riksföreningen för skolsköterskor.  
Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund lägger 
stor vikt vid att säkerställa att all personal inom EMI får 
kontinuerlig och likvärdig fortbildning för att upprätt-
hålla lagstadgat kompetenskrav kopplat till legitimera-
de yrkesgrupper. Skolsköterskorna har regelbunden 
handledning av legitimerad psykolog. 

EMI:s nätverksträffar har bland annat innehållit före-
läsningar av Obesitasteamet från barnkliniken, Kalmar 
Länssjukhus, läkare från hudkliniken i Kalmar, barnlä-
kare och fysiolog kring diabetes, specialistläkare från 
kvinnokliniken ENDOMETRIOS, samt representanter 

från ”flyktinghälsan” kring information om ny verk-
samhet, gruppstöd för ungdomar med psykisk ohälsa 
efter krig och flykt, hälsoteam över 18 år samt allmän 
flyktingmottagning. EMI har dessutom haft två utveck-
lingsdagar med om förebyggande och hälsofrämjande 
arbete, stress och livsstil.

Samordnande skolsköterskor och skolläkare i länet 
träffas 1 gång per termin.

Elever och närstående involveras i patientsäkerhets- 
arbetet genom samråd vid akuta ärenden där medgiv-
ande 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.

Skolsköterskorna har under året varit delaktiga i imple-
mentering av ny stödprocess för elevhälsan som syftar 
till tidiga insatser i forma av extra anpassningar och 
ett nära hälsofrämjande och förebyggande samarbete 
mellan den samlade elevhälsan och lärarna.
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Personalförhållanden
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Antal anställda Totalt Kvinnor Män

Antal årsarbetare av månadsavlönade 577 350 227

Antal månadsavlönade 613 370 243

Andel kvinnor/män av månadsavlönade 100 % 60 % 40 %

Tillsvidareanställda 529 329 200

Andel kvinnor/män av tillsvidareanställda 100 % 62 % 38 %

Visstidsanställda 84 42 42

Andel kvinnor/män av visstidsanställda 100 % 50 % 50 %

Timavlönade 2018

Antal timmar omräknat till årsarbetare 11,7 6,3 5,4

Medelålder 47,3 47,8 46,5

Sysselsättningsgrad – tillsvidareanställda

Genomsnittlig syss.grad 96,3 % 96,3 % 96,1 %

Personalförhållanden

TILLSVIDARE OCH VISSTIDSANSTÄLLDA 
Under 2018 minskar antalet anställda något. I december 2018 har förbundet 613 månadsavlönade medarbetare 
vilket är en minskning med fyra medarbetare sedan december föregående år. Tillsvidareanställda medarbetare 
uppgår till 529, jämfört med 521 föregående år. Antalet visstidsanställda medarbetare är 84 medarbetare, en 
minskning med 9 medarbetare. En stor del av de visstidsanställda består av vikariat för sjukskrivna och föräldra-
lediga men även av obehöriga lärare som, enligt skollagen, inte får tillsvidareanställas. 

KÖNSFÖRDELNING
62 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna är kvinnor. Den största yrkesgruppen i förbundet är lärare 
där ca 60 procent är kvinnor. Läraryrket anses fortsätta vara kvinnodominerat vilket gör det svårt vid rekrytering 
att få sökande av det underrepresenterade könet. Detta försvårar i sin tur möjligheten att upprätthålla en jämn 
könsfördelning.

PERSONALOMSÄTTNING OCH PENSIONSPROGNOS
Personalomsättningen visar andelen anställda som ersätts under året i förhållande till det genomsnittliga antalet anställda.

Personalomsättning 2018 
(snittanställda 

ack 522 )

2017
(snittanställda 

ack 520)

Antal 
2018

Antal  
2017

Riket 
20161 

inkl egen begäran och 
pension 8,61 % 8,85 % 45 46 8,8 %

egen begäran 5,74 % 6,73 % 30 35

Pension/sjuk- 
ersättning 2,87  % 2,12 % 15 11

1 Statistik över personalomsättning på nationell nivå finns endast från 2016
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613
Antal anställda
Förbundet har en minskning med fyra 
medarbetare från föregående år. 

40 % av de månadsavlönade i 
förbundet är män.

60 % av de månadsavlönade i 
förbundet är kvinnor.

407
LÄRARE
är anställda i gymnasieförbundet.
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farenhet av rekryteringar och antal sökande per tjänst 
bedöms förbundets största utmaning bli att rekrytera 
rektorer, elevhälsa och framför allt lärare. För lärare är 
rekryteringssituationen svårare med kraven på legiti-
mation och rätt behörighet.

Arbetsmarknaden blir allt rörligare geografisk enligt 
SKL:s rapport ”Sveriges viktigaste jobb inom förskolan 
och skolan”. Många flyttar till större städer och orter 
men även rörligheten mellan olika sektorer ökar enligt 
SKL. Medarbetare är också mer benägna att byta jobb 
och arbetsgivare än tidigare. 

Konkurrensen om kompetent personal kommer att 
öka och måste mötas med strategiska beslut och 
handlingsplaner. Förbundet ska erbjuda attraktiva  
arbetsförutsättningar både för nuvarande och poten-
tiella framtida medarbetare. Som ett led i detta har 
förbundet tagit fram ett personalpolitiskt program 
med utgångspunkt i de kärnvärden som gymnasie- 
förbundet gemensamt har tagit fram i ett varumärkes-
arbete. För att säkerställa rätt kompetens i tillräcklig 
omfattning och utveckla en attraktiv arbetsplats har 
förbundet även tagit fram en kompetensförsörjnings-
plan för att möta de kommande utmaningarna. 

Rekryteringar
Under året har rekrytering fortsatt vara en stor arbets-
uppgift. Under år 2018 annonserade förbundet 73 st 
tjänster externt. Ett par tjänster rekryterades även in-
ternt. 56 st av annonserna var kategoriserade under 
”pedagogiskt arbete”. 

För att nå ut till fler potentiella medarbetare har förbun-
det påbörjat ett arbete med rekrytering i sociala medier 
som en alternativ kanal i rekryteringsprocessen. 

Under 2018 slutade 45 medarbetare sin anställning 
inom förbundet vilket är ungefär samma antal som de 
senaste åren. 30 medarbetare slutade på egen begä-
ran, en minskning med fem medarbetare sedan före-
gående år. Avgångsorsak pension/sjukersättning ökade 
däremot med fyra medarbetare. Förbundet ser en ök-
ning i pensionsprognosen de kommande åren. 

En naturlig personalomsättning kan i viss mån vara  
positiv då det kan bidra till utveckling för verksam-
heten. Om personalomsättningen är för hög kan den 
dock leda till ett stort kompetenstapp och kostna-
der i samband med rekrytering och upplärning av ny  
personal. I jämförelse med riket 2016 ligger gymnasie-
förbundet på ungefär samma nivå när det gäller den 
totala personalomsättningen. Det är svårt att få tag 
på statistik över personalomsättning på nationell nivå, 
därav siffran från 2016.

Pensionsprognos
Då medelåldern i förbundet är relativt hög, 47 år 2018, 
står förbundet inför stora utmaningar vad gäller pen-
sionsavgångar och nyrekryteringar de kommande 
åren. 

Inom en 5-årsperiod (beräkningen utgår från en  
pensionsålder av 65 år) kommer förbundet att ha 69 
(13 procent av tillsvidareanställda) pensionsavgångar  
varav 50 (9,5 procent av tillsvidareanställda) är lärare. 
Av totalt tillsvidareanställda lärare är det 14 procent 
som går i pension inom perioden. Inom en 10-årsperi-
od blir motsvarande siffror 141 medarbetare (27 pro-
cent av tillsvidareanställda) pensionsavgångar varav 92 
medarbetare (19 procent) är lärare. Av totalt tillsvida-
reanställda lärare är det 24 procent. Med tidigare er-
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ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

Frisknärvaro
Kalmarsunds gymnasieförbunds definition av frisk- 
närvaro är andelen medarbetare som inte har någon 
sjukdag under året. Statistiken visar frisknärvaron från  
januari t.o.m. november månad. 

Andelen medarbetare som uppfyller kriteriet har är nästan 
oförändrat från föregående år.  Den totala frisknärvaron i jan-
nov 2018 är 44,4 procent i jämförelse med 2017 då den var 
44,6 procent.

Sjukfrånvaro i procent
Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till tillgänglig ordinarie ar-
betstid beräknat i timmar. Den totala ackumulerade sjukfrånva-
ron ligger under 2018 på samma nivå i jämförelse med föregå-

Frisknärvaro 
2018

Antal friska  
jan-nov

Antal personer 
jan-nov

Frisknärvaro  
jan-nov

Alla kön 236 532 44,4 %
Man 107 189 54,6 %
Kvinna 129 343 37,6 %

Frisknärvaro 
2017

Antal friska  
jan-nov

Antal personer 
jan-nov

Frisknärvaro  
jan-nov

Alla kön 237 531 44,6 %
Man 100 183 54,6 %
Kvinna 137 348 39,4 %

Total sjukfrånvaro Jan - Dec 
2018

Jan-Dec 
2017

Riksnivå medel- 
värde 2017

1. Total sjukfrånvaro ackumulerad 4 % 4 % 7 %

2. Procentuell del långtidssjukfrånvaro av totala sjukfrånvaron 
 (60 dagar eller mer) 46,5 % 46,3% 46,8 %

3. Sjukfrånvaro kvinnor % ack kalenderår 5 % 4,8 % 7,7 %

4. Sjukfrånvaro män % ack kalenderår 2,6 % 2,6 % 4,4 %

5. Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre 2,2 % 3,5 % 5,9 %

6. Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30-49 år 2,3 % 3 % 6,6 %

7. Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre 6 % 5 % 7,7%

Sjukfrånvaroredovisning är obligatorisk där den totala sjukfrånvarotiden redovisas uppdelat på kvinnor, män och ålder i relation till den sammanlagda 
ordinarie arbetstiden beräknat i timmar.
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ende år. I relation till medelvärdet för sjukfrånvaro för 
kommuner i riket år 2017 är sjukfrånvaron i förbundet 
fortsatt låg. 

Sjukfrånvaro per åldersgrupp
Vid förra årsredovisningen var åldersgruppen 29 år 
eller yngre den grupp där sjukfrånvaron ökat något. I 
årets redovisning har sjukfrånvaron minskat något för 
gruppen. Däremot har sjukfrånvaron ökat 1 procent 
för åldersgruppen 50 år eller äldre. 

Långtidssjukskrivna
Sjukfrånvaro över 59 dagar, definieras som långtids-
sjukskrivning. Andelen långtidssjukskrivningar av den 
totala ackumulerade sjukskrivningen är 46,5 procent, 
ungefär samma nivå som föregående år, 46,3 procent. 
Förbundet fortsätter att arbeta aktivt med rehabili-
teringsprocessen och det förebyggande och hälso- 
främjande arbetsmiljöarbetet.

Friskvård 
Som en del i förbundets hälsofrämjande arbete  
erbjuds förbundets medarbetare möjlighet att välja 
ekonomiskt bidrag (500 kr/termin) för friskvårdsakti-
vitet eller en friskvårdstimma per vecka beroende på 
sysselsättningsgrad. Under 2018 använde 197 medar-
betare friskvårdsbidraget vilket motsvarar 32 procent 
av månadsavlönade medarbetare. År 2017 nyttjade 
32 procent friskvårdsbidraget.  Det finns också möjlig-
het för medarbetarna att, istället för friskvårdsbidrag,  
använda sig av friskvårdstimme vilket innebär en möj-
lighet att träna 1 timme/vecka på arbetstid. 

ARBETSMILJÖENHETEN
Arbetsmiljöenhetens arbete består av att stötta Kalmar 
kommuns förvaltningar, kommunala bolag och andra 
kunder i arbetsmiljöarbetet att behålla det friska friskt 
och skapa hållbara organisationer. Företagshälsovår-
dens främsta uppgift är att se och fånga upp tidiga sig-
naler på ohälsa genom att förebygga och minska alla 
typer av risker i arbetsmiljön. 

Under 2018 har Kalmarsunds gymnasieförbunds samar-
bete med arbetsmiljöenheten främst präglats av reha-
bilitering och arbetsanpassning. Totalt har 143 timmar 
nyttjats. De största tjänsterna som förbundet nyttjat har 

varit rehabilitering och arbetsanpassning 30 procent,  
fysisk arbetsmiljö 27 procent och 9 procent till hälsa 
och livsstil. 

Sammanlagt har 23 medarbetare besökt arbetsmiljö-
enheten varav 65 procent är kvinnor och 57 procent 
är män. 

Från och med 1 januari 2018 har Kalmarsunds  
gymnasieförbund och arbetsmiljöenheten tecknat 
ett nytt avtal. Det nya avtalet innehåller mer fokus på  
hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

Arbetsskador och tillbud
Arbetsgivaren har en skyldighet att utreda orsaker till 
olyckor eller ohälsa som arbetstagare råkar ut för i  
arbetet för att kunna förebygga och förhindra riskerna 
i fortsättningen. 

Kalmarsunds gymnasieförbund har kända rutiner 
för risk-, tillbuds- och arbetsskadeanmälningar.  
Under 2017 tog förbundet fram ett eget digitalt verk-
tyg för anmälan av tillbud och risker. Syftet var att det  
skulle bli enklare att göra en tillbuds- eller riskanmälan.  
Chefen får en kopia av anmälan och därmed informa-
tionen snabbare. En annan fördel av digitaliseringen är 
att statistik, både på enhetsnivå, och på central nivå 
blir enklare att sammanställa och bidrar därmed till en 
bättre översikt över vad som behöver åtgärdas. 

Under 2018 har sju arbetsskador eller allvariga tillbud 
rapporterats in till Arbetsmiljöverket. Två olyckor/all-
varliga tillbud ligger under kategorin ”elektricitet”, två 
under fallskador, två under hot, en under annan orsak. 
Antalet anmälda tillbud under 2018 uppgick till 24 st. 
Fem risker är också anmälda. Antalet anmälda tillbud 
under 2017 uppgick till sju stycken. Det nya digitala 
rapporteringssystemet har blivit känt i organisationen. 
Chefer och skyddsombud har fått utbildning i systema-
tisk arbetsmiljöarbete (SAM) där det digitala verktyget 
informerats om vilket har bidragit till att fler har an-
mält tillbud och risker. Största delen av rapporterade 
tillbud, 48,3 procent, ligger under kategorin ”skada av 
person (fysiskt, även oavsiktligt)”
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ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SYSTEMATISKA 
ARBETSMILJÖARBETET (SAM) 
Varje år gör arbetsgivaren en uppföljning av det  
systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen görs 
på varje enhet men också på en central nivå. Syftet 
med uppföljningen är att undersöka hur det syste-
matiska arbetet har fungerat under året och om det 
bedrivs i enighet med föreskriften om systematiskt  
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). De som svarat på en-
käten är chefer, skyddsombud, fackliga företrädare 
samt arbetstagare med tilldelad arbetsmiljöuppgift. 
Under 2017 reviderades enkäten för att tydliggöra hur 
frågorna hänger ihop med föreskriften kring systema-
tiskt arbetsmiljöarbete (2001:1). Enheternas enkätsvar 
sammanställs och diskuteras i de lokala samverkans-
grupperna och eventuella förbättringar ska samman-
ställas i en handlingsplan för att sedan genomföras 
och följas upp.

Uppföljningen för 2018 visar att det systematiska  
arbetsmiljöarbetet bedrivs tillfredsställande. Det finns 
rutiner och policys som är kända i organisationen, 
samverkan upplevs fungera bra, ansvarsfördelning-
en i arbetsmiljöarbetet är tydlig och samarbetet med  
arbetsmiljöenheten är väl fungerande. I slutet av året gick 
medarbetarenkäten ut till medarbetarna i Kalmarsunds 
gymnasieförbund. Under våren 2019 ska resultatet  
följas upp och utifrån det ska handlingsplaner utformas.

IMPLEMENTERING AV DET PERSONAL-
POLITISKA PROGRAMMET 
Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund fattade 
beslut om det personalpolitiska programmet hösten 
2017. Nu arbetar förbundet vidare med implemen-
tering av programmet. Under tre terminer med start  
våren 2018 kommer cheferna att utbildas i metoder 
för implementering med följande syfte och mål. 

Syfte
Skapa förutsättningar för alla medarbetare och ledare 
att göra det personalpolitiska programmet till sitt eget.

Mål 
Alla medarbetare känner till och har getts möjlighet att 
sätta sina egna ord på vad de olika delarna innebär för 
mig på min arbetsplats.

Det personalpolitiska programmet levandegörs 
och bidrar till att medarbetarna känner en ökad trygg-
het, trivsel, arbetsglädje och engagemang.

Urval
Förbundet kommer att utgå från följande tre hörnstenar:

Medarbetarskap
Ledarskap
Hållbart arbetsliv

Gymnasieförbundets chefer tar därefter det perso-
nalpolitiska programmet vidare och levandegör det 
på respektive enhet. I förbundets strävan att fortsät-
ta vara en modern, attraktiv och utvecklande arbets-
plats utgör det personalpolitiska programmet en viktig 
grund för att leva upp till förbundets gemensamma 
kärnvärden.
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Program läsår 2018/2019 Organisa-
tion

Behöriga 
1:a hands-

val

Antagna efter 
reserv- 

antagning
Barn- och fritidsprogrammet, JN 68 61 64

Bygg- och anläggingsprogrammet, LK 54 52 60

Ekonomiprogrammet, ST 160 148 156

El- och energiprogrammet, LK 66 55 63

Estetiska programmet, bild och formgivning, JN 16 21 19

Estetiska programmet, dans, JN 6 14 15

Estetiska programmet, estetik och media, JN 16 20 22

Estetiska programmet, musik, JN 16 17 18

Estetiska programmet, teater, JN 10 8 7

Fordons- och transportprogrammet, LK 26 38 24

Handels- och administrationsprogrammet, ST 34 25 30

Hantverksprogrammet, frisör, LK 18 17 16

Hantverksprogrammet, styling, LK 18 13 16

Hotell- och turismprogrammet, JN 26 15 19

Naturvetenskapsprogrammet, JN 32 29 31

Naturvetenskapsprogrammet, LK 128 96 96

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, JN 46 31 35

Samhällsvetenskapsprogrammet, ST 160 156 157

Samhällsvetenskapsprogrammet Bet profil ledarskap och idrott, ST 32 38 31

Samhällsvetenskapsprogrammet Bet profil räddning och säkerhet, ST 32 27 29

Teknikprogrammet, LK 128 127 126

VVS- och fastighetsprogrammet, LK 14 8 12

Vård- och omsorgsprogrammet, JN 34 35 31

Summa 1 140 1 051 1 077

Elevernas förstahandsval/organisation
exkl. gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen
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Verksamhetsberättelser från 
våra skolor/enheter 2018



41. Årsredovisning 2018

EKONOMI
Axel Weüdelskolan tillsammans med Mjölnergymnasiet  
uppvisar efter 2018 ett resultat om minus 0,7 mkr. Underskot-
tet är en direkt följd av de kostnader Axel Weüdelskolan haft 
för att möta behovet och utföra de utbildningsinsatser skolan 
har varit ålagda i och med “utbildningsplikten” vilken infördes 
2018. I samband med att regeringen den 1 januari 2018 införde 
en utbildningsplikt, tillfördes kommunerna medel för att bätt-
re kunna möta utbildningsbehovet bland nyanlända. Medlen 
fördelas till kommunerna genom att schablonersättningen för 
mottagandet av nyanlända har höjts med totalt 4 800 kronor 
per mottagen under 65 år. De riktade bidrag huvudmännen 
erhåller för ändamålet inkommer endast till kommuner. Ingen 
ersättning för verksamheten har kommit skolan och förbundet 
tillhanda under året. Axel Weüdelskolan har utökat verksam-
heten med två grupper inom SFI (1,8 tjänst) samt avsatt en 0,5 
tjänst för FIVO (förberedande inför vård och omsorg).

Till denna ekonomiska utmaning kommer de kostnader Axel 
Weüdelskolan under 2018 belastats med från de fristående 
huvudmän som etablerat sig i kommunen och erbjuder SFI- 
undervisning. Axel Weüdelskolan blir debiterade för de elev-
er som går svenska för invandrare hos den fristående huvud- 
mannen och vilka inte tillhör etableringen (där kostnaden de-
biteras kommunen). Kostnaden för 2018 uppgår till 0,3 mkr. 

Verksamheten i Torsås på Mjölnergymnasiet har en budget i 
balans.

Axel Weüdelskolan 
& Mjölnergymnasiet
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UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE  
MÅLOMRÅDEN

Elevernas totala närvaro ska öka.
Målet är inte nått för skolan som helhet. Lärvuxelever-
na har dock ökat sin närvaro. Den ökade tillgången 
till arbete gör att allt fler elever arbetar under sin  
studietid. Eftersom vuxenutbildningen inte har närva-
roplikt väljer eleven att arbeta. Närvaro är något som 
diskuteras flitigt mellan lärare och elev och vikten av  
detta. Många av våra elever vill snabbt igenom syste-
met och vidare ut i vidarestudier eller arbete så där-
för är det viktigt att de är med vid varje tillfälle. Däre-
mot så är det andra faktorer som oftast spelar in t.ex.  
möten med andra myndigheter, arbete etc. 

Skolan har en organisation som är flexibel och täcker 
upp de kunskapsluckor som uppstår om eleven inte 
kan närvara. Lärarna arbetar aktivt med detta och skol-
ledningen anser att eleverna får väldigt mycket infor-
mation om de inte är närvarande. 

Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare 
när de behöver det.
Skolan har nått målet med bred marginal. Det låga 
värdet på enkätsvaren från eleverna på lärvux i Torsås 
speglar inte de samtal rektor har haft med eleverna. 
De är också mycket nöjda med undervisningen.

Genomsnittligt jämförelsetal på avslutade 
kurser inom vuxenutbildning ska vara över 
rikssnittet.
Skolan har nått målet. Jämförelsetalet har ökat vilket 
är positivt och ett aktivt arbete med att synliggöra 
målen i kurserna för eleverna har inneburit en större 
insikt för eleverna vad som krävs för de olika betygen. 
Skolan kommer att fortsätta med arbetet med betygs-
reflektion i arbetslagen, vilket flikas in i det systematis-
ka kvalitetsarbetet en gång per månad.

Andel avslutade kurser med minst betyget 
E inom vuxenutbildning ska vara över riks- 
snittet.
Skolan har inte nått målet. Gymnasiekurserna är den 
skolform som ligger längst ifrån rikets värden, sam-
tidigt som de andra ligger strax under eller betydligt 
över riket. En stor andel av de ej godkända betygen är 
där kursen görs som prövning. Det har skett en viss 
förbättring under höstterminen 2018 tack vare ett 
nytt arbetssätt då skolan erbjuder flex-studier (fler 
träffar med läraren än vid prövning) i stället för pröv-
ningar med högre måluppfyllelse som följd.

Lärarna har kompetensutvecklats och detta kommer 
vara prioriterat i skolans KPT-plan under verksamhets-
året 18/19. Varje arbetslag avsätter tid för att analysera 
verksamhetsmålen, bl.a. betygsresultaten en gång per 
månad
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Eleverna på vuxenutbildningen anser att  
undervisningen håller hög kvalitet.
Skolan har nått målet. Axel Weüdelskolan har myck-
et kompetenta och engagerade lärare som ständigt  
vidareutvecklas i sin profession. Studerandeeråden är 
en viktig faktor där en diskussion förs med elevrepre-
sentanter kring undervisningens kvalité bland annat 
utifrån trivselenkäten.

Eleverna anser att deras skola som helhet 
fungerar bra.
Skolan har nått målet och skolledningen lyfter fram 
vi-känslan som både elever och personal vittnar om 
som en faktor för de höga omdömena från elever-
na. I studeranderåden där elever tillsammans med  
lärare och rektor kan diskutera förbättringar och bely-
sa framgångsfaktorer.

Eleverna upplever att människors olikheter 
respekteras i skolan.
Målet är nått. Axel Weüdelskolan är en skola som 
har en enorm mångfald och det är naturligt att man  
accepterar och respekterar varandra. Personalen  
arbetar dagligen för att upprätthålla ett bra arbets-
klimat för både elever och arbetskamrater. Vid varje 
kursstart tar lärarna även upp förbundets riktlinjer för 
arbetet mot kränkande behandling, diskriminering och 
trakasserier.

Eleverna upplever att det råder studiero på 
lektionerna.
Målet är nått för skolan. Både elever och personal 
ser skolan som en gemensam arbetsplats och bägge  
parter tar sitt ansvar för studieron.

Eleverna känner sig trygga i skolan.
Skolan har nått målet. Skolan har en enorm mång-
fald av elever och personal och det är naturligt att de 
accepterar varandra. Personalen arbetar dagligen för 
att upprätthålla ett bra arbetsklimat för både elever 
och personal. Alla ser det som en gemensam arbets-
plats för både elever och personal.

Eleverna ska känna att de har inflytande över  
utbildningen.
Skolan har nått målet. Eftersom varje pedagog kon-
tinuerligt ska informera om målen och syftet med  

lektionen så skapar det en dialog mellan lärare och 
elev kring upplägget. Samtidigt är det ett komplext 
uppdrag för läraren eftersom elever har vitt skilda 
studietakter och det är ständigt nya intag av elever 
i undervisningsgrupperna. Skolans arbete med den  
formativa bedömningen är ett led i arbetet med att 
skapa en högre delaktighetskänsla hos eleverna.

Det kollegiala lärandet med analys, gemen-
sam reflektion, dokumentation och syste-
matiskt utvecklingsarbete för att ständigt 
förbättra måluppfyllelsen och resultaten 
ska öka.
Målet är uppnått då skolan genomsyras av ett syste-
matiskt kvalitetsarbete genom månatliga analyser av 
verksamheten i respektive arbetslag. Organisationen 
är upplagd så att det sker kontinuerlig dialog mellan 
skolledning och utvecklingssamordnarna samt ut-
vecklingsgrupper. Det är en transparens mellan olika  
arbetslag och all dokumentation sker digitalt.

Andelen aretemeriterade lärare i förbundet 
ska öka.
Målet är uppnått men skolledningen är däremot 
inte nöjd eftersom skolan inte fick utökning av SYL- 
lärare. Två SYLare räcker inte till för att gynna den  
pedagogiska utvecklingen i den utsträckning ledningen  
önskar. Att locka med en SYL-tjänst ökar motivationen 
för lärare att vilja lägga den tid som en aretemeritering 
kräver.

Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Skolan har nått målet genom att skolledningen aktivt 
arbetar med att skolan ska genomsyras av en delakul-
tur som sker digitalt. Skolan har en gemensam Team-
Drive där all personal har tillgång till material som sker 
i de olika arbetslagen. All dokumentation gällande sys-
tematiskt kvalitetsarbete, systematiskt arbetsmiljöar-
bete m.m. sker via gemensamma reflektionsdokument. 
Eleverna har individuella upplägg på sina studier vilket 
ställer höga krav på pedagogernas planering och ge-
nomförande av lärandet via digitala verktyg.

Det entreprenöriella lärandet i undervis-
ningen ska öka.
Målet är nått. Skolan har bedrivit ett aktivt arbete med 
detta under flera år då vuxenutbildningen kräver ett 
entreprenöriellt synsätt på lärandet. Skolledningen har 
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också detta i åtanke när man t.ex. rustar upp klassrum 
eller annan miljö i skolans lokaler. Dessutom har skolan 
frivilliga forum där elever kan komma för att få stött-
ning i sitt skolarbete, det finns pedagoger tillgängliga 
men det är en utgångspunkt att eleverna ska träffa var-
andra och stötta varandra.

Lärares kompetens i språk- och kunskapsut-
vecklande arbetssätt ska öka. 
Skolan har nått målet. Skolan har ökat i användningen 
av rubricerat arbetssätt, men hela skolan är ännu inte 
med, dock är detta synsätt väl implementerat i verk-
samheten. Kanske inom en framtid att skolan har detta 
som ett mål för kompetensutvecklingen.

ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Axel Weüdelskolan har fortfarande ett positivt inflöde 
av elever inom alla utbildningsformer. Det stora intres-
set för skolans utbildningar medför dock utmaningar 
vad gäller lokalförsörjning. Dessutom så har skolan 
utökat verksamheten i snabbare takt än utökningen 
inom personalstyrkan. Vuxenutbildningen är en svår-
bedömd verksamhet utifrån lokal- och bemannings-
planering. Skolledningen ser ett osäkert budgetläge 
både nationellt och lokalt som påverkar verksamheten. 
Skolledningen har under det gångna året förändrat 
verksamheten på Svenska för Invandrare (SFI) så att 

skolan följer de lagkrav som ställs gällande tiden på SFI. 
Detta får ekonomiska konsekvenser då Axel Weüdel-
skolan enbart, enligt gällande avtal 2018, fått ersättning 
upp till 525 timmar. Tiden utöver har inte reglerats. Det 
är en ändrad målgrupp som ökat i verksamheten vil-
ken behöver mer tid på SFI. Avtalet är inför 2019 om-
förhandlat (se nedan). Under 2018 etablerades en ny 
aktör inom SFI vilken ekonomiskt ersätts av Axel Weü-
delskolan och Kalmar kommun. Antalet som väljer att 
utbilda sig hos annan aktör är svårt att prognostisera 
vilket föranlett ett underskott för SFI under gällande 
budgetår. 

Skolledningen har haft en tydlig vision och fokus på att 
Axel Wüdelskolan är en gemensam skola/arbetsplats. 
Arbetet har haft en tydlig linje utifrån personalpolitiska 
programmet och intensifierades under andra halvåret. 
Vuxenutbildningen har i uppdrag att synliggöra möjlig-
heterna till studier i vuxen ålder (reformen: Rätten till 
komvux). Därav har budgetposter såsom marknadsfö-
ring och kompetensutveckling utnyttjats till fullo.    
 

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Skolan arbetar med att möta elevernas individuella be-
hov. Detta görs genom att erbjuda studier vid olika ti-
der och kontinuerligt under året inom alla utbildningar 
samt genom att erbjuda undervisning reguljärt, kväll, 
flex och  på distans. Skolledningen ser att Kalmarsunds 
gymnasieförbund har möjlighet att bedriva distansstu-
dier på grundläggande och gymnasial nivå. Ytterligare 
organisatoriska förändringar och utmaningar avser Ut-
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bildningsplikten i samverkan med Arbetsförmedlingen 
och Kalmar kommun, Nationella yrkespaket i samver-
kan med Arbetsförmedlingen och Kalmar kommun 
samt kommande YH-utbildningar.

Utöver ovanstående så behöver enheten anpassa sig 
till återtagandet av lokalytor som i dagsläget används 
av Gymnasiesärskolan och IM-bas.

Det nya avtalet gällande SFI som innebär att Kalmar-
sunds gymnasieförbund får betalt per erbjuden timme 
under hela etableringstiden (2 år) träder i kraft den 1:a 
januari 2019. Avtalet innebär att undervisningen för 
den nu ökande grupp elever som behöver mer tid för 
att nå de eftersträvade målen kommer att bli finansie-
rad på ett annat sätt än tidigare.

Skolan har en aktiv och driven ledningsgrupp samt ny-
fiken och kompetent personal med en god samverkan 
med externa aktörer/myndigheter. Detta utgör grun-
den och ger fler möjligheter.

