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Inledning 
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det 
offentliga skolväsendet för barn och ungdomar (förskoleklass, grundskola och särskola). Nämnden har 
även tillsynsansvar för fristående förskolor i kommunen. I 2018 års budget planeras för att 1 443 årsarbe-
tare har i uppdrag att ge stöd och stimulans till de 3 162 barnen i kommunala förskolor, 5 837 eleverna i 
kommunala skolan inklusive särskolan samt de 2 812 eleverna i kommunens fritidshem så att de utvecklas 
så långt som möjligt. Driftbudgeten uppgår till 983 mnkr. 
 
Organisationsschema finns i bilaga. Under 2018 kommer det ske tre förändringar p.g.a. det ökande barn-
antalet. Ny enhet med namn förskolan Vimpeltorpet tillkommer. Djurängsskolans förskoleverksamhet 
separeras och blir en egen enhet som heter förskolan Djurängen. En ny enhet med namn förskolan Ljus-
staden tillkommer utifrån omorganisation mellan förskolorna Björkenäs och Ögonstenen, d.v.s. två för-
skolor blir tre. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen har haft en mycket positiv utveckling de senaste åren; budgeten är i 
balans, elevernas måluppfyllelse blir bättre och bättre, vårdnadshavarna är mycket nöjda med verksamhet-
en, eleverna är nöjda och trygga i verksamheten, nöjd medarbetarindex ligger över kommunsnittet och för 
tredje året i rad förbättras värdet på mätningen av personalens upplevelse av stress. Tack vare den positiva 
utvecklingen finns stora förhoppningar på elevprestationerna framåt. Det visar de olika årgångarnas ut-
veckling av meritvärde i högstadiet. Årets åttor ligger högre än de senaste tre årens åttor, och årets sjuor 
ligger högre än de tre senaste årens sjuor. Detta visar att de insatser som genomförts genom åren för att 
stärka barnens och elevernas måluppfyllelse ger effekt. Den ständigt pågående utvecklingen ger möjlighet 
att hitta nya insatser för ytterligare förbättringar. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningens signum de senaste åren har varit en väl utvecklad förmåga till innovat-
ion och genomförande. Under det senaste läsåret har det påbörjats eller genomförts för första gången 
många olika projekt, t.ex. fokustid i fullt utbyggd skala, Matematik de Luxe, modersmålsstöd i förskolan, 
genomförande av bedömningsstödet i årskurs ett och förskoleklass, omfattande och fokuserad kompe-
tensutveckling, pedagogisk dokumentation, Läslyftet och Mattelyftet. De här insatserna och många till 
fortsätter att rulla. Några av dem går i projektform, och när de är klara så är de klara (exempelvis Läslyft 
och Mattelyft), andra övergår till ordinarie verksamhet (exempelvis Fokustid och Matematik de Luxe).  
 
Under kommande läsår ligger bland annat följande insatser för genomförande: 

‐ En tydligare mätning och utvärdering av förskolans verksamhet genom att använda resultaten av 
bedömningsstöden, men också genom att omsätta Skolinspektionens rapport ”Måluppfyllelse i 
förskolan” i tydliga mätkriterier. Därpå en strukturerad analys så att slutsatser kan dras om för-
bättringsområden. Detta för att ytterligare förbättra måluppfyllelsen för verksamheten och 
måluppfyllelsen för barnen. 

‐ Fortsatt fokuserad kompetensutveckling, nu kompletterad med Specialpedagoglyftet 
‐ Utveckling av insatsen Engelska de Luxe, så att metodiken ska kunna riktas mot elever som klarar 

alla ämnen utom Engelska 
‐ Ett eget ledarförsörjningsprogram började i september 
‐ Fysiska arbetsplatser – ett treårigt projekt som syftar till bättre arbetsplatser för att vara en ännu 

attraktivare arbetsgivare 
‐ Saker behöver inte bara utvecklas – de ska även avvecklas, därför är projektet ”Kill your darlings” 

ett viktigt projekt. Framgång ligger inte bara i att göra nya bra saker, den ligger också i att sluta 
göra saker som inte fungerar tillräckligt bra. 

‐ Individuellt riktat stöd till lärare, vars undervisning inte i tillräcklig grad anpassas till elevernas 
olika behov. Främst finns behov på skolor som inte når tillräcklig utveckling i meritvärdet jämfört 
med det modellberäknade.  

 
I följande rapport kommer barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan samt internbudget 2018 att 
beskrivas. Där det finns möjlighet behandlas även kommande planeringsperiod, 2019-2020.  
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Verksamhetsmål 
De mål som kommunfullmäktige har fastställt är fördelade till respektive nämnds verksamhetsområde. 
Varje nämnd ska sedan fastställa nämndsmål, och dessa revideras varje år i samband med beslut om Verk-
samhetsplan med internbudget. 
 
Kalmar kommun har en hög ambition gällande förskola, skola och fritidshem, vi ska bli en av Sveriges 30 
bästa skolkommuner senast 2020. För att ha en möjlighet att uppnå det uppsatta målet i den utbildnings-
politiska visionen måste fokus i utvecklingsarbetet ligga på att utveckla undervisningen och höja kvaliteten 
i verksamheten. Barnen och eleverna ska få de bästa förutsättningarna att uppnå kunskapskraven samt i 
övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen.  
 
Målen för barn och ungdomsnämnden presenteras i bilagan. Barn och ungdomsnämnden har 33 mål och 
3 uppdrag i verksamhetsplanen för 2018. Eftersom SKL upphör med sina elevenkäter samt enkäter till 
vårdnadshavare kommer Barn- och ungdomsförvaltningen gå över till Skolinspektionens Skolenkät till 
elever och vårdnadshavare.  De mål som skulle mätts genom SKL:s enkät kommer därför inte kunna mä-
tas nu under höstterminen 2017. De målen förlängs därför till att bli två-åriga och kommer mätas när den 
nya enkätundersökningen med Skolinspektionens frågeställningar genomförs. Nytt mål utifrån Skolin-
spektionens nya frågeställningar är att andelen elever i åk 9 som upplever att de får för få utmaningar i 
skolan ska minska. Under 2018 ska målet mätas genom att Kalmar kommun ska ha lägre andel elever än 
riket som upplever att utmaningarna i skolan är för få. Utifrån fullmäktiges mål blir det två nya nämndsmål 
under fokusområdet Personal och arbetsmiljö. 
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Ekonomiska förutsättningar 
Driftsredovisning, förändringar i ram jämfört 2017 

I tabellen visas vad som tillförts jämfört budgetramen 2017. Större delen utgörs av medel för ett ökat 
barn- och elevantal. Övriga ramförändringar avser bl.a. kompensation för kostnadsökningar vid köp av 
verksamhet (t.ex. skolplats från annan kommun eller köp av platser i fristående förskolor och skolor) och 
olika statliga beslut som kommunerna får tilldelning för via generella statsbidrag (x kr/invånare).  

Förändringar 2018 jämfört med 2017   
tkr tkr

Budgetram 2017 961 638

Fler barn förskola 4 590

Fler elever fritidshem 2 737

Fler elever skola 12 462

Skyldighet att erbjuda lovskola i åk 8-9  174

Läsa-skriva-räkna-garanti 755

Effektiviseringar av nationella prov -290

Utökad undervisningstid i matematik år 4-6 -65

Skolstart vid sex års ålder 413

Nyanlända elever i grundskolan  177

Förslag från Skolkommissionen 295

Förslag från Skolkostnadsutredningen 295

Offentlighetsprincipen i fristående skolor och förskolor 59

Prao i årskurs 8 och 9 59

Professur på Linnéuniversitetet inom pedagogik  500

Hyra och drift av ny familjecentral Lindsdal  1 411

Kompensation kostnadsökning köpt verksamhet  1 583

Summa förändringar, KF budget nov 2017 25 155

    

Budgetram till serviceförvaltningen -300

Summa förändringar mellan förvaltningar -300

    

Summa förändringar mellan 2017 och 2018 24 855

Budgetram 2018 986 493

 

En rad generella statsbidrag tillförs nämndens ram 20118 jämfört 2017, dessa kommenteras nedan. De 
generella bidragen beräknas kronor per invånare gånger antal invånare i kommunen. 
 