I skolans omvärld finns det vissa osäkerhetsfakto-
rer som kan ha stor inverkan på skolans verksamhet. 
Till exempel osäkerhet kring vilken inriktning Kalmar 
kommun kommer ta kring frågor inom integration/ut-
bildning/arbetsmarknad,  den nationella utvecklingen 
gällande statsbidrag och andra satsningar inom vux-
enutbildningen, Arbetsförmedlingens eventuellt för-
ändrade uppdrag samt Axel Weüdelskolans  tillgång till 
lokaler.
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Jenny Nyströmsskolan

EKONOMI
Jenny Nyströmsskolan gick in i budget 2018 med en kosty-
manpassning på 13,7 mkr. Alla program utom restaurang- och  
livsmedelsprogrammet har under hämtat in en del av detta och 
uppvisar därmed ett förbättrat resultat. Programmen som har 
de största underskotten är estetiska programmet (-3,7 mkr), 
restaurang- och livsmedelsprogrammet (-2,8 mkr), natur- 
vetenskapsprogrammet (-1,8 mkr) och hotell -och turism- 
programmet (-1 mkr) 

Generellt för skolan speglas underskotten i  för små undervis-
ningsgrupper i förhållande till vad som är ekonomiskt hållbart. 
Då skolan har ett betydande underskott har olika besparings-
alternativ tagits fram som ger både kortsiktig och långsiktig 
ekonomisk effekt. Diskussioner har förts mellan skolledningen 
tillsammans med controller, verksamhets- och planeringschef. 
Två åtgärder som ger tydlig effekt i årets utfall är omstrukture-
ring i undervisningstid för de som har få elever samt att resur-
serna till studiehallen nu blir mer koncentrerade vilket anses 
även gynna eleverna då det främst påverkar bemanningen i 
studiehallen. Sammantaget resulterar detta i en besparing med 
ca 1,5 mkr.

Efter årets slutliga antagning kan det konstateras att antalet 
antagna till åk 1 ökar med totalt 14 antagna till de nationella 
programmen. Ett trendbrott är ökning av elever till det este-
tiska programmet med 21 fler i år än i jämförelse med föregå-
ende höst. På restaurang- och livsmedelsprogrammet blev det 
sex färre antagna i år och på hotell- och turismprogrammet 
två färre. Antalet elever på gymnasiesärskolan har gått från 
75 elever förra året till nuvarande 84, dvs. en ökning med nio 
elever. I verksamheten korttidstillsyn har det också tillkommit 
elever vilket genererar ökade intäkter för skolan.

Resultatet för enheten slutar på -10,5 mkr.
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UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE  
MÅLOMRÅDEN

Andelen elever som uppnår examen ska  
ligga över rikssnittet.
Målet är inte nått för programmen på skolan. Skol- 
ledningens analys visar att många elever inte når må-
len i de gymnasiegemensamma ämnena och i flera av 
dessa kurser ligger eleverna på skolan under jämförel-
setalen jämfört med riket. Glädjande är att estetiska 
programmet har ökat sin andel med examensbevis  
sedan förra året.

Skolan inför nya arbetssätt som i korthet innebär att 
arbetslagen ska arbeta med både pedagogiska/didak-
tiska frågor samt systematiskt kvalitetsarbete på ett 
tydligare sätt. Lärarna i gymnasiegemensamma ämnen 
(GG) måste fortsätta att integrera och färga in yrkes- 
ämnen i sin undervisning, så att eleverna i högre ut-
sträckning förstår sammanhang och helheter utifrån 
examensmålen. Det gäller även det omvända för-
hållandet, d.v.s. att yrkeslärare kopplar GG ämnenas  
betydelse för att nå examensmålen. Målet är att ut-
veckla kvaliteten i undervisningen genom ett ökat 
kollegialt lärande. Dessutom kommer elevhälsan vara 
tydligare kopplad till respektive arbetslag för att stödja 
dem utifrån elevhälsans olika professioner. Målet är att 
på ett tidigt stadium upptäcka och sätta in åtgärder för 
de elever som riskerar att inte nå målen.

Skolan kommer att bredda ämneskompetensen i  
studiehallen för de elever som behöver stöd för att 
nå E eller vill nå högre i sina studier. Skolan ska också 
arbeta med elevernas studieteknik och studiestruktur 
för att hjälpa eleverna att nå goda kunskapsresultat.

Genomsnittligt jämförelsetal för elever med 
examen ska vara högre än rikssnittet
Målet är uppnått för tre av sex program på skolan. 
Elevernas närvaro har minskat och det finns ett sam-
band mellan bristande närvaro och studieresultat. 
Skolledningen märker också av att allt fler elever upp-
lever stress och av olika skäl drabbas av psykisk ohälsa. 
Elevhälsan kommer på ett tydligare sätt arbeta nära 
arbetslagen för att systematisk arbeta förebyggan-
de samt fånga upp enskilda elever i behov av stöd.  
Tidigare insatser och kartläggning samt tätare uppfölj-
ningar av varje enskild elevs resultat är framgångsfak-
torer. Skolan ska fördjupa arbetet med extra anpass-
ningar inom ramen för den ordinarie undervisningen.

För att öka motivationen samt minska stressen  
behöver skolan utveckla dialogen kring syfte och mål 
med kurserna, hur eleverna bedöms i förhållande till 
kursmålen samt hur eleverna ligger till. 

Rektorer kommer att ha tätare avstämningar med  
arbetslagen i det systematiska kvalitetsarbetet, vilket 
ska leda till ett gemensamt arbete framåt där målen 
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blir tydligare. Skolledningen ser att de verksamhets- 
observationerna som är gjorda av SYL och rektorer 
visar på flera utvecklingsmöjligheter i undervisningen 
och under VT19 skapar skolan TLC6 som leds av SYL 
och som går under namnet Bättre tillsammans.

Elevernas totala närvaro ska öka.
Målet är inte nått för skolan som helhet. Närvaron har 
sjunkit med två procentenheter jämfört med förra läs-
året. 

Skolan har jobbat medvetet med närvaron och har  
under året haft fler CSN-varningar vilket har gjort att 
en del elever har ökat sin närvaro medan andra elever 
har sett sig tvingade att arbeta mer istället då man tap-
pat sitt studiebidrag. Flera elever i åk tre har arbetet 
en stor del av tiden och haft svårt att välja bort arbete 
för skolan. 

På språkintroduktion har skolan sett en nedgång i när-
varon som till stor del kan förklaras av en betydligt 
oroligare situation utanför skolan. Cirka 20 procent av 
eleverna har blivit uppskrivna i ålder och flyttade till 
andra orter vilket i sin tur har gjort det svårt att ta sig 
till och från skolan. En osäkerhet kring hur framtiden 
 kommer att bli gör att måendet försämrats och  
motivationen minskar. 

Skolan inför en ny frånvarorutin som innebär snabb-
are och direkta åtgärder redan vid mindre frånvaro. 
Mentors ansvar kommer att öka för att upptäcka elev-
er med begynnande hög frånvaro och arbeta struktu-
rerat för att förbättra elevernas närvaro genom täta 
uppföljningar och kontakter med vårdnadshavare och 
elevhälsateamet (EHT). Nya rutiner för EHT kommer 
ge skolan möjlighet att använda professionerna på 
bästa och snabbaste sätt för eleverna. 

Skolledningen märker av att allt fler elever upplever 
stress och av olika skäl drabbas av psykisk ohälsa. För 
att på ett omtimalt sätt hjälpa eleverna tillbaka till  
skolan krävs ökat samarbete med externa aktörer som 
t.ex. primärvården och BUP.

6  The teaching and learning cycle 

Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare 
när de behöver det.
Målet är nått för skolan, men det finns stora  
variationer i resultaten mellan programmen. Skolan 
har lärare som gör allt för att elevernas ska lyckas och 
gör att eleverna ska känna sig sedda och arbetar för 
att eleverna ska få den hjälp de behöver och önskar.  
Arbetslaget på det naturvetenskapliga programmet 
har under HT18 skapat en checklista vad som ska vara 
med på varje lektion/moment så att varje enskild elev 
vet vad som ska ske, när, hur och varför. 

Genom ökad tydlighet med stöd av digitala hjälpmedel 
så får eleverna i större utsträckning det stöd och hjälp 
de behöver. Skolan behöver utveckla arbetet med  
extra anpassningar då den enskilde lärarens skicklighet 
är avgörande för att eleven ska uppleva att den får den 
hjälp den behöver.

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete 
så att elever får tidigt stöd och hjälp.
Skoledningen anser att målet delvis är nått. Analysen 
av enkätsvar ger en bild av att flertalet inblandade 
(nästan 80 procent av lärarna och över 90 procent av 
EHT) tycker att det finns tydliga rutiner för samarbete 
mellan lärare och elevhälsan. Många lärare tycker att 
elevhälsans personal hjälper dem att bättre förstå och 
möta elever i behov av stöd. Det finns möjlighet till för-
bättringar när det gäller tillgänglighet av elevhälsans 
personal i klassrummet och för att direkt hjälpa lära-
ren att utarbeta konkreta metoder för stöd och hjälp.

Eleverna anser att deras skola som helhet 
fungerar bra.
Skolan har nått målet. Eleverna på Gymnasiesär- 
skolan ger särskilt högt betyg om sin skola. Skolled-
ningen framhåller de mycket goda relationer mellan 
elever och personal på skolan och att det finns en bra 
struktur på undervisningen. Dessutom är skolan bra 
på att upptäcka och utreda kränkningar vilket skapar 
förutsättningar för ökad trygghet och trivsel. Skolan 
kommer att intensifiera värdegrundsarbetet under 
kommande läsår inom program som visar en viss till-
bakagång i omdömet från eleverna.
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Eleverna upplever att människors olikheter 
respekteras i skolan.
Skolan har nått målet. Samtlig personal arbetar aktivt 
för att skapa en bra kultur inom klassen, programmet 
samt skolan. Två program ligger betydligt under sko-
lan i övrigt i elevernas omdömen. Mentorerna kom-
mer att arbeta aktivt för att utveckla klasstiden och 
göra den till ett forum för arbete med eleverna där 
värdegrundsfrågor lyfts på ett annat sätt än tidigare.  
Mentorerna ska i samtal med klasser och grupper  
diskutera vad det är som gör att eleverna upplever att 
människors olikheter inte respekteras.

Eleverna upplever att det råder studiero på 
lektionerna.
Skolan har uppnått målet. Den stora majoriteten av 
eleverna tycker att de har studiero på lektionerna. På 
ett program har värdet gått under riket och därmed 
är målet inte nått för det programmet. Skolledningen 
kommer att fortsätta med att prioriterar frågan och 
göra klassrumsbesök och samtala med eleverna kring 
ordningen på lektionerna. Tydliggöra skolans ordnings-
regler och samtala mer om vilka "spelregler" som ska 
genomsyra verksamheten på skolan och i klassrummet.

Eleverna känner sig trygga i skolan.
Målet är nått, men resultatet skiftar stort mellan pro-
grammen på skolan. Personalen har en god relation till 
sina elever som skapar en god trygghet. På några pro-
gram arbetar lärarna aktivt med klassrumsplaceringen 
så att eleverna lär känna varandra och skapa ett socialt 
nätverk. 

Inomhuskameror och skollegitimationer har endast 
viss effekt vad gäller "känslan av trygghet". Det är 
snarare i det dagliga arbetet och på det sätt skolans 
personal arbetar, som har långtgående effekter. Sko-
lan har sedan vårterminen 2018 en ökad bemanning i 
Gallerian på eftermiddagen för att skapa trygghet där. 

Personalen är bra på att upptäcka och utreda alla  
former av trakasserier och kräkningar, vilket ger tydliga 
signaler utåt och inåt i organisationen. Skolan kommer 
att prioriter värdegrundsarbetet under kommande 
läsår och arbeta mer intensivt med förbundets kom-
munikativa löfte Trygghet ger trivsel.

Eleverna ska känna att de har inflytande över  
utbildningen.
Skolan har nått målet men på flera program är elever-
nas bedömning under uppsatt mål. Skolledningen ska 
undersöka mer vad eleverna tolkar in frågan för större 
vetskap om hur skolan ska arbeta med ökat inflytande. 
Det finns en inneboende konflikt i frågan då de natio-
nella examensmålen är starkt styrande samtidigt som 
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eleverna ska ha ett reellt inflytande över utbildning-
en. Berörda rektorer initierar ett förbättringsarbete i  
respektive arbetslag.

Det kollegiala lärandet med analys, gemen-
sam reflektion, dokumentation och syste-
matiskt utvecklingsarbete för att ständigt 
förbättra måluppfyllelsen och resultaten 
ska öka.
Skolledningens samlade bedömning är att skolan 
har nått målet. Under läsåret 17/18 undersökte sko-
lans lektor hur feedbacken såg ut mellan lärare som  
besökte varandra samt dess resultat. Vidare har alla  
SYL-lärare7 samt rektorer fått i uppdrag att göra 3-4  
lektionsobservationer för att skapa en överblick hur det  
formativa, inkluderande och läsutvecklande arbets- 
sättet med digital förstärkning ser ut. Det resultatet är 
nu sammanställt och under VT19 bildas TLC8 grupper 
som styrs av en SYL och som går under namnet Bättre 
tillsammans.

Andelen aretemeriterade lärare i förbundet 
ska öka.
Målet är uppnått. 

Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Målet är nått. Den digitala utvecklingen går snabbt 
och det finns en uppsjö av olika möjligheter att  

7  Särskilt yrkesskicklig lärare, gymnasieförbundets benämning på förste- 
 lärare
8  Teacher Learning Community

arbeta med digitala verktyg inom undervisningen. Uti-
från analysen av enkäten digital kompetens så anser 100 
procent av lärarna att de ökat sin digitala kompeten-
sen något, ganska stor eller i mycket stor utsträckning. 
Eleverna svarar att över 80 procent av dem har blivit  
bättre eller mycket bättre på att använda digitala 
verktyg. Skolledningen strävar efter att det digitala ar-
betssättet ska vara en naturlig del i all kompetensut- 
veckling som genomförs på skolan med en dimension 
av kollegiallärande.

Vi ska ge våra elever en så bra utbildning 
att de kan rekommendera sitt gymnasie- 
program till elever som ska söka till 
 gymnasieskolan.
Målet är uppnått. Det finns på skolan en mycket bra 
relation mellan elever och personal samt hög under-
visningskvalité på programmen. Även om målet är 
uppnått behöver skolan fortsätta arbeta med att göra 
programmen attraktiva att söka. Skolledningen vill 
skaffa sig en större insikt i vad eleverna anser borde 
förbättras genom kontinuerliga utvärderingar samt en 
referensgrupp bestående av elever för att på så sätt 
höja kvaliteten ytterligare.

Andelen förstahandssökande från medlems- 
kommunerna till förbundets gymnasie- 
utbildningar ska vara minst 80 %.
Målet är nått med bred marginal.
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Minst 30 % av gymnasieeleverna prövar att 
bli UF-företagare.
Målet är inte nått. Totalt sett har skolan ökat ande-
len UF men inte nått ända fram. Elever väljer hellre  
kurser som ger behörighet till högskolan eller yrkes- 
kurser som ger kunskaper som efterfrågas inom  
arbetslivet. Ökningen beror på att entreprenörskaps-
kursen har blivit obligatorisk på ytterligare några in-
riktningar. Skolledningen ska tillsammans med UF 
koordinatorn arbeta med att få fler att bli UF lärare. 
Skolan ska också öka och förbättra aktiviteterna för att 
visa eleverna vad UF är.

Andelen elever som får studiehandledning 
på modersmålet ska öka. 
Skolan har inte nått målet. I samarbete med BIU9 - 
online  har skolan haft möjlighet att ge studiehandled-
ning på modersmålet. Skolan har också haft en pro-
jektanställd koordinator under två år som skapat struk-
turer och rutiner för verksamheten. När koordinatorn, 
som var projektfinansierad drogs in sjönk antalet del-
tagare. Det visar att en skola måste bygga upp struk-
turer till samarbete, som inte är beroende av särskilda 
tjänster för att kunna samarbeta. Skolledningen anser 
att ett förbundsövergripande angreppssätt behövs för 
att gemensamt hitta bra lösningar då det i dagsläget är 
svårt att tillgodose behovet av studiehandledning.

Andelen elever på språkintroduktionspro-
gram som blir behörig till nationellt program 
ska öka. 
Skolan har nått målet. Skolan har bedrivit ett mål-
medvetet utvecklingsarbete under flera år som nu ger  
resultat. Arbetslaget arbetar lösningsfokuserat för att 
ge så många elever som möjlighet att läsa behörig-
hetsgivande ämnen. Under läsåret har vi arbetat med 
blockläsning i NO ämnen för att fler elever ska kunna 
få betyg i ett till tre NO ämnen.

Lärares kompetens i språk- och kunskapsut-
vecklande arbetssätt ska öka. 
Skolan har nått målet. En stor gemensam satsning 
inom förbundet tillsammans med Nationellt cen-
trum för svenska som andraspråk (NC) har genom-
förts. Skolan har dessutom tre utbildade SKUA- 
utvecklare10 som har varit navet i en omfattande 

9  Blekinge Integrations- och Utbildningscenter
10  Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
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kompetensutveckling brett över alla program såväl 
som inom gymnasieskolan som gymnasiesärskolan. I 
och med SKUA har lärare fått ta del av metoder för att 
hjälpa elever som p.g.a. språksvårigheter har svårt att 
förstå kursen.

APL-RAPPORT
Alla elever på skolan har blivit erbjudna 15-16 veckors 
APL. Skolan har svårigheter att hitta bra APL-platser 
för elever som går inriktning Fritid och hälsa på barn 
och fritidsprogrammet. Det gör att ett antal elever har 
gjort APL på fritidshem/skola som tillhör det pedago-
giska arbetsfältet. Några enstaka elever fullföljde inte 
den erbjuda APL:en.

Alla APL-platser kan inte erbjuda alla moment inom  
yrkeskurserna, men genom att elever byter APL- 
platser täcker de olika arbetsplatserna tillsammans ut-
bildningarnas innehåll. 

Jenny Nyströmsskolan samarbetar endast med 
apl-platser som skolan anser uppfyller utbildningens 
krav på ett gott värdegrundsarbete. Skolan har ett tätt 
samarbete med APL-platserna och besöker dem både 
innan, under samt efter APL för att tillsammans disku-
tera skolans värdegrund utifrån styrdokument.

Skolan lyfter frågan om handledarutbildning kontinu-
erligt i programråden och har varit ute och presente-
rat skolverkets webbaserade handledarutbildning samt 
handledarutbildning i egen regi. Ett av skolans program 
har inte erbjudit handledarutbildning aktivt under det 
gångna läsåret. I de fall handledaren inte har gått någon 
handledarutbildning har skolan besökt APL-platsen/
handledaren innan, under samt efter APL-perioden och 
haft genomgång vad det innebär att handleda en elev.
 
ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
För att utveckla det pedagogiska arbetet, utifrån de 
politiskt fastställda målen, arbetar skolan sedan flera år 
utifrån aktuell forskning. Under läsåret 18/19 tas ytterli-
gare steg för ett Förbättrat lärande. Skolan har utarbe-
tat ett nytt arbetssätt för arbets- och ämneslagen och 
dess arbetslagsledare och ämnesutvecklare. Till varje 
arbetslag kopplas både elevhälsans olika professioner 
samt bibliotekets kompetenser. De ska tillsammans 

stödja elevernas sociala- samt kunskapsutveckling på 
ett främjande sätt. Det har påbörjats en implemen-
teringen av helt nya EHT(elevhälsoteam)-rutiner vars 
mål är skapa tydlighet samt tidiga insatser gällande ex-
tra anpassningar och särskilt stöd.      

Studiehallen har fått utökade resurser vilket innebär 
att skolan numera har en bredare kompetens jämt för-
delat under veckorna så att de elever som kommer till 
studiehallen har möjligheter att få stöd i att nå så långt 
som möjligt i sin kunskapsutveckling.  

Skolan har en utvecklingsgrupp bestående av ca. tio 
medarbetare  med olika kompetenser, vars mål är att 
skapa en sammanhållen vision och utvecklingsplan. 
Särskilt yrkesskickliga lärare  (SYL) har parallellt med 
utvecklingsgruppen gjort lektionsobservationer för 
att skapa en nulägesbild över hur det formativa, in-
kluderande och läsutvecklande arbetssättet ser ut på 
skolan. Utifrån det resultatet går skolan in i en ny fas 
under VT19 där SYL:arna, lektor samt IKT-pedagog 
driver pedagogiskt utvecklingsarbete under namnet 
Bättre tillsammans som jackas i utvecklingsgruppens 
visionsarbete. Skolan har moderniserat ett antal klass-
rum och lärmiljöer för att tillmötesgå det som krävs av  
framtidens pedagogik.

Ledningsgruppen på skolan har utarbetat en ny mo-
dell för tjänsteplanering utifrån ett flertal koefficien-
ter. Detta har resulterat i en mer slimmad organisation 
men med bibehållen kvalitet kopplat till det systema-
tiska kvalitetsarbetet.
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Den påbörjade förändringen av flertalet rutiner och 
arbetssätt kommer fortgå. Förbundsövergripande  
rutiner gällande elevhälsan implementeras under  
läsåret. Likaså att utveckla moderna lärmiljöer anpas-
sade till modern pedagogik med digitala verktyg kom-
mer fortgå. I riktning mot ökad måluppfyllelse kommer 
lärare och elevhälsan arbeta och utveckla verksam-
heten för såväl elever som personal. Biblioteket kom-
mer fortsätta sitt arbete med arbetslagen i linje med 
de reviderade styrdokumenten parallellt som de bedri-
ver utvecklingsarbete med IKT-pedagogen.

Jenny Nyströmsskolan kommer att fortsätta arbeta 
för en sund resursfördelning och en hög utbildnings- 
kvalité. Skolan ser med tillförsikt på ett ökat antal 
elever på programmen och tror på ett ökat elevsök. 
I elevenkäten får många av skolans program högt  
resultat när det gäller frågan om eleverna kan rekom-
mendera sitt program till någon annan. En marknads-

föringsgrupp har startat med fokus på att synliggöra 
och göra skolan till ett attraktivt val i konkurrens med 
övriga gymnasieskolor i Kalmar. Jenny Nyströmsskolan 
fortsätter att erbjuda attraktiva utbildningar med stor 
bredd.

Skoledningen har gemensamt med verksamhetsom-
rådeschefen, controller och ekonomichef påbörjat en 
genomlysning av Jenny Nyströmsskolan ekonomiska 
läge. Detta kommer under läsåret 19/20 innebära för-
ändringar i strukturer och tjänster.

Beläggningen i restaurangerna på Lars Kagg och  
Stagnelius har nått sin gräns, både för produktion av 
mat som för sittplatser under lunchtid i restaurang-
erna. Höstterminen 2019 ska Campus Storken vara 
klart, elever som har lektion på Campus Storken i an-
slutning till lunch planeras för lunch i Jenny Nyströms- 
skolans restaurang. För att klara ökat antal lunch- 
gäster på Jenny Nyströmsskolan behöver restaurangen 
byggas ut. 
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Lars Kaggskolan

EKONOMI
Lars Kaggskolan gick in i budget 2018 med en kostymanpass-
ning på ca 8,7 mkr där de nationella programmen står för sam-
mantaget 3,1 mkr och introduktionsprogrammet för närmare 
5,6 mkr. Språkintroduktion hade ett ingående underskott på 
ca 3,3 mkr.

En kartläggning och prognos av antalet elever och resursbe-
hov, resulterade till betydligt färre tjänster under hösten mot 
budgeterat. Detta påverkar den ekonomiska prognosen med 
ca 2,8 mkr i lägre kostnader. 

Introduktionsprogrammet har dessutom tilldelats statsbidrag 
på 1 mkr med syfte att systematiskt kvalitetssäkra formerna för 
elevers etablering på arbetsmarknaden.  

Efter avslutad antagning kan det konstateras att elevantalet 
till skolans nationella program fortsatt att öka. Totalt sett är 
det 50 fler elever till de nationella programmen i år jämförelse 
med förra hösten. Till åk 1 är det i år el- och energiprogram-
met samt bygg- och anläggningsprogrammet som har 23 fler  
antagna mot föregående år (14 respektive 9). 

Eftersom skolan dock fortfarande visar på ett underskott 
har en sammanställning av åtgärder och planering för  
ekonomi i balans genomförts tillsammans med skolledning,  
controller verksamhets- och planeringschef för att diskutera 
det ekonomiska läget och den ekonomiska prognosen. En  
viktig del är att fortsätta ha samläsning i den utsträckning det 
är möjligt samt se över nuvarande gruppstorlekar.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

Andelen elever som uppnår examen ska ligga över 
rikssnittet.
Målet är nått för samtliga program på skolan. Skolan har en hög 
andel elever som klarar att nå examensbevis. Specialpedagog, 
speciallärare och övriga från elevhälsateamet involveras från  
år 1 vilket medfört ett snabbare stöd, både i klasserna och indi-
viduellt med enskilda elever. Ämneslagen och arbetslagen har 



56. Årsredovisning 2018

ansvar för att snabba åtgärder sätts in för att tillgodo-
se elevernas behov av extra anpassningar och särskilt 
stöd. 

Skolan arbetar målmedvetet med att hjälpa elever-
na på plats d.v.s. stödfunktionen i klassrummet med 
eleverna i ordinarie undervisningsgrupper. På flera av  
yrkesprogrammen får idag eleverna extra resurstid 
i alla sina ämnen ute på programmet åtminstone en 
gång i veckan, vid behov fler gånger.

Elever som inte klarat av gymnasieexamen har i flera 
fall på hög frånvaro med anledning av psykisk ohälsa. 
Skolan har en handlingsplan med aktiva åtgärder för 
att öka elevernas psykiska välbefinnande och minska 
elevernas upplevelse av stress.

Genomsnittligt jämförelsetal för elever med 
examen ska vara högre än rikssnittet.
Målet är nått för fem av sju program på skolan.  
Analysen är att skolan har fokuserat på att få eleverna 
upp till godkänt i kurserna medan andelen elever med  
riktigt bra betyg är lägre än i riket. På program där jäm-
förelsetalet har höjts avsevärt har lärarna de senaste 
två åren utvecklat undervisningen av kurserna för att 
tydliggöra kraven för eleverna. Ett medvetet arbete 
med det formativa lärandet ger eleverna en förståelse 
för vad som krävs av dem för att nå ett högre betyg. 

Skolan kommer att fördjupa arbetet mot ett fram-
gångsrikt och tydligt ledarskap i klassrummet för en 
ökad måluppfyllelse. Just ledarskapet i klassrummet är 
en av de pedagogiska grundstenarna i Lars Kaggsko-
lans utvecklingsplan. Skolans olika ämneslag tillsam-
mans med skolledningen kommer att dra upp gemen-
samma riktlinjer för hur detta ska fungera i praktiken. 
Särskilda satsningar på de gymnasiegemensamma  
ämnena med resurstid ute på programmen kommer 
att höja jämförelsetalet på sikt.

Elevernas totala närvaro ska öka.
Målet är inte nått för skolan som helhet, närvaron  
ligger kvar på samma nivå som förra läsåret. Dock har 
samtliga nationella program utom ett höjt sin närvaro 
jämfört med förra läsåret. 

Skolan praktiserar en effektiv och tidig aktivering av 
stödinsatser för elever som börjar få frånvaro. Rek-

torerna har kontinuerligt, via lotskonferenser och i 
övriga forum, fattat beslut om CSN-varningar och in-
dragna studiemedel i högre utsträckning än tidigare. 
Personalen tittar på mönster i frånvaron hos eleven, 
inte bara den totala andelen. Skolan tar initiativ till en 
tidig diskussion med elev och vårdnadshavare och om 
inget förbättras ett extra hälsosamtal med skolsköter-
skan där hälso-, undervisnings- och skolsociala frågor 
m.m. tas upp. 

För eleverna på språkintroduktion har närvaron  
under det gångna läsåret minska avsevärt. Många är 
i en asylprocess, där de väntat länge på besked kring 
uppehållstillstånd och denna osäkerhet och väntan 
påverkar måendet hos många elever, vilket i sin tur 
också påverkar deras närvaro i skolan på ett negativt 
sätt. Förutom en lång asylprocess finns även annan 
problematik kring måendet i form av posttraumatiskt 
stressyndrom m.m., vilket också har en negativ effekt 
på närvaron i skolan. Skolan har även en utmaning i 
vad gäller möjligheterna att bättre anpassa studierna 
för denna heterogena elevgrupp; oavsett bakgrund, 
erfarenheter, ambitioner och framtidsplaner slussas 
större delen av elevgruppen in i samma studieplan. 

Under året som gått har de nyinrättade heltids-
mentorerna arbetat upp relationer med språkintro- 
duktionseleverna, arbetat fram rutiner och struktu-
rer, deltagit i utbildningar m.m. Deras arbete ska fort-
sätta att utvecklas även under kommande läsår, med  
tydligare fokus mot att öka närvaron och på andra 
sätt, tillsammans med lärarna, skapa bra förutsättning-
ar för lärande. Arbetet med att fördjupa och utveck-
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la undervisningen enligt ett språk- och kunskapsut- 
vecklande arbetssätt (SKUA) och forskning kring ny-
anländas lärande fortsätter, liksom arbetet med att 
använda Bygga Svenska som utgångspunkt för att  
dokumentera elevernas utveckling i svenska.

Under läsåret 2018/19 kommer skolan att implemen-
tera Frånvarotrappan som tydliggör rollerna bland 
personalen gällande arbetet med en enskild elevs 
höga frånvaro och visar eleverna vilka konsekvenser 
hög frånvaro kan få. Dessutom sätts fokus på hur vi 
ska kartlägga elevers frånvaro och hitta metoder som 
främjar närvaro.

Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare 
när de behöver det.
Målet är uppnått. Skolledningen framhåller att det 
är genomgående mycket engagerade lärare på sko-
lan som vill att eleverna ska lyckas. På hantverkspro-
grammet, med något lägre omdömen från eleverna 
anser karaktärsämneslärarna att de praktiska arbets-
passen är för korta för att alla elever ska få den hjälp 
de önskar. På introduktionsprogrammet framhåller 
rektor den starkt individualiserade undervisningen, 
vilken skapar starka och givande relationer mellan  
personalen och eleverna som en framgångsfaktor.

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete 
så att elever får tidigt stöd och hjälp.
Skolledningen kan inte bedöma om målet är nått. För-
bundet har nyss genomfört en ny rutin där merparte-
nav de inblandade är mer eller mindre osäkra på hur 
processen ska fortlöpa. Det kan dock konstateras att 
en stor andel av lärarna och elevhälsans personal anger 
i enkätsvar att man åtminstone delvis samverkar runt 
elevernas behov av stöd. En tydligare struktur, ärende- 
gång, uppföljning och dokumentation är positiva för-
bättringar i den nya rutinen. Skolledningens analys  
visar att lärarpersonalen önskar i högre utsträckning 
att elevhälsateamet (EHT) ska hjälpa dem med stöd 
och förståelse i praktiken. Vad gäller extra anpass-
ningar och inkluderande undervisning har skolan en 
bit kvar innan lärare automatiskt tänker inkluderande  
redan när de planerar sin undervisning.

Eleverna anser att deras skola som helhet 
fungerar bra.
Målet är uppnått. Eleverna är nöjda, trivs och känner 
sig trygga i skolan och de ger en bild av att verksam-
heten fungerar på ett tillfredsställande sätt. Schemat 
fungerar bra och eleverna har möjlighet att välja bland 
ett stort utbud av kurser och kan på så sätt designa sin 
egen utbildning. Skolan har hög utbildningsnivå bland 
personalen och det visar sig i en hög kvalité på under-
visningen. 

Eleverna upplever att människors olikheter 
respekteras i skolan.
Målet är nått för skolan. Skolan jobbar specifikt med 
normer och värden på lotstid, inom ramen för kurser-
na och i gemensamma ämnesövergripande projekt. 
Gemensamma utgångspunkter för samtal som en 
upplevelse (museum, teater, film, föreläsning) är vikti-
ga inslag. Dessutom har lärare ett tätt samarbete med 
kurator och skolsköterska. Skolan arbetar för snabbt 
markera mot direkta kränkningar och språkbruk som 
inte är varit förenliga med god värdegrund. EHT kom-
mer in tidigt in i processen med både berörda elever 
samt övriga elever i klassen om så behövs.

Eleverna upplever att det råder studiero på 
lektionerna.
Målet är uppnått. Efter diskussion kring detta på skolan 
har lärare jobbat konsekvent med gemensamma ut-
gångspunkter i förhållningsreglerna kring studiero. I de 
grupper det varit oroligt har skolan gjort större insat-
ser av lotsar, lärare och elevhälsan tillsammans. I sam-
band med uppstart av vårterminen -19 förfinar skolan 
ytterligare reglerna som ska gälla i klassrummen. Ett 
underlag har tagits fram för både elever och personal 
för att tydliggöra vilka reglerna är, vad de syftar till, vad 
de praktiskt innebär samt hur vi personal stödjer in-
satsen och vilka konsekvenser det blir för elever som 
bryter mot gemensamt överenskomna regler.