Förändringen i skollagen som innebär skyldighet att erbjuda utökad lovskola för elever i åk 8 och åk 9 har 
medfört en ökad tilldelning av medel. 
 
Regeringen har fastslagit att ” Inget barn ska falla mellan stolarna” och därför infört ” Läsa, skriva, räkna – 
en åtgärdsgaranti”. Syftet är att säkerställa att alla elever som behöver stöd, redan från förskoleklass får 
individuellt utformade stödinsatser för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i svenska, svenska 
som andraspråk och matematik. För att möjliggöra detta har medel tillförts i budgeten. 
 
Skolverket har fått i uppdrag av regeringen (utbildningsdepartementet) att digitalisera de nationella ämnes-
proven. Som ett resultat av denna digitalisering kommer vissa delar att rättas på nationell nivå. Det innebär 
att kommunens kostnader för rättning minskar och därför har även budgettilldelningen minskat. 
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Det totala bidraget till kommunerna för utökad undervisningstid i matematik i åk 4-6 är detsamma som 
innan men blir något lägre per invånare eftersom Sveriges befolkning ökar. För Kalmar kommun innebär 
det minskning med 65 tkr. 
 
Från hösten 2018 blir förskoleklassen obligatorisk och för de merkostnader som beräknas uppstå har extra 
medel tillskjutits.  
 
Då många av de asylsökande eleverna får uppehållstillstånd övergår kostnaden för dessa elevers skolgång 
från Migrationsverket (staten) till kommunen och då överförs medel från staten till kommunen för att 
täcka delar av dessa kostnader. 
 
Skolkostnadsutredningens förslag innebär förändrand redovisning och ökad kontroll vilket leder till 
ökande administrativa kostnader för vilka budgetmedel tillförs. 
 
För att förbereda kommunerna på insatser och där till hörande kostnader som regeringen initierar med 
anledning av skolkommissionens slutbetänkande förstärks budgetramen. 
 
För att täcka ökade administrativa kostnader vid införande av offentlighetsprincipen i fristående skolor 
och förskolor tillförs budgetmedel, som kommer omfördelas till de fristående huvudmännen.  
 
Då prao i åk 8 och åk 9 kommer bli obligatoriskt tillförs budgetmedel för att täcka bland annat ökade 
administrativa kostnader. 
 
I samarbete med Linnéuniversitetet skapas en professur inom pedagogik och medel tillförs för att finansi-
era denna satsning.  
 
Beloppet till serviceförvaltningen avser att kostenheten tar över vissa arbetsuppgifter i köken på försko-
lorna som tidigare gjorts av pedagogisk personal, t.ex. göra frukost/mellanmål och diska därefter. När 
dessa pengar räknas av blir barn- och ungdomsnämndens budgetram 986 493 tkr.  
 
En ny familjecentral öppnas i Lindsdal 2018 och medel för detta tillförs nämndens ram. Organisatoriskt 
kommer familjecentralen att ligga under Förskolan Pulpeten-Smedjans ansvar.  
 
Den uteblivna indexuppräkningen av övriga utgifter i ramtilldelningen fortsätter anstränga förvaltningar-
nas budgetar. När kostnaderna för övriga utgifter, t.ex. lokaler och material, ökar så finansieras detta till 
största del på bekostnad av personal. För barn- och ungdomsnämnden handlar det om ca 3 000 tkr per år 
vid kostnadsökning på 1 %. 
 
Under flera år har barn- och ungdomsnämnden påpekat behovet av att även barnens vistelsetider i försko-
lan ingår som en parameter i resursfördelningssystemet. Fr.o.m. 2018 ingår vistelsetiderna i ersättningen 
från kommunfullmäktige. Modellen för detta är ännu inte klar. 
 
För 2019 tillförs barn- och ungdomsnämnden 16 324 tkr och för 2020 ytterligare 21 112 tkr. Ramföränd-
ringarna avser ökade barn– och elevantal samt kompensation för kostnadsökningar vid köp av verksam-
het.  

Barn- och ungdomsnämnden 

Barn- och ungdomsnämnden har antagit en utbildningspolitisk vision för 2016-2019 som genomsyrar 
barn- och ungdomsnämndens arbete. Visionen bryts årligen ner i ett utbildningspolitiskt program där 
nämnden specificerar satsningar som ger förutsättningar att stärka måluppfyllelsen av den utbildningspoli-
tiska visionen. Till visionen och programmet knyts nämndens strategiska medel som uppgår till 0,5 % av 
budgetomslutningen. 2018 gör nämnden följande satsningar av de 4 650 tkr som disponeras: 
 

- Utvecklingstjänster inom förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem (1 500 tkr) 
- Gemensamrättning av nationella prov (250 tkr) 
- Estetiska lärprocesser Ateljén-Byteatern-Länsmuseet (500 tkr) 
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- Fokustid (läxhjälp) (1 000 tkr) 
- Förstärkning av läslyftet samt specialpedagogiskt lyft (300 tkr) 
- Naturvetenskap och Teknik för Alla (NTA) (100 tkr) 
- Programmering i förskola och skola (200 tkr)  
- Entreprenöriellt lärande (300 tkr) 
- Linnéprofessur (500 tkr) 

Central och lokal ledning och administration 

Den centrala och lokala ledningen och administrationen ses kontinuerligt över. I samband med avgångar 
prövas så väl organisationsförändringar som kostnadseffektiviseringar. Projektet koncentrerad administrat-
ion pågår centralt i kommunen som i ett första steg hanterar löne- och ekonomiadministration centralt. 
2018 flyttar barn- och ungdomsförvaltningens koncentrerade administration (3,0 tjänst) in till den kom-
muncentrala efter att ha varit i ett uppbyggnadsskede på förvaltningen under 2017.  
 
Även om arbetsuppgifter försvinner från den lokala administrationen så kan inte neddragningar i tjänster-
na (skolsekreterarna) göras i paritet med de minskade arbetsuppgifternas omfattning. Till exempel ger det 
ökade antalet barn och elever en ökad efterfrågan på mer tid för den administration som detta genererar. 
 

Förskola 

Prognos antal barn 

Antalet förskolebarn fortsätter att öka och födelsetalen förväntas stiga kommande år. Till detta kommer 
att Kalmar är en inflyttningskommun och många barnfamiljer flyttar hit. Bostadsbyggandet har nu tagit 
fart och inom några år finns många nya bostäder färdigställda. Tabellen visar barn från Kalmar kommun, 
d.v.s. de barn som barn- och ungdomsnämndens budgetram bygger på. 
 

Barn och elevförändringar 
Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Prognos 
2018 

Prognos 
2019 

Prognos 
2020 

Skillnad 2017-
2020 

Verksamhet             

Förskola 3 409 3 356 3 460 3 480 3 546 137

Lokaler 

Behovet av lokaler behandlas under en egen rubrik sist i detta kapitel. 

Barnomsorg på obekväm arbetstid – kvällar, nätter och helger 

Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds på fyra platser i kommunen. Under 2017 har 225 barn varit 
inskrivna i verksamheten. Budget 2018 ligger på 235 barn så det verkar som verksamhetens dimensioner-
ing matchar föräldrarnas behov av omsorg. Ett särskilt statsbidrag har inrättats från 2013. För 2017 gav 
detta ett tillskott på ca 1 416 tkr. 2018 beräknas bidraget till 1 291 tkr.  

Pedagogisk omsorg 

Verksamheten planeras ha 14 barn under 2018 fördelat över två förskolor (Förskolan Ljusstaden och 
Svärdsliljans förskola). Föräldrarnas efterfråga på platser styr behovet av pedagogisk omsorg och förskole-
cheferna försöker att i möjligaste mån tillgodose föräldrarnas önskemål.  
 

Grundskola inklusive förskoleklass 

Prognos antal elever 

De närmaste åren sker en kraftig ökning av antalet elever i grundskolan. Under perioden ökar det totala 
antalet elever med 601 i barn-och ungdomsnämndens område. På 10 års sikt ökar antalet elever i grund-
skolan med ca 1 800 i hela kommunen, d.v.s. en ökning med 22 %. 
 
Den kraftiga elevökningen kommer att ställa nya krav på lokaler, personal, kost, administration m.m. De 
stora utmaningarna för Kalmar kommun kommer då att vara dels att rekrytera lärare och dels att tillgo-
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dose behovet av ytterligare skollokaler. Tabellen visar elever från Kalmar kommun, d.v.s. de elever som 
barn- och ungdomsnämndens budgetram bygger på. 
 

Barn och elevförändringar 
Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Prognos 
2018 

Prognos 
2019 

Prognos 
2020 

Skillnad 2017-
2020 

Verksamhet             

Förskoleklass 659 660 691 731 726 67

 1-3 2 021 2 022 2 069 2 112 2 159 138

 4-6 1 881 1 874 1 948 2 038 2 113 232

 7-9 (10) 1 811 1 789 1 856 1 911 1 975 164

Totalt 6 372 6 345 6 564 6 792 6 973 601

Lokaler 

Behovet av lokaler behandlas under en egen rubrik sist i detta kapitel. 

Fritidshem 

Prognos antal elever 

Till största delen beror ökningen på att det blir fler elever i skolan. Bland de yngre eleverna har nästan 
samtliga också plats på fritids. Antalet äldre barn på fritids ökar också. Sammantaget innebär det ökade 
antalet barn i verksamheten ett ökat tryck på lokaler för fritidshemmen, och behov av mer personal. Det 
innebär att fritidshemmet inte enbart kan finnas i samma lokaler som under skoltid utan behöver någon 
form av egen hemvist. Detta ökar då skolans sammantagna lokalbehov och därmed kostnader. Tabellen 
visar barn från Kalmar kommun, d.v.s. de barn som barn- och ungdomsnämndens budgetram bygger på. 
 

Barn och elevförändringar 
Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Prognos 
2018 

Prognos 
2019 

Prognos 
2020 

Skillnad 2017-
2020 

Verksamhet             

Fritidshem 2 967 2 938 3 041 3 035 3 121 154

Lokaler 

Behovet av lokaler behandlas under en egen rubrik sist i detta kapitel. 

Särskolan 

Särskolan tar emot elever från förskoleklass till år nio som läser enligt grundsärskolans och/eller tränings-
skolans kursplan. Särskolan i Kalmar kommun är dels lokalmässigt integrerad med Thorén Framtid och 
dels i egna lokaler i Tullbroskolan. Idag har särskolan ett sextiotal elever fördelade på båda skolorna. 
Linnéuniversitetets flytt skapar nya möjligheter och beslut är nu tagna för att skapa en samlad särskola 
som ligger i anslutning till grundskoleverksamhet i kvarteret Telemarken. 
 
Många elever i särskolan är multihandikappade vilket ställer stora krav på lokalernas utformning.  För att 
kunna tillgodose de ständigt skiftande behoven i särskolan behöver verksamheten för ändamålet anpas-
sade lokaler. Det ger också en framtidssäkring där särskolan kan ta emot elever vars specifika behov inte 
alltid kan förutsägas i dag. 

Fristående förskolor och skolor 

2018 kommer det i Kalmar kommun finnas totalt 18 stycken fristående förskolor och skolor.  Fyra stycken 
av dessa bedriver skolverksamhet, tolv stycken bedriver förskola/pedagogisk omsorg och två stycken 
bedriver både skol- och förskoleverksamhet. 11 % av eleverna går i fristående skolor. I fristående försko-
lor finns 9 % av förskolebarnen. 
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Lokaler 

Förskola och skola - utbyggnadsplan 

Den snabba befolkningsutvecklingen i Kalmar ställer stora krav på utbyggnad av både skola och förskola. 
Kommunens befolkning beräknas vara ca 75 000 invånare år 2025. Förutsättningarna i varje enskilt bo-
stadsområde kan förändras snabbt, nya bostadsprojekt planeras, och beredskap behövs för att kunna möta 
nya behov. Antalet barn i förskole- och skolåldrar ökar också snabbare än befolkningen som helhet. Fram 
till år 2025 ökar antalet förskolebarn med ca 680 vilket motsvarar ca 45 nya förskoleavdelningar. Antalet 
elever i grundskolan ökar ännu mer, ca 1 800 elever, vilket motsvarar ca 72 tillkommande klasser. Kom-
munens förskolor och skolor är i dag i stort sett fullt utnyttjade. Utmaningen blir alltså att möta ökningen 
och bygga ut verksamheten i rätt område och i rätt tid. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram en plan som beskriver läget i de olika områdena, genom-
förd och planerad utbyggnad eller identifierat behov av utbyggnad. Utbyggnadsplanen finns som bilaga till 
detta dokument. I dagsläget finns 19 förskoleavdelningar i paviljonger. Dessa ersätts på sikt vilket innebär 
att nettoeffekten av förskoleutbyggnad minskar. Sammanställningen innehåller även kostenhetens behov 
när det gäller skola och förskola.  
 
Flera områden i Kalmar har just nu ett kraftigt bostadsbyggande. Det gäller särskilt norra Kalmar. I Snur-
rom/Norra vimpeltorpet har inflyttning redan börjat och inom två till tre år finns här ca 1 000 nya bostä-
der. Det innebär ca 180 förskolebarn och ca 170 elever. Den nya förskolan i Snurrom kommer att ha 60 – 
70 platser och beräknas vara full redan i slutet av 2018. Planerad förskola på Karlssons äng kommer alltså 
behövas relativt snart och redan innan bostadbyggande där tar fart. Eleverna i det här området kommer i 
ett första läge att hänvisas till Funkaboskolan men på sikt ser vi att ett nytt skolområde kommer att behö-
vas i Norra Kalmar. Gärna då i anslutning till den nya simhallen. 
 
Utöver norra Kalmar kommer nya bostadsområden i centralorten, i Rinkabyholm och i Lindsdal med 
flera. I samtliga fall innebär detta behov av nya lokaler för skola och förskola.  
 

Bakgrundsfaktor 

Alla barn och elever ska ha möjlighet till likvärdig utbildning och bakgrundsfaktorn ska verka för att 
uppnå detta. För verksamhetsår 2018 har resurserna från bakgrundsfaktorn riktats på följande sätt. 
 

Förskola 

I förskolan används bakgrundsfaktorn till största del för att kunna öka bemanningen ute i verksamheten. 
Satsningar har också gjorts på specialpedagog, kompetensutveckling samt handledning för personalgrup-
per/arbetslag. En del av resurserna från bakgrundsfaktorn har också lagts på införskaffande av pedagog-
sikt material för speciella ändamål/behov, så som tecken som stöd eller annat språkutvecklande material 
för barn med annat modersmål än svenska.  
 

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem 

I grundskolan och på fritidshemmen hjälper bakgrundsfaktorn till att göra satsningar inom många olika 
områden. Mycket av bakgrundsfaktorn används till förstärkning kring undervisning av nyanlända elever, så 
som tolktjänster, studiehandledning och Svenska som andraspråksundervisning. Man har också valt att 
lägga bakgrundsfaktorn till förstärkning av elevhälsan, så som utökad kuratorstjänst, för att proaktivt ar-
beta med trygghetsfrämjande åtgärder i skolmiljön. Viss del används till direkt elevstödjande insatser eller 
att öka lärartätheten i samtliga verksamheter och stadier.  
 