Eleverna känner sig trygga i skolan.
Målet är nått för all program på skolan utom ett. Sko-
lans gemensamma arrangemang såsom Prideveckan, 
Kårdagen och Kaggdagen bidrar till trygghet. Samar-
betsövningar hur vi talar och vad vi säger till varandra 
har bidragit till bättre ordval bland eleverna. Lärarna 
vidtar åtgärder direkt i klassrumet mot alla former 



58. Årsredovisning 2018

av kränkningar. Lärarnas goda relationer med elev-
erna samt deras engagemang och arbete med dessa  
frågor ute på programmen påverkar resultatet positivt. 
Trygghet och trivsel är stående punkter i olika grupper 
t.ex. likabehandlingsgruppen, klassråd/programråd/
kaggråd och i samarbetet med elevkåren.

Skolan har under läsåret arbetat aktivt för att öka 
tryggheten där elevhälsarteamet (EHT) har haft en  
aktiv roll. EHT har varit inne i klasserna och pratat och 
jobbat med normer och värden vid flera olika tillfäl-
len. Mötena har bl. a. handlat om hur man ska agera i 
konflikter mellan elever-elever och elever-lärare. 

När konflikter kommer till ytan markerar skoledning-
en kraftfull genom polisanmälan om brott misstänkts 
samt vidta disciplinära åtgärder enligt skollagen. Det-
ta skickar signaler till övriga elever om att konflikter 
bland eleverna tas på allvar. 

Hösten-18 har präglats av oro kring obehöriga ung-
domar, som frekvent har uppehållit sig på skolan. Den 
problematik som funnits runt Centralstationen och 
köpcentret Baronen i Kalmar har flyttat in i skolan,  
vilket också har märkts på vissa delar av verksamheten. 
Emellanåt har skolan haft väktare som cirkulerat i  
lokalerna, vilket främst hos IM-eleverna har upplevts 
som en stor trygghet.

Eleverna ska känna att de har inflytande 
över utbildningen.
Målet är uppnått. Här är resultatet låga jämfört med 
övriga påståenden, men det kan bero på att de stat-
liga ramar kring kursplanerna och elevernas rättmäti-
ga krav på inflytande “krockar” med varandra. Därav 
kan det bli svårt för eleverna att vara delaktiga i pla-
neringen. Eleverna har ett gott inflytande i tidpunkten 
för prov, redovisningar etc. samt examinationsformer. 
Beträffande elevernas inflytande i utformandet av 
skolmiljön och vid revidering av ordningsregler sker 
detta via klassråd, programråd och Kaggråd.

Det kollegiala lärandet med analys, gemen-
sam reflektion, dokumentation och syste-
matiskt utvecklingsarbete för att ständigt 
förbättra måluppfyllelsen och resultaten 
ska öka.
Målet är uppnått. Ökningarna är framför allt en  
konsekvens av ett metodiskt arbete med olika KPT-spår 
samt ett gemensamt utvecklande av en pedagogisk 
grundsyn kopplat forskning inom området. Lärarna  
arbetar med metoder för gemensamt lärande genom 
att ta del av forskning, gemensam diskussion kring 
det lästa, gemensam planering för att testa i under-
visning och därefter gemensam reflektion, analys och 
dokumentation. Detta är något som skolan fortsätter  
arbeta med under de kommande åren. Utvecklings- 
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planen sträcker sig över tre år och skolan är på år ett, 
där grunden byggs.

Andelen aretemeriterade lärare i förbundet 
ska öka.
Målet är uppnått. Skolan har duktiga lärare och det 
är naturligtvis bra att så många som möjligt av dessa 
har möjlighet att genomgå en meritering, typ Arete. 
Det många uttrycker är att det är den bästa fortbild-
ning de någonsin har fått, vilket säger någonting om  
kvalitén i utbildningen. Det alltid är bra att tvingas titta 
på sig själv och sin egen praktik, för att därifrån utveck-
las ytterligare. 

Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Målet är uppnått. Majoriteten av elever och lärare 
upplever en ökning i sin digitala kompetens. Flerta-
let av lärarna svarar i enkäten om digital kompetens 
att de har stora eller mycket stora kunskaper när det 
gäller kritiskt förhållningssätt och att de har mycket  
stora kunskaper när det gäller att jobba källkritiskt med 
eleverna. Lärarna anger också att de har kunskaper att 
hitta relevant material för sin undervisning samt att de 
har goda kunskaper om etik på nätet.

Ett kontinuerligt arbete med att i samarbete med 
IKT-pedagogen för att stärka den digitala kompeten-
sen hos personal och elever pågår. Extra satsningar har 
gjorts på att stärka kunskapen runt kompensatoriska 
hjälpmedel med en site från specialärare och special-
pedagoger där lärare ges tips på vilka hjälpmedel som 
finns att tillgå. Skolledning och IKT-pedagog har ett 
viktigt uppdrag i att knyta ihop förbundets nya digitala 
agenda med skolans utvecklingsplan.

Vi ska ge våra elever en så bra utbildning 
att de kan rekommendera sitt gymnasie- 
program till elever som ska söka till gymnasie- 
skolan.
Målet är uppnått. Lärarna arbetar systematisk med 
att förbereda eleverna på livet efter gymnasiet. Detta 
kan bidra till att eleverna känner sig väl förberedda på 
fortsättningen när gymnasieutbildningen närmar sig  
slutet. Eleverna märker att skolan har mycket hög kvalitet 
på undervisningen och att yrkesutbildningarna är väl an-
sedd i respektive bransch. De flesta yrkeseleverna känner 
att de har ett jobb direkt efter utbildningen bara de vill.

Andelen förstahandssökande från medlems- 
kommunerna till förbundets gymnasie- 
utbildningar ska vara minst 80 %.
Målet är uppnått. Lars Kaggskolans utbildningar är 
fortfarande populära och de sökande väljer dessa i 
hög utsträckning. Skolan har ingen jättestor konkur-
rens i närområdet på de flesta program. Inom fordons-
programmet är dock en stor det utanför gymnasie- 
förbundets skolor då förbundet inte anordna trans-
port inriktningen. Dock viktigt att fortsätta arbeta med 
kvalitet och marknadsföring för att inte tappa position.

Minst 30 % av gymnasieeleverna prövar att 
bli UF-företagare.
Målet är inte uppnått. Skolan har minskat andelen 
UF-företagare sedan förra året. Detta beror till stor 
del att på att för eleverna på teknikprogrammet har 
UF inte legat som en obligatorisk programfördjup-
ning som det gjorde på en av inriktningarna tidigare.  
Dessutom rekommenderar branscherna på flertalet 
yrkesprogram antingen högskoleförberedande kurser 
eller fler yrkeskurser för en ökad anställningsbarhet  
direkt efter gymnasieskolan. För eleverna på teknikpro-
grammets designinriktning kommer UF att finnas inom 
kursen produktutveckling framöver. På hantverks- 
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programmet nås målet i och med att kursen Entre-
prenörskap och företagande är obligatorisk där UF:s  
material används.

Andelen elever som får studiehandledning på  
modersmålet ska öka. 
Målet är uppnått. På skolan finns personal som har 
arbetat som lärare i sina tidigare hemländer vilka ger 
elever, främst på IMS, studiehandledning på moders-
mål. Under hösten 2018 har det inte funnits någon 
personal med särskilt ansvar att hantera ansökning-
arna och kontakterna gentemot BIU11-online, hade det 
varit så hade säkert andelen av elever som tagit del av 
studiehandledning på modersmålet varit ännu högre. 
I yrkesämnen har det varit svårt att nyttja BIU då lära-
ren som handleder dem inte har kunskap i ämnet vilket 
medför låg nyttjandegrad i yrkeskurser. Frågan om ut-
formandet av studiestöd på modersmål behöver lyftas, 
både på enskilda skolor men också på förbundsnivå. 

Lärares kompetens i språk- och kunskapsut-
vecklande arbetssätt ska öka. 
Målet är uppnått. I år har skolan infört SKUA12 som ett 
KPT-spår. Denna styrning har resulterat i att lärarna 
fått en ökad kompetens inom språk-och kunskaps-
utvecklande arbetssätt. De lärare som gick första 
året har goda erfarenheter av denna utbildning och  

11  Blekinge Integrations- och Utbildningscenter 
12  Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

spridit en positiv bild av utbildningen och dess ef-
fekter på undervisningen. Fler lärare har i år hoppat 
på utbildningen samtidigt som flera av de som gick  
tidigare år jobbar vidare med det de lärt sig. Lärarna 
inom IM kommer att få möjlighet att fortsätta utveckla 
sina kunskaper kring SKUA.

APL-RAPPORT
Alla elever på skolans yrkesprogram har minst 15 veck-
ors APL-tid, på vissa av programmen finns det inrikt-
ningar som har 18-20 veckors APL. Vid de tillfällen som 
en arbetsgivare inte möjlighet att ha eleven kvar (få 
uppdrag eller liknande orsaker) ordnar skolan en an-
nan APL-plats omgående.

Skolans APL-platser uppfyller alltid något av utbild-
ningens krav gällande innehållet på utbildningen. Alla 
elever hade APL- plats där de fått möjlighet att utveck-
la sina yrkeskunskaper och skaffa sig en yrkesidentitet. 
De har också fått en ökad inblick i yrkesgemenskapen 
kopplat till programmet

I kontakten med handledare och APL-platser har sko-
lan god kännedom om vilken typ av företag som till-
handahåller APL-platser. Dessutom utvärderar både 
elever och handledare APL:en, detta ger information 
kring hur det fungerat på APL-platsen. Företagen idag 
jobbar mycket med värdegrund och jämställdhet ute 
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på arbetsplatsen. För att säkerhetsställa att det är så 
bra som möjligt utvärderas APL-platser kontinuerligt 
under tiden eleven är ute och även efter avslutad APL. 

Skolan erbjuder olika lösningar på olika program. Vissa 
program genomför egna handledarutbildningar som 
alla handledare blivit erbjudna. Skolverkets handleda-
rutbildning har också erbjudits. För handledarna på 
några program genomförs utbildningen vid gemen-
samma träffar på skolan. Skolan upplever att då hand-
ledarutbildning enligt skolverkets modell genomförs 
på plats i skolan är det fler handledare som fullföljer 
utbildningen än enbart på distans. Skolans lärare kan 
då dessutom anpassa diskussionerna till rätt bransch. 
Ett program har satsat på att ha en dedikerad person 
som tar hand om all APL på det programmet., detta 
för att säkerhetsställa att kontakten och uppföljningen 
blir likvärdig mot alla elever och företag. Medarbeta-
ren som har uppdraget går dessutom skolverkets ut-
bildning för APL-samordnare under hösten 2018, en 
utbildning som lägger stor vikt vid de krav som ställs 
på den arbetsförlagda utbildningen. Målet är att det-
ta ska spridas till övriga programs APL-ansvariga i ett 
kommande KPT-spår.

ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Under några år har de stora flyktingströmmarna från 
2015-2016 inneburit stora konsekvenser för Lars 
Kaggskolan. Nu är den stora puckeln över och även 
detta innebär stora konsekvenser för verksamheten. 
En stor minskning av antal elever innebär att även  
personalstyrkan måste minska till en adekvat nivå. Sko-
lan kan se att minskningen har börjat och att det kom-
mer innebära en minskning av både elever och perso-
nal under 2019.

Många av de nyanlända elever som kom under 2015-
2016 har nått behörighet på våra nationella program 
och återfinns där, vilket ställer nya krav. Dessa elever 
ska även ges möjlighet att klara sin gymnasieutbild-
ning, vilket kan komma att ställa krav på ökat kompe-
tens kring t ex SKUA hos undervisande personal, inte-
gration m.m.

I samband med att huvudmannen tilldelats särskilt 
riktade medel från Skolverket gällande översyn av ut-
bildning för nyanlända samt kompetensutveckling för 
lärare har en större diskussion kring organisation av 
utbildningen även gjorts på enhetsnivå. Ny utbildnings-
plan beräknas vara klar i januari 2019.

Alla Lars Kaggskolans nationella program är i princip 
fullbelagda. Även skolans vuxenutbildningar i fordon, 
bygg och frisör har fortsatt god tillströmning av elever.

Under sommaren och hösten rapporterade polisen i 
Kalmar om oroligheter bland ungdomar runt Baronen 
och stationen. Oroligheterna fick under hösten sprid-
ning in i skolan, framför allt i form av att obehöriga 
ungdomar rörde sig i och kring skolans lokaler. En  
konsekvens av detta har resulterat i att skolan peri-
odvis anlitat väktare från Securitas. Skolledningen har 
också arbetat med att återigen förtydliga för lärare 
och elever varför skollegitimation ska bäras. Under 
höstterminens Kaggråd uppger eleverna att funktion 
kopplat till skollegitimationer är önskvärt t.ex. tallrik-
sautomater och in-och utpassagesystem.

Under året har VVS- och fastighetsprogrammet  
(VF) återigen blivit utsedd som förstklassig skola av 
VVS-branschens yrkesnämd. Fordonsprogrammet har 
som första skola, utanför projektet på fyra pilotskolor, 
blivit utsedd till Motorbransch College (MBC-certifie-
rade). Elever från naturvetenskaps programmet (NA) 
vann ett internationellt första pris i tävlingen Unga  
reportrar som årligen arrangeras av organisationen 
Håll Sverige rent.

En större renovering av C 100-korridoren har skett 
med anledning av fuktproblem i golv. En uppfräsch-
ning och anpassning har också genomförts i special- 
lärarnas och specialpedagogernas arbetsrum.

Under året har Lars Kaggskolans nya utvecklingsplan 
implementerats. I samband med detta har också arbe-
te påbörjats med att ta fram en gemensam pedagogisk 
grundsyn via kollegiala diskussioner över program-
gränserna. De hörnstenar som diskuterats är; kollegialt 
lärande, formativ undervisning, ledarskap i klassrum-
met, och inkludering. Parallellt med denna kompetens-
utveckling sker också ett fortsatt arbete i olika kom-
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petensutvecklingsspår som personalen själva kunnat 
välja utifrån de behov som skolledningen kartlagt.

Skolan har också påbörjat arbetet med att implemen-
tera det personalpolitiska programmet. Hittills har 
personalen arbetat med medarbetarskap och ledar-
skap på ett mycket lyckat sätt.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Tack vare goda elevresultat, hög trivsel och populära 
program förväntar sig Lars Kaggskolan en fortsatt god 
tillströmning av elever även kommande år. Arbetet  
enligt skolans utvecklingsplan, den pedagogiska grund-
synen och de olika kompetetensutvecklingsspåren 
kommer att fortskrida. Skolan ser ett fortsatt behov 
av att öka integrationen mellan skolans alla program.

Då antalet nyanlända elever minskar kraftigt är till-
strömningen till IM språkintroduktion emellertid inte 
alls lika stor som tidigare år.

Den nya utbildningsplanen för IM kommer få konse-
kvenser för hur de olika inriktningarna organiseras, för 
att få en så stabil och flexibel organisation som möjligt.

Skolan  arbetar vidare med att utveckla den fysiska 
och psykosociala arbetsmiljön för både elever och 
personal. Detta sker genom att utveckla miljön i elev-
utrymmen och salar så att de anpassas till en modern 
lärmiljö.

För ökad trivsel för personalen fortsätter skolan att 
anordna gemensamma aktiviteter. I linje med huvud-
mannens personalpolitiska program fortsätter skolan 
också arbetet med att utveckla Lars Kagg som en att-
raktiv arbetsplats.

Inför framtiden hyser skolan dock vissa farhågor vad 
gäller arbetsmiljön för medarbetarna. I höstens med-
arbetarenkät framkommer att en stor andel av perso-
nalen upplever att de inte hinner med sitt arbete inom 
de ramar som finns. I samband med den översyn av 
organisationen som görs i samband med en sämre 
ekonomi, den kommande lärarbristen m.m. ser skol-
ledningen en stor risk för högre personalomsättning 
och sjukskrivningar.

Under året planeras att bygga en utlåningscentral för 
läromedel på samma sätt som tidigare gjorts på Jenny 
Nyströmsskolan. Då organisationen på fordonspro-
grammet ökar finns behov av kompletterande verk-
stadslokal till HT2019.
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Stagneliusskolan

EKONOMI
Stagneliusskolan gick in i budget 2018 med en kostymanpass-
ning på 2,2 mkr där AST-enheten och samhällsprogrammet, 
inriktning beteende, utgjorde cirka 1 mkr vardera.

Antagning till skolans program höstterminen 2018 visade på 
en väl fylld organisation. Resurserna ökade med 0,3 mkr utifrån 
elevsiffrorna i budget 2018. En översyn av de åtgärder som 
gjorts, undersökts samt planeras för att hantera en ekonomi 
i balans gjordes under våren. Skolledningen tillsammans med 
controller, verksamhetsområdeschef samt planeringschef har 
fört diskussioner angående rådande läge. Bland annat diskute-
rades gruppstorlekarna i språkundervisning samt nyttjandet av 
skolans lokaler.

En upphämtning resultatmässigt redovisades tidigt under året. 
Utöver de lokaler skolan hyr extra av förbundet fanns i budget 
ytterligare medel för eventuella uppkomna behov under året. 
Skolan klarade sig dock med de extra klassrum man redan hyr-
de. En restriktiv tillsättning av vikarie inom AST-enheten och 
på biblioteket samt optimering gällande förstärkningsresurser 
bidrar även till den resultatmässiga upphämtningen. Resultatet 
för enheten 2018 är positivt om 1,1 mkr.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE  
MÅLOMRÅDEN

Andelen elever som uppnår examen ska ligga över 
rikssnittet.
Målet är nått för två av tre program på skolan. De goda  
resultaten beror på ämnesövergripande samverkan, god  
stabilitet i personalstyrkan och en förmåga att skapa goda rela-
tioner till eleverna samt motivera dem. 

Skolan kommer att genomför ett antal förändringar i arbets-
sättet kring elever som inte klarar målen: EHT-möten enligt 
nya rutiner, studietid blir obligatoriskt för elever med behov 
av stöd, fortsatt arbete med förstärkning i enstaka kurser,  
tydligare systematik gällande uppföljning i arbets- och äm-
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neslag under läsåret med kvalitetsmått på verksam-
heten utifrån elevfokus. Samarbetet med Challenging  
Learning13 säkerställer en ökad måluppfyllelse inom 
området.

Inom Handels- och administrationsprogrammet, där 
målet inte är uppfyllt, hade flera elever stora utma-
ningar gällande att nå minst betyget E i alla kurser. 
Elevhälsan kommer att arbeta tydligare att tidigt iden-
tifiera elever och sätta in rätt typ av extra anpassningar 
och i vissa fall särskilt stöd så att eleverna kan nå sin 
gymnasieexamen men framförallt bli yrkesförberedda 
och väl utrustade för att komma direkt in på arbets-
markanden.

Genomsnittligt jämförelsetal för elever med 
examen ska vara högre än rikssnittet.
Målet är uppfyllt för två av tre program på skolan. 
Skolan ligger strax över snittet på ekonomiprogram-
met (EK) och på rikets snitt på samhällsvetenskaps-
programmet (SA), men mycket över på handels- och 
administrationsprogrammet (HA). Detta kan tyda på 
att skolan inom HA behöver förbättra förmågan att få 
elever att nå en godkänd examen (se ovan), detta hade 
sannolikt sänkt jämförelsetalet eftersom att de elever 
som inte nådde sin examen hade ett lågt jämförelsetal.
Skolan fortsätter det systematiska arbetet med att 
prata betyg. Ämneslagen kommer att få i uppgift 
i att förstå varför skillnader finns mellan olika lärare 
och undervisningsgrupper och hur man säkerställer 
likvärdigheten i bedömningen av elevernas prestatio-
ner. Ämneslagen får även i uppgift att undersöka om 
eleverna fått tillräcklig information på vilka grunder 
betyg sätts och att de erbjudits flera tillfällen att visa 
sina kunskaper. Den bedömningskultur som finns i 
klassrummet och på skolan har stor betydelse för den 
enskilda eleven. Betyget ska upplevas som rättvist och 
ska spegla alla kunskaper i förhållande till den aktuella 
ämnesplanen. Alla elever behöver också en bra och 
tydlig återkoppling för att uppleva att likvärdighet  
råder inom skolan.

Elevernas totala närvaro ska öka.
Målet är nått för skolan. Rektorerna har en restriktiv 
hållning när det gäller ledigheter och frånvaro och har 

13  En konsultfirma i pedagogik som förmedlar en pedagogik med samma
  namn. Grundad av läraren och pedagogen James Nottingham. 
 

varit tydliga mot eleverna när det gäller rutinerna för 
att utfärda varningar för ogiltig frånvaro och rapporte-
ring till CSN vid hög frånvaro. Skolan arbetar med ett 
fokus på frånvaron med en snabb uppföljning vid all 
typ av frånvaro och tydligare arbetsfördelning av an-
svaret kring dessa elever. Elevhälsan kopplas numera 
in tidigt vid all typ av frånvaro. Tonvikten kommer dock 
ligga i det förebyggande arbete under de kommande 
mentorstiderna med eleverna. Utgångspunkten kom-
mer att vara friskfaktorer och de positiva effekter 
skolnärvaro medför. En ny frånvarorutin kommer att 
implementeras under läsåret.

Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare 
när de behöver det.
Målet är inte uppnått. Det finns självklart inga enskilda 
enkla orsaker som förklarar detta utan beror på flera 
faktorer. Skolledningen konstater att relationerna mel-
lan elever och lärare är viktiga och vet att lärarkollegiet 
som helhet är starkt på denna punkt. Det är ledarska-
pet i klassrummet och förmågan att skapa ett gott  
lärandeklimat som är viktigt. Här är variationerna stora 
mellan enskilda lärare visar kursutvärderingarna. Kvali-
tativa elevintervjuer kommer att ge oss utförligare un-
derlag att utgå ifrån i förändringsarbetet och arbets-



65. Årsredovisning 2018

lagen/ämneslagen får i uppgift att diskutera området 
utifrån skolans helhetsidé där styrande förutsättningar 
är tänkta till att leda till ökad måluppfyllelse. Skolan be-
höver även flytta fram positionerna ytterligare när det 
gäller extra anpassningar i klassrummet och nya EHT 
rutiner kommer att bidra till att eleverna upplever att 
de får tidigt hjälp och stöd när behov uppstår.

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete 
så att elever får tidigt stöd och hjälp.
Målet är uppfyllt. Genom att skolan har en tydlig vision 
kring hur elevhälsoarbetet ska fungera så har lärarna 
sakta men säkert börjat förstå syfte och mål med EHT. 
Skolan har inför läsåret 2018-2019 reviderat EHT- 
rutinerna för att möjliggöra ökade och mer effektiva 
kontaktytor mellan skolans olika professioner vad gäl-
ler vårt gemensamma elevhälsoarbete. EHT har även 
under året arbetat med helhetsidén och där skapat 
en avsiktsförklaring kring hur elevhälsan ska arbeta 
på Stagneliusskolan, detta kommer på sikt att göra så 
samarbetet mellan lärare och elevhälsa stärks. Även 
om skolan uppnår goda resultat enlig enkäten (Elev-
hälsans och lärares samarbete) gäller det fortsätta på 
den inslagna vägen. I en modern skola måste skolans 
professioner arbeta i team runt eleverna. Skolledning-
en kommer således fortsättningsvis detta läsår priori-
tera förankring av rådande rutiner.

Eleverna anser att deras skola som helhet 
fungerar bra.
Målet är nått. Skolan har en väl fungerande organisa-
tion, en trygg bas av erfaren och engagerad personal 
och en kontinuitet i skolledningen. Detta gör att verk-
samheten runt eleverna fungerar väl och upplevs hålla 
en hög kvalitet. Dock måste skolan ständigt värna om 
att verksamhetsnyttan står i fokus för våra beslut och 
vägval på alla nivåer, ständigt pröva och ompröva, samt 
ständigt utveckla och förbättra. Skolledningen kom-
mer att fortsätta det framgångsrika arbetet med att 
utveckla skolans undervisning och den gemensamma 
arbetsmiljön.

Eleverna upplever att människors olikheter 
respekteras i skolan.
Målet är uppnått. Skolan kommer även fortsättningsvis 
arbeta med det värdegrundsmaterial som är framtaget 
till mentorstidens innehåll. Bland annat ett material 

anpassat till skolan utifrån det arbete som till stor del 
initieras från centralt från förbundets gällande HBTQ. 
Frågor inom detta område måste ständigt prioriteras i 
en verksamhet där en tredjedel av våra elever varje år 
är nya ansikten och personligheter för vår skola. 

Eleverna upplever att det råder studiero på 
lektionerna.
Målet är uppnått. Arbetslag och ämneslag har åter-
kommande under flera läsår prioriterat handlingar 
som är tänkta att leda till ökad upplevd studiero under 
skoldagen. I de redovisade prioriterade åtgärder och 
handlingar respektive arbetslag återkopplat framkom-
mer det med tydlighet att studiero främjas av tydliga 
lektionsstrukturer och av ett tydligt ledarskap i klass-
rummet. Lärares förutsättningar påverkas dock av  
andra processer där skolledningen har ett övergri-
pande ansvar. Det handlar huvudsakligen om skolans  
arbete med normer och värden och det förebyggande 
arbete som bedrivs av elevhälsan, men också om hur 
skolan tar ansvar för att alla elever ges det stöd och 
de utmaningar de behöver. I detta arbete har skolan 
varit framgångsrik då eleverna upplever att det råder 
studiero på lektionerna.

Eleverna känner sig trygga i skolan.
Målet är uppnått. Skolledningen konstatera att elev-
erna känner sig trygga i stor utsträckning. Arbets- 
lagen skapar en god och positiv kontroll över vad som 
sker i skolan. Lärarna använder sig av tydliga lektions-
strukturer och av ett tydligt ledarskap i klassrummet 
som främjar trygghet och studiero. All personal på  
Stagneliusskolan har höga förväntningar på sina elev-
er vilket gör att det är en relativt lugn skola. Skolan 
fortsätter med förebyggande arbete kring de elever 
som har en tendens att skapa oro omkring sig. Vi gör  
tydliga riskbedömningar och handlingsplaner kring 
dessa elever.

Eleverna ska känna att de har inflytande 
över utbildningen.
Målet är inte uppnått. Elevernas möjligheter att lära 
och utvecklas ökar när lärare utgår från deras intres-
sen och erfarenheter. Därför är det bra med elevin-
flytande när undervisningen planeras, genomförs och 
utvärderas. Vi har enligt Stagneliusskolans helhetsidé 
lyft fram grundläggande principer som ska råda i vår 
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verksamhet vad gäller just detta område. Följande ska 
eleverna ha inflytande i: läromedel, takt och ordning 
på ingående moment, arbetsformer och redovisnings-
former. Skolledningens analys är att det ofta finns för-
väntningar från såväl elever som föräldrar på att ha en 
större påverkansgrad än vad som är tänkt och inom 
andra områden än vad som är rimligt. Här finns såle-
des ett kunskapsglapp i vad som kan förväntas inom 
detta målområde som skolan har stora svårigheter att 
hantera.

Det kollegiala lärandet med analys, gemen-
sam reflektion, dokumentation och syste-
matiskt utvecklingsarbete för att ständigt 
förbättra måluppfyllelsen och resultaten 
ska öka.
Målet är uppnått. Skolan har genom medel från  
gymnasieförbundets verksamhetsutvecklingsfond fått 
en möjliget att etablera ett samarbete med Challen-
ging Learning för att arbeta i enlighet med formule-
ringen inom detta målområde. Personalen har drivit 
ett systematiskt utvecklingsarbete under hela läsåret 
där ökad måluppfyllelse varit en central utgångspunkt.

Andelen aretemeriterade lärare i förbundet 
ska öka.
Målet är uppnått. Skolan hade fyra lärare som under 

2018 genomförde och avslutade aretemeriteringen 
med godkänt resultat. Genom att kontinuerligt lyfta 
fram goda exempel bland skolans medarbetare har 
fler och fler uttryckt en önskan om just en arete- 
meritering. Skolledningen hoppas och tror att skolan 
även detta år får möjligheten att erbjuda fler av sina 
kompetenta lärare denna möjlighet.

Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Målet är uppnått. Enkäten Digital kompetens visar att 
den digitala kompetensen hos lärare har ökat under 
det senaste året. Det finns dock vissa områden som 
visar ett behov av att fokusera på för ytterligare kom-
petensökning och det finnas behov att rikta insat-
ser mot nyanställda så att de får den grundläggande  
digitala kompetensen. Tack vare tillgången till förbun-
dets IKT-pedagoger har vi förmånen att driva kompe-
tensutveckling, utvärdering och revidering av priorite-
rade mål. Vidare har fler och fler av våra lärare tagit 
klivet in i andra ordningens undervisning med digitala 
hjälpmedel i sin undervisning.

Vi ska ge våra elever en så bra utbildning 
att de kan rekommendera sitt gymnasiepro-
gram till elever som ska söka till gymnasie-
skolan.
Målet är uppnått. Eftersom att eleverna trivs på skolan 
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och känner sig trygga här samt upplever i mångt och 
mycket att deras lärare hjälper dem i undervisningen 
så är det inte så stor överraskning att de även rekom-
menderar sitt gymnasieprogram. Personalen arbetar 
ständigt med att förbättra skolan. I arbetet med sko-
lans utvecklingsplan och skolans utvecklingsprojekt tar 
vi alltid med våra elever, de tillför alltid viktiga erfaren-
heter och ser ofta nya möjligheter. 

Andelen förstahandssökande från medlems- 
kommunerna till förbundets gymnasie- 
utbildningar ska vara minst 80 %.
Målet är uppfyllt. I stort handlar det om att förstär-
ka bilden av Stagneliusskolan som en del av Kalmar-
sunds gymnasieförbund och vilka kvalitativa fördelar 
detta innebär för den enskilde eleven. Skolan erbjuder 
en god lärmiljö med skickliga och engagerade lärare,  
moderna lokaler och en hög grad av digitalisering i 
undervisningen. Verksamhetens fokus på tydlighet  
avseende ledarskapet, studieresultat, relationsproces-
ser likvärdighet, trygghet och studiero etc. speglas i 
det höga intresset för skolans utbildningar.

Minst 30 % av gymnasieeleverna prövar att 
bli UF-företagare.
Målet är uppnått. Genom att starta ett UF-företag  
ingår i programstrukturen för samtliga handelselever 
samt ekonomieleverna på inriktningen ekonomi och 
att flertalet av eleverna från juridikinriktningen väljer 
att starta UF-företag bidrar till den höga andelen elev-
er som blir UF-företagare på skolan.

Andelen elever som får studiehandledning 
på modersmålet ska öka. 
Målet är uppnått. Skolan har ökat andelen elever som 
läser studiehandledning på modersmålet, det krävs 
fortfarande förbättringar i rutinerna och arbeta med 
tidigare informationsinsatser och med proaktiva  
åtgärder för att eliminera fördomar och felaktiga upp-
fattningar kring denna verksamhet. Men skolledningen 
ser att skolan är på väg åt rätt håll och kommer att 
fortsätta öka vår andel under nästkommande period.

Lärares kompetens i språk- och kunskapsut-
vecklande arbetssätt ska öka. 
Målet är uppnått. Stagneliusskolan har två stycken lä-
rare som är behöriga till att handleda SKUA. Skolan har 

inom ramen för sina lärcirklar valt att introducera nya 
medarbetare till SKUA för att på så sätt öka kompe-
tensen inom lärarkåren på skolan. Genom att fortsätta 
att erbjuda språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
under s.k. lärcirkeltid har fler och fler lärare på ST fått 
möjligheter att utveckla kompetenser inom området. 
Stagneliusskolan kommer givetvis att fortsätta denna 
satsning kommande läsår.

APL-RAPPORT 
Samtliga elever som gick på handelsprogrammet fick 
15 veckors praktik, dock dök några elever inte upp på 
sin APL-plats, eller gjorde så att de inte var välkomna 
tillbaka. Dessa erbjöds nya platser dock så valde några 
att ändå inte göra sin APL, där har särskilt stöd initie-
rats för att hjälpa eleverna att ändå bli så anställnings-
bara som möjligt efter avslutade studier.