Digitala verktyg och IT-pedagog är annan satsning som görs för att kunna möta det kompensatoriska 
uppdraget och det förändrade lagkrav gällande digitalisering som träder i kraft 1 juli 2018.     
 
För fritidshem och förskola bidrar också bakgrundsfaktorn till att kunna erbjuda en utökad vistelsetid för 
barn där man ser att detta skulle gynna deras utveckling för en likvärdig skolgång.  
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Utmaningar och prioriteringar 
Först ges en beskrivning av de utmaningar och risker som identifierats inom förvaltningens verksamhets-
områden. Utifrån detta samt de ekonomiska förutsättningarna beskrivs sedan de prioriteringar som för-
valtningen gör. 

Utmaningar och risker inom förskola 
 
Svårare att rekrytera personal  
Barn- och ungdomsnämnden har ett fortsatt ökat behov av rekryteringar bland annat på grund av ökande 
barn- och elevantal och pensionsavgångar. Det innebär stora utmaningar att kunna rekrytera behörig per-
sonal då det råder brist på utbildade förskollärare, trots att Kalmar är en utbildningsort för förskollärare. 
Det är endast en gång per år som nya förskollärare examineras. Detta sker i januari. 
 
Det är en utmaning att hitta förskolärare då andelen behöriga sökande inte når upp till det antal som verk-
samheterna har behov av. Risken är försämrad personaltäthet som i sin tur kan ge högre sjukskrivningstal, 
eller att verksamhetens kvalitet och utformning påverkas.  
 
Verksamheten har svårt att hitta vikarier till förskolan, både för korta och längre vikariat. I syfte att säkra 
en viss del av vikariebehovet har en förstärkningsgrupp med tillsvidareanställda månadsvikarier startats i 
september 2017. Denna verksamhet fyller ett stort behov och avsikten är att den ska kunna utökas om fler 
enheter väljer att vara med. 
 
I en ökande konkurrens med andra arbetsgivare arbetar barn- och ungdomsförvaltningen strategiskt för 
att kunna rekrytera behöriga pedagoger. Förvaltningen arbetar med marknadsföring mot framtida medar-
betare på flera sätt. Aktiviteter som genomförs är rekryteringmöten för snart examinerade förskollärare 
och deltagande vid olika mässor. Syftet med rekryteringsmötena är att berätta om förskoleverksamheten 
och varför de ska välja att arbeta i Kalmar kommun. 
 
Övergripande handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det innebär bra arbetsmiljö, heltid som 
norm, bra scheman, arbetskläder, bra löner och bra löneutveckling med mera. 
 

Förskolan under luppen 

För 2017 ser förskolan ut att gå med ett underskott på 12 mnkr främst beroende på fler anställda än bud-
geten medger samt lägre statsbidrag pga. ändrade sökregler. Statsbidraget till mindre barngrupper förut-
satte också att kommunerna kunde skjuta till resurser när kriterierna för att betala ut statsbidrag ändrades. 
 

Förskola 2016 2015 2014 2013 2012 

Resultat Driftbudget, tkr -1 200 -2 300 -1 300 -6 200 -300

Platskostnad, tkr 144,2 137,3 136,6 134,2 129,4

Antal barn i Kalmar kommun* 3 241 3 185 3 075 2 984 2 912

Andel barn i kommunal förskola % 91 % 92 % 92 % 92 % 92 %

Personaltäthet (barn per helårsarbetare) 5,1 5,3 5,3 5,2 5,3

Genomsnittlig gruppstorlek 15,2 16,2 16,7 16,7 16,8

 
Tabellen ovan är hämtad från senaste årsrapporten efter 2016. Vi ser en förbättrad personaltäthet och 
mindre barngrupper. Dessa förbättringar har till viss del skett med hjälp av ökade statsbidrag, men även 
genom att inte hålla budget, d.v.s. det har skett med hjälp pengar som inte finns i barn- och ungdoms-
nämndens budget. 
 
Under 2018 är det mycket viktigt att förskoleverksamheten anpassar sig till den ekonomiska nivå som 
budgeten medger. I detta ligger utmaningen och kommer genomföras bl.a. genom följande: 
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 Färre antal anställda får ta hand om fler barn, d.v.s. personaltätheten minskar och barngruppernas 
storlek ökar. 

 Fördelningen mellan förskollärare och barnskötare på avdelningarna måste ses över vid varje ny 
rekrytering för att bäst nyttja de resurser som finns för personal, d.v.s. andelen förskollärare 
kommer att minska. 

 I personalplanerings- och rekryteringsprocesserna måste samarbetet mellan förskolorna förstärkas 
i frågan om att matcha ett ökat behov av personal med tillgång/övertalighet på befintlig personal. 
Detta görs redan i dag men samarbetet kan förbättras ytterligare. 

 Finns det andra bättre sätt att organisera verksamheten på, så att budget kan hållas? 
 Med en så pass bra personaltäthet som Kalmar har, måste huvuddelen av vikariebehovet kunna 

lösas inom ordinarie organisation. 
 Kan personalen hjälpa varandra över avdelningarna ännu mer effektivt än vad som redan sker 

idag?  
 
Förskolans anpassning till befintliga resurser kommer att diskuteras i förskolenätet och i de olika dialoger 
som sker med förvaltningsledningen under året. Förskoleverksamheten kommer att följas upp enhetsvis 
varje månad för att se till att verksamheten sker inom befintliga ramar. 
 

Statsbidrag 

Regeringen har genomfört en mängd reformer inom barn-och ungdomsnämndens verksamhetsområde 
som utmynnat i nya statsbidrag, ett exempel är bidraget som syftar till att minska barngruppernas storlek. 
Under de tre läsåren som det statsbidraget har funnits har kriterierna för tilldelning förändrats från gång 
till gång. De förändrade planeringsförutsättningar har lett till att många förskolor fått bidrag ett år men 
inte nästa, vilket blir en ”jojo-effekt” som innebär både ekonomiska och organisatoriska konsekvenser. I 
detta ligger risken. Läsåret 2015/2016 fick kommunen totalt 9,5 mnkr, 2016/2017 7,5 mnkr och 
2017/2018 har det sjunkit till 5,6 mnkr. Beloppen är inklusive Södermöre kommundelsnämnd. 
 
I budget 2018 har förskolorna inte räknat in detta statsbidrag, med undantag av en förskola där man vet 
att man får bidrag för vårterminen 2018.  
 

Prioriteringar inom förskola 

Personalrekrytering 

I en ökande konkurrens arbetar barn- och ungdomsförvaltningen strategiskt för att kunna rekrytera behö-
riga pedagoger. Här är det redan påbörjade arbetet med marknadsföring mot framtida medarbetare ett 
fortsatt prioriterat område. Övergripande handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det innebär 
bra arbetsmiljö, bra scheman, arbetskläder, bra löner och bra löneutveckling med mera. 
 

Lokaler 

Ökningen av antalet barn gör att förskolan har ett fortsatt stort utbyggnadsbehov. Till detta kommer att 
Skolverket tagit fram rekommendationer för barngruppernas storlek, vilket innebär att förskolan behöver 
byggas ut ytterligare. Planering för detta görs tillsammans med serviceförvaltningen och samhällsbygg-
nadskontoret. Att möta ökningen och bygga ut verksamheten i rätt område och i rätt tid är den centrala 
utmaningen. 
 