Samtliga APL-platser på handelsprogrammet upp-
fyllde kraven på de krav som utbildningen har.  
Besöken som görs regelbundet på APL-platserna tar upp 
den generella arbetsmiljön, där diskuteras till viss del  
värdegrundsfrågor, då framförallt hur du förhåller dig 
till andra på en arbetsplats.

Vissa av handledarna har blivit erbjudna att delta i 
handledarutbildningen och framförallt så har frågan 
lyfts på det lokala programrådet. 
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ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Året 2018 har för Stagneliusskolan präglats av sam-
arbetet med Challenging learning (CL). Tack vare de 
medel  som beviljades har skolan fått tillgång till stöd 
och handledning från en erfaren och professionell 
organisation av skickliga pedagoger som på olika sätt 
bistått i det pågående  pedagogiska utvecklingsarbe-
tet utifrån helhetsidéns styrande principer. Stagnelius-
skolan upplever att det har varit mycket givande att få 
erfarna, utomstående blickar på det skolan gör. I det 
utvecklingsarbete Stagneliusskolan tillsammans med 
CL bedrivit under året har fokus legat på självständigt 
lärande, kritiskt tänkande och kognitiv utmaning. Sats-
ningen fortgår även under 2019.

Utvecklingsarbete på skolan  sker alltid med en tydlig 
utgångspunkt i digitala verktyg. För Stagneliusskolans 
del handlar det om att leda lärande och att utveckla 
undervisningen genom att dra nytta av digitalisering-
ens möjligheter. I den processen ingår också att ta an-
svar för och hantera de utmaningar som lärande i en 
digital värld kan innebära.

Utöver ovanstående utvecklingsområden har mycket 
arbete lagts ned på att implementera nya rutiner och 
nytt dokumentationsunderlag för processerna inom 
elevhälsan. Detta arbete kommer att fortgå under 
2019.

Skolan har under året känt av en ökad trångboddhet 
på grund av ett växande elevantal. Det har märkts 
inom många olika verksamhetsdelar, t. ex. salsbrist, 
långa köer till matsalen, fler lärare och elever som gått 
mellan huvudbyggnaden och övriga tillfälliga undervis-
ningsutrymmen.

Beslutet om flytt av AST-enheten till Storken har mot-
tagits väldigt väl och en hel del förberedelsearbete har 
redan påbörjats.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Den förväntade utvecklingen vad avser söktryck till 
skolans utbildningar är fortsatt hög. Samtliga program 
väntas öka när det gäller antal elever. Fr. o. m. läsåret 
2019/20 kommer därför ca 8 salar på Storken att nytt-
jas av lärare och elever från Stagneliusskolan. Detta 
kommer att kräva stor flexibilitet i organisationen och 
stor skicklighet i att hantera planeringsprocesserna för 
att minimera onödig tidsåtgång för förflyttningar mel-
lan lokaler. Detta medför även ett ökat rekryteringsbe-
hov på personalsidan, såväl vad gäller lärare som övrig 
personal.

AST-verksamheten kommer rent geografiskt att lokali-
seras så att ett samarbete med övriga skolenheter un-
derlättas. Ett utökat samarbete med IMind och IMyrk 
på såväl Jenny Nyströmsskolan och Lars Kaggskolan 
förutspås.
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Ölands Gymnasium

EKONOMI
Inom ungdomsgymnasiet har verksamhetsavtalet med 
Halltorps gästgiveri avslutats enligt plan gällande restaurang 
och livsmedelsprogrammet. Skolan hade under våren sin sista 
elev på programmet och elevpengen täckte inte de kostnader 
verksamhetsavtalet tillsammans med övriga kostnader uppgick 
till.

Antalet elever på språkintroduktionen var under hösten 19 
stycken.  Under våren var elevantalet över 50 stycken och 
prognosen var att skolan under hösten skulle ha cirka 40 elever 
på programmet. Skolan tappar därmed resurser men har även 
anpassat organisationen till situationen och hämtar därmed in 
en del av underskottet.

Ungdomsgymnasiet på skolan har ett resultat på minus 1 mkr 
vid årets slut.

Enheten har anställt både modersmålsstödjare samt utökat 
utbildningen i svenska för invandrare till eftermiddagar. Dessa 
satsningar har gjorts tillsammans med Borgholms kommun 
och nettokostnaden för enheten är noll. Samarbetet med 
Kunskapsnavet i Kalmar inom regional yrkesvux fortsätter och 
genererar statsbidragsintäkter. Vuxenverksamheten på skolan 
har ett resultat på plus 1,5 mkr.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

Elevernas totala närvaro ska öka.
Skolan har inte nått målet. Många av eleverna har möten in-
bokade med andra myndigheter som t.ex. arbetsförmedling-
en. P.g.a. resor tar dessa möten ibland en hel dag. Personalen 
på skolan tar initiativ till samtal med eleverna om vikten av att 
vara närvarande. Varje lärare ska en gång per månad analysera 
närvarosituationen i sina undervisningsgrupper och lämna en 
rapport till rektor. Skolan kommer även att se över sina praktis-
ka rutiner med hanteringen av frånvaron.
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Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare 
när de behöver det.
Målet är uppnått. Skolans pedagoger som är väldigt 
måna om att eleverna ska klara sina utbildningsmål. 
Skolan erbjuder extratid i skolan för de som har behov 
och lärare ger eleverna möjligheter till extra hjälp och 
träning via Classroom ger höga omdömen från elev-
erna.

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete 
så att elever får tidigt stöd och hjälp.
Målet är uppnått. På gymnasieskolan är det förhållan-
devis få elever och tillräckligt med tid för elevhälsan 
och pedagogerna att samarbeta.

Genomsnittligt jämförelsetal på avslutade 
kurser inom vuxenutbildning ska vara över 
rikssnittet.
Skolan har nått målet för tre av fyra skolformer. De 
vuxenelever som går på yrkeskurser är ofta väl moti-
verade och drivs på ordentligt av duktiga pedagoger. 
Dessa program anpassas utifrån elevernas behov av 
kunskaper för att nå målen. Praktiska delar gör att man 
kan arbeta sig fram till kursmålen i vissa delar utan att 
behöva läsa allt. Inom SFI har skolan mycket duktiga 
och kreativa pedagoger som verkligen ser elevernas 
behov och utgår från detta.

Många elever söker för att läsa upp sina betyg på  
gymnasienivå. En del av dessa börjar studera men in-
ser att de inte får ihop sin vardag och har behov av 
att studera på andra tider. Många behöver läsa svenska 

som andraspråk men för att få full CSN måste de välja  
ytterligare tre kurser för att få heltid vilka de egent-
ligen inte alltid klarar av. Skolan har erbjudit flex- 
utbildning alternativt distansutbildningar på vissa  
kurser för att bättre passa elevernas behov.

Andel avslutade kurser med minst betyget E 
inom vuxenutbildning ska vara över rikssnit-
tet.
Skolan har nått målet för tre av fyra utbildningsformer. 
Se ovan för analys och åtgärder för förbättring.

Eleverna på vuxenutbildningen anser att un-
dervisningen håller hög kvalitet.
Skolan har inte nått målet. Flera elever läser på distans 
och har då svårt att avgöra kvalitén på undervisningen 
och har då gett skolan ett lågt omdöme.

För att höja elevernas upplevelse av skolans kvalité 
har nyrekryteringar av behörig personal gjorts samt  
kompetensen höjas genom utbildningsinsatser från 
Nationellt centrum för svenska som andraspråk för 
majoriteten av lärarna. Skolan kommer att öka till-
gången på datorer i undervisningen. Personalen kom-
mer att regelbundet samtala kring sina egna insatser i 
arbetslagen för att öka det kollegiala lärandet och där-
igenom kvalitén i undervisningen.

Eleverna anser att deras skola som helhet 
fungerar bra.
Målet är uppnått. Eleverna på vårdutbildningarna, som 
hade lägst omdömen om skolan läser till stora delar 
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på distans och har därför ingen uppfattning om hur 
skolan fungerar. Skolan kommer att fördjupa arbetet 
med detta och i samtal med vårdeleverna granska det-
ta resultat närmare för att se vad det beror på.

Eleverna upplever att människors olikheter 
respekteras i skolan.
Målet är nått. Skolans pedagoger arbetar aktivt med 
frågor kring allas lika värde ger höga omdömen från 
lärarna.

Eleverna upplever att det råder studiero på 
lektionerna.
Målet är uppnått. En vuxenutbildning med tydliga ra-
mar och regler ger studiero för eleverna.

Eleverna känner sig trygga i skolan.
Skolan har nått målet. Skolan domineras av vuxna 
elever och det är lättare att jobba med vuxna ut detta 
perspektiv. Språkintroduktionseleverna ger skolan ett 
lägre omdöme än de vuxna eleverna. Det är ungdomar 
som till stora delar lever utan sina föräldrar har ing-
en grundtrygghet som en familj kan ge utan är oroliga  
redan innan de kommer till skolan. Språkintroduktio-
nen är numera förstärkt med ytterligare en special-
pedagog som jobbar både med enskilda elever och i 
grupp.

Eleverna ska känna att de har inflytande 
över utbildningen.
Måluppfyllelse går inte bedöma. För få svarande för att 
kunna dra slutsatser.

Det kollegiala lärandet med analys, gemen-
sam reflektion, dokumentation och syste-
matiskt utvecklingsarbete för att ständigt 
förbättra måluppfyllelsen och resultaten 
ska öka.
Målet är uppnått. Sedan augusti förra året har skolan 
jobbat hårt med att förbättra resultaten liksom inom 
alla ovan angivna områden. Dock finns det mycket mer 
att göra. 

Andelen aretemeriterade lärare i förbundet 
ska öka.
Målet är inte uppnått. Skolan hade ingen som deltog i 
aretemeriteringen denna omgång.

Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Målet är uppnått. Tillsammans med IKT-pedagog har 
skolan under året genomfört flera olika aktiviteter 
med regelbundenhet och det finns en plan för det 
fortsatta arbetet.

Det entreprenöriella lärandet i undervisningen 
ska öka.
Målet är uppnått. I och med utbildningsinsatsen NC så 
har det entreprenöriella lärandet ökat i klassrummet 
och även helhetstänket med detta arbetssätt präglar 
numera arbetet även utanför klassrumssituationen.

Andelen elever som får studiehandledning 
på modersmålet ska öka. 
Målet är uppnått. Studi.se, Inläsningstjänst och skolans 
modersmålsstödjare är det som gjort att målet är upp-
fyllt. Studiehandledningen har ökat men det finns fort-
farande större behov.

Andelen elever på språkintroduktions- 
program som blir behörig till nationellt  
program ska öka. 
Målet är uppfyllt. En stor insats från pedagogerna har 
bidragit till detta resultat samt att de flesta kom 2015 
och de nu fått den tid de behövde för att bli klara. Elev-
erna har fått god med hjälp att söka program de har 
haft möjlighet att bli behöriga till.

Lärares kompetens i språk- och kunskapsut-
vecklande arbetssätt ska öka. 
Målet är uppnått. Alla tillsvidareanställda har deltagit i 
NC och under hösten har skolan fortsatt denna sats-
ning både med de som tidigare deltagit samt de som 
är nya.

ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Skolans utfall på genomförd medarbetarenkät visar 
ett gott resultat vilket visar att enheten jobbar i rätt 
riktning med bra metoder. Trygghet och trivsel på  
arbetsplatsen är skolledningens främsta mål. Trivs  
personalen  på sin arbetsplats så gör de ett bättre jobb 
och eleverna får en högre måluppfyllelse.

Personalen tillsammans med ledningen bygger sko-
lan, genom tydliga strukturer och skapade besluts-
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vägar. Genom att delegera ansvar och arbetsuppgifter  
känner sig fler delaktiga.

Skolledningen ser idag att det finns intresse och moti-
vation i personalgruppen. Det har skapats ett engage-
mang både i undervisningen och utanför. Det planeras 
och diskuteras och det kollegiala lärandet är i fokus. 
Uppfinningsrikedomen är stor och det finns en strävan 
att hela tiden förbättra undervisningen. Det finns ett 
tillåtande klimat som märks på hela skolan.

Under hösten 2018 tog Kalmarsunds gymnasie- 
förbunds styrelse beslutet att skolan byter namn till 
Ölands utbildningscenter. Namnbytet träder i kraft 1:a 
januari 2019. Detta är resultatet av ett jobb och en idé 
som startade redan 2017. Skolan  har påbörjat arbe-
tet med framtagandet av ny grafisk profil och byte av 
logga, skylt, hemsida m.m. I  skolans arbete kring det-
ta har det skapats en utvecklingsorganisation med en 
utvecklingsgrupp i spetsen vars främsta uppgift är att 
utveckla och ta fram nya inriktningar på skolan.

Under året har  enheten  jobbat med marknadsföring 
av skolan på olika sätt, undersökt marknadens behov 
och tagit fram underlag för att motsvara detta. Utbild-
ning i akutsjukvård är ett resultat av detta arbete vilket 
varit mycket lyckat.

Alternativa undervisningsmetoder i kombination med 
högre måluppfyllelse har präglat hela året. Utbildning-

ar, presentationer och delakultur har blivit ett naturligt 
inslag i  skolans verksamhet. 

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
I januari 2019 drar  enheten igång en inriktning inom 
vård och omsorg - LSS. Nya möten med kommunen 
och näringslivsgruppen väntar för att presentera nya 
tankar kring nya utbildningar.

På komvux kommer alla gymnasiekurser på 100p från 
och med januari 2019 att läsas på 10 veckor istället för 
20 veckor och som flexkurser. Detta gäller dock inte 
yrkesprogrammen. Även svenska och svenska som 
andraspråk på grundläggande vuxenutbildning (gruv) 
kommer att läsa kurser på 10 veckor. Skolan hoppas 
skapa en bättre studiesituation för eleverna samt att 
det ska bidra till ett större intresse för studierna. Detta 
är ett första steg i en utveckling som i augusti även kan 
implementeras på övriga kurser  inom komvux.

Med statliga medel har skolan fått en ansökan beviljad 
för att utveckla SFI. Ett steg i detta är att skolan från 
och med det nya året inför friskvård på schemat. Det-
ta kommer att innebära fysisk aktivitet i kombination 
med inlärning av svenska. Här förväntas  goda resultat 
både inom språkinlärning och ur ett hälsoperspektiv.

Språkintroduktion kommer från och med hösten 2019 
inte längre att erbjudas på skolan. De få elever detta 
berör kommer att erbjudas motsvarande utbildning i 
Kalmar. 
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Redovisning 2018



74. Årsredovisning 2018

Not Budget 
2018

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Bokslut 
2016

Verksamhetens intäkter 1 118 043 128 777 140 349 124 508

Verksamhetens kostnader 2 -544 797 -577 134 -558 264 -530 427

Pensionskostnader m m 3 -26 182 -25 085 -19 812 -12 818

Avskrivningar 4 -4 613 -4 293 -3 678 -3 562

Verksamhetens nettokostnad -457 549 -477 735 -441 405 -422 299

Medlemsbidrag 5 423 091 423 091 410 178 397 118

Statsbidrag 6 34 996 34 024 33 293 33 063

Finansiella intäkter 7 0 0 1 116

Finansiella kostnader 8 -37 -49 -29 -9

Årets resultat 500 -20 670 2 037 7 989

Resultaträkning



75. Årsredovisning 2018

(tkr) Not Bokslut
2018

Bokslut
2017

Bokslut
2016

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -20 670 2 037 7 989

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

  Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång 4 4 293 3 679 3 562

  Återbetalning medlemskommuner 14 0 -10 048 -10 806

  Avsättning till pensioner 13 1 017 -122 -180

  Övrigt 14 4 173 -2 186 -6 164

Ökning (-) / minskning (+) av förråd och lager 0 736

Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordr 10 44 781 -2 952 -54 163

Ökning (+) / miskning (-) av kortfristiga skulder 15 -30 666 49 879 34 770

Medel från den löpande verksamheten 2 928 41 024 -24 992

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9 -4 564 -9 445 -5 142

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

Medel från investeringsverksamheten -4 564 -9 445 -5 142

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 0 0 0

Amortering av skuld 0 0 0

Långfristiga fodringar 11 0 98 14

Medel från finansieringsverksamheten 0 98 14

ÅRETS KASSAFLÖDE -1 637 31 677 -30 120

Likvida medel vid årets början 94 014 62 338 92 459

Likvida medel vid årets slut 92 378 94 014 62 339

Kassaflödesanalys
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(tkr) Not Bokslut 2018 Bokslut 2017 Bokslut 2016

Anläggningstillgångar

  Maskiner och inventarier 9 24 371 24 099 18 333

  Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
  Långfristig fordran 11 0 0 98

Summa anläggningstillgångar 24 371 24 099 18 431
Omsättningstillgångar

   Förråd 0 0 736

   Fordringar 10 51 416 96 196 93 244

   Kassa och bank 12 92 378 94 014 62 338

Summa omsättningstillgångar 143 793 190 210 156 318

Tillgångar 168 164 214 310 174 749

Not 2018 2017 2016

Eget kapital

   Ingående eget kapital 56 967 64 978 67 794

   Direktbokning eget kapital 14 0 -10 048 -10 806

   Årets resultat -20 670 2 037 7 989

Summa eget kapital  36 298 56 967 64 977
Avsättningar

  Avsättningar för pensioner 13 2 708 1 691 1 786

  Andra avsättningar 14 5 268 1 095 3 309

Skulder

   Långfristiga skulder 16 0 0 0
   Kortfristiga skulder 15 123 890 154 556 104 677

Summa skulder 131 866 157 342 109 772

Eget kapital och skulder 168 164 214 310 174 749

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser före 980101 17 32 182 29 735 29 995

  inklusive löneskatt 39 989 36 949 37 272

Borgensåtaganden

Leasingåtaganden operationella 18 125 978 153 118 182 558

Nyckeltal
Anläggningskapital 24 371 24 099 18 431
Rörelsekapital 19 903 35 654 51 641

Soliditet 22 % 27 % 37 %
Likvida medel 92 378 94 014 62 338

Soliditet inkl ansvarsförbindelse -2 % 9 % 16 %

Balansräkning
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Driftsredovisning
Kostnader Intäkter Netto Avvikelse

Enhet Budget Bokslut Budget Bokslut Budget Bokslut 2018

Soliditet inkl ansvarsförbun-
delse -2 % 9 %

Gemensamt 166 042 180 409 131 061 135 363 34 981 45 045 -10 064

Gymnasieskola
Lars Kaggskolan 137 248 146 540 12 527 17 549 124 721 128 990 -4 269

Stagneliusskolan 90 231 91 985 2 973 5 777 87 257 86 207 1 050

Jenny Nyströmsskolan 124 860 138 144 14 195 16 857 110 666 121 287 -10 621
Ölands Gymnasium 4 457 5 384 283 225 4 174 5 159 -985

Vuxenutbildning
Axel Weüdelskolan 52 627 51 585 12 693 10 764 39 934 40 821 -887

Öland - komvux 12 173 12 676 3 840 5 822 8 333 6 853 1 480

Mjölnergymnasiet 3 105 3 013 133 232 2 972 2 782 190

Varav avskrivningar -4 613 -4 293 0 0 -4 613 -4 293 -320

Varav statsbidrag 0 0 -34 996 -34 024 34 996 34 024 972

Varav interna poster -84 605 -30 129 0 -29 788 -84 605 -340 -84 265

finansiering pensioner, IR -16 261 -18 118 405 398 -16 666 -18 516 1 849

Varav interna poster 78 700 89 029 405 -398 0 89 427 -89 427

Summa verksamhet 
enligt RR 569 870 577 536 143 115 129 175 426 755 448 361 -21 606

Pensionskostnader 26 182 25 085 0 0 26 182 25 085 1 097

Avskrivningar 4 613 4 293 0 0 4 613 4 293 320

Verksamhetens netto- 
kostnad 600 665 606 914 143 115 129 175 457 550 477 739 -20 189

Medlemsbidrag 0 0 423 091 423 091 -423 091 -423 091 0

Statsbidrag 0 0 34 996 34 024 -34 996 -34 024 -972

Verksamhetens resultat 600 665 606 914 601 202 586 290 -537 20 624 -21 161

Poster från finansiella till-
gångar/skulder 37 45 0 0 37 45 -8

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 0

Årets resultat 600 702 606 959 601 202 586 290 -500 20 669 -21 169
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Investeringsredovisning
Budget 2018 Bokslut 2018 Bokslut 2017

Gemensam vht 1 190 1 152 3 649

Lars Kaggsskolan 1 300 1 020 1 799

Stagneliusskolan 500 651 2 004

Jenny Nyströmsskolan 1 700 1 442 1 832

Axel Weudelskolan 200 231 94
Ölands Gymnasium och komvux 100 69 67

Mjölnergymnasiet 0 0 0

Summa investeringar 4 990 4 564 9 445
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Noter

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 tillgodo-
göras 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 anskaffnings-
värde där inget annat anges.
• Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett 
enligt god redovisningssed.

PENSIONSSKULD
Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att för-
säkra bort så mycket som möjligt av pensionsskulden 
i balansräkningen. Från och med 1998 ska förbundets 
pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmo-
dellen. Enligt den här modellen ska pensionsförpliktel-
ser intjänade från och med 1998 redovisas som skuld 
i balansräkningen och pensionsförpliktelser intjänade 
före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Skulden 
respektive ansvarsförbindelsen har belastats med sär-
skild löneskatt på 24,26 %. Beräkningen av pensions-
skulden är framtagen av Skandia.

GRÄNSDRAGNING MELLAN INVESTERING 
OCH DRIFT 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller inne-
hav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassifice-
ras som anläggningstillgång om beloppet överstiger 
gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde 
har satts till 0,5 prisbasbelopp och gäller som gemen-
sam gräns för materiella-och immateriella tillgångar.

AVSKRIVNINGAR
Kalmarsunds gymnasieförbund tillämpar linjär av-
skrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år.  
Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. De olika 
avskrivningstiderna för investeringar är:
• Inventarier 10 år
• Stadigvarande undervisningsmaterial 5 år
• Kopiatorer 4 år
Förbundet investerar endast i stadigvarande under-
visningsmaterial samt inventarier och äger inte några 
byggnader. Detta innebär att komponentavskrivning 
och övrig klassning av komponenter inte är aktuell.

KAPITALTJÄNSTKOSTNADER
Kapitalkostnaden består dels av rak avskrivning på an-
skaffningsvärdet, dels av internränta på bokfört värde 
enligt SKL:s nivåer.

SEMESTERLÖNESKULD
Semesterlöneskulden och okompenserad övertid för 
de anställda har redovisats som en kortfristig skuld. 
Årets prognostiserade förändring har belastat resulta-
träkningen. De intjänade förmånerna har belastats med 
lagenliga arbetsgivaravgifter. Årets underlag baseras på 
semesterlöneskulden efter december månad 2018 dvs 
underlag uttagna efter lönekörning i december.

INTERNA POSTER
Enheterna belastas med en intern kostnad för personal- 
omkostnader (kto 59). Motkonto till detta är konto 
579xx. Konto 579xx ska finansiera arbetsgivaravgifterna 
(kto 561), Konto för finansiering av arbetsgivaravgifter-
na samt redovisning av arbetsgivaravgifterna redovisas 
på ansvar 29 (finansiella- och pensionsposter). För att 
reducera för interna poster i resultaträkningen avseen-
de ovan angivna konton finns i not 2 beskrivet förhål-
landet. 

Not 0: Redovisningsprinciper
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Not 1: Verksamhetens intäkter 2018 2017 2016

Intäkter 128 777 140 349 124 508

Summa intäkter verksamhet enligt RR 128 777 140 349 124 508

medlemsbidrag 423 091 410 178 397 118

statsbidrag 34 024 33 293 33 063
Interna intäkter 30 186 29 655 29 332

Not 2: Verksamhetens kostnader 2018 2017 2016

Kostnader -595 309 -488 913 -467 692
Finansiering PO (kto 579+561) 18 118 15 765 14 628

varav internt (kto 579) 89 029 84 662 77 362

korr interna poster på balans -57 -455 -5

Summa kostnader verksamhet enligt RR -577 134 -558 264 -530 427

Avskrivningar -4 293 -3 679 -3 562

Interna kostnader -30 129 -29 200 -29 327

Kalkylerade personalomkostnader (kto 59) -89 401 -84 964 -77 367

Not 3: Pensionskostnader m m 2018 2017 2016

Semesterlöneskuld -690 -886 -2 373

Löneväxling 92 103

Personalbil redovisning 0 -10 0

Löneskatt -4 564 -3 334 -3 235

Avtalsförsäkringar (KPA, FORA) -105 -155 -310

FÅP -5 446 -2 443 -1 627

Omställningsfonden 0 -36 -116

Förvaltningsavgifter -637 -513 -99

Förändring pensionsskuld               -773 105 180

löneskatt förändring p-skuld 0 0 41

Utbetalda pensioner -2 127 -2 049 -1 867

Pensioner (ind. valet) -10 836 -10 594 -9 288

Summa -25 085 -19 812 -18 693

Finansiering pensioner interna poster 18 118 15 765 14 623

Not 4: Avskrivningar 2018 2017 2016

Avskrivningar -4 293 -3 679 -3 562

Internränta -398 -430 -830

Summa -4 691 -4 109 -4 392
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Not 5: Medlemsbidrag 2018 2017 2016

Borgholm 11,4% 11,6% 11,0%

Torsås 7,7% 6,6% 6,6%

Kalmar 67,5% 67,8% 67,7%

Mörbylånga 13,4% 14,1% 14,8%

Summa 423 091 410 178 397 118

Not 6: Statsbidrag m.m. 2018 2017 2016

Övrigt 34 024 33 293 33 063

Summa 34 024 33 293 33 063

Not 7: Finansiella intäkter 2018 2017 2016

Räntor på likvida medel 0,0 0,0 116

Summa 0,0 0,0 116

Not 8: Finansiella kostnader 2018 2017 2016

Finansiella kostnader p-skuld 45,0 29,0 9,1

Summa 45,0 29,0 9,1

Not 9: Anläggningstillgångar 2018 2017 2016

Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärde 192 692 183 247 178 105

Inköp 4 564 9 445 5 142

Korrigeringspost 12 12 12

Utgående anskaffningsvärde 197 268 192 704 183 259

Ingående avskrivningar -161 358 -157 679 -154 378

ingående justeringar -7 247 -7 247 -7 247

Årets avskrivningar -4 293 -3 679 -3 300

Utgående ack. avskrivningar -172 897 -168 604 -164 925

Utgående redovisat värde 24 371 24 099 18 333

Not 10: Kortfristiga fordringar 2018 2017 2016

Kundfordringar 17 805 42 516 38 420

Förutbetalda kostnader 11 003 8 097 9 986

Upplupna intäkter 3 632 11 037 19 570

Övriga fordringar -145 772 6

Schablonmoms 1 134 1 563 1 277
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Fodran moms 3 050 4 629 2 658

Fodringar hos staten 294 1 423 1 832

Skattekonto 14 646 25 893 19 421

Interimsfordringar löner -3 267 73

Summa 51 416 96 196 93 244

Not 11: Långfristiga fordringar 2018 2017 2016

Elevkår Stagg 0 0 98

Summa 0 0 98

Not 12: Likvida medel 2018 2017 2016

Bankkonto 92 350 93 964 62 289

Handkassor 27 50 49

Summa 92 378 94 014 62 338

Not 13: Avsättning pensioner mm 2018 2017 2016

Ingående avsättning Rek 17.2 1 655 1 775 1 998

Pensionsutbetalningar -213 -220 -207

Nyintjänad pension 985 172

Ränte- och basbeloppsuppräkning 31 26 -716

Förändring löneskatt 195 -23 -41

Övrigt -2 -75 744

Utgående avsättning 2 651 1 655 1 777

varav löneskatt 518 323 349

Rek 2.2 särskild avtalspension och visstidspension
Specifikation - Avsatt till Pensioner
FÅP 353 363 375

PBF 976 199

KÅP 149 153 158

Ålderspension 219 166 502

Pension till efterlevande 438 450 393

Summa Pensioner 2 134 1 332 1 428

Löneskatt 518 323 349

Summa avsatt till pensioner 2 651 1 655 1 777

Antal visstidsförordnanden
Politiker 0 0 0

Tjänstemän 0 0 0
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Rek 7.1 pensionsmedel och pensionsförpliktelser

Avsättning för pensioner 2 651 1 655 1 777

Ansvarsförbindelse 39 989 36 949 37 272

Finasiella placeringar 0 0 0

Särskild avtalspension 0 0 0

Totala pensionsförpliktelser 42 641 38 604 39 049

Återlånade medel 42 641 38 604 39 049

Del av pensionsförpliktelsen som tryggats genom försäkring
Förpliktelser intjänade före 1998, ansvarsförbindel-
sen 1 381 1 381 1 396

Förpliktelser intjänade from 1998, pensionsavsättning 11 784 8 030 6 213

Utredningsgrad 99% 99% 99%

Överskottsfond 8 826 9 977 9 261

Not 14: Eget kapital och övriga avsättningar 2018 2017 2016

Ingående avsättning 1 095 3 309 9 442

Kommunalt åtagande 0 0 -2 989

Ianspråkstaget

Omstrukturering S4U -1 095 -2 214 -3 143

Tillkomna avsättningar

Återbetalning friskolor 2015-2018 5 268 0 0

Utgående avsättning 5 268 1 095 3 309

forts. Not 14: Eget kapital och övriga  
avsättningar 2018 2017 2016

Direktbokning eget kapital 0 10 048 10 806

Summa 0 10 048 10 806
Borgholm 0 1 078 1 081

Torsås 0 695 756

Kalmar 0 6 736 7 348

Mörbylånga 0 1 538 1 621
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Not 15: Kortfristiga skulder 2018 2017 2016

Semesterlöneskuld 22 829 22 139 21 254

Leverantörsskulder 27 519 27 280 26 360

Upplupna kostnader 7 600 7 916 6 677

Övriga kortfr skulder 1 538 34 269 1 587

Intäktsförskott 42 376 40 935 34 880

Upplupna pensionskostnader 10 902 10 498 9 221

Upplupen arbetsgivaravgift 5 937 5 785 0
Upplupna skatter 5 189 5 735 4 698

Totala kortfristiga skulder 123 890 154 556 104 677

Not 16: Långfristiga skulder 2018 2017 2016

Summa 0 0 0

Not 17: Ansvarsförbindelser mm 2018 2017 2016

Leasing och lokalhyror

Leasing 26 017 22 489 28 120

Lokalhyra inom ägarkretsen 92 292 122 081 109 397

Lokalhyra utom ägarkretsen 7 670 8 549 45 041

Summa 125 978 153 118 182 558

Pensionsförpliktelser äldre än 1998

Pensionsförpliktelser 32 182 29 735 29 995

Löneskatt 7 807 7 214 7 277

Summa 39 989 36 949 37 272

Not 18: Leasing 2018 2017 2016

Leasingavtal över 3 år

   Totala minimileaseavgifter 26 017 22 489 28 120

     Därav förfall inom 1 år 1 565 2 014 1 917

     Därav förfall inom 1-5 år 990 992 4 042

     Därav förfall senare än 5 år 23 462 19 483 22 162

Not 19: Räkenskapsrevision 2018 2017 2016

Sammanlagd kostnad för kommunala revisorernas 
granskning av bokföring, delårsrapport och årsredo-
visning 18

50,1 50,0 57,0
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Begreppsförklaringar
Anläggningstillgångar är tillgångar som ska använ-
das en längre tidsperiod, till exempel byggnader, for-
don, maskiner, värdepapper etc.

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

Avskrivningar är planmässig värdeminskning av an-
läggningstillgångar för att fördela anskaffningskostna-
den 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 tidpunk-
ten för betalning, till exempel avsättning för pensioner.

Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid 
årets slut uppdelat på tillgångar (anläggnings- och om-
sättningstillgångar), eget kapital, avsättningar samt 
skulder (lång- och kortfristiga skulder).

Bokfört värde är det värde som en tillgång är uppta-
gen till i bokslutet.