Förskolan under luppen 

Att se till att det blir ekonomisk balans i förskoleverksamheten kommer att vara ett av de prioriterade 
områdena. Förskolans anpassning till befintliga resurser kommer att diskuteras i förskolenätet och i de 
olika dialoger som sker med förvaltningsledningen under året. Förskoleverksamheten kommer att följas 
upp enhetsvis varje månad för att se till att verksamheten sker inom befintliga ramar.  
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Utmaningar och risker inom grundskolan inklusive förskoleklass samt fritidshem 

 

Svårare att rekrytera personal 

Barn- och ungdomsnämnden står inför stora utmaningar med att rekrytera behörig personal, då det finns 
ett ökat behov på grund av ökande barn- och elevantal, pensioneringar, och nya statsbidrag m.m.  
 
Inom skolan tar rekryteringen ytterligare en dimension då lärarna inte bara ska vara behöriga lärare, de ska 
även vara behöriga i de ämnen och årskurser de ska undervisa i. I detta ligger en risk, om det inte finns 
behörig personal, alternativt inte tillräckligt många behöriga söker tjänster i Kalmar kommun, utmanas 
kvaliteten på undervisningen vilket kan resultera i lägre måluppfyllelse hos eleverna. Inom vissa äm-
nen/områden finns det god tillgång på behöriga lärare, inom andra ämnen sämre.  
 
Verksamhetens behov av vissa grupper av behöriga lärare och yttre faktorer så som tillgång till vissa utbil-
dade grupper skiftar över tid. Till exempel är speciallärare ett bristyrke där det är svårt att rekrytera i nulä-
get. En annan yrkesgrupp där det börjar bli svårare att rekrytera är behöriga fritidspedagoger. Här, liksom i 
förskolan, är marknadsföring och samarbete med Linnéuniversitetet en utgångspunkt för att säkerställa att 
kommunens framtida efterfrågan tillfredsställs.  

Statsbidrag 

Precis som inom förskoleverksamheten så har det genomförts reformer som innebär att grundskolorna i 
Sveriges kommuner har tillförts nya statsbidrag, t.ex. lågstadiesatsning, läxhjälp, lovskola och fritidshems-
satsningen. Skolorna gynnas ekonomiskt av statsbidragen.  I och med att statsbidragen för lågstadiet och 
fritidshem har gett möjlighet för skolorna att justera sin organisation så skulle det medföra konsekvenser 
om statsbidraget skulle förändras, t.ex. bli drastiskt lägre. Detta innebär att det fortfarande finns en risk 
men den har minskat då statsbidragens storlek inte har skiljt sig åt mycket mellan åren. 
 

Prioriteringar inom grundskolan innklusive förskoleklass samt fritidshem 

Den utbildningspolitiska visionen 

Arbetet fortsätter med den utbildningspolitiska visionens mål att Kalmar ska bli en av Sveriges bästa skol-
kommuner. Detta görs genom att utveckla undervisningen och höja kvaliteten i verksamheten. Arbetet 
med utvecklingsområden som Matematiklyft, Läslyft, Slöjdlyft, Specialpedagogiska lyftet, Formativ be-
dömning, Språkutvecklande arbetssätt m.m. kommer göra utvecklingen och kvalitetshöjningen möjlig. 
 

Personalrekrytering 

I en ökande konkurrens arbetar barn- och ungdomsförvaltningen strategiskt för att kunna rekrytera behö-
riga pedagoger. Här är det redan påbörjade arbetet med marknadsföring mot framtida medarbetare ett 
fortsatt prioriterat område. Övergripande handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det innebär 
bra arbetsmiljö, bra scheman, arbetskläder, bra löner och bra löneutveckling med mera. 
 

Lokaler 

Fortsatt arbete med att säkra tillgången på lokaler för grundskoleverksamheten prioriteras, till följd av det 
ökande elevantalet. Fritidshemmens lokaler ska beaktas i detta arbete. 
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Kvalitet i verksamheten 
Här ingår jämförande nyckeltal, verksamhetsmått, kvalitet i verksamheten. Det kan vara nyckeltal för att 
kunna följa verksamheten men också samma nyckeltal som angivits i målet för att mäta om man har en 
kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. 

Planerat antal barn och elever  

Jämfört budget 2017 ökar antalet barn och elever med 2 %. Cirka 11 % av eleverna beräknas gå i fri-
stående skolor, och de fristående förskolorna kommer att ta hand om ca 9 % av barnen. 
 

Planerat antal barn och elever Budget 2017 Budget 2018 Förändring

Förskola kommunal                3 086                 3 140  2%

Förskola fristående                   297                    298  0%

Pedagogisk omsorg                     26                      22  -15%

Total förskola                3 409                 3 460  1%

       

Fritidshem kommunal                2 812                 2 812  0%

Fritidshem fristående                   132                    209  58%

Fritidshem särskola                     23                      21  -9%

Total fritidshem                2 967                 3 041  2%

       

Förskoleklass kommunal                   616                    630  2%

Förskoleklass fristående                     43                      59  37%

Förskoleklass särskola                       0,5                        2  300%

Total förskoleklass                   659                    691  5%

       

Grundskola kommunal                5 093                 5 149  1%

Grundskola enskild                   566                    667  18%

Total grundskola                5 658                 5 816  3%

       

Särskola                     55                      58  5%

       

Totalt alla verksamheter              12 748               13 065  2%

 

Planerade platskostnader per verksamhet 

Den planerade platskostnaden beräknas utifrån den ram som barn- och ungdomsnämnden har tilldelats.  
I sammanställningen visas grundbelopp, grundbelopp med särskild beräkningsgrund, tilläggsbelopp och 
gemensamma resurser per barn eller elev per verksamhet. Kostverksamheten tillhör servicenämndens 
ansvarområde och deras ram är inte känd för oss vid detta tillfälle, därför redovisas istället summan mot-
svarande det de fristående förskolorna och skolorna får. 
 
Grundbeloppet är generellt och följer eleven i grundskolan och fritidshemmet. För barnet i förskolan 
utgår man efter antal timmar barnet är inskrivet i verksamheten. I grundbeloppet ryms tilldelning för per-
sonal, lokaler, materiel och fortbildning till personalen.  
 
Grundbelopp med särskild beräkningsgrund omfattar bakgrundsfaktorn enligt enheternas SALSA-värden 
samt speciallösningar som t.ex. Ateljén, hörselgrupp och sjukhusskola. Även skolskjutskostnader ingår här. 
 
Tilläggsbelopp avser tilldelning för barn i behov av extraordinärt stöd. 
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Gemensamma resurser och kostnaden för förvaltningsledning och administration behålls centralt.  
I anslaget för gemensamma resurser i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem ingår föräldraavgifter 
för barnomsorg och statsbidrag – därför en minuspost. 
 
Platskostnaden är beräknad i 2016 års löneläge.  
 
 

Planerade platskostnader 2018, tkr 

Förskola Ped om-
sorg

Fritidshem Förskole-
klass

År 1-3 År 4-6 År 7-9

Timmar/vecka 33,3 33,9           

Grundbelopp 91,8 93,6 28,5 42,2 52,7 48,5 52,2
Grundbelopp m särskild beräknings-
grund 13,0 13,0 9,5 12,8 12,8 12,8 12,8

Tilläggsbelopp 1,4 1,4 1,2 3,7 3,7 3,7 3,7

Gemensamma resurser -10,7 -4,3 -6,3 1,9 1,9 1,9 1,9

  95,5 103,7 33,0 60,6 71,0 66,9 70,5
                

Förvaltningsledning och adm 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

Lokal ledning och adm 7,1 7,1 4,7 2,4 2,4 2,4 4,7

Kostnad totalt per plats 105,7 113,9 40,8 66,0 76,5 72,3 78,4

Kost 12,2 0 3,4 4,9 4,9 5,2 5,3

Kostnad totalt per plats inkl. kost 
2018 117,9 113,9 44,2 71,0 81,4 77,6 83,6
Kostnad totalt per plats inkl. kost  
2017 115,9 107,8 44,8 70,0 81,1 77,7 83,6

% förändring 2017-2018 1,8% 5,7% -1,1% 1,4% 0,4% -0,1% 0%
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Budgeterade platskostnader och personaltäthet per enhet och verksamhet 

Budgeterade platskostnader beräknas utifrån vad enheterna har budgeterat, d.v.s. de sammanlagda intäkter 
och kostnader man förväntas ha. Endast verksamhetsinriktade kostnader ingår (administration och kost är 
borträknat). OB-omsorg, öppen förskola, pedagogisk omsorg och ateljé är också undantaget platskostna-
den. En elev kan återfinnas i platskostnaden för mer än en verksamhet, så som i förskoleklass/grundskola 
och fritidshem. 
 