Eget kapital är totala tillgångar minus avsättningar 
och skulder (nettoförmögenhet). Det egna kapitalet 
har två beståndsdelar; anläggningskapital och rörelse-
kapital.

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 sär-
skild rubrik i resultaträkningen, exempelvis ränteintäk-
ter, 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 finansför-
valtningen och nämnderna för det kapital som nyttjas 
av nämnden.

Investeringsredovisning redovisar in- och utbetal-
ningar för årets nettoinvesteringar i till exempel fast-
igheter, anläggningar, maskiner och inventarier. Dessa 
tillgångar är avsedda att användas under en längre 
tidsperiod.

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

Frisktal: Personer som inte har haft någon registre-
rad sjukdag under året.

Kortfristiga fordringar och skulder har en förfallo-
tid på mindre än ett år från balansdagen.

Likvida medel består av kontanter, banktillgodoha-
vande, statsskuldsväxlar, bankcertifikat med mera.

Långfristiga fordringar och skulder har en förfal-
lotid 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 visstids-
anställda med månadslön (till exempel vikarier och all-
män visstidsanställning).

Ohälsotal: Ohälsotalet är ett mått på utbetalda da-
gar med sjukpenning, arbetsskadesjuk-penning, reha-
bliteringspenning, sjuk  eller aktivitetsersättning (f.d. 
förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen 
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(innehåller således inte dagar med sjuklön från arbets-
givare).

Omsättningstillgångar är tillgångar som förväntas 
innehas under kort tid, exempelvis kundfordringar och 
förråd. Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas till lik-
vida medel.

Periodisering innebär en fördelning av kostnader och 
intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.

Personalomsättning: Antalet tillsvidareanställda 
som har slutat i förbundet under året, dividerat med 
det genomsnittliga antalet tillsvidareanställda. Obser-
vera att det gäller samtliga anställda, även dem som 
har slutat helt i förbundet.

Resultaträkning sammanfattar årets intäkter och 
kostnader och därmed hur förändringen av förbun-
dets eget kapital framkommit. Denna förändring kan 
också beräknas genom att man jämför eget kapital i de 
senaste två årens balansräkningar.

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstill-
gångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet är en 
del av det egna kapitalet.

Sjukfrånvaro: Den totala sjukfrånvaron i timmar om-
räknat till procent. Avser samtliga anställda det vill säga 
såväl månads- som timavlönade.

Soliditet är eget kapital satt i relation till de totala till-
gångarna. Visar hur stor del av de totala tillgångarna 
som finansieras med egna medel.

Tillsvidareanställd: En medarbetare med fast an-
ställning. En anställning som enligt avtal pågår tills upp-
sägning sker från någon part. En tillsvidareanställning 
kan vara på hel- eller deltid.

Timavlönad: Avser tidsbegränsade anställningar och 
medarbetare som får betalt per timme.

Visionen anger ett framtida, ej tidsbestämt, önskvärt 
tillstånd och talar om vart Kalmarsunds Gymnasieför-
bund är på väg.

Visstidsanställd: Anställd som från början har ett 
fastställt slutdatum. Det kan vara ett vikariat eller en 
allmän visstidsanställning så kallad AVA, på hel- eller 
deltid. 

Årsarbetare: Samtliga anställda (hel- och deltider) 
i en given grupp eller kategori, omräknat till heltids-
tjänster. Detta är vanligtvis det begrepp som används 
när man i jämförande syfte beskriver volymen anställ-
da.

Skolförkortningar:
ST- Stagneliusskolan
JN- Jenny Nyströmsskolan
ÖG- Ölands Gymnasium
LK- Lars Kaggskolan
AW– Axel Weüdelskolan
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Samordningsförbundet i Kalmar Län info@samkalmarlan.se
Trädgårdsgatan 12 www.samkalmarlan.se
39235 Kalmar

Datum: 2019-04-10

Till Samordningsförbundets medlemmar

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 för Samordningsförbundet i
Kalmar län

I enlighet med Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
(FinsamL) översändes till förbundsmedlemmarna:

Årsredovisning för 2018
Granskning av årsredovisning 2018
Revisionsberättelsen för 2018

Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om årsredovisningen kan
godkännas och om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.

När frågan om ansvarsfrihet har prövats av medlemmarna önskar
samordningsförbundet få besked om detta.

För Samordningsförbundet i Kalmar län

Joakim Ivarsson
Förbundschef
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Ordförande har ordet 
 
 
Samordningsförbundet i Kalmar län bedriver finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar 
län och länets tolv kommuner. Målet är att genom samverkan mellan medlemmarna hjälpa 
personer i behov av samordnat stöd till arbete eller studier.  
 
Samordningsförbundet har under 2018 finansierat individinriktade arbetsrehabiliterande 
insatser i länets alla kommuner. Sammanlagt har 46 av 137 utskrivna individer kommit i arbete 
eller studier. Det är 34% av deltagarna. 37% av deltagarna är vid utskrivning inskrivna på 
Arbetsförmedlingen och därmed står de till arbetsmarknadens förfogande. Drygt 70% av 
deltagarna är därmed rehabiliterade och redo för arbetsmarknaden. Det får anses vara ett 
mycket positivt resultat med tanke på att individerna inom Samordningsförbundets insatser 
generellt står mycket långt från arbetsmarknaden vid inskrivning, med långt utanförskap i 
bagaget.  
 
I princip alla individer i insatserna vittnar, enligt enkätsvar, också om att de vuxit mentalt, fått 
ökad självkännedom och högre livskvalitet genom insatsen. En positionsförflyttning har skett 
och individerna känner sig mer redo för att ta klivet ut i arbets- eller studielivet.  
 
Förutom de individinriktade insatserna i länet arbetar förbundet med att generellt främja 
samverkan mellan medlemmarna. Det finns t.ex. lokala samverkansgrupper där representanter 
för de fyra myndigheterna ingår. I dessa grupper kan man bl.a. konsultera varandra angående 
olika ärenden som man har på sina bord. Kommunikationen blir enkel och smidig och främjar 
god samverkan. 
 
Samordningsförbundet har under 2018 anordnat 12 frukostmöten och 4 inspirationsdagar 
riktade till medlemmarnas personal som jobbar nära individer som gynnas av samverkan. Dessa 
möten har varit oerhört uppskattade och välbesökta! Sammanlagt har nästan 1300 människor 
mötts vid dessa tillfällen. Det är en hiskelig massa kontakter som knyts och som gynnar 
samverkan och individen i slutänden.  
 
Avslutningsvis vill jag tacka styrelsen för väldigt fint arbete tillsammans under den här 
mandatperioden och önska tillträdande styrelse framgång i sitt arbete. Jag vill också särskilt 
tacka förbundets personal och all insatspersonal som alltid sätter samverkan och sköra individer 
i första rummet! Tack för ert outtröttliga arbete för god samverkan i vårt län, med en positiv 
inställning, kreativitet och ett stort ansvarstagande så hjälper ni människor från utanförskap till 
ett meningsfullt liv!  
 
 
 
 
Maria Ixcot Nilsson 
Ordförande  
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1. Förvaltningsberättelse 
 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och 
verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 
2018.  

Till redovisningen hör bilagor som närmare beskriver de olika projekt som finansierats.  

 
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret  
Samordningsförbundet i Kalmar län bedriver sedan 1 oktober 2005 finansiell samordning 
mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar län och länets tolv 
kommuner. Målet med verksamheten är att förbättra samverkan mellan dessa myndigheter och 
att den enskilde som är i behov av samordnade insatser därigenom ska förbättra sin förmåga till 
förvärvsarbete och få en förbättrad livskvalitet. Därigenom ska samhällets resurser användas 
optimalt för målgruppen. 
 
Förbundet har en styrelse med 17 ledamöter. Ordförande är Maria Ixcot Nilsson, 1:a v ordf. 
Anders Andersson och 2:e v ordf. Andreas Erlandsson. Närvaron vid styrelsesammanträden 
och engagemanget från ledamöterna i styrelsen har varit mycket gott under det gångna året. 
Styrelsen anser de flesta av målen som uppställdes i verksamhetsplanen för 2018 har uppnåtts. 
Finansiering har skett av åtta individinriktade insatser, två kartläggningsinsatser samt fyra 
utbildningar. Utöver detta har förbundet medfinansierat insatser i form av ”fler jobb i ASF i 
Kalmar län” samt ett ESF-projekten vid namn IKO (Integration, kompetens och organisation) 
och SLA (Samverkan leder till arbete).   
 
Under året har 327 personer deltagit i de olika arbetsrehabiliterande projekt som bedrivits. 46 
av 137 utskrivna deltagare var i arbete och/eller studier vid utskrivning vilket är lika med 33,6 
procent. Det ligger i linje med de senaste åren som har nått egenförsörjning. Dessutom 
beskriver många deltagare i enkätsvaren från Indikatorerna att de vuxit mentalt genom att de 
lärt sig mycket, fått en ökad självkännedom och en högre livskvalitet. En framgångsfaktor som 
beskrivs av i stort sett alla projekt är den samverkan som sker kring individerna mellan de olika 
myndigheterna och det engagemang som många handläggare visar.  
 
Förbundet driver även samverkan genom att hålla i samtliga sex lokala samverkansgrupper i 
länet. Där svarar förbundet för att dagordning mejlas ut, ledning av mötena samt skriva 
minnesanteckningar.  
 
Under 2018 har Samordningsförbundets haft visionen att skapa relationsinriktade samlingar, 
där personer från de fyra myndigheterna samt politiker ska kunna träffas och lära känna 
varandra bättre. Förbundet har under 2018 arrangerat 12 frukostmöten och fyra 
inspirationsdagar där sammanlagt 1298 deltagre har deltagit. Detta har varit mycket 
uppskattade samlingar som förstärkt samverkan ytterligare. Därutöver har tre utbildningar i 
Supported Employment, 7-tjugo och NP-diagnoser och en länskonferens finansierats. 
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Förbundet har fortsatt att marknadsföra sig via facebook, nyhetsbrev och hemsida. Nytt för 
2018 har varit att förbundet börjat arbeta med kortfilmer som beskriver det arbete förbundet gör 
och har gjort. 
Förbundets personalstyrka har under året bestått av en förbundschef, en biträdande 
förbundschef och en adminstratör som arbetat  80 % under året. 
Under 2018 hade Samordningsförbundet i Kalmar län intäkter i form av medlemsavgifter och 
övrigt på 16 301 465 kr. Årets resultat är 876 603 kr vilket gör att det egna kapitalet ökat från 
2 212 513 kronor till 3 089 135 kronor. 
 
1.2 Om förbundet  
1.2.1 Organisation  
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Kalmar läns landsting (från 2019 Region Kalmar län) och länets tolv 
kommuner som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av 
medlemmarna. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli bestående av en förbundschef och en 
biträdande förbundschef samt en deltidsanställd administratör.  

1.2.2 Historik 
Samordningsförbundet bildades den 1 oktober 2005. 

1.2.3 Lagrum 
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-
insatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets 
medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan 
inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i 
behov av samordnad rehabilitering och därigenom åstadkomma en effektiv 
resursanvändning.   
 
Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och 
kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar. 

1.2.4 Uppdrag 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie 
verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska 
få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar Samordningsförbundet 
genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.  
 
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om 
kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter 
2018 års tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgick till 16 000 000 kronor där 
staten bidrog med hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel och kommunerna 
tillsammans med resterande fjärdedel, fördelat efter befolkningens storlek. Därutöver 
fanns vid årets början 2 212 530 kronor i eget kapital. 
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1.2.6 Verksamhetsidé och vision  
Samordningsförbunden har enligt lagstiftningen till uppgift att: 

• besluta om mål och riktlinjer 
• stödja samverkan mellan parterna 
• finansiera insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
• besluta hur tillgängliga medel för finansiell samordning skall användas 
• ansvara för uppföljning och utvärdering av insatserna  
• ansvara för upprättande av budget och årsredovisning 

 
Det övergripande syftet med finansiell samordning är att den enskilde skall uppnå eller 
förbättra sin förmåga till förvärvsarbete samt att underlätta en effektiv resursanvändning. 
 
Samordningsförbundet i Kalmar har formulerat följande syfte för verksamheten: 

• Att möjliggöra flexibel, långsiktig samverkan för individer med behov av stöd från 
flera myndigheter.  

 

1.2.7 Vision och arbetssätt för 2019 
Temat för 2019 kommer vara att arbeta med begreppet hälsa utifrån WHO:s definition. Fysisk, 
psykisk och social hälsa, där alla delarna hänger ihop. Detta tema kommer prägla alla delar av 
förbundets verksamhet under 2019. 
 
Under 2018 har förbundet finansierat åtta insatser av längre karaktär i länet. Detta är det 
primära uppdraget med att förflytta individer med komplex problematik mot arbete och studier 
eller till rätt ersättning. Ca 60 % av förbundets budget går till detta individinriktade arbete. 
Detta kommer även vara grunden för 2019 års verksamhet. 
 
Utöver insatsernas viktiga funktion kommer förbundet fortsätta att arbeta med de mötesarenor 
som man byggt upp under 2018. De tolv så kallade frukostmötena kommer fortsätta på samma 
sätt som 2018 och liksom de fyra inspirationsdagarna i länet. Dessa mötesarenor är tänkt att 
främja samverkan mellan förbundets fyra medlemmars tjänstemän samt politiken. 
 
Nytt för 2019 blir att förbundet adderar tolv brunchmöten för deltagare som går i insatsen på 
lokal plats, för deltagare som tidigare gått i insatsen, för deltagare som är intresserade och 
eventuellt kommer börja i insatsen på sikt eller för individer som respektive myndighet anser 
skulle gynnas av att delta på brunchmötet.  
 
Utbildningsarrangemang kommer förbundet också fortsätta arbeta med under 2019. 
Lösningsfokuserat förhållningssätt, 7tjugohandledningsutbildning och Supported Employment 
är utbildningar som redan ligger planerade under våren 2019. 
 
Att kunna vara behjälpliga för arbetslag som behöver lite påfyllnad inom de fyra 
myndigheterna kommer också finnas med som utvecklingsdel under 2019. 
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1.3 Beskrivning av verksamheten 
Först presenteras de målgrupper som deltagit i de individinriktade insatser som förbundet 
finansierat under 2018 och därefter utfallet av dessa insatser samt en beskrivning av de insatser 
som finansierats för att stödja samverkan på ett strukturellt plan. 

1.3.1 Målgrupper i individinriktade insatser 
Målgruppen är personer som är i behov av samordnade insatser.  
 
Åldersfördelning, utbildningsnivå, tid i offentlig försörjning, typ av försörjning vid inskrivning 
samt huvudinremittent för de personer som skrivits in under året beskrivs med hjälp av 
uppgifter ur SUS1. 
 
Ålder 
 

 
Diagram 1, nyinskrivna deltagares ålder under 2018. 
 
Nyinskrivna deltagares medelålder under 2018 var 35,8 år vilket är något lägre genomsnittlig 
ålder än 2017. Det har skrivits in 114 kvinnor och 85 män, vilket möjligen återspeglar att 
kvinnorna har en högre sjukskrivningsgrad än männen. De kvinnliga deltagarna är även något 
äldre i genomsnitt, 38,1 år jämfört med 32,7 år bland männen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 SUS är ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem som används för att följa upp resultaten av samverkan och 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet dit alla insatser rapporterar sina deltagare vid in- och 
utskrivning. 
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Utbildningsnivå 
 

 
Diagram 2, nyinskrivna deltagares utbildningsnivå fördelat på kön under 2018. 
 
Utbildningsnivån bland deltagarna är relativt låg. Av de deltagare som man känner till 
utbildningsnivån på så har 36,6 procent enbart grundskola och 37,2 procent har även fullföljt 
gymnasieutbildning. Marginella skillnader mellan männens utbildningsnivå i förhållande till 
kvinnorna, avseende grundskoleutbildning och gymnasieutbildning.  
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Tid i offentlig försörjning 
 

 
Diagram 3, nyinskrivna deltagares tid offentlig 2018 uppdelat på män och kvinnor. 
 
Under 2018 hade 20 procent av nyinskrivna deltagare fått offentlig försörjning i mer än fem år, 
vilket är en liten minskning mot föregående två år då det såg ut; 2016 var det 22 procent och 
2017 var det 24 procent. 
 
Försörjning vid inskrivning 
 

 
Diagram 4 Under 2018 avslutade deltagares försörjning vid inskrivning fördelat på kön. 
 
När man studerar orsaker till inskrivning för de 139 deltagare som skrevs ut under 2018, 77 
kvinnor och 62 män, så framgår att kvinnorna har tre ungefär lika stora försörjningskällor vid 
inskrivning: sjuk-/rehabiliteringspenning, försörjningsstöd och aktivitetsstöd. Bland männen 
den största delen försörjningsstöd och sjukpenning innan insatsens början.  
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Huvudinremittent 
 

 
Diagram 5, nyinskrivna deltagares huvudinremittent 2014–2018, antal av inrapporterade remittenter. 
 
En bild av vilka myndigheter som remitterat in deltagare till insatserna i länet. Tidigare år har 
man kunnat plocka denna statistik från SUS. Då ny lagstiftning trätt i kraft under 2018 
benämnd GDPR, är inte denna statistik tillämpbar längre. 
Statistiken för 2018 är baserad på lämnade uppgifter över årsredovisningar från respektive 
insats (finns bifogade som bilagor). Därav bättre frekvens på svarande, samt att insatserna 
slagit rekord med ”nyintag” under 2018. Väldigt bra är att den mörkblå stapeln är relativt jämn, 
vilket innebär att samtliga fyra myndigheter är delaktiga i att remittera in deltagare till 
insatserna i länet. 
 

1.3.2 Insatser 
 
1.3.2.1 Individinriktade insatser 
Här görs en sammanfattande beskrivning av individinriktade insatser som bedrivits under året. 
För en närmare beskrivning av varje projekt hänvisas till bilaga. 
 
Arbetslivsinriktade insatser 
Av nedanstående tabell framgår hur många deltagare de olika arbetslivsinriktade insatserna har 
haft under det gångna året.  
 

 

Budget  
antal  

delt  

 
Antal 

delt  

Antal 
nya  
delt  

Antal  
avslut 

delt  

 
Pågåen

de 
delt  

Antal  
nya  

anonyma 

Innergården, Mörbylånga 15 22 16 8 14  
KRUS, Kalmar 35 37 25 20 17  1      
Plattformen, Hultsfred/Vimmerby 30 50 25 24 24   
Pontibus, Borgholm 30 33 18 14 22 2   
SAMBA, rehabilitering 40 51 25 25 26   
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SAMBA, integration 25 45 45 25 20  
Knutpunkten, Västervik 25 37 18 10 27   
RESA, Torsås 0 0 0 0 0  0 
Vägknuten 2.0, Oskarshamn/ 
Mönsterås/Högsby 30 52 27 23 29  
SUMMA 230 327 199 139 179 3 

Tabell 1 Antal deltagare i arbetslivsinriktade insatser i Kalmar län under 2018 
 
Som framgår så har det funnits arbetslivsinriktade insatser i samtliga kommuner under 2018. 
Dock har insatsen ”RESA” i Torsås påbörjats så sent under 2018, så inga siffror finns inmatade 
i SUS. 
 
Uppbyggnaden av insatserna är till stor del densamma då vi i verksamhetsplanen enats om att 
målgruppen för våra insatser är ”Personer som är i behov av samordnade insatser för inträde 
eller återgång till arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. Behoven ska identifieras 
och prioriteras lokalt. Målgrupperna kan variera lite. Några insatser prioriterar yngre personer 
(KRUS) och det finns insatser som fokuserar på personer som är utrikesfödda (SAMBA 
integration).  
 
Insatsernas mål kan vara att stödja personer mot en egen försörjning, att undvika rundgång 
mellan myndigheterna, att deltagarna mår bättre och behöver mindre vård samt att säkerställa 
att de kommer rätt i systemen och får rätt ersättning. 
 
I samtliga insatser finns ett samverkansteam med personal från de samverkande myndigheterna 
som träffas regelbundet för att gemensamt diskutera personer i behov av samordnat stöd. Ibland 
löser gruppen vid sittande bord hur inblandade parter gemensamt ska gå vidare för att ge 
individen bästa möjliga stöd. Om samverkansteamet kommer fram till att personen ifråga 
behöver extra stöd så tillsätts en person ur insatsen som extra stöd. Dessa personer har lite olika 
titlar som koordinator, vägledare eller handledare. Det är lönerna till den personalen och övriga 
kringkostnader som Samordningsförbundet står för. Insatserna är då projekttiden löpt ut 
LIS:ade, vilket innebär att insatserna inte har ett slutdatum utan löper på över tid, så länge det 
fyller sitt syfte. I samtliga nu pågående insatser är det kommunerna som anställningsmyndighet 
för personalen. 
 
Varje insats har en lokal samverkansgrupp kopplad till sig som huvudsakligen består av chefer i 
de olika myndigheterna. De träffas några gånger per år och dit kan arbetsgrupperna lyfta 
problem som uppmärksammats vid samverkan för åtgärd.  
 
Nedan finns en jämförelse med tidigare år av antal deltagare i arbetsrehabiliterande insatser. 
 

 
Budget antal 

deltagare  

 
Antal 

deltagare  

Antal nya 
deltagare  

Antal avslut 
deltagare  

 
Pågående 
deltagare  

2011 128 178 122 82 50 
2012 208 264 176 104 57 
2013 195 275 120 195 71 

http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=BUDGETANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=BUDGETANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=ANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=ANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=ANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=M1&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=M1&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=M2&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=M2&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=PAGAENDE&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=PAGAENDE&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=PAGAENDE&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
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2014 167 167 90 87 82 
2015 167 199 122 78 121 
2016 214 220 99 133 85 
2017 259 256 164 132 124 
2018 230 327 199 137 179 

Tabell 2, jämförelse av insatsredovisning i SUS för 2011 - 2018. 
 
Den variation som finns över tid i antal inskrivna och utskrivna deltagare beror främst på när 
olika insatser har startat respektive avslutats. 
 
1.3.2.2 Stödjande av samverkan 
Lokala samverkansgrupper (LSG) 
I länet finns det sex lokala samverkansgrupper som fungerar som ett forum för utveckling av 
samverkan mellan parterna. De omfattar Kalmar/Torsås, Nybro/Emmaboda, Borgholm/ 
Mörbylånga, Oskarshamn/Mönsterås/Högsby, Hultsfred/Vimmerby respektive Västerviks 
kommun. Samordningsförbundet är sammankallande i samtliga lokala samverkansgrupper. 
Vidare deltar representanter, vanligtvis chefer, från de fyra samverkande parterna.  
 
Samverkansmöten 
Varje LSG ansvarar för dessa samverkansmöten i sitt område och under våren kom två stycken 
LSG igång med sådana möten där mindre grupper av chefer och medarbetare från de ingående 
organisationerna samtalade om vad som fungerar bra och vad som kan förbättras för att få till 
stånd en effektiv samverkan. En samverkansdag ordnades i Västervik för att stärka samverkan 
där och en lunch-till-lunch-konferens för mittlänet (Oskarshamn, Mönsterås och Högsby) 
ordnades på Ekerums resort på Öland. 
 
Kartläggningar och medfinansiering av projekt 
Förbundet har under året finansierat en kartläggning gällande behov av insatser för nyanlända 
kvinnor i Högsby. Förbundet har även finansierat en kartläggning om hur KRAMI kan 
organiseras i södra delen av länet. 
 
Samordningsförbundet har under 2018 medfinansierat tre projekt.  
Det ena är ett ESF-projekt som drivs av Regionförbundet i Kalmar. Projektet heter IKO 
(Integration, kompetens och organisation) – vi blir fler i Kalmar län. Projektet handlar till stor 
del om att utbilda personal inom olika myndigheter och idéburna verksamheter i interkulturellt 
bemötande av nyanlända. Samordningsförbundet medfinansierar både med tid och ekonomiska 
medel. 
 
Det andra är också ett ESF-projekt som drivs av Regionförbundet i Kalmar. Projektet heter 
SLA (Samverkan leder till arbete). Projektet handlar om att arbeta med målgruppen nyanlända 
och personer i utanförskap med komplex problematik som ska ledas in mot arbete eller studier. 
Samordningsförbundet har medfinansierat med tid. 
 
Det tredje projektet heter ”Fler jobb i ASF i Kalmar län”. (ASF = arbetsintegrerade sociala 
företag). Projektet inriktas på att skapa hållbara strukturer för långsiktig regional samverkan, 
kunskaps o kompetensutveckling samt affärsutveckling för fler jobb i ASF. Projektet tar sin 
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utgångspunkt i den handlingsplan för ASF som tagits fram i länet och som är politiskt 
förankrad. Samordningsförbundet medfinansierar både med tid och ekonomiska medel.  
 
Utbildningar och konferenser 
En uppskattad fyradagars utbildning i 7-tjugo junior genomfördes av Swedish empowerment 
center. 7-tjugo är en metod för att stötta personer med funktionsvariationer till en plats på 
arbetsmarknaden, har hållits i Kalmar med arton deltagare.  
 
Supported employmentutbildning har ägt rum under året i Kalmar av Malmerho kompetens i 
kombination med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Denna fyradagars 
utbildning var innehållsrik och uppskattad av de sexton personer som deltog. 
 
Under hösten hölls förbundets årliga länskonferens för styrelseledamöter, deltagare i de olika 
lokala samverkansgrupperna och insatspersonal. Den hölls lunch till lunch 18 – 19 oktober på 
hotell Corallen i Oskarshamn. Sjuttiofem personer var med på lunch-till-lunch-konferensen där 
Nanne Bergstrand föreläste om hur man leder sig själv och andra. Tid ägnades åt att reflektera 
över 2018 samt arbeta fram visionstemat för 2019 – Psykisk, fysisk och social  
Hälsa. 
 
Samtlig insatspersonal i länet träffades under hösten under en lunch-till-lunch-konferens på 
Gränsö Slott i Västervik. Innehållet innehöll dels kompetensutveckling kring GRIT och 
mindset och personalen fick även prova på funktionell träning. Tid för att samtala om andra 
gemensamma och angelägna frågor rymdes också under dagarna. 
 
Ledamöter i förbundsstyrelsen och personal från kansliet deltog i den stora Finsam-konferensen 
som hölls i Göteborg under två dagar, 17 - 18 april.  
Ordförande i Samordningsförbundet i Kalmar län var sedan tidigare invald som ledamot i 
Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS). För ny mandatperiod lämnade ordförande 
i samordningsförbundets styrelse över stafettpinnen till 1:e vice ordförande som under året 
deltagit, tillsammans med förbundschef på styrelsemöten. Vid ett tillfälle kombinerades NNS 
styrelsemöte med en ordförandedag. 1:e vice ordförande samt förbundschef deltog i NNS 
ordförandekonferens i januari. 
 
Förbundschef och bitr förbundschef har även deltagit i Nationella rådets 
förbundschefskonferens samt vid nätverksmöten för samordningsförbund från kust till kust 
benämnt ”Norra Sydsverige”. 
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1.4 Måluppfyllelse och resultat 
Nedanstående mål är uppsatta i verksamhetsplanen för 2018. Redovisning av bedömd 
måluppfyllelse kommenteras efter respektive målområde. 
 
Resultatmål Mål Aktivitet Måluppnåelse 
Mål på 
individnivå 

• 90 % av deltagarna 
ska uppleva stöd och 
inflytande i sin 
process. 

 
• 75 % av deltagarna 

ska uppleva sig vara 
mer redo för att 
arbeta eller studera. 

 
 
 
 

• 30 % av deltagarna 
ska ha kommit ut i 
arbete eller studier 
efter avslutad insats  

• Vi mäter detta mål genom 
indikatorerna, 1, 2, 3. 94% i 
genomsnitt av mätning med 
indikatorerna 
 

• Vi mäter detta genom 
indikatorerna 5, 6, 7.  
Indikator 6 mäts endast vid 
avslut och är inte relevant i 
denna mätning. 85% i 
genomsnitt utifrån indikator 
5 och 7. 

 
• Andelen till arbete eller 

studier mäts via SUS. 46 av 
137 utskrivna deltagare var 
i arbete och/eller studier vid 
utskrivning vilket är lika 
med 33,6 procent. 

Målet har 
uppnåtts 
 
 
 
 
Målet har 
uppnåtts 
 
 
 
 
 
 
Målet har 
uppnåtts 

Mål på 
strukturnivå 

• 80 % av personer 
involverade i 
samverkan ska 
uppleva att 
samverkan genererar 
bättre förutsättningar 
för individer.  

• Vi mäter detta genom 
indikatorerna 7, 8, 9, 10, 
12,13. 
84% i genomsnitt utifrån 
indikatorerna. 

Målet har 
uppnåtts 

Mål på 
organisations-
nivå 

• Förbundet ska vara 
presenterat hos 
berörda intressenter 
vad gäller 
verksamhet och 
arbetssätt. 

 

• Fullmäktige ska besökas en 
gång per mandatperiod och 
Kommun- och 
landstingsledning ska 
besökas vartannat år. 
 

• Utöver det kan presentation 
av förbundets verksamhet 
ske på fler ställen utifrån 
behov och förfrågningar. 

 
• Förbundet ska kunna 

presentera välgrundad 
statistik kring insatser.  
 

Målet bedöms 
ha uppnåtts, 
extra viktigt 
inför ny 
mandatperiod 
 
Målet bedöms 
ha uppnåtts 
 
 
 
Målet bedöms 
ha uppnåtts 
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• Förbundet ska också arbeta 
med att vara mer synlig på 
webben och att bygga upp 
en marknadsföring som ska 
bidra till att sprida kunskap 
om förbundet 

 
• Nyhetsbrev förväntas bidra 

till bättre och mer 
kontinuerlig information till 
våra medlemmar kring 
verksamheten och aktuella 
insatser  

Målet bedöms 
ha uppnåtts 
 
 
 
 
 
Målet bedöms 
ha uppnåtts 

Mål på 
ekonomisk nivå 

• Behållningen vid 
årets slut ska följa 
nationella rådets 
riktlinje  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Insatsernas budgetar 
ska vara så väl 
beräknade att utfallet 
inte avviker mer än 5 
procent 

 
 

• Utfallet för 2018 års 
verksamhet ligger högre än 
målet. Totala intäkter 2018 
var 16 301 460 + eget 
kapital vid årets ingång 
2 212 531. Egna 
behållningen vid årets slut 
var 3 089 135 kr, vilket 
överstiger nationella rådets 
riktlinjer med ca 140 000 kr  

 
• Utfallet mäts genom att 

jämföra rekvirerade medel 
med den summa som 
budgeterats. Budgeterade 
insatskostnader var 
12 212 364 kr och utfallet 
blev 10 591 908 kr vilket i 
procent innebär 13,3 % 

Målet har inte 
uppnåtts  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Målet har inte 
uppnåtts 

 
Kommentar till mål på ekonomisk nivå. 
 
Eftersom det ekonomiska resultatet inte är uppnått, beslutade styrelsen redan i slutet av 2018 att 
ge förbundschef i uppdrag att göra en analys och förstärka de insatser som är väl fungerande 
och i behov av ytterligare resurser för att kunna ta emot fler deltagare. När detta arbete är gjort 
kommer resultatet 2019 att ligga inom ramen för nationella rådets riktlinje. 
 
 

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 
Resultat och måluppfyllelse redovisas på aggregerad nivå för samtliga finansierade insatser. 
Mer detaljerad redovisning för varje enskild verksamhet finns i bilaga. 
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Arbetslivsinriktade insatser 
Av nedanstående diagram framgår något om resultaten i de olika arbetslivsinriktade insatserna 
under det gångna året.  
 
Sysselsättning efter insats 
 

 
Diagram 6, Sysselsättning vid inskrivning och avslut för 137 deltagare i arbetsrehabiliterande insatser som 
avslutats under 2018 
 
Diagrammet illustrerar vad de deltagare som avslutades under 2018 hade för sysselsättning vid 
inskrivning och avslut. 46 av de 137 utskrivna deltagarna, eller 33,6 procent, hade arbete eller 
studier vid utskrivning och 51 (=37,2 procent) var inskrivna som arbetssökande. Totalt 
betraktades således 70 procent som rehabiliterade och redo för arbetsmarknaden när de 
avslutades.  
 
Det är lika stor andel män som kvinnor som fått ett arbete utan lönesubventioner och fler 
kvinnor än män som hade börjat studera. Det är en större andel män som fått subventionerat 
arbete än kvinnor. 
 

 

Antal avslut till 
arbete eller 

studier 

Andel avslut till 
arbete eller 

studier 
2011 31 37,8 % 
2012 44 42,3 % 
2013 47 24,1 % 
2014 23 26,4 % 
2015 21 26,9 % 
2016 50 37,6 % 
2017 54 40,9 %  
2018 46 33,6 % 

Tabell 2, jämförelse av insatsredovisning i SUS för 2011 - 2018. 
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I tabellen ovan kan man konstatera att 2018 återigen var ett bra år där en tredjedel av de 137 
deltagare som avslutades i en insats gick till arbete eller studie. Med tanke på att deltagarna 
oftast stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden så får detta anses som ett mycket gott resultat. 
 
 
Försörjning efter insats 
 

 
Diagram 7, Försörjning vid inskrivning och utskrivning för 137 utskrivna deltagare i arbetsrehabiliterande 
insatser under 2018 
Av diagrammet framgår att det skett störst minskning av personer som har försörjningsstöd 
som försörjningskälla men även en stor minskning av personer som erhållit 
sjukpenning/rehabpenning.  
 
De försörjningskällor som har ökat är framförallt deltagare som inte har någon offentlig 
försörjning vid avslut. Ökning är det även av personer som har studiestöd och annan offentlig 
försörjning samt av personer som beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning. 
 

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser 
Att värdera effekterna av strukturövergripande insatser är mycket svårare eftersom det här inte 
finns någon statistik från SUS eller andra källor att hämta data ur.  
 
Det som kan konstateras är dock att det finns en väl utbyggd struktur för samverkan mellan 
myndigheterna genom de olika lokala samverkansgrupperna, de samverkansmöten som börjat 
komma igång för att utveckla samverkan och insatsens styr- och arbetsgrupper.  
En stor del av det goda samverkansklimatet hör också till de uppskattade tolv frukostmötena samt 
de fyra stora inspirationsdagarna som förbundet ordnat under 2018. Vid snabbutvärdering med 
hjälp av post-it-lappar, har en otrolig mängd positiv feed-back delgetts åt förbundets arbete. En 
succévägg med ca etthundrafemtio post-it-lappar finns numera på förbundets kansli. 
 
Vi vet också att de utbildningar i Supported Employment, 7tjugo junior och NP-diagnoser som 
finansierats varit mycket uppskattade och används i olika verksamheter för att stödja individer 
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mot arbetsmarknaden. De konferenser som finansierades har varit välbesökta och uppskattade 
liksom den länskonferens för förbundets eget nätverk som arrangerades i oktober. 
 
1.5 Styrelsearbetet mm 
1.5.1 Styrelsens arbete under året 
Styrelsen har bestått av dessa ledamöter: 

Medlemsorganisation Ordinarie ledamot Ersättare 
Borgholm Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) 
Emmaboda Stig-Ove Andersson (S) Stefan Nyström (M) 
Hultsfred Conny Daag (M) Lizette Wästerlund (S) 
Högsby Marcus Schön (M) Diana Bergskans (S) 
Kalmar Dzenita Abaza (S) Roger Holmberg (S) 
Mönsterås Agneta Landberg (C) Håkan Sjöborg (C) 
Mörbylånga Göran Backrot (C) Eva Folkesdotter-Paradis (M) 
Nybro Jimmy Loord (KD) Ann-Christine Quist-Karlsson (S) 
Oskarshamn Andreas Erlandsson (S) Lennart Hellström (M) 
Torsås Christina Lönnqvist (S) Linda Eriksson (C) 
Vimmerby Eva Berglund (S) Marie Nicholson (M) 
Västervik Gunnar Jansson (S) Conny Tyrberg (C) 
Landstinget i Kalmar län Maria Ixcot Nilsson (S) Jonny Bengtsson (S) 
Landstinget i Kalmar län Anders Andersson (KD) Bill Björklund (L) 
Landstinget i Kalmar län Ylva Bengtsson (V) Eva-Karin Holgersson (MP) 
Arbetsförmedlingen Lars Häggbring Carina Lindgren/Lars Borgemo 
Försäkringskassan Petter Grönwall Susanne Möller 

 
Styrelsen har under året haft fyra välbesökta sammanträden på olika orter i länet. 
Sammanträdena har kombinerats med besök i olika kommuner och presentation av olika 
aktuella insatser. Protokoll från sammanträden publiceras på förbundets hemsida och finns 
därmed tillgängliga för såväl ledamöter, samverkansaktörer som övriga intresserade. 
 
Arbetsutskottet har bestått av Maria Ixcot Nilsson, ordförande, Anders Andersson, 1:e v. ordf, 
Andreas Erlandsson, 2:e v ordf., samt ledamöterna Göran Backrot, Petter Grönwall och Carina 
Lindgren. Arbetsutskottet har under året haft fem sammanträden. 
I och med att insatserna numer är tillsvidare, så kallade LIS:ade (långsiktig integrerad 
samverkan) har visionen om att arbeta med relationsskapande aktiviteter i form av 
frukostmöten och inspirationsdagar tagit sig i uttryck på ett succéliknande sätt. 
 
En ny inriktning för 2019 har arbetats fram i diskussionsforum på läskonferensen och 
diskuterats ytterligare i LSG-möten och beredningsgruppsmöten samt AU. 
Därefter fattade styrelsen beslut om den nya inriktningar i den verksamhetsplan som antogs i 
november. Inriktningen för 2019 blir psykisk, fysisk och social hälsa. 
 
Vid varje styrelsesammanträde redovisas de delegationsbeslut som fattats av arbetsutskottet och 
förbundschefen. Förbundschefen redogör även muntligt för utvecklingen i förbundet både 
ekonomiskt och verksamhetsmässigt. I oktober presenterades en skriftlig delårsredovisning av 
det första halvåret där bland annat insatserna redovisar sin verksamhet. 
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Kansliets personal leder de sex lokala samverkansgrupperna i länet och följer de olika 
insatserna bland annat genom att vid tillfälle delta i insatsernas styrgruppssammanträden. En 
insats som tidigare avslutades i Torsås kommun, har följts upp med en strukturinsats under 
senare delen av 2018. 
 
Minnesanteckningar från beredningsgruppen och AU-protokoll delges styrelsen. Vidare 
informerar Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans representanter styrelsen om 
utvecklingen i sina respektive verksamheter vid styrelsens sammanträden. 
 
Förbundet har tidigare medfinansierat, och kansliets personal har medverkat, i det så kallade 
Indikatorprojektet, som drivits av Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS), med 
syfte att utveckla indikatorer som ska vara ett stöd i utvärdering och utveckling av 
samordningsförbundens verksamheter.  
 
Under senare delen av 2017 var verktyget färdigt för användning. Förbundet har köpt in licens 
för att kunna mäta indikatorerna även för 2018 och mätningen ägde rum i oktober/november. 
De positiva resultaten utifrån mätningen finns delgivna under rubriken måluppfyllelse och 
resultat. 
 
Representanter ur styrelsens presidium har under året, tillsammans med förbundschefen, fört en 
dialog med representanter för ägarna dels gemensamt vid två tillfällen och dels vid besök i de 
högsta politiska ledningarna för såväl kommuner som landsting. Dialogen har handlat både om 
resultaten i förbundets verksamhet och om ekonomi och medlemsavgifter. 

1.5.2 Revisorer 
Landstinget har utsett Bo Jonsson, Västervik, och kommunerna Jan Bengtsson, Kalmar, som 
revisorer. Staten har handlat upp revision av Deloitte som i Kalmar län företräds av Berth 
Larsson. Bo Jonsson är revisionens ordförande. Räkenskapsgranskning har handlats upp av 
PWC i Kalmar. Sakkunnigt biträde har varit Tomas Sandberg som är revisionschef på 
Landstinget i Kalmar län och under senare delen av 2018 efterträddes han av Joachim Klase då 
Tomas gått i pension.  
Revisionen har haft två sammanträden under året och ett av dessa kombinerades med en 
överläggning med samordningsförbundets arbetsutskott. 

1.5.3 Ny lagstiftning GDPR 
Den 25 maj 2018 trädde GDPR, de nya dataskyddsreglerna inom EU kraft. För 
Samordningsförbundets del har dessa nya regler inneburit att man köpt in tjänsten av 
dataskyddsombud via Landstinget i Kalmar län. Dataskyddsombudet heter Anders Falck och 
arbetar som jurist på Landstinget i Kalmar län. Hans uppgifter är inrapporterat till 
datainspektionen. Även riktlinjer för förbundets dataskydd och förteckning över de få listor 
med namnuppgifter förbundet handhar håller på att arbetas fram. 

1.5.4 Kansli 
Styrelsen har tillgång till ett kansli med en heltidsanställd förbundschef. Tjänsten innehas av 
Joakim Ivarsson. Utöver förbundschef finns en biträdande förbundschef på heltid som heter 
Malin Gruvhagen och en administratör på 80% vid namn Athraa Ahmed. Kansliet biträder 
styrelsen, ansvarar för förbundets administration och utåtriktade information samt stöttar de 
olika insatser som finansieras av förbundet och ger övrigt stöd till utveckling av samverkan 



   20(45)  

_____________________________________________________________________________________________________ 
Postadress:                                                             Tel. 072-526 88 77   
Samordningsförbundet i Kalmar län                                                             Organisationsnr 222000-1859 
Trädgårdsgatan 12 
392 35 Kalmar 

inom länet. Kanslilokalen finns på Trädgårdsgatan 12 i Kalmar, där samtliga anställda har sina 
arbetsplatser att utgå ifrån. 
 
Kalmar kommun ansvarar för tillsyn av att Samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter 
enligt arkivlagen.  

1.5.5 Beredningsgrupp  
En beredningsgrupp bestående av en tjänsteman från vardera Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och landstinget samt sex kommunala tjänstemän har haft fyra sammanträden 
under året. Beredningsgruppen har en kvalitetssäkrande roll i beredningen av ärenden till 
styrelsen, är ett stöd till förbundschefen och kan lyfta upp behov av åtgärder i länet. 

1.5.6 Medlemssamråd 
Det har hållits två stycken dialoger med förbundets ägare under året. Sammankallande är 
primärkommunala nämndens ordförande, Tomas Kronståhl, Västervik. Vid dessa tillfällen har 
ägarrepresentanter, representanter för samordningsförbundets presidier samt förbundschef 
deltagit. Förbundet har presenterat sin verksamhet och haft dialog om resultaten och om 
finansieringen av förbundets verksamhet. 
 
 
 
1.6 Ekonomiskt utfall 
 

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning 
Belopp tkr 

 
 

Aktuell budget 
jan-dec 2018 

Utfall jan-
dec 2018 

Avvikelse utfall – 
budget 

Bokslut helår 
2017 

Nettokostnad 
 

17 539 364 15 424 856 2 114 508 13 540 586 

Bidrag/intäkt 
 

18 150 000 16 301 459 1 848 541 14 222 818 

Resultat 
 

610 636 876 603 265 967 682 232 

Utgående eget 
kapital  

 3 089 133  2 212 530 

Likvida medel 
 

 5 968 616  5 148 964 
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1 Resultaträkning 
 

       Resultaträkning Not 
2018-01-01- 
2018-12-31 

2017-01-01- 
2017-12-31 

        
Intäkter 1 16 301 459 14 222 818 
Intäktsjustering       
        
    16 301 459 14 222 818 
Rörelsens Kostnader       
Övriga externa kostnader 2 -2 176 955 -1 636 585 
Personalkostnader 3 -2 412 339 -2 029 421 
Lämnade bidrag   -10 835 562 -9 874 580 
Rörelseresultat   876 603 682 232 
        
        
Resultat efter finansiella poster   876 603 682 232 
        
Årets resultat   876 603 682 232 
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2 Balansräkning 
 
Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31 
        
TILLGÅNGAR       
Omsättningstillgångar       
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar   81 312   
Avräkna skatter och avgifter   67   
Fordran moms   191 058 128 324 
Övriga interimsfordringar       
    272 437 128 324 
        
Kassa och Bank   5 968 616 5 148 964 
Summa omsättningstillgångar   6 241 053 5 277 288 
        
Summa tillgångar   6 241 053 5 277 288 
        
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
Eget Kapital       
Balanserat resultat   2 212 530 1 530 298 
Årets Resultat   876 603 682 232 
        
Summa Eget Kapital   3 089 133 2 212 530 
        
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder 4 2 985 948 2 931 994 
Int skulder förutbet Bidrag       
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 165 972 132 764 
    3 151 920 3 064 758 
        
Summa eget Kapital och skulder   6 241 053 5 277 288 
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3. Finansieringsanalys  
 

Finansieringsanalys   2018-12-31 2017-12-31 
        
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       
Årets Resultat   876 603 682 232 
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga 
fordringar   -144 113 90 525 
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga 
skulder   87 162 -696 955 
Medel från den löpande verksamheten   819 652 75 802 
        
        
INVESTERINGSVERKSAMHETEN       
Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar       
        
        
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       
Nyupptagna Lån       
        
ÅRETS KASSAFLÖDE   819 652 75 802 
Likvida medel vid årets början   5 148 964 5 073 162 
Likvida medel vid årets slut   5 968 616 5 148 964 

 
 

4. Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i 
tillämpliga delar och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning 
eller dess företrädare. Sammantaget innebär det att Samordningsförbundet i Kalmar läns 
redovisning i allt väsentligt överensstämmer med god redovisningssed. De 
redovisningsprinciper som ligger till grund för denna är fortlevnad, konsekvens, försiktighet, 
kontinuitet, periodisering och öppenhet. 
 
 

5. Balanskrav 
Resultatet av verksamheten är positivt och således balanserat. 
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6. Noter 
Not 1 Intäkter   2018-12-31 2017-12-31 
Erhållna statliga bidrag  159 609 141 818 
Erhållna bidrag  16 000 000 14 000 000 
Kursavgifter  141 850 81 000 
       
       
       
    16 301 459 14 222 818 

 
Not 2 Övriga externa kostnader   2018-12-31 2017-12-31 
Adm-tjänster  70 730 407 119 
Kompetens i samverkan  705 006 244 811 
Kurs o konferensavgift  547 903 337 621 
Rese/ hotellkostnader  200 238 121 029 
Revisionsarvode  25 000 25 000 
Leasingavg Personbilar+Bränsle  51 992 54 437 
Kontorsmaterial  9 596 13 039 
Trycksaker  140 991   
Lokalhyra  85 776 94 570 
Förbrukningsinventarier  25 956 62 483 
Övriga reklam  117 877 58 246 
Övr avdr gill kostn  28 468   
Mobiltelefon  28 484   
Övriga främmande tjänster  51 104 48 470 
Reklam trycksaker  1 198 40 233 
Utvärdering  42 500   
KUR- kostnader    32 835 
Övrigt  44 136 96 692 
    2 176 955 1 636 585 
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Not 3 Personal kostnader   2018-12-31 2017-12-31 
Lön tjänstemän  1 327 566 1 090 493 
Arbetsgivaravgifter  526 902 457 826 
Arbetsgivaravg (nya pens system  11 185   
Sammanträdesarvode  193 590 195 990 
Kollektiv pensionsförsäkr  77 106 62 154 
Styrelsearvode  69 976 51 682 
Semesterlön  132 038 131 023 
Skattefri bilersättning  17 026 16 955 
Skattepl bilersättning  9 663 9 623 
Skattefria trakt  5 610 7 040 
Skattepl trakt  2 925 2 100 
Övr gruppförsäkring  327 620 
Övr personalkostnader  4 641 3 915 
Särsk Löneskatt pens  33 784   
    2 412 339 2 029 421 

 
 

Not 4 Leverantörsskulder   2018-12-31 2017-12-31 
Projekt Kv4   2 797 230 2 797 660 
Kalmar Kommun/ leasing& bränsle   11 479 5 712 
Big Travel   49 065 21 661 
Landstinget/ revisionstjänster, konferens     65 025 
Lindmark& Partner     23 063 
NNS/ Utbildning     11 250 
Siemens     4 385 
Skylt& Reklam   2 625 3 238 
Delegia AB/Konferens   28 550   
KPA Pensionsservice AB   761   
Ekerum/ Frukostmöte   13 600   
Parkster   133   
Swedish Empowerment Center   45 000   
IOGT.NTO/ Kontorshyran   25 749   
Påskallavik/ Konferens   11 756   
    2 985 948 2 931 994 
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Not 5 Upplupna Kostnader   2018-12-31 2017-12-31 
Revisionsarvode   25 000 25 000 
Kompetens i samverkan   3 500 9 465 
Övr avdr gill kost.   2 452 1 139 
Utg moms försäljning 25%   16 263   
Kontorsmaterial   3 072   
Avräkn särsk lönesk pens   18 706   
Mobiltelefon   9   
Personalskatt   49 323 48 918 
Avräkna sociala avgifter   47 503 48 062 
Dataprogram licenser   144 144 
Rese/hotellkostnader    35 
    165 972 132 763 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Sammanställning av utfall och budget 2018  
Intäkter  Budget 

2018 
Utfall Differens Kommentarer 

Medlemsbidrag  16 000 000 16 000 000 0   
Anställningsstöd 150 000 159 615 9 615 Ersättn. från Af 
Kursavgifter 0 141 850 141 850 7tjugo 

handledar utb.  
Eget kapital  2 000 000 2 212 531 212 531 

 

Ränteintäkter 0 0 0 
 

Summa eget kapital och intäkter 18 150 000 18 513 996 363 996 
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Kostnader Budget 
2018 

Utfall Differens Kommentarer 

Styrelsen  280 000 348 058 -68 058 Arvode, arb. 
giv avgift, 
milersättn mm 

Personal 2 100 000 2 068 550  31 450 
 

Lokal, dator, telefon mm 125 000 181 828 -56 828 
 

Resor, hotell 180 000 252 230 -72 230 Bilen, resor och 
hotell 

Redovisning och sakkunnigt biträde 75 000 70 729 4 271 
 

Revision  35 000 25 000 10 000 
 

Utbildning, Supported employment 200 000 364 000 -164 000 Se intäkt 7tjugo 
Konferenser 200 000 183 903 16 097  
Samverkansmöten, frukostmöte mm 1 000 000 705 006 294 994  
Utvärdering 50 000 42 500 7500 

 

Avgift NNS2 32 000 30 400 1 600 
 

Övrigt 50 000 317 290 -267 290 Trycksaker, 
reklam, 
främmande 
tjänster och 
avdragsgilla 
kostn - stor del 

Delsumma, administration mm 4 327 000 4 589 494 -262 494 
 

Individinsatser  12 212 364 10 835 482 1 376 882 
 

SUMMA 16 539 364 15 424 976 1 114 338 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    

                                                 
2 NNS = Nationella Nätverket för Samordningsförbund 
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Beslutade insatser inför 2018 Budget 
2018 

Utfall Differens Kommentarer 

Vägknuten 2, vägknuten 2.0 i 
Oskarshamn, Mönsterås och Högsby 
kommuner 

1 712 000 1 426 297 285 703 
 

Innergården i Mörbylånga kommun 683 064 683 064 0 
 

Knutpunkten i Västervik 1 210 000 919 249 290 751 
 

SAMBA (gemensam) innan 
uppdelning i Rehab/Integration 

0 73 486 -73 486  

SAMBA Rehabilitering i Nybro och 
Emmaboda kommuner 

1 000 000 1 026 698 -26 698 
 

SAMBA Integration i Nybro och 
Emmaboda kommuner 

550 000 550 137 -137  

Plattform Hultsfred/Vimmerby 1 235 000 1 065 693 169 307 
 

Pontibus i Borgholms kommun 1 398 000 1 314 400 83 600  

KRUS i Kalmar kommun 2 530 000 2 138 921 391 079  

Tillsammans är logiskt - ACT 1 330 000 1 072 631 257 369 
 

Medfinansiering ASF, IKO (ESF-
projekt) 

144 300 44 300 100 000  

Högsby Kartläggningsprojekt 270 000 127 032 142 968  

KRAMI förstudie 150 000 150 000 0  

SUMMA 
 

12 212 364  10 591 908 1 620 456  
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Under året 2018 beslutade insatser Budget Utfall Differens kommentarer 

RESA (samverkan i Torsås) 523 000 165 400 357 600 Insatsen 
började 1 sept 
2018 budgeten 
gäller ett år 

Potten 300 000 78 174 221 826 Pott - beslutad 
för individ-
inriktade insatt-
ser för 2018 

ECOudden – understöd (3 mån) för att 
bilda socialt företag. 

575 000 0 575 000 Blev inte av. 
Kalmar 
kommun tog 
därför över 
ECOudden 

SUMMA 1 398 000 243 574 1 154 426 
 

 
 
 
 

8 Styrelsens beslut 
Styrelsen intygar genom ett protokollfört beslut den 22 mars 2019 att årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska 
ställning. 
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Bilaga 
Insatser och måluppfyllelse 
 
 

                              
Årsredovisning 
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp. 
Syftet är att bibehålla det goda arbete som finns idag och fortsätta bygga en flexibel 
och långsiktig samverkansstruktur. Vi vill också fortsätta att utveckla metoder för att i 
samverkan kunna erbjuda individer en sammanhängande insats som kan öka deras 
förutsättningar att nå ökad självförsörjning alternativt att de får stöd och underlag för 
att få rätt till rätt ersättning.  
 
Personer som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till 
arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. Vilka personer som 
koordinatorerna ska arbeta med kommer att identifieras i den lokala 
samverkansgruppen en gång per år utifrån de behov som finns.  
 
Målsättning är att hantera 60 konsultations- och insatsremisser samt ha 30 deltagare 
på årsbasis. 
 
90 % av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i sin process.  
75 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera.  
30 % av deltagarna ska ha kommit ut i arbete eller studier efter avslutad insats 
 
Insatsens tidsram samt personalresurs 
Insatsen Plattformen är en tillsvidare insats och de personalresurser som finns är en 
koordinator i varje kommun, anställd på 100%. 
 
Insatsens metod 
Insatsen Plattformen har ett Samverkansteam som består av personal från 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Öppenpsykiatriska mottagningen, 
socialförvaltningarna och hälsocentralerna i Hultsfred- och Vimmerby kommun. 
Teamet träffas tre timmar var tredje vecka och konsulterar ärenden. Samtycke finns 
för individen. Efter att alla myndigheter gett den information som finns, ger gruppen en 
rekommendation om vad som kan vara nästa steg för individen. Om teamet bedömer 
att personen är i behov av en koordinator skrivs personen in i Plattformen. Vidare i 
insatsen Plattformen jobbar koordinatorn med att samordna och nätverka med 
myndigheterna kring deltagaren. Koordinatorn jobbar motiverande med handlingsplan 
innefattande mål och delmål och en förändringsprocess startas för att skapa struktur, 
hitta vägar mot arbetsträning, arbete eller studier. Plattformen erbjuder också 
gruppverksamhet kring personlig utveckling. I samtalen används Mi metoden, det 
förekommer inslag av KBT samt ett synsätt kring empowerment. Supported 
Empowerment är en metod som också används.  
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Insatsens resultat på individnivå, (SUS) 
Hittills i år: 
Remisser som konsulterats i Samverkansteamet under perioden 171201-181231 är 68 
st.  
31 FK (18 Hfred/13 Vby) 
12 AF (5 Hfred/7 Vby) 
2 AF/FK (2 Hfred/0 Vby) 
13 Soc (8 Hfred/5 Vby) 
10 Öps (3 Hfred/7 Vby)  
0 HC (0 Hfred/0 Vby) 
Inskrivna ärenden före 171201 som fortfarande har koordinator är 7 st. 
5 FK (3 Hfred/3 Vby) 
1 AF (1 Hfred) 
1 Öps (Vby) 
Inskrivna ärenden under perioden 171201-181231 är 22 st. 
18 FK (9 Hfred/9 Vby) 
2 AF (1 Hfred/1 Vby) 
2 AF/FK (2 Hfred) 
4 Öps (2 Hfred/2 Vby) 
2 Soc (1 Hfred/1 Vby) 
 
Utskrivna ärenden under perioden 171201-181231 27 stycken 
9 st utskrivning till arbete, studier eller arbetssökande: Deltagaren går vidare till arbete 
med/utan subvention/eget företag) eller studier, eller är aktivt sökande efter insatsen. 
3 st utskrivning fortsatt rehabilitering: Deltagaren går vidare till annan 
rehabiliteringsinsats efter avslutad insats, till exempel fortsatt arbetslivsinriktad 
rehabilitering i den ordinarie myndighetsverksamheten eller i fortsatt samverkan. 
12 st utskrivning på grund av sjukdom: Deltagaren avslutar insatsen på grund av 
försämrat hälsotillstånd eller att hälsotillståndet inte medger fortsatt deltagande i 
insatsen. Rehabilitering mot arbete är inte aktuellt i dagsläget för deltagaren. 
1 st utskrivning på grund av flytt, 1 st gick i pension, 1 st vill ej ha någon 
myndighetskontakt 
 
Framgångsfaktorer inom samverkan,  
Plattformen är en väl inarbetad insats, den har funnits länge vilket gör arbetet lättare. 
Koordinatorerna har varit anställda länge och är kända på myndigheterna. 
Samverkansteamet är välfungerande med bra närvaro och delaktighet från 
representanterna. För individerna är framgångsfaktorerna att vi tillåter att det får ta tid, 
en nära kontakt med regelbundna träffar. Deltagarna erbjuds gruppverksamhet med 7-
tjugometodiken, som är en välarbetat och välprövad metod. Att koordinatorerna är 
kända på de olika myndigheterna gynnar individer när det gäller att samverka, det är 
lätt att få kontakt med myndigheterna och ger snabbhet samt effektivitet i arbetet. Att 
det finns ett bra utarbetat samarbete med Erikshjälpen i Vimmerby och Stegen i 
Hultsfred blir också en framgångsfaktor för individen och insatsen när det gäller 
arbetsträning.  
 
Malin Strömmert och Linda Thörn 
Verksamhetsledare Plattformen 
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Helårsrapport för SAMBA   
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp.  
Syftet med rehabspåret är att motverka utanförskap och låsningar i systemen genom 
att föra de inskrivna i projektet närmare arbetsmarknaden eller hjälpa individerna till 
rätt ersättning. Målgruppen är kvinnor och män mellan 20 - 60 år som haft lång 
arbetslöshet eller sjukskrivning vilket medfört ett utanförskap. Personer som har sin 
ersättning och/eller stöd från någon av samverkansmyndigheterna. Även personer 
med lång arbetslöshet beroende på språkliga hinder ingår i målgruppen.  

 
 
Insatsens tidsram samt personalresurser.  
Insatsen blev LIS:ad 1 januari 2018. Startade som projekt 1 februari 2014.  
Det jobbar två samverkansledare på vardera 100 % i insatsen. 0,5 tjänst finansieras 
av individ och familj i Nybro.  
 
Insatsens metod. 
Metoden är inriktad mot att individuellt arbeta med deltagare och är uppdelat på 
kartläggning, process och verkställighet. Individer som har längst väg att gå genomgår 
alla tre stegen medan de som står närmast arbetsmarknaden går direkt in i process 
och verkställighet. Med hjälp av utvecklingstrappans fem steg kan sedan individens 
behov matchas mot arbetsgivarens behov för att säkerställa en utveckling. Även om 
man i vissa fall inte kan tillämpa arbetslinjen behövs utvecklingstrappan som underlag 
för aktivitets- eller sjukersättning. 
 
 
Insatsens resultat på individnivå, (SUS) 
 
Budgeterat antal deltagare 30st/år. 70st remisser ska behandlas i samverkansteamet.   
Antal nya deltagare: 25st. 
Fördelning på remitterande deltagare:  
Individ o familj: 13      
Arbetsförmedling: 3 
Landsting: 7 
Försäkringskassan: 2 
Totalt antal deltagare under året: 53st (varav 13st är konsultationer)  
Antal till arbete eller studier: 7st 
Rätt ersättning: 4st 
Rätt ersättning och deltidsjobb: 2st  
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Sedan uppstart: 
Budgeterat antal deltagare: 170st 
Antal deltagare totalt: 133st      
Fördelning på remitterande myndighet:   
Individ o familj: 65st. 
Arbetsförmedling: 60st. 
Landsting: 17st. 
Försäkringskassan: 7st  
Antal till arbete eller studier: 56st 
Rätt ersättning: 20st 
 
Framgångsfaktorer inom samverkan. 
 
Organisation: 
Kunskapsutbytet som sker i samverkansteamet ger ett mervärde på alla berörda 
myndigheterna och detta ökar samtidigt förståelsen för myndigheternas agerande. 
Samverkansteamet finner ofta lösningen på ärenden som under lång tid stått still 
genom att behandla ärendet skyndsamt samt använt det handlingsutrymme som finns 
på varje myndighet. Samsynen som råder i samverkansteamet placerar individen i 
fokus och alla deltagarnas processer diskuteras. Konsultationsforumet ger 
handläggarna på myndigheterna möjlighet att ta del av samverkansteamets 
kompetenser i komplexa ärenden.     
 
Styrgruppen 
Representanterna i styrgruppen innehar bred kompetens och handlingskraft vilket 
medför att samverkansledarna får optimala förutsättningar för att göra ett kvalitativt 
arbete.  
 
Individnivå 
Täta och kontinuerliga kontakter med deltagarna utformar en djup och god relation 
mellan deltagarna och samverkansledaren vilket medför att deltagarna känner sig 
sedda och trygga. Detta ökar deras motivation, samt klargör deras egna mål och 
förutsättningar. Samverkansledarens kompetens medför att deltagarna kan stöttas och 
coachas, för att närma sig egen försörjning eller utbildning.   
Kartläggningen gör att deltagarna får rimliga krav utifrån sina förutsättningar, de får 
uppleva att de klarar saker samt att det ställs adekvata krav utifrån individens 
förutsättningar. Samverkansledarens möjlighet att lägga mycket tid på varje deltagare 
är en stor framgångsfaktor eftersom det ger deltagarna en trygghet, samt att det finns 
någon som kan vara ett stöd när det är jobbigt. Denna tid möjliggör även att 
samverkansledaren kan vara en stor motivationscoach, då ofta deltagarna är osäkra 
och ängsliga inför förändringar, men även på sin egen förmåga.   
 
 
Ulf Arvidsson och Carola Axelsson  
verksamhetsledare SAMBA 
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Helårsrapport för projektet SAMBA Integration 2018  
 
Syfte 
Syftet med samba integration är att fånga upp individer som behöver extra stöd där 
ordinarie etableringsinsatser inte är tillräckliga så att de ska få rätt förutsättningar för 
att bli integrerade. 
 
Mål  
För att motverka segregation, utanförskap och social utsatthet har vi valt att satsa 
extra på de individer som aldrig skulle komma in i det svenska samhället utan ett 
särskilt metodstöd. 
 
Målgrupp 
Män och kvinnor i åldern 20–60 år med invandrarbakgrund som befinner sig i 
etableringen, individer som redan är beroende av försörjningsstöd och de som redan 
är inskrivna på arbetsförmedlingen. 
De individer med svaga svenskkunskaper eller som riskerar att hamna i utanförskap 
och ekonomisk och social utsatthet och som är i behov av extra stöd för att kunna bli 
integrerade i det svenska samhället och komma in i arbetslivet. 
 
Insatsens tidsram samt personalresurser.  
 
Projektet startade den 11 februari 2016 och pågår till den 31 december 2019  
Det jobbar en projektledare på 100 % i projektet.  
 
Insatsens metod. 
 
Metoden för samba integration är uppdelad i block, där man alltid börjar med en 
kartläggning av deltagarnas utbildningsnivå, hälsa, arbetslivserfarenhet, fritidsintresse 
och sociala förhållanden. Man genomför regelbundna gruppsamtal, enskilda samtal 
samt fysisk aktivitet. Samhällsorienteringsundervisning genomförs där man diskuterar 
allt som handlar om det svenska samhället så som regler, normer, kultur, rättigheter 
och skyldigheter, demokrati, arbetsliv osv. 
 