Budgeterad personaltäthet beräknas utifrån de tjänster man lagt in i sin personalbudget för respektive 
verksamhet. Ovan nämnda delar är borträknade i tabellen, likaså studie- och yrkesvägledare och biblio-
tekspersonal.  
 

  
Total 
budget Kostnad per plats tkr   Barn/elever per årsarbetare   

Enhet tkr 
Grund-
skola 

Förskole-
klass 

Fritids-
hem 

För-
skola 

Grund
-skola

För-
skole-
klass 

Fritids-
hem 

För-
skola 

Åbyskolan 28 950 71,5 23,9 16,9 102,7 9,8 21,1 28,0 5,4

Rocknebyskolan 20 848 69,7 21,0 22,1   9,3 24,4 20,7   

Lindsdalsskolorna 76 303 64,8 25,7 21,4   10,7 19,7 21,9   

Förskolan Pulpeten-Smedjan 22 978       98,9       5,9
Förskolan Lindeberga-
Sjöängen 

22 693       97,4       6,0

Förskolan Rockneby 15 426       99,0       5,9

Kalmarsundsskolan 75 550 78,6 38,4 18,6   8,9 12,9 24,8   

Förskolan Björkenäs 15 158       101,0       5,5

Förskolan Ögonstenen 24 233       105,4       5,2

Förskolan Ljusstaden 17 895       101,3       5,5

Djurängsskolan 13 668 70,0 26,9 22,1   9,0 18,5 21,3   

Förskolan Trollet 35 471       103,5       6,4

Förskolan Djurängen 12 095       102,5       5,3

Funkaboskolan 57 854 75,3 28,9 16,7   10,3 16,8 29,0   

Lindöskolan 24 792 69,3 36,9 18,7   9,7 13,8 24,2   

Förskolan Lindö 25 422       97,6       5,8

Förskolan Vimpeltorpet 2 849       96,7       5,0

Vasaskolan 56 571 73,6 28,3 14,1   9,6 17,7 33,5   

Förskolan Svärdsliljan 23 236       95,2       6,0

Förskolan Oxhagen-Malmen 25 582       101,9       5,7

Falkenbergsskolan 38 238 68,2 23,0 12,2   10,8 21,4 37,5   

Förskolan Vallmon 13 875       92,8       6,6

Rinkabyholmsskolan 30 649 63,0 19,5 24,7   10,4 25,1 18,1   

Förskolan Rinkabyholm 26 767       97,3       5,6

Barkestorpsskolan 15 409 79,0       10,8       

Dörbyskolan 29 724 72,0 27,6 18,3   8,9 18,2 26,2   

Förskolan Smedby 29 789       100,0       5,7

Trekantenskolan 34 935 63,8 24,4 26,6 107,2 10,8 15,9 16,5 5,4

Genomsnitt budget 2018   70,7 27,0 19,4 100,0 9,9 18,8 25,1 5,7

Genomsnitt budget 2017   70,6 28,6 21,4 99,2 10,1 18,1 23,4 5,6

Diff mellan åren   0,1% -5,4% -9,5% 0,8% -1,8% 3,8% 7,4% 1,8%

 

Platskostnaderna har i genomsnitt minskat med 3,5 %. Det är något högre kostnad per plats på grundskola 
och förskola, medan det i förskoleklass och fritidshem minskat med 5,4 % respektive 9,5 %. Vad gäller 
förskoleklass så ökar elevantalet med 2 % mellan budget 2017 och budget 2018, vilket gör att kostnaden 
fördelas på fler barn och blir därmed lägre 2018. På fritidshemmen planeras för samma antal barn i verk-
samheten 2018 som man gjorde 2017. Fritidshemmet bör dock ses tillsammans med nyckeltalen för 
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grundskola och förskoleklass eftersom tjänster fördelas mellan dessa tre, vilket gör att det verkliga utfallet 
under året kan bli annorlunda.  

Personaltätheten minskar i samtliga verksamheter för 2018, förutom i grundskolan där den blir något 
bättre. Att man kunnat öka både kostnad per plats och personaltätheten inom grundskolans verksamhet 
beror till stor del på de många statsbidrag som är riktade till skolan även under nästa budgetår. Dessa 
statsbidrag har lagts som intäkter i skolans budgetar och på så sätt har man ökat utrymmet att kunna höja 
kostnadsnivån och lärartätheten.  
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Personal 
Planerat antal årsarbetare 

 

Antal årsarbetare 2013-2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Skillnad 

              
2018-
2017 

GRUNDSKOLA inkl förskoleklass               

Pedagogisk personal 471 480 473 512 548 572 24

Elevvårdspersonal (skolhälsovård,                

kurator, tal- och hörselped, psykolog) 26 27 29 31 32 31 -1
Övrig personal (ped assistent, vaktmästare, bibli-
otekarie, syv) 25 29 29 27 28 26 -2

SÄRSKOLA               

Pedagogisk personal skola 16 16 20 22 22 22 0

Pedagogisk personal fritidshem 5 6 7 9 10 9 -1

Elevvårdspersonal 2 3 1 1 1 1 0

Övrig personal (ped assistent, vaktmästare) 7 9 8 10 11 11 0

All personal FÖRSKOLA 502 504 515 525 540 560 20

All personal FRITIDSHEM 95 93 96 102 113 111 -2

LEDNINGS- OCH ADMINISTRATIV PERSONAL 96 98 98 98 97 100 3

TOTALT ANTAL ÅRSARBETARE 1 245 1 265 1 276 1 337 1 402 1 443 41

 
Antalet anställda ökar totalt med 3 % 2018 jämfört 2017. Inom grundskola och förskola är ökningen 4 % 
vardera och inom fritidshemmen ser antalet årsarbetare ut att minska med 2 % vilket beror på att i budget 
2017 budgeterade en skola ett antal tjänster på fritidshem istället för på skola, så därför ser det ut som det 
minskar på fritidshem. Särskolan planerar för att ha ungefär samma antal årsarbetare som 2017. 
 
Det system som vi använder för personalbudget ger inte möjlighet att ta fram uppgifter på så kallade be-
fattningskoder, vilket medför att redovisning av budgeterad andel förskollärare och andel barnskötare i 
förskolan inte är möjlig. Som en referens kan nämnas att i SCB-mätningen oktober 2016 var andelen års-
arbetare, i kommunal regi, med pedagogisk högskoleexamen 68 % i Kalmar och genomsnittet för riket var 
45 %. Trenden de senaste tre åren är nedåtgående, andelen har minskat från 73 % år 2014 i Kalmar och 
genomsnittet för riket har minskat från 49 %. 

Rekrytering 

Barn- och ungdomsnämnden står inför fortsatt stora rekryteringsbehov bland annat med anledning av det 
ökande barn- och elevantalet. 
 
I en ökande konkurrens arbetar barn- och ungdomsförvaltningen strategiskt för att kunna rekrytera behö-
riga pedagoger. Marknadsföring mot studenter och ett tätare samarbete med utbildningsanordnare, till 
exempel Linnéuniversitetet, är ett arbete som vi har inlett och som kommer att fortgå. 
 