Insatsens resultat på individnivå, (SUS) 
Budgeterat antal deltagare 30 ST/år.  Antal nya deltagare:44 ST  
Fördelning på remitterande deltagare: 
 IFF, IFO: 9    Arbetsförmedling:35      Försäkringskassan: 0 ST         Landsting: 0 ST 
Totalt antal deltagare under året: 44 från 2018-01-01–2018-12-30 
Antal till arbete eller studier: 22 ST   
SFI: 4 ST godkänt i D-nivå (SFI, kvällskurs)  
Praktik: 11 ST       Jobbintervju: 5 ST 
Sedan uppstart: Budgeterat antal deltagare: 30 ST 
Antal deltagare totalt: 100 ST 
 Antal till arbete eller studier: 60 ST  Praktik: 44 ST   
Fördelning på remitterande myndighet:   
Individ o familj: 19 ST      Arbetsförmedling: 81 ST  
Försäkringskassan: 0 ST  Landsting: 0 ST 
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Framgångsfaktorer inom samverkan. 
 

Organisation:  
Alla relevanta parter strävar mot samma mål i samverkansgruppen, det vill säga 
individens bästa och att samtliga deltagare etableras på arbetsmarknaden. Inom 
samverkansgruppen bidrar alla berörda parter med sin expertis och följer upp och 
diskuterar deltagarnas utvecklingsprocess. På så sätt får deltagarna den bästa möjliga 
hjälpen för att en förändring ska kunna ske.  
Styrgruppen  
Projektet och projektledaren får goda förutsättningar för att göra ett kvalitativt arbete 
tack vare att de relevanta myndigheterna har handlingskraftiga personer i styrgruppen. 
Styrgruppen delar syn på hur man ska hantera något så komplext som integration och 
etablering. 
Individnivå  
De fyra mest avgörande framgångsfaktorerna för deltagarna har varit:  
1. Att röra sig i ett socialt sammanhang samtidigt som man får stöd för etablering på 
arbetsmarknaden.  
2. Fokus på det svenska språket genom språkträning kopplat till aktiviteter och 
diskussioner där alla talar svenska.  
3. Bred samhällsorientering som kopplas till olika teman.  
4. Koordinerade insatser från samverkansledaren och motivationsstöd till deltagare 
som oftast känner sig osäkra och ängsliga inför förändringar och även på sin egen 
förmåga att göra faktiska förändringar.    
Ronja Ismail, verksamhetsledare SAMBA integration     2019-01-08 

 
     
KNUTPUNKTEN i Västervik - årsredovisning 2018 
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp. 
Att korta vägen för den enskilde mot ökad egenförsörjning samt att effektivisera och 
öka myndigheternas samverkan.  Målet är att erbjuda samverkande insats där 30% 
går vidare mot ökad självförsörjning genom arbete, studier eller rätt till rätt insats. 
Målgruppen är individer i behov av stöd från två eller fler av 
samverkansmyndigheterna i ålder 18 – 65 år som inte har ett pågående missbruk. 
 
Insatsens tidsram samt personalresurs 
Insatstiden är individuell. En samverkansansvarig samt en handledare finansieras via 
Samordningsförbundet. Ytterligare 4 handledare som arbetar i Knutpunktens 
verksamhet finns tillgängliga för insatsen. En SAM-grupp med handläggare från 
respektive myndigheter samt Lokala Samverkansgruppen med representation från 
respektive myndigheter lägger tid i projektet.  
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Insatsens metod 
Insatsen är integrerad i Knutpunktens ordinarie verksamhet, i våra egna lokaler där 
man arbetar såväl i grupp som individuellt. Vi erbjuder även praktik/arbetsträning. 
 
Insatsens resultat på individnivå 
Hittills i år: Budgeterat antal deltagare: 25 helårsplatser 

• Antal nya deltagare: 23 
• Fördelning på remitterande myndighet: FK 13, Fsd 4, LT 5, AF 1 
• Totalt antal deltagare under året: 42  
• Antal avslutade deltagare: 14 
• Antal till arbete eller studier: 3 

 
Sedan uppstart: 

• Budgeterat antal deltagare: 25 helårsplatser 
• Antal deltagare totalt: 111 
• Fördelning på remitterande myndighet: FK 49, Fsd 37, LT 16, AF 9   
• Antal till arbete eller studier: 15 

 
Framgångsfaktorer inom samverkan,  
 
Organisation  
Arbetsgrupp: Trygg, erfaren och väl sammansatt arbetsgrupp med samlad hög 
kompetens och en vilja att samverka. Upparbetade och fungerande rutiner, information 
om varandras uppdrag och ramverk. 
Styrgrupp: Väl sammansatt och ett aktivt intresse för en fungerande samverkan.  
 
Individnivå  
Insatsens deltagare: Insats under lång tid i de fall det behövs, stor flexibilitet i 
innehållet i insatsen. Att vi utgår från individens hela behov. Prioritet på bemötande 
och förhållningssätt.  
 
Anja Coe, Verksamhetsledare  Datum: 2018-12-29 
 
 
Insats Vägknuten 2.0 Oskarshamn, Mönsterås och Högsby 
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp. 
Bedriva samverkan i syfte att undvika dubbelarbete och för att hitta rätt väg för den 
enskilde och minska risken att hamna utanför samhällets skyddsnät och tidigt 
identifiera och kartlägga insats- och rehabiliteringsbehov. Projektet vänder sig till 
personer i yrkesverksam ålder från 18 år. För att delta i projektet ska den enskilde 
bedömas vara i behov av samverkan och stöd från myndigheterna inför etablering eller 
återetablering på arbetsmarknaden och egen försörjning. 
30 personer deltar årligen i projektet  
Insatstiden varierar utifrån den enskilde deltagarens behov med målet att 
inte överstiga 12 månader. 



   37(45)  

_____________________________________________________________________________________________________ 
Postadress:                                                             Tel. 072-526 88 77   
Samordningsförbundet i Kalmar län                                                             Organisationsnr 222000-1859 
Trädgårdsgatan 12 
392 35 Kalmar 

30 % av antalet deltagare ska efter 90 dagar efter avslutad insats nått 
självförsörjning eller fått rätt ersättning. 
 
Insatsens tidsram samt personalresurs 
2017-02-01–2020-01-31 2,0 personal. 
 
Insatsens metod 
Vi använder oss av följande; Empowerment 7 Tjugo, Lösningsfokuserat, SE och MI 
(motiverande samtal) samt Affektivt bemötande. Samt TUBA kartläggning.   
 
Insatsens resultat på individnivå, (SUS) 2018-01-01–2018-12-31 

• Budgeterat antal deltagare 30st 
• Antal nya deltagare 27st 
• Fördelning på remitterande myndighet   
• HÖGSBY; Arbetsförmedlingen = 1st Kommunen= 1st = 2st 
• MÖNSTERÅS; Landstinget = 3st Försäkringskassan= 3st = 6st 
• OSKARSHAMN; Arbetsförmedlingen 8st, Försäkringskassan 10st,  

Kommunen 7st Landstinget 10st = 35st 
• Totalt antal deltagare under året: 43st 
• Antal avslutade deltagare 23st 
• Antal till arbete/studier 5st, AF 2st, Gemensam Kartläggning/Samverkan 8st 

Åter remittent 8st = 23st 
• Aktiva 181231: 29st 
• Konsultation: 41st samt alla nya ärende som inkommit under året. (From 

2019 räknar vi alla ärenden som konsultationer).  
 
Framgångsfaktorer inom samverkan 
Framgångsfaktorer är samverkansteamets vidd och kontinuerliga träffar var tredje 
vecka samt gruppcoachningen. Vägknuten och dess arbete börjar nu bli ett alternativ 
till många myndigheter som ser när individen är i behov av samordnat stöd eller att 
handläggare är i behov av konsultation av individer som ”trillat mellan stolarna” eller 
inte kommit någonstans på väldigt länge. Man ser vinsten av att arbeta över gränserna 
och tar gärna emot information av varandras erfarenheter, regler och lagar. 
Handläggarna ser fram emot träffarna och vågar även ta personliga kontakter med 
varandra både före och efter samverkansteamets träffar. Samverkansteamet är 
stommen i Vägknuten numera.  
 
Organisation 
Vägknuten 2.0 ligger under arbetsmarknadsenheten i Oskarshamn vilket gör det 
lättare med samverkan med alla aktörer såsom myndigheter, näringslivet och 
kommunerna. Vi samverkar tillsammans med Arbetsmarknadsenheterna i Högsby 
samt Mönsterås kommuner. AME i dessa kommuner vill se mer av oss Vägknuten 2.0 
så vi kommer under våren 2019 ha gruppcoachning i dessa två kommuner på plats, 
efter de resurser vi har i dagsläget. Eftersom vi också arbetat med att bygga relationer 
medför det mer arbete och synlighet av oss hos alla aktörer. Det är väldigt positivt men 
också väldigt krävande samt stort tryck in med nya deltagare.  
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Det är ett mycket betydelsefullt arbete som görs i Samordningsförbundet i Kalmar län, 
detta gör att vi får uppskattning för det arbete vi utför samt känner oss värdefulla för 
dessa individer som behöver ett samordnat stöd.  
Utöver våra ordinarie arbetsuppgifter som vi har i dessa tre kommuner så har vi ett 
ständigt arbete vid sidan om där vi hela tiden ska hitta former på hur vi kan förbättra 
oss. Hur ska vi profilera oss. Förbundscheferna är duktiga på att hämta in feedback 
och vill ständigt förbättra arbetet vi gör, med hjälp av oss. 
Vi insatsledare får mycket input & inspiration från gemensamma träffar med 
”kollegorna på distans”, samt övriga utbildnings/ konferensdagar tillsammans med 
Samordningsförbundet i Kalmar län, vilket ger energi.  
 
Arbetsgrupp 
Samverkansteamet har vuxit under detta år och vi har fått igång en ”arbetande 
arbetsgrupp” utifrån konsultationsärende samt att vi alla ”lär känna varandra” och 
varandras enheter/ myndigheter. Man får mer förståelse/ kunskap om varandra och 
bra diskussioner. Vi träffas var tredje vecka på AME Oskarshamn mellan kl.9-12. Vi 
har detta år haft 41st konsultationsärende. Vi har också bjudit in andra aktörer till 
samverkansteamet från kommunerna i informationsutbyte, såsom Svenska Kyrkan för 
att se deras betydelsefulla arbete de gör, även Kompetensförsörjning unga har varit 
hos oss.  
Primärvården har från tre av sex hälsocentraler varit aktiva, men saknar resterande. 
Primärvården är stora och många, vi försöker få till så god samverkan här som möjligt. 
Här önskar vi hjälp från LSG och Samordningsförbundet.  
 
Styrgrupp/ LSG 
Bra diskussioner, men saknar primärvården i stora delar. Man behöver också förstå 
vidden av projektet och att vi finns i tre kommuner/arbetsmarknadsenheter.  
 
Insatsens deltagare 
Framgången är de individer som vi kan rusta för att våga ta sig ut på arbetsmarknaden 
genom 7 Tjugo/ Empowerment samt med ett lösningsfokuserat tänk vilket betyder att 
vi möter individen där den befinner sig och utgår från deras ambition att vilja göra en 
förändring både i individuellt och i gruppcoachning samt att många dörrar öppnas inom 
näringslivet och individen tar gärna chansen. Vi har också satsat på löpande 
gruppcoachning vilket medfört stort tryck in. Vi vill jobba kvalitativt och inte med 
kvantitet. Detta har medfört goda resultat för individen och många har fått höjd 
livskvalitet men många har också fått rätt hjälp att nå egenförsörjning. Det är ingen 
”quick fix” för individen att göra en förändring av sin situation men är individen 
motiverad så löser sig många frågetecken under vägens gång har vi märkt.  
 
Vägledarna 
Under hösten har vägledarna blivit varma i kläderna gällande 7 Tjugo/ empowerment 
men också satsat på löpande gruppcoachning, vilket medfört stort tryck in. Samt att 
alla aktörer i de tre kommunerna önskar gruppcoachning på ”hemmaplan” mer och vi 
försöker visa oss i den mån vi hinner. Som vi tidigare skrev kommer vi att satsa 
helhjärtat på gruppcoachning i alla tre kommuner. Vi kommer också att ansöka om en 
resurs till då vår arbetssituation har förändrats mycket sedan projektets start 1 februari 



   39(45)  

_____________________________________________________________________________________________________ 
Postadress:                                                             Tel. 072-526 88 77   
Samordningsförbundet i Kalmar län                                                             Organisationsnr 222000-1859 
Trädgårdsgatan 12 
392 35 Kalmar 

2017 utifrån att nya myndigheter har etablerat sig. Vi ser ett stort behov av att kunna 
hjälpa fler att få samordnat stöd men idag tvingas vi sätta många på väntelista. 
Projektet har skapats till ”ett känt varumärke” bland våra myndigheter och utifrån våra 
goda resultat för våra individer. Vi är många kunniga inom området arbetsmarknad 
men det kräver också en profession gentemot alla myndigheter samt individer som är i 
behov av samordnat stöd. Vissa ärenden kan ta mångas tid och planering för att 
komma ett litet steg framåt. Vi är tre kommuner, sex hälsocentraler samt en privat där 
många av våra individer är listade idag, vilket medför många kontakter med personal 
men också alla uppföljningar/ avstämningar med myndigheterna och individerna. Vi är 
i stort behov av ytterligare en resurs för att tillgodose arbetsmarknadsenheterna, 
socialtjänsterna, kommunerna, och de övriga myndigheterna. Vi kommer också att 
satsa på #hälsa2019. Projektledarrollen har idag ett större ansvarsområde när det 
gäller administrationen, planeringen, rekvirering samt stöttning gentemot vägledaren 
och samverkansteamet i dagsläget.  
 
Magdalena Ågren & Mateo Saranovic 
Verksamhetsledare Vägknuten 2.0 Datum: 2019-01-03 
 
 

  
 
Årsredovisning Insats Innergården i Mörbylånga 2018  
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp. 
Syfte: Individer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska hitta sin väg tillbaka in i 
arbetslivet och/eller till en bättre livskvalitet samt få rätt hjälp från rätt instans. 
Mål: Rätt stöd/ersättning. Upplevd högre livskvalitet. 30% av deltagarna är i arbete 
eller studier inom tre månader efter avslutat deltagande.  
Målgrupp: Individer i arbetsför ålder 18–64 år i behov av samverkande insatser av 
minst två av följande: Försäkringskassan, Landstinget, Arbetsförmedlingen och 
Mörbylånga kommun samt i andra hand även Kalmar kommun. 
 
Insatsens tidsram samt personalresurs: 
Innergården blev LIS3:at 2018 och är från och med 20180101 en insats finansierad av 
Samordningsförbundet och Mörbylånga kommun. Personalen består av en 
verksamhetsledare/handledare på 25+75% samt en handledare på 100%.    
 
Insatsens metod: 
Naturbaserad (grön) rehabilitering, Supported employment, arbetsträning i 
trädgård/odling/ externt, vägledning, empowerment inspirerad av 7tjugometoden, 
friskvård. 
 
 

                                                 
3 Långsiktig Integrerad Samverkan 
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Insatsens resultat på individnivå, (SUS)4 
• Budgeterat antal deltagare: 15 
• Antal nya deltagare: 16 
• Fördelning på remitterande myndighet, samtliga deltagare: LT/Psykiatri: 10, 

Kommun/Socialtjänst: 7, Kommun/Internt: 5, FK: 2, AF: 2, LT/Primärvården: 2 
• Totalt antal deltagare under året: 28 
• Antal avslutade deltagare: 8 (2 flyttat, 2 arbetsträning via AF, 1 praktik via AF, 1 

annan rehab, 1 arbete timanställning, 1 studier heltid) 
• Antal till arbete eller studier: 2, inom tre månader 3  

 
Sedan uppstart: 

• Budgeterat antal deltagare: 15 deltagare/år  
• Antal deltagare totalt: 58 (38 avslutade) 
• Fördelning på remitterande myndighet: Information saknas 
• Antal till arbete eller studier: 17 (12 till arbete, 5 till studier) 

 
Framgångsfaktorer inom samverkan:  
 
Arbetsgrupp: Samverkansteammöten på Innergården 22/2, 22/3, 26/4, 31/5, 23/8, 
25/9, 25/10, 22/11, 18/12 samt halvdagskickoff den 29/8 säkerställer hjälp från rätt 
instans samt att samverkande parter uppdateras om varandras verksamheter och 
resurser.   
Styrgrupp: Styrgrupp/LSG-möten 13/2, 2/5, 30/8 samt 23/10 resulterar i stöd, 
kontinuitet, värdefull feedback, information, kvalitetssäkring samt betydelsefullt 
erfarenhetsutbyte. 
 
Individnivå: Uppföljningar deltagare/samverkansparter var 4-6v. Vägledning. Grön 
rehab. Friskvård. Trygg och tillåtande miljö. Empowerment. Supported employment. 
 
Lisa Ask 
Verksamhetsledare Innergården Datum: 20190115 
 
 
 
Årsredovisning KRUS Kalmar kommun 
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp. 
KRUS är en arbetsförberedande insats där målet är att en deltagare ska utveckla sina 
egna förmågor och förutsättningar för att närma sig arbetsmarknaden - klara av 
arbetslivsinriktad rehabilitering, praktik, arbete eller studier. Den prioriterade 
målgruppen är personer i åldrarna 19 till 29 år med psykisk ohälsa, boende i Kalmar 
kommun som behöver stöd för att komma ut i arbetslivet.  
 
 

                                                 
4 6 deltagare ej inregistrerade i SUS än p.g.a. ej inlämnat samtycke.  
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Insatsens tidsram samt personalresurs 
Insatsen har beslut för perioden 2016-09-01 - 2019-08-31.  
3 st årsarbetare (3 st koordinatorer varav 1 även är projektledare) 
 
Insatsens metod 
7TJUGO, Supported Employment och friskvård (Friskis och Svettis) 3 gånger i 
månaden.  
 
Inremitterande myndigheter: (från nov)  2016 2017 2018 Totalt 
Försäkringskassan  1  3   4 8 
Landsting  6 14 16 36 
Arbetsförmedlingen  1  6 11 18 
Kalmar kommun   6  5  7 18 
Totalt 14 28 38 80 
 
Insatsens resultat på individnivå, (SUS)  
Intresseanmälningar – handlagda 14 28 38 80 
Konsultationer   10 10 
Deltagare, beviljade att delta 10 23 27 60 
Gemensamma kartläggningar/möte med AF      7  4 11 
(inför arbetslivsinriktad rehabilitering, praktik mm) 
 
Efter avslut samt aktuell planering  2017 2018 2019  
AF - Arbetslivsinriktad rehabilitering/praktik/SIUS 6 10 4 
Studier (universitet, Komvux mm)  1   1 1 
Arbete  1   3 
Åter till enbart försörjningsstöd, Försäkringskassa    5 5 
(utan aktivitet, söka sjukersättning eller annat)   
Annat / inget (brutit all kontakt med alla)   2   1 
Fått arbete, kort tid efter KRUS     2 
 
Antal inskrivna deltagare i januari 2019 är 21 st – varav 6 st går i en ”förgrupp” 
eftersom ordinarie grupp är full.  
 
Framgångsfaktorer inom samverkan 
• Insatsens arbetsgrupp – Samverkansteamets representanter är kunniga och 

engagerade  
• Att koordinatorerna är från 3 olika myndigheter med kunskap om myndigheternas 

olika regelverk/system samt erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering.  
• De pedagogiska gruppaktiviteterna är den stora vinsten i KRUS sociala 

rehabilitering, där deltagarna till stor del själva hjälper och stöttar varandra med att 
själva delta.    

 
Kalmar den 11 januari 2019 
Laila Ruchatz Andersson, verksamhetsledare KRUS Kalmar kommun 
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Årsredovisning 2018 Pontibus i Borgholm 
 

Insatsens syfte, mål och målgrupp 

Syfte 
 
Att motverka utanförskap genom samordnade insatser och därigenom stärka individer 
för inträde eller återgång till arbetsmarknaden eller annan varaktig försörjning. 
Ytterligare ett syfte är utveckla samverkan mellan parterna.  
 
Mål 
 
90 % av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i sin process. 
75 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera. 
30 % av deltagarna ska ha kommit ut i arbete eller studier efter avslutad insats.  

Måluppfyllelsen mäts med Indikatorerna framtagna av NNS, Nationella nätverket för 
samordningsförbund, samt SUS, Sektorsövergripande system för uppföljning av 
samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. 

Målgrupp 
Individer som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till 
arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. Insatsen riktar sig till individer i 
yrkesverksam ålder, 18–64 år. 
En första prioriterad grupp är ungdomar 18–29 år, framförallt arbetslösa utan 
förankring på arbetsmarknaden. 
En andra prioriterad grupp är ensamstående föräldrar. 
 
Insatsens tidsram samt personalresurs  

Insatsen planeras pågå under perioden 2017-01-01 – 2019-12-31.  

Personalresurserna är två heltidsanställda; en koordinator som även har 
projektledaransvaret samt en koordinator. 
 
Insatsens metod  

• Gruppträning med personlig tränare en gång per vecka, en timme per gång. 
Varierad träning där man får prova på allt som gymmet har att erbjuda. 
Gruppträningen innebär utöver fysisk träning även social träning. 

• Gruppträffar en gång per vecka, två och en halv timme per tillfälle. Grunden är 
7TJUGO samt det egna konceptet Vägen till arbete. Därutöver erbjuds ibland 
föreläsningar, aktiviteter, filmvisning m.m. 

• Individuella träffar en gång per vecka, cirka en timme per gång. Kartläggning 
över livssituation. Planering för återgång till arbetsliv/studier. Ofta promenader i 
skogen under samtalen, vilket anses vara gynnsamt på ett flertal sätt.  

• Supported Employment används vid återgång till arbetslivet. 
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Insatsens resultat på individnivå (SUS)  

2018: 
• Budgeterat antal deltagare: 

Max 30 per år, 20 inskrivna samtidigt. 
• Antal nya deltagare: 

19 
• Fördelning på remitterande myndighet:  

Försäkringskassan: 4 
Arbetsförmedlingen: 1 
Landstinget: 1 
Socialförvaltningen: 13 

• Totalt antal deltagare under året:34 
• Antal avslutade deltagare:13 
• Antal till arbete eller studier:3 

 
Sedan uppstart:  

• Budgeterat antal deltagare:  
Max 30 per år, 20 inskrivna samtidigt. 

• Antal deltagare totalt:39 
  

• Fördelning på remitterande myndighet:  
Försäkringskassan: 8 
Arbetsförmedlingen: 7 
Landstinget: 6 
Socialförvaltningen: 18 

• Antal till arbete eller studier: 3 
 

Framgångsfaktorer inom samverkan 
 
Samverkansteam: 
Regelbundna möten där samtliga parter deltar och delger varandra nödvändig och 
relevant information. Korta vägar till kontakter vid behov där emellan. Parterna tar 
snabbt eventuella ytterligare, nödvändiga kontakter inom den egna organisationen. 
Uppföljningar av och gemensamma planeringar för pågående deltagare.  
Flerpartssamtal där deltagare och samtliga samverkande myndigheter kring den 
aktuelle deltagaren träffas för gemensam planering.  
 
Styrgrupp: 
Regelbundna möten. Engagerade medlemmar där merparten har mandat att fatta 
beslut.  
 
Individnivå: 
Deltagarna uppskattar och gynnas av samverkan – gemensamma möten och 
planeringar och snabba kontaktvägar vid behov.  
Metoden 7TJUGO är uppskattad av deltagarna och bedöms vara gynnsam för deras 
personliga utveckling.  
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Metoden Supported Employment bedöms också vara befrämjande med individuella 
planeringar utifrån egna önskemål och förutsättningar samt täta kontakter och 
uppföljningar. 
 
En grundförutsättning för insatsen är koordinatorerna, som bidrar till att skapa en 
välkomnande, accepterande miljö för deltagarna. 
 
Carola Granström   Datum: 2019-01-02 
Verksamhetsledare Pontibus 
 
 

  Torsås kommun 
 
Årsredovisning 2018 RESA 
 
Syfte 

Att ge effektivare service till individer som är i behov av stöd från flera samverkande 
långsiktiga insatser och därigenom stärka individen för inträde eller återgång till 
arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. 

Övergripande mål är att föra de inskrivna i insatsen närmare arbetsmarknaden eller 
annan sysselsättning och skapa förutsättningar för personlig utveckling. Insatsen vill 
bidra till en långsiktig samverkan för individer som är i behov av en samordnad 
handlingsplan. 

Målgrupp 

Är personer 16–64 år som är i behov av samordnade insatser för inträde eller 
återgång till arbetsmarknaden eller annan i varaktig försörjning. 

Tidsram och personalresurs 

Insatsen startade 20 augusti 2018 och nuvarande beslut om insatsen pågår till och 
med 1 september 2019. 
Personalresurs: 1 personal på 80% 
 
Insatsens metod 
 
Metoden är riktad mot individanpassat arbete med deltagare. Metoder som används är 
Empowerment- metoden 7tjugo och Supported Employment/IPS. Dessa metoder 
bygger på ett coachande förhållningssätt med fokus på motivation, stöd, vägledning 
och inspiration gentemot arbetslinjen och egen försörjning. Den enskildes egna 
resurser ska vara i fokus och vägledande för genomförandeplanen. 
7TJUGO genomsyrar bemötande och förhållningssätt. Syftet är att stärka den inre 
motivationen till förändring och den egna tron på förändringsförmåga. 
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Supported Employment/IPS baseras på evidens och är mätbar. Syftet är att stärka 
individens motivation till att hitta, få och behålla ett arbete eller annan sysselsättning 
genom noggrann kartläggning av individens vilja, intressen och val. 
Insatsens resultat på individnivå hittills i år, uppstart augusti 2018 
Budgeterat antal deltagare: 50 remisser ska behandlas av samverkansteamet. 
90% av de som teamet behandlat ska uppleva stöd och inflytande i sin 
process 
30% av individerna som teamet behandlat ska ha kommit i egen försörjning. 
 
Antal nya deltagare: 8 
Fördelning av remitterande myndighet:  
IFO: 8 
Fk: 0 
Af: 0  
L: 0 
 
Totalt antal deltagare under året: 8 
 
Antal avslutade deltagare: 0 
 
Antal deltagare till arbete eller annan sysselsättning t.ex. studier: 0 
 
Framgångsfaktorer inom samverkan 
 
Organisation: Nära samarbete mellan Samordningsförbundet och 
kommunen/insatsen, välfungerande organisation och bra utbildningsgrund av personal 
i insatsen. Framåttänk och tydlig vision. 
 
Arbetsgrupp: Kompetent arbetsgrupp med samma mål för individen.  
 
Individnivå: Kan inte riktigt påvisa mätbara framgångsfaktorer ännu på grund av för 
tidigt skede i insatsen. Men det jag kan se i dagsläget är att både empowerment-
metoden och motiverandesamtal genom individanpassade insatser har gett resultat på 
individnivå hos deltagarna bl.a genom att börja ta egna beslut om framtiden, hitta mål i 
livet som i sin tur har lett till bättre hälsa. 
 
Minna Sokura  
verksamhetsledare RESA    2018-12-11 

 
 
 
 
 
 



































































































 

 
 

 

 

 
Kommunledningskontoret Koncernledning    

Adress   ,    │ Besök    
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax Klicka här för att ange 

text.│Anders.Saur@kalmar.se  
   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Anders Saur 2019-04-10 KS 2019/0408 
50010 

 
 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
 

Uppföljning av handlingsplaner och program 
2019 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger uppföljningen av handlingsplaner och program till 
handlingarna. 

Bakgrund 
I Verksamhetsplan med budget för 2019 beslutade kommunfullmäktige om en 
samlad uppföljning vid sammanträdet i maj, av tidigare beslutade handlingspla-
ner och program.  
 
Respektive ansvarig tjänsteperson har i bifogade dokument gjort en kortfattad 
uppföljning/lägesrapport av hur arbetet fortlöper, status nuläge, risker/svårig-
heter, m.m.  
 
Aktuella gällande handlingsplaner och program: 

• Bostadsförsörjning - riktlinjer  
• Drogpolitiskt program 2016-2020 
• Förebygga våld mot kvinnor i nära relationer 2010 - handlingsplan (re-

videring pågår) 
• Förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism – handlingsplan 
• Giftfria förskole- och skolmiljöer i Kalmar kommun – handlingsplan 
• God vattenstatus - handlingsplan (arbete pågår) 
• Integration - en handlingsplan med fokus på inrikes och utrikes födda 

kalmarbor - 2016-2020 
• Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 2015-2018 – handlingsplan (re-

videring pågår) 
• Plan för vattenhållande åtgärder (arbete pågår) 
• På lika villkor - hbtq-handlingsplan 2016-2020 
• Serviceplan 2016 – 2020 - verktyg för att upprätthålla en god service i 

hela kommunen  
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Övriga handlingsplaner och program vars uppföljning inte redovisas här: 
 

• Miljöbokslutet och Välfärdsbokslutet utgör underlag för nämnderna 
och bolagsstyrelsernas verksamhet. 

• Fossilbränslefria Kalmar 2030 - handlingsplan följs upp i det årliga mil-
jöbokslutet. 

• Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 har ersatts ge-
nom att vi anslutit oss till länsstyrelsens regionala strategi ”Ett jämställt 
Kalmar län 2017 – 2027”. 

• Personalprogram för Kalmar kommun beskriver vår värdegrund som 
arbetsgivare, hur vi ser på den kommunala arbetsplatsen samt vilka 
förväntningar och krav vi har på anställda. 

 
 
 
 
 
Anders Saur  
verksamhetsutvecklare  
 
 
 
Bilagor 
Drogpolitiska programmet uppföljning KF 2019 
Förebygga våld mot kvinnor uppföljning KF 2019 
Giftfri förskola skola uppföljning KF 2019 
God vattenstatus uppföljning KF 2019 
Hbtq uppföljning KF 2019 
Integration uppföljning KF 2019 
Plan för vattenhållande områden uppföljning KF 2019 
Riktlinjer för bostadsförsörjning uppföljning KF 2019 
Serviceplan uppföljning KF 2019 
Skydd mot olyckor uppföljning KF 2019 
Våldsbejakande extremism uppföljning KF 2019 
 



 

 
 

 

 

 
 Kommunledningskontoret    

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18 
Tel 0480-45 00 00 vx │anders.saur@kkalmar.se  

 

 
Handläggare Datum  
  2019-03-27  
 

 

Uppföljning av drogpolitiskt program 
 
Drogpolitiska programmets genomförandetid: 2016-2020 
 

1. Status nuläge 
Uppföljning av insatser för 2018 genomförd i januari 2019 av samordnande 
grupp – förvaltningsövergripande. Insatser för 2019 är framtagna och för-
ankrade inom respektive förvaltning.  
 
2. Genomfört t.o.m. 2018 
Socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvalt-
ningen, samhällsbyggnadskontoret, gymnasieförbundet och Södermöre 
kommundelsnämnd har genomfört merparten av planerade insatser för 
2018 så som ex. tillsyn, familjestödsprogram, föräldrainformation, drogfria 
ungdomsevenemang, utbildning, fortbildning och slumpvisa drogtester. 
Kommunledningskontoret, omsorgsförvaltningen och serviceförvaltningen 
har inte genomfört planerade insatser för 2018 så som att utveckla och till-
lämpa ett informativt metodstöd om alkohol, narkotika, dopning och tobak 
att använda på APT. 

 
3. Innevarande verksamhetsår, 2019 
Ny drogvaneundersökning årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet 2019 samt 
presentation av HLV (hälsa på lika villkor) avseende den vuxna befolk-
ningens alkoholvanor. Viktiga resultat kopplat till indikatorer/delmål i det 
drogpolitiska programmet. Merparten av insatserna för 2018 fortgår 2019 
inom respektive förvaltning. Insatser kopplat till narkotika tillkommer uti-
från kommunens medborgarlöfte – Förstärkt arbete mot narkotika (2019-
2020). Metodstöd kring alkohol för APT tas fram 2019. 

 
4. Risker/Svårigheter 
Att insatser/aktiviteter läggs in och följs upp i Hypergene. Respektive för-
valtning ansvarar för att detta görs. En risk att det ev. görs i varierande om-
fattning. 

 
5. Genomförande och sluttid 
Det drogpolitiska programmet löper ut 2020, så gör även den nationella 
strategin för alkohol, narkotika, doping och tobak. Under 2020 behöver ev. 
beslut fattas om det drogpolitiska programmet ska förlängas med ett år 
(2021) i väntan på en ny nationell strategi och dess inriktning.  
 

Martina Boson 
Folkhälsosamordnare, Kalmar kommun 
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Handläggare Datum  
  2019-04-01  
 

 

Uppföljning av handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor 
i nära relationer 
 
Handlingsplanens/programmets genomförandetid:  
Antogs 2010 
 
 

1. Status nuläge 
Planen revideras och ett förslag förväntas vara klart att presenteras i 
juni 2019. 
 

2. Genomfört t.o.m. 2018 
 

3. Innevarande verksamhetsår, 2019 
 

4. Risker/Svårigheter 
 

 
5. Genomförande och sluttid 

 
 
 
 
Ann-Sofie Lagercrantz 
Strateg social hållbarhet 
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Handläggare Datum  
Daniel Jönsson  2019-03-29  
0480-450334 

 

Uppföljning av handlingsplan för giftfria 
förskolor och skolor  
 
Handlingsplanens genomförandetid: 2017 – framåt. 
 

1. Status nuläge 
Arbetet med handlingsplanen är pågående och arbetas enligt de 
åtgärder som står i handlingsplanen. Verksamheterna som involveras av 
handlingsplanen har även fått göra egna handlingsplaner i sitt arbete att 
byta ut det material som är extra tidskrävande och kostsamt.  
 

2. Genomfört t.o.m. 2018 
Regelbundna arbetsgruppsträffar har genomförts inom arbetsgruppen 
för handlingsplanen. Verksamheterna som berörs av handlingsplanen 
har arbetat efter de åtgärder de är ansvariga för. Vissa verksamheter 
ligger långt framme i arbetet (kosten), medan andra har mer arbetet 
framför sig. 
 

3. Innevarande verksamhetsår, 2019 
Verksamheterna som involveras av handlingsplanen arbetar vidare med 
de åtgärder som står i handlingsplanen. Vissa verksamheter har lite kvar 
från det som skulle varit klart 1 jan 2019, men de flesta jobbar nu efter 
sina egna handlingsplaner för att åtgärda det sista.  

 
4. Risker/Svårigheter 

Det är inga problem med genomförandet av handlingsplanen än så 
länge och framöver behöver fokus ligga på uppföljningsarbetet av 
handlingsplanen. För ett effektivt samarbete mellan involverade 
förvaltningar är det viktigt att klargöra det fortsatta 
samordningsansvaret. 
 

5. Genomförande och sluttid 
Handlingsplanen med att giftminimera skolor och förskolor är på sätt 
och vis ett levande dokument som kommer behövas revideras med 
tiden beroende på vad forskning, ekonomi etc. säger. Eftersom de olika 
verksamheterna nu mestadels jobbar med sina egenupprättade 
handlingsplaner för att fasa ut det som är tidskrävande och kostsamt 
finns det olika mycket kvar att göra (samtidigt som arbetet aldrig 
slutar).   

 
 
Daniel Jönsson 
Hälsoskyddsinspektör 
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Handläggare Datum  
  2019-03-12  
 

Uppföljning av Handlingsplan God vattenstatus  
 
Handlingsplanens/programmets genomförandetid: Ska gälla till 2027 
 
 

1. Status nuläge 
Uppdrag gavs i VP och budget 2018. I den nuvarande uppdragsbeställ-
ningen så ska en Handlingsplan för God vattenstatus presenteras för 
kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige i december 2019.  
Arbetet är beroende av indata från länsstyrelsen. Under hösten 2018 
meddelade länsstyrelsen att de inte hade resurser att bidra med det un-
derlaget under 2018 och att nya samtal ska föras under 2019. De samta-
len har ännu inte kommit igång. Utan data från länsstyrelsen så kan inte 
en meningsfull handlingsplan tas fram. 
 

2. Genomfört t.o.m. 2018 
En arbetsgrupp har tagits fram, struktur och arbetsfördelning är gjord 
och rapportskrivning kring nuläget har påbörjats. Det är i nulägesana-
lysen som data behövs från länsstyrelsen samt klara direktiv av vad som 
krävs, rent mätbart, för att uppnå god vattenstatus på alla parametrar i 
alla vattendrag.  
 

3. Innevarande verksamhetsår, 2019 
Försöka få igång samtalen med länsstyrelsen och få fram de data som 
behövs för att föra handlingsplanen framåt. Om detta inte är möjligt så 
bör man se över möjligheten att utföra uppdraget alternativt ändra 
uppdraget efter det data som finns tillgängligt. 

 
4. Risker/Svårigheter 

Det finns en risk att vi i dagsläget inte kan ta fram en meningsfull 
handlingsplan för att uppnå God vattenstatus enligt EU:s vattendirek-
tiv.   
 
 

5. Genomförande och sluttid 
Enligt uppdragsbeställningen ska handlingsplanen vara klar för beslut i 
december 2019. För att uppnå god vattenstatus enligt EU:s vattendi-
rektiv så är tidsramen fram till år 2027. 

 

 
Karin Löfström 
strateg ekologisk hållbarhet 
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Handläggare Datum  
  2019-03-13  
 

 

”På lika villkor”- Hbtq-handlingsplan 2016-2020 
 

1. Status nuläge 
Arbetet ligger i fas med genomförandetiden. 
 

2. Genomfört t.o.m. 2018 
Grundutbildning (2-4h): samtliga nämnder, flertal bolagsstyrelser med 
ledningsgrupper, fritidsledarna, simhallspersonalen, förskoleche-
fer/rektorerna, träffpunktsamordnarna, HVB-hemspersonalen, all 
skolpersonal i Södermöre samt elevhälsagrupper m.fl. 
 
Fördjupningsutbildning: samtliga chefer och HR-specialisterna har gått 
en ½-dagsutbildning genom Rfsl riksorganisation. 
 
Hbtq-certifiering genom Rfsl riksorganisation: Elevhälsan i Kalmar 
kommun och barnhälsan i Smedby, Djurängen och Ljusstaden samt 
Öppen förskola och socialförvaltning på Familjecentralerna är certifie-
rade. 
 
Jämlikhetcertifiering: Kommunikationsenheten är jämlikhetscertifierad 
genom Make Equal (Ännu bättre-medel). 
 
Övrigt: 
- Inventering av omklädningsrummen i kommunens idrottsanlägg-

ningar är gjord och omskyltningar har gjorts där det har fungerat.  
- Genomgång av likabehandlingsplanerna på bou och Södermöre för 

att inkludera hbtq-perspektivet 
- Föreningslivets likabehandlingsplaner (Säker och trygg förening) 

inkluderar hbtq-perspektivet 
- Alternativ ruta, annat/inget, på enkäter där kön efterfrågas 
 

3. Innevarande verksamhetsår, 2019 
- Fritidsgårdar genomgår hbtq-certifiering under våren. Därefter på-

börjas planering för mötesplatser för unga hbtq-personer. 
- Dialog med socialförvaltningen om certifiering av HVB-

hemspersonal. 
- Upphandling av ramavtal för webb-utbildningar för nyanställda 

chefer och ev. till nyvalsutbildning för nya politiker samt för certifi-
eringar pågår. Detta för att säkerställa kompetensen framledes. 

- Metodmaterial för chefer om normkritik och hbtq att använda vid 
t.ex. APT-möten kommer att tryckas, distribueras och marknadsfö-
ras.  
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- Flexomklädningsrum byggs på Funkaboskolan, Kalmarsundskolan 
och Barkestorpsskolan. 

- Fortsatt grundutbildning av olika grupper och enheter.  
 

4. Risker/Svårigheter 
- Det behövs rutin kring att flexomklädningsrum ska finnas med vid 

byggnation av nya idrottsanläggningar och att dessa inte även är 
domaromklädningsrum för då har domaren företräde. 

- Årliga mål för vad man vill uppnå i arbetet för att möjliggöra för 
hbtq-personer behöver sättas upp i samtliga verksamheter och re-
sultat efterfrågas annars blir hbtq en sk. ”ickefråga”. 

- Statistik för gruppen ”annat/inget” behöver efterfrågas. Idag efter-
frågas enbart för grupperna kvinna/man. 

- Inga medel finns avsatta vilket gör att det är svårt att få med för-
valtningarna och att bedriva ett utvecklingsarbete. 

 
5. Genomförande och sluttid 

Handlingsplanen beräknas vara genomförd inom utsatt tid. 
 
 
 
Louise Weidolf 
Strateg social hållbarhet 
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Handläggare Datum  
  2019-04-10  
 

 
Uppföljning av Integrationshandlingsplanen  
 
Handlingsplanens/programmets genomförandetid: 2019 - 2020 
 

1. Status nuläge 
Uppföljning av insatser för 2018 gjordes i januari-mars 2019. Alla för-
valtningarna följer arbetet som beslutats. 
 

2. Genomfört t.o.m. 2018 
Utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, kommun-
ledningskontoret och serviceförvaltningen rapporterar ett mycket stort 
antal lyckade insatser, t.ex. två orienteringskurser utöver de planerade; 
en fungerande struktur för mottagning av praktikanter, en effektiv 
struktur av samarbetet med de frivilliga organisationer och en ny funge-
rande mötesplats/ett inkluderingscentrum, fler aktiviteter i ytterområ-
dena och en kulturfilial i ett bostadsområde, tätare samarbete med SFI 
gällande praktikplatser, flera aktiviteter för allmänheten på biblioteket 
och övriga platser, satsning på personalens kompetensutveckling via 
deltagandet i ett Kommunförbundets projekt och integrationsstudier 
på distans, fler företagsbesök, ett utvecklat enhetsöverskridande samar-
bete kring nyanländas etablering på arbetsmarknaden.  
Kunskapsnavet kunde inte starta fler kurser i yrkessvenska p.g.a. brist 
på lämpliga handledare. Serviceförvaltningen som skulle arbeta med 
tillämpning av sociala krav vid upphandlingar kunde inte genomföra 
detta uppdrag eftersom uppdraget gick under våren 2018 över till 
kommunledningskontoret. 
 

3. Innevarande verksamhetsår, 2019 
Mer uppmärksamhet på utvärdering av de pågående processerna. En 
stor del av insatserna för 2018 fortgår 2019 inom resp. förvaltningar. 
Målen i särskilt fokus: omsorgsverksamhet i tio års perspektiv, samsyn 
och ansvarsfördelning kring samarbetet med föreningslivet och före-
byggande insatser i närområden; fokus på en indikator som visar skill-
naden i genomsnittligt mervärde mellan elever med föräldrar med hög 
utbildningsnivå jämfört med elever med elever med föräldrar med lägre 
utbildningsnivå; nätverksutvecklarna i jämställdhet och mångfald ge-
nomför en grundutbildning i normkritik; fortsatt värdegrunds- och 
jämlikhetsarbetet samt översyn av styrdokument, processer och rutiner 
utifrån jämlikhet, samverkan mellan enheter för att skapa fler integrat-
ionsfrämjande aktiviteter. 

 
4. Risker/Svårigheter 

Uppföljning av alla insatser följs upp i Hypergene i varierande omfatt-
ning. Det skulle vara en fördel om målen i integrationshandlingsplanen 
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syns i samtliga verksamhetsplaner vilket kan främja bättre uppföljning 
av resultat. Analysen av eventuella risker och svårigheter med integrat-
ionsarbetet saknar underlag och förarbetet innan genomförandet av ak-
tiviteter. 

 
5. Genomförande och sluttid 

Alla förvaltningar ser en positiv utveckling utifrån de centrala VP-
insatserna som görs. Handlingsplanen beräknas vara genomförd inom 
utsatt tid. 

 
 
 
Violeta Öhman 
Integrationshandläggare 
Verksamheten Arbete och välfärd, Kommunledningskontoret 
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Handläggare Datum  
Fanny Ramström  2019-04-09  
0480-450310 

 

Uppföljning av plan för vattenhållande områden  
 
Handlingsplanens/programmets genomförandetid: 2018-2019 
 

1. Status nuläge 
Arbetet går framåt enligt tilltänkt upplägg.  
 

2. Genomfört t.o.m. 2018 
I november 2018 beviljades LONA-bidrag från Naturvårdsverkets 
våtmarkssatsning för framtagande av planen. En offertförfrågan för att 
beställa konsulter finns framme och är redo att skickas ut. (För detta 
uppdrag efterfrågar kommunen konsulter som innehar sådan specia-
listkompetens som självständigt kan ta fram planen, dock i nära sam-
marbete med planens projektledare och referensgrupp.) 
 

3. Innevarande verksamhetsår, 2019 
Konsulter för arbetet ska handlas upp. Konsulterna ska ta fram planen 
i två steg. Steg ett: genomföra en översiktlig analys och kartläggning om 
vart det kan vara lämpligt att genomföra vattenhållande åtgärder. Steg 
två: i samråd med projektledare, styr- och referensgrupp att prioritera 
områden där åtgärder är lämpliga att genomföra. Allt material ska 
sammanställas i planen för vattenhållande områden. 

 
4. Risker/Svårigheter 

Projektledare, styr- och referensgrupp har behövt tid för att specificera 
krav i offertförfrågan. Detta kommer att fördröja tidplanen med några 
månader. Det påverkar däremot inte det bidrag som vi har fått för att ta 
fram planen. Ansvaret för planen ligger hos samhällsbyggnadskontorets 
planeringsenhet som i nuläget har personell resursbrist. Ansvaret för 
projektet ligger dessutom hos en person vilket är en sårbarhet och risk 
för fördröjning. 

 
5. Genomförande och sluttid 

Beroende på när konsulter har kommit på plats för uppdraget kan an-
tagande av planen i kommunfullmäktige förhoppningsvis ske under 
första kvartalet 2020. 

 
 
Fanny Ramström 
Planarkitekt 
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Handläggare Datum  
Hanna Gustafsson  2019-03-29  
0480-454033 

 

Uppföljning av Riktlinjer för bostadsförsörjning  
 
Handlingsplanens/programmets genomförandetid: 2017- tillsvidare. 
 
 

1. Status nuläge 
Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för de flesta av åtgärderna i ge-
nomförandestrategin. Genom att åtgärderna integreras i den ordinarie 
verksamhetsplaneringen så har arbetet följt det som har beslutats.  
 

2. Genomfört t.o.m. 2018 
Under 2018 uppnåddes målet om planera för 2500 bostäder. Rutiner 
implementerades för att involvera andra förvaltningar och bolag vid 
prioriteringen av detaljplaner och det infördes ett tydligare fokus på 
barnperspektivet i planbeskrivningar, planbesked och markreservation-
er. Under året implementerades även Handlingsplan för medborgardia-
loger på samhällsbyggnadskontoret. Berörda förvaltningar och bolag 
har utvecklat ett bra samarbete kring bostadsförsörjning för särskilda 
grupper genom bl.a. projekten Boguide och Boskola. 
 

3. Innevarande verksamhetsår, 2019  
Flera av åtgärderna som har genomförts tidigare år fortlöper och ut-
vecklas vidare under 2019. Bland annat samarbetet kring utvecklad 
kollektivtrafik i hela kommunen. Särskilda åtgärder som genomförs 
under 2019 är framtagande av en bostadsstrategi samt framtagande av 
kriterier för att mäta medborgardialoger vilket syftar till att kunna följa 
upp intressenters krav och förväntningar i samband med exempelvis 
planering av större bostadsområden.  
 

4. Risker/Svårigheter 
För delmålet om att tillgodose att tomter finns där människor vill bo 
och där förändringstrycket är stort, så har kommunen svårt att i efter-
frågad utsträckning kunna erbjuda attraktiva tomter i centralt läge till 
en kostnad som inte anses vara för dyr. 

 
5. Genomförande och sluttid 

Samtliga åtgärder till målen och delmålen i bostadsförsörjningsriktlin-
jerna beräknas vara genomförda till och med 2019.  

 
 
Hanna Gustafsson  
verksamhetsutvecklare samhällsbyggnadskontoret 
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Handläggare Datum  
  2019-03-04  
 

 

Uppföljning av serviceplan 2016 - 2020  
 
Handlingsplanens/programmets genomförandetid: 2016 – 2020. 
 
 

1. Status nuläge 
Serviceplanen är fortsatt aktuell. Tillgång till bredband via fiber för att 
säkerställa en god service är än viktigare idag. Digitalisering innebär att 
gränser och avstånd minskar samtidigt som det digitala utanförskapet 
kan öka för utsatta grupper. 
  

2. Genomfört t.o.m. 2018 
Bygdepengen har varit en framgång på landsbygden som även smittat 
av sig i serviceplanen då tex ”privata” busskurer byggts på Skäggenäs, 
flera mötesplatser har skapats på landsbygden. Utredning om etablera 
servicepunkter avslutades 2018 och beslut om att etablera tre styck är 
genomfört. Livsmedelsbutiken i Halltorp bytte ägare och flaggade för 
att dålig ekonomi kan innebära att butiken läggs ner. Åtgärder för att 
stötta och underlätta för butiken genomförs.  
  

3. Innevarande verksamhetsår, 2019 
Höjning av hemsändningsbidraget, etablering av servicepunkter, 
workshops ”mer digital” i samarbete med Telia där ungdomar utbildar 
äldre att bli mer digitala som tex betala räkningar, skypa, digitala läkar-
besök osv. Butiken i Halltorp stänger ner verksamheten 1 februari till-
fälligt. 
  

4. Risker/Svårigheter 
Flera butiker signalerarar att det är svårt att söka stöd genom investe-
ringar i kommersiell och offentlig service. Krånglig byråkrati anges som 
skäl. 
 

5. Genomförande och sluttid 
Serviceplanen avser 2016-2020. 

 
 
 
Jonas Svendsén 
landsbygdsutvecklare 
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Handläggare Datum  
  2019-03-04  
 

 

Uppföljning av Handlingsprogram enligt Lagen 
om skydd mot olyckor  
 
Handlingsplanens/programmets genomförandetid: 2015-2018 
 

1. Status nuläge 
Nuläget består i framtagande av ett nytt handlingsprogram för 2019- 
2022 enligt kraven i Lagen om skydd mot olyckor.  
Arbetet med handlingsprogrammet 2015- 2018 har fortskridit under 
mandatperioden enligt de direktiv och inriktningar som är beslutade i 
programmet.  
 

2. Genomfört t.o.m. 2018 
Flytten till ny brandstation är genomförd och en Trygghets- och larm-
central har startats upp.  
Inriktningsmål har uppfyllts, Kalmar kommun upplevs som en trygg 
kommun att bo och vistas i. Kommunens verksamheter har ett bra 
brandskyddsarbete.   
 

3. Innevarande verksamhetsår, 2019 
Under 2019 är ett nytt handlingsprogram för perioden 2019-2022 ute 
på remiss. I stort fortsätter verksamhetens inriktning tills det nya hand-
lingsprogrammet är antaget. Brandstationen i Rockneby byggs ut och 
renoveras för att möta framtidens krav, beräknas klart under våren 
2019.   

 
4. Risker/Svårigheter 

En ökad arbetsbelastning leder till att uppsatta mål såväl förebyggande 
som operativt är svåra att uppnå.  Ett ökat antal uppdrag inom hela 
brandkårens verksamhetsområde leder till att det emellanåt är mycket 
hög arbetsbelastning och att resurserna bedöms otillräckliga.  
 

5. Genomförande och sluttid 
Handlingsprogramet för 2015-2018 gäller tills det nya handlingspro-
grammet är antaget. Inriktningen med handlingsprogrammet bedöms 
ha efterlevts.  

 
 
 
Karl-Johan Daleén 
räddningschef 
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Handläggare Datum  
  2019-03-04  
 

 

Uppföljning av plan för samverkan och åtgärder för att före-
bygga och motverka våldsbejakande extremism 
 
Handlingsplanens/programmets genomförandetid: 2018-2025 
 

1. Status nuläge 
Arbetet sker primärt inom ramen för det brottsförebyggande arbetet. 
En aktuell lägesbild tas fram 1ggr/kvartal inom ramen för samverkan 
mellan polis och Kalmar kommun. 
 

2. Genomfört t.o.m. 2018 
Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism (CVE) har genom-
fört ett kommunbesök och träffade då presidiet i lokala brå samt ar-
betsgruppen, effektiv samverkan för trygghet (EST-gruppen) i Kalmar. 
Efter det har vi reviderat checklista för områdesgrupperna. Utifrån 
checklistan tar gruppen fram en aktuell lägesbild 4 ggr/år. Tillsammans 
med polisen har samtal med ett par religiösa samfund ägt rum, och en 
plan för fortsatt dialog är under framtagande. Olika kommunala funkt-
ioner har deltagit i utbildning som arrangerats av SKL och Länsstyrel-
sen. 
En gemensam digital samverkansyta har skapats på kommunens intra-
nät Piren, där olika verksamheter kan dela erfarenheter och informat-
ionsspridning sker. 
 

3. Innevarande verksamhetsår, 2019 
Lokala brå är inbjuden till Länsstyrelsens utb. om våldsbejakande extr-
emism den 15/4. Arbetet i EST-gruppen kommer att struktureras om 
och arbetet med lägesbilder och uppföljning kommer att förbättras. Ett 
samarbete mellan kommunledningskontoret och socialförvaltningen 
kring kartläggning av föräldraskapsstöd har påbörjats och kommer att 
slutföras under året. 

 
4. Risker/Svårigheter 

 
5. Genomförande och sluttid 

Finns inga mål i planen utan planen avser hur den lokala samverkan ska 
se ut och hur olika aktörer ska agera vid signaler på risker/förekomst 
av händelser med koppling till våldsbejakande extremism.  

 
 
 
Ann-Sofie Lagercrantz 
Strateg social hållbarhet och lokal samordnare för arbetet mot våldsbejakande 
extremism. 
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UTDRAG 
 

Sammanträdesdatum 

2019-04-17 

 

Servicenämnden 
 
 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 26 april 2019 
 

§ 54 

Medborgarförslag om att kommunens pensionärer 
fortsatt erbjuds lunch i skolmatsalarna 

Dnr SFN 2019/0046 

Handlingar 

Förvaltningens skrivelse 2019-03-07 
Medborgarförslag om att kommunens pensionärer fortsatt erbjuds lunch i 
skolmatsalarna 

Bakgrund 

Förslagsställaren har i ett medborgarförslag föreslagit att Kalmar kommun ska 
utreda vid vilka skolor i Kalmar kommun pensionärer kan äta lunch. 
Förslagsställaren framför att det prövats i ett flertal andra kommuner i landet. 

 

Yttrande 

Fördelen med att öppna upp skolrestaurangerna för Kalmars pensionärer är att 
öka möjligheten för pensionärer att träffas för att äta tillsammans men också 
till att människor träffas över generationsgränserna.  
 
En utmaning är att det i dagsläget är relativt fullbelastat i Kalmars 
skolrestauranger samt att det idag saknas en tillfredsställande betalningslösning.  
 
Det är högt tryck vid både frukost, lunch och mellanmål. Mellan måltiderna ska 
matsalarna hinna städas och förberedas för nästa måltid, samtidigt som 
kökspersonalen ska hinna ta sin lunchrast.  
 
I skolrestaurangerna finns inga kassor vilket gör att betalningen för 
pensionärernas luncher måste skötas genom fakturering. Detta är ingen hållbar 
lösning men kan fungera tillfälligt.  
 
Denna typ av verksamhet behöver testas och lämpligt är att under 
höstterminen, vecka 34 till och med vecka 47, genomföra testet och utvärdera 
för vidare beslut i frågan. 
 
Skulle försöksperioden leda till ett beslut att pensionärer permanent får äta 
lunch i skolrestaurangerna behövs en annan betallösning för att komma ifrån 
fakturering. 
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Servicenämnden UTDRAG 

  Sammanträdesdatum 
   2019-04-17 

 

 

Förutsättningen för att skolköken ska kunna ta emot pensionärer för att äta 
lunch är att endast erbjuda det som serveras till lunch den dagen. Specialkoster 
och alternativ kan inte tillhandahållas. Kaffe på maten finns i regel inte i 
skolans värld.  
 
En undersökning har genomförts om vilka skolor som har möjlighet att ta 
emot pensionärerna samt vilka som inte har en närhet till Kost omsorgs 
verksamheter i form av restauranger och träffpunkter. 
Fyra geografiskt spridda skolrestauranger har valts ut som lämpliga. 
 
Priset för en lunch blir idag 60 kronor.  
 
Även frågan om matsvinn är högst aktuell och detta måste hanteras på ett sätt 
så att det inte blir mer svinn.  
 

Överläggning 

Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
Johanna Petersson (C) föreslår följande förslag till beslut: 
 
”Servicenämnden beslutar att avslå medborgarförslaget och att inte göra några 
förändringar i befintlig verksamhet för att kost skola ska få möjlighet att 
fokusera på sin kärnverksamhet och få förutsättningar att uppnå de mål som 
servicenämnden beslutat för 2019.” 
 
Johanna Petersson (C) föreslår också en protokollsanteckning för att tydliggöra 
beslutet ytterligare.  
 
Christopher Dywik (KD) instämmer och yrkar på bifall för Johanna Peterssons 
förslag.  
 
Sedan överläggningen avslutas frågar ordförande om nämnden vill bifalla 
förvaltningens förslag eller Johanna Peterssons förslag. Hon finner att 
nämnden bifaller Johanna Peterssons förslag. 
 
 

Beslut 

Servicenämnden beslutar att avslå medborgarförslaget och att inte göra några 
förändringar i befintlig verksamhet för att kost skola ska få möjlighet att 
fokusera på sin kärnverksamhet och få förutsättningar att uppnå de mål som 
servicenämnden beslutat för 2019. 
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Servicenämnden UTDRAG 

  Sammanträdesdatum 
   2019-04-17 

 

 

Protokollsanteckning 

Servicenämnden lämnar följande protokollsanteckning:  
 
”Servicenämnden tackar för medborgarförslaget och ser positivt på att skapa 
en naturlig mötesplats över generationsgränserna. Kost skola är idag en hårt 
ansträngd verksamhet som arbetar för att uppnå de allt högre målen med 
ekologiskt och närodlat.  
Det finns en platsbrist i befintliga lokaler som gör att en stor del av 
huvudsyftet, skapa en naturlig mötesplats, försvinner när barn och pensionärer 
äter på olika tider. Servicenämnden ser också på förslaget med försiktighet 
utifrån ett konkurrensperspektiv mot privata näringsidkare. 
Kost skola har idag inte heller ett fungerande betalsystem vilket medför en 
ökad administration där fokus istället ska ligga på kommunens barn och ge 
kost skola de bästa förutsättningar att servera en god och näringsriktig kost.” 
 
 
 

Sekreterare 

Marcus Kindahl 
 
 

Justeras 

 
Johanna Petersson Sven-Erik Ekblad 
ordförande  
 



 

 
 

 

 

 
Serviceförvaltningen Support    

   
Tel 0480-45 30 29 │ ann-sofie.eriksson@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 

Ann-Sofie Eriksson 2019-03-07 SFN 2019/0046 
0480-453029 

 
 
 
Servicenämnden 

 
 
 

Svar på medborgarförslag om att kommunens 
pensionärer fortsatt erbjuds lunch i skolmatsa-
larna  

Förslag till beslut 

Servicenämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt egna och ger 
förvaltningen i uppdrag att under hösten 2019 genomföra en försöksperiod 
genom att erbjuda kommunens pensionärer möjlighet att äta i fyra utvalda 
skolrestauranger.  
 
Servicenämnden ger också förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden 
med resultatet av genomförd försöksperiod.  
 

Bakgrund 

Förslagsställaren har i ett medborgarförslag föreslagit att Kalmar kommun ska 
utreda vid vilka skolor i Kalmar kommun pensionärer kan äta lunch. Förslags-
ställaren framför att det prövats i ett flertal andra kommuner i landet. 
 

Yttrande 

Fördelen med att öppna upp skolrestaurangerna för Kalmars pensionärer är att 
öka möjligheten för pensionärer att träffas för att äta tillsammans men också 
till att människor träffas över generationsgränserna.  
 
En utmaning är att det i dagsläget är relativt fullbelastat i Kalmars skolrestau-
ranger samt att det idag saknas en tillfredsställande betalningslösning.  
 
Det är högt tryck vid både frukost, lunch och mellanmål. Mellan måltiderna ska 
matsalarna hinna städas och förberedas för nästa måltid, samtidigt som köks-
personalen ska hinna ta sin lunchrast.  
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I skolrestaurangerna finns inga kassor vilket gör att betalningen för pension-
ärernas luncher måste skötas genom fakturering. Detta är ingen hållbar lösning 
men kan fungera tillfälligt.  
 
Denna typ av verksamhet behöver testas och lämpligt är att under hösttermi-
nen, vecka 34 till och med vecka 47, genomföra testet och utvärdera för vidare 
beslut i frågan. 
 
Skulle försöksperioden leda till ett beslut att pensionärer permanent får äta 
lunch i skolrestaurangerna behövs en annan betallösning för att komma ifrån 
fakturering. 
 
Förutsättningen för att skolköken ska kunna ta emot pensionärer för att äta 
lunch är att endast erbjuda det som serveras till lunch den dagen. Specialkoster 
och alternativ kan inte tillhandahållas. Kaffe på maten finns i regel inte i sko-
lans värld.  
 
En undersökning har genomförts om vilka skolor som har möjlighet att ta 
emot pensionärerna samt vilka som inte har en närhet till Kost omsorgs verk-
samheter i form av restauranger och träffpunkter. 
Fyra geografiskt spridda skolrestauranger har valts ut som lämpliga. 
 
Priset för en lunch blir idag 60 kronor.  
 
Även frågan om matsvinn är högst aktuell och detta måste hanteras på ett sätt 
så att det inte blir mer svinn.  
 
 
 
 
 
Ann-Sofie Eriksson  
Kostchef, Kost skola  
 
 
 
 
 



Motion

Motion om nyanländas språkkunskaper inom de sociala omsorgerna.

De kommande åren står äldreomsorgen inför ett gigantisk behov av personal. 
Enligt SKL kommer det att behövas 67000 fler anställda inom äldreomsorgen 
fram till år 2026.Inom äldreomsorgen arbetar många av våra nyanlända, som 
gör en stor insats men som i många fall hamnar i svåra situationer på grund av 
bristfälliga språkkunskaper. Tidningen Kommunalarbetarna har skildrat hur 
bristande språkkunskaper kan leda till allvarliga situationer för de äldre.

De äldre förtjänar en vård där kommunikation görs på bra svenska så att man 
kan känna tillit och trygghet. En undersköterska berättar: ” Arbetsmiljömässigt 
blir det väldigt betungande för den ordinarie personalen när kommunikationen 
inte fungerar och mycket ansvar landar på dem, de orkar inte”.Språkkraven 
varierar mycket mellan kommunerna men i de flesta så krävs endast SFI D-
nivå. SFI utbildningen är inte en tillräckligt hög nivå för att den nyanställde ska 
ha förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska. Socialstyrelsen 
rekommenderar att man ska ligga på en nivå högre – svenska som andraspråk 
på gymnasienivå.

För att våra äldre inom äldreomsorgen ska känna tillit och trygghet i vården och 
för att de  anställda ska få en bättre arbetssituation behöver det göras stora 
insatser  för att komma upp i  den språknivå som socialstyrelsen 
rekommenderar. Sverigedemokraterna tycker att våra äldre är värda detta efter 
ett långt arbetsliv.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på att 
kommunfullmäktige beslutar:

Att: Kommunen utreder de resursmässiga förutsättningarna för att ge de nyanlända 
med bristande språkkunskaper en utbildning som motsvarar socialstyrelsens 
rekommendation: svenska som andraspråk på gymnasienivå. 

Att: Berörda förvaltningar som krav vid anställning följer socialstyrelsens 
rekommendationer.

Curt Gustafsson

Ledamot för Sverigedemokraterna

Kalmar den 2 maj 2019
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