Förvaltningen avser även fortsättningsvis att hålla informationsmöten i samband med rekryteringar. Åter-
koppling från studenter och sökande kandidater som har varit på tidigare informationsmöten visar att de 
är nöjda med den information de har fått och att få träffa representanter från verksamheten. 
 
Marknadsföring via sociala medier är effektivt och når många personer på kort tid. Den nyproducerade 
filmen Ett lätt beslut, som ger en bild av pedagogyrket, är en tydlig satsning för att locka fler medarbetare 
till Kalmar kommun. 
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I arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare ger barn- och ungdomsförvaltningen bland annat medarbe-
tarna rätt till heltid, utvecklingsmöjligheter via karriärtjänster och mentorstöd. Inom förvaltningen är det 
också vanligare med tillsvidareanställning på pedagogtjänsterna i syfte att kunna rekrytera och behålla 
kompetenta medarbetare. 

Hälsofrämjande arbetsplatser 

Barn- och ungdomsförvaltningen utvecklar arbetet med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Förvalt-
ningens enheter har regelbundna diskussioner om arbetsmiljö och arbetstider med mera vilka ger medar-
betarna möjlighet att vara delaktiga och påverka sin arbetssituation. Delaktighet är en av de faktorer som 
påverkar medarbetarnas upplevelse av hälsofrämjande arbetsplatser. 
 
Förvaltningens arbete med att minska sjukfrånvaron har pågått under flera år. Nu påbörjas ett mer syste-
matiskt uppföljningsarbete som antas ge en bättre överblick över resultatet av insatser och åtgärder inom 
sjukfrånvaroområdet.  

Pensionsavgångar 

Förvaltningen står inför ett ökat antal pensionsavgångar, vid antagande om att pensionsavgång sker vid 65 
år. 
Under åren 2018-2021 förväntas ca 147 medarbetare att gå i pension. 
 

Pensionsavgångar 2017 2018 2019 2020 2021 

Alla kön 14 28 34 35 50

Man 5 8 5 11 9

Kvinna 9 20 29 24 41
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Driftsbudget 
Driftsredovisning, bruttoram 

Tabellen visar intäkter, kostnader och nettot av dessa samt en jämförelse med 2017.  
 
Driftsredovisning   2018     2017     

tkr             Skillnad 

Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto 

Förskola -55 346 370 962 315 616 -58 280 366 948 308 668 6 948

Grundskola inkl f-klass -44 586 535 401 490 815 -37 910 519 139 481 229 9 586

Fritidshem -20 339 54 500 34 161 -16 865 58 475 41 610 -7 449

Särskola inkl dess fritidshem -4 365 29 501 25 136 -5 339 28 972 23 633 1 503

Lokal ledning och adm -516 77 934 77 418 0 76 683 76 683 735

Förvaltningsledning och adm -355 43 702 43 347 -300 33 782 33 482 9 865

Summa -125 507 1 112 000 986 493 -118 694 1 083 999 965 305 21 188

 

 

Resultaträkning 

 

Resultaträkning 2018 2017  

tkr Budget Budget Skillnad

Verksamhet       

Intäkter -125 507 -118 694 -6 813

Personalkostnader 758 530 753 438 5 092

Lokalkostnader 109 248 104 641 4 607

Kapitalkostnader 7 393 7 007 386

Övriga kostnader 236 829 218 913 17 916

Summa 986 493 965 305 21 188

 
Statsbidrag som t.ex. bidrag för maxtaxa, utvecklingstjänster, lågstadiesatsning, läxhjälp utgör 31 % (45 % 
förra budgetåret) av intäkterna. Resterande del avser intäkter för t.ex. föräldraavgifter, försäljning av plat-
ser till andra kommuner, ersättningar från försäkringskassan, momsbidrag m.m. 
 
Personalkostnaderna utgör 68 % (69 % förra budgetåret) av kostnaderna, följt av övriga utgifter som 
material, lokaler, fortbildning m.m. som utgör 31 % (30 % förra budgetåret). Avskrivningar på gjorda 
investeringar, d.v.s. kapitalkostnader uppgår till 1 % av kostnaderna. 
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Investeringsbudget 
Investeringsredovisning 

Investeringar i form av inventarier och viss IT-utrustning (t.ex. smartbords med tillbehör) är planerade till 
en kostnad av 7 300 tkr år 2018.  
 

Investeringsredovisning tkr 2018 2017   

Verksamhet Budget Budget Skillnad

Förskola 3 000 2 030 970

Grundskola 4 000 3 670 330

Särskola 100 100 0

Förvaltningsledning och adm 200 200 0

Summa 7 300 6 000 1 300

 
2019 förväntas investeringskostnaderna att öka till ca 8 500 tkr, främst beroende på ny-, om- och tillbygg-
nationer. 2020 kan det öka till 12 700 tkr men det beror på hur mycket investeringar som behövs göras på 
den nya Tallhagsskolan (Brofästet), då en del av inventarierna ska tas över från Linnéuniversitetet. 
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Bilagor 
 

Organisationsbild barn- och ungdomsnämnden 
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Verksamhetsmål i Hypergene 

Inom de områden där enheterna inte har fått tilldelat ett enhetsmål ska resultaten ligga kvar på samma nivå 
som tidigare år och bidra till att kommunen som huvudman når det övergripande nämndsmålet. De över-
gripande nämndsmålen är delmål för att nå målet som anges i skolförordningens 5 kap § 2; Eleverna ska 
genom strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd i den omfattning som behövs 
för att skapa förutsättningar för att eleverna når de kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt ut-
vecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. 

Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. 
Bedömning 

Ej utvärderad 

Nämndsmål BoU - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

Barn- och ungdomsnämndens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt 
sätt. 
Ett antal nyckeltal är valda för att kunna bedöma om barn- och ungdomsnämndens verksamhet är ända-
målsenlig och kostnadseffektiv. Dessutom görs en jämförelse med alla kommuner och kommuner som 
liknar Kalmar. I verksamhetsplanen finns däremot endast Kalmars nyckeltal. Utöver nyckeltalen, så är 
målet att alla förskolor och skolor ska ha en budget i balans. De enheter som visar minusresultat för året 
får enskilda genomgångar av ekonomin samt stöd för att kunna göra insatser som leder till att enheten har 
en budget i balans vid årets slut. Har man en negativ utgående resultatutjämnings-fond så ska den återstäl-
las till minst 0 inom två till tre år, beroende på storlek. 
Ansvarig Bedömning 
Åsa Carlsson Ej utvärderad 

 

FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE 
KALMAR 
Kommunens miljöbokslut för 2015 visade på att Kalmar är en av Sveriges grönaste städer. Vi har under 
flera år tagit stora steg för ett bättre klimat- och miljöarbete. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt 
arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och lång sikt. Vi tar vårt ansvar och 
visar vägen i miljöarbetet med utgångspunkt från de nationella miljökvalitetsmålen. 
Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. 
(http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Ekonomi/Budget/vp_budget2017.pdf) 

Fullmäktigemål - Cykeltrafiken 

Cykeltrafiken ska årligen öka. 
Bedömning 

Ej utvärderad 

Nämndsmål BoU - Cykeltrafiken 

Cykeltrafiken ska årligen öka. 
Ansvarig Bedömning 
Clas Wolke Ej utvärderad 

Fullmäktigemål - Kollektivtrafik 

Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka. 
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Bedömning 
Ej utvärderad 

Nämndsmål BoU - Kollektivtrafik 

Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka. 
Ansvarig Bedömning
Clas Wolke Ej utvärderad 

Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor och godstransporter 

År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. 
Bedömning 

Ej utvärderad 

Nämndsmål BoU -Klimatneutrala resor och godstransporter 

År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. 
Ansvarig Bedömning 
Clas Wolke Ej utvärderad 

Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun 2030 

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030. 
Bedömning 

Ej utvärderad 

Nämndsmål BoU - Fossilbränslefri kommun 2030 

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030. 
Ansvarig Bedömning 
Clas Wolke Ej utvärderad 

Fullmäktigemål - Energianvändningen 

Energianvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2018 till 2022. 
Bedömning 

Ej utvärderad 

Nämndsmål BoU - Energianvändningen  

Energianvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2018 till 2022. 
Ansvarig Bedömning 
Clas Wolke Ej utvärderad 

Fullmäktigemål - Vattenanvändningen 

Vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2015 till 2020. 
Bedömning 

Ej utvärderad 

Nämndsmål BoU - Vattenanvändningen 

Vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2015 till 2020. 
Ansvarig Bedömning 
Clas Wolke Ej utvärderad 

Fullmäktigemål - Avfallet 

Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025. 
Bedömning 

Ej utvärderad 
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Nämndsmål BoU - Avfallet  

Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025. 
Ansvarig Bedömning 
Clas Wolke Ej utvärderad 

 

FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE AT-
TRAKTIVT KALMAR 
Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om 
framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. 
Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget 
(http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Ekonomi/Budget/vp_budget2017.pdf).. 
Uttalande tillagt i Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019: 
Vi gör nu en paus i vårt deltagande som Fairtrade City. Vi fortsätter att arbeta med frågor om Fairtrade 
som en del av kommunens arbete med att ta ännu större socialt och etiskt ansvar i frågor gällande upp-
handling av varor och tjänster. 

Fullmäktigemål - Arbetslöshet 

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner, gäller alla grupper. 
Bedömning 

Ej utvärderad 

Nämndsmål BoU - Arbetslöshet 

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner, gäller alla grupper. 
Ansvarig Bedömning 
Katarina Sandberg Ej utvärderad 

Fullmäktigemål - Tryggaste residenskommun 

Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun 
Bedömning 

Ej utvärderad 

Nämndsmål BoU - Tryggaste residenskommun  

Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. 
Upplevelsen av att bo i en trygg kommun är en stark tillväxtfaktor och också avgörande för livskvaliteten i 
en kommun. Den viktigaste utgångspunkten för trygghetsarbetet i Kalmar är att fortsätta att utvecklas 
som en säker plats att leva på och att invånarna ska kunna känna sig trygga och uppleva livskvalitet i en 
växande och utvecklande kommun. För att undersöka hur invånarna upplever tryggheten och hitta 
utvecklingsområden genomförs en trygghetsundersökning varje år. 
Ansvarig Bedömning 
Peter Sunnanek Ej utvärderad 

Fullmäktigemål - Företagsklimatet 

Totala Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning Öppna Jämförelser avseende företagsklimatet ska vid-
makthållas eller öka. Majoritetens inriktning är att minst 100 företagsbesök ska genomföras per år. 
Bedömning 

Ej utvärderad 
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Nämndsmål Bou -  Företagsklimatet 

Totala Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning Öppna Jämförelser avseende företagsklimatet ska vid-
makthållas eller öka. Majoritetens inriktning är att minst 100 företagsbesök ska genomföras per år. 
Ansvarig Bedömning 
Clas Wolke Ej utvärderad 

Fullmäktigemål - Kalmar - En plats för alla 

Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa kommuner att besöka, att växa upp, bo 
och åldras i. 
Bedömning 

Ej utvärderad 

Nämndsmål BoU - En plats för alla. 

Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa kommuner att besöka, att växa upp, bo 
och åldras i. 
Ansvarig Bedömning
Katarina Sandberg Ej utvärderad 

 

FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I 
VÄLFÄRDEN 
 
I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska 
känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att 
verksamheten bedrivs med god kvalitet. 
Fokusområdets text i sin helhet finna att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. 
(http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Ekonomi/Budget/vp_budget2017.pdf) 

Fullmäktigemål - Bästa skolkommun 

Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020. 
Bedömning 

Ej utvärderad 

Nämndsmål BoU - I SKL:s ranking Öppna jämförelser ska Kalmar kommun förbättra sin placering med 
minst 15 placeringar 

Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt 
utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i 
övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåret 2015/2016 nådde Kalmar 
kommun plats 81 och 2016/2017 förbättrade sig Kalmar kommun 11 placeringar på den totala ranking-
en  till en 70:e plats. 
Ansvarig Bedömning
Katarina Sandberg Ej utvärderad 

Nämndsmål BoU - Andelen elever i åk 9 i Kalmar kommun som uppnår kunskapskraven i alla ämnen ska 
öka till minst 81 % 

Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt 
utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i 
övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 
nådde i snitt 79 % av eleverna i åk 9 i Kalmar kommun kunskapskraven i alla ämnen. 
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Ansvarig Bedömning 
Katarina Sandberg Ej utvärderad 

Nämndsmål BoU - Kalmar kommuns elevers genomsnittliga meritvärde i åk 9 ska öka till minst 227 

Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt 
utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i 
övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 var 
det faktiska genomsnittliga meritvärdet i Kalmar kommun för elever i åk 9 i snitt, 222. 
Ansvarig Bedömning 
Katarina Sandberg Ej utvärderad 

Nämndsmål BoU - Andelen elever i åk 6 i Kalmar kommun som uppnår kunskapskraven i alla ämnen ska 
öka till minst 84 % 

Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt 
utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i 
övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 har 
i snitt 82 % eleverna av i åk 6 i Kalmar kommun uppnått målen i alla ämnen. 
Ansvarig Bedömning 
Katarina Sandberg Ej utvärderad 

Nämndsmål BoU -Kalmar kommuns elevers genomsnittliga meritvärde i åk 6 ska öka till minst 222 

Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt 
utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i 
övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 var 
det faktiska genomsnittliga meritvärdet i Kalmar kommun för elever i år 6 i snitt, 217. 
Ansvarig Bedömning 
Katarina Sandberg Ej utvärderad 

Nämndsmål BoU - Andelen elever i åk 3 i Kalmar kommun som uppnår kunskapskraven på nationella 
proven ska öka till minst 86 % 

Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt 
utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i 
övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. På ämnesproven i åk 3 har i snitt 84 % 
av eleverna i Kalmar kommun uppnått kravnivån läsåren 2014/2015 till 2016/2017. 
Ansvarig Bedömning
Katarina Sandberg Ej utvärderad 

Nämndsmål BoU - I Kalmar kommun ska skillnaden i det genomsnittliga meritvärde minska mellan elever 
vars föräldrar är högutbildade och de vars föräldrar har lägre utbildningsnivå, genom att höja värdet mer 
för de som presterat sämre 

Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt 
utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i 
övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 var 
skillnaden i det faktiska genomsnittliga meritvärdet i Kalmar kommun för elever i åk 9 i snitt, 47,3 poäng. 
Ansvarig Bedömning 
Katarina Sandberg Ej utvärderad 

Nämndsmål BoU - Andelen elever i åk 8 i Kalmar kommun som känner att lärarna har höga förväntningar 
på att de ska klara kunskapskraven i alla ämnen ska öka till minst 95 % 

Den senaste forskningen kring vad som har högst påverkan på elevernas prestationer visar att det är vilka 
förväntningar eleverna har på sig själva och vilka förväntningar lärarna som ett kollektiv på en skola är 
övertygade om att man med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få ele-verna att uppnå målen 
J. Hattie Synligt lärande samt http://www.pedagogstockholm.se/skolforskning/john-hattie/ Läsåren 
2013/2014 till 2015/2016 var det i snitt 94 % som känner att lärarna har höga förväntningar på att de ska 
klara kunskapskraven i alla ämnen. Mätning: Kolada Resurser Inom befintlig budget 
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Ansvarig Bedömning 
Katarina Sandberg Ej utvärderad 

Nämndsmål BoU - Andelen elever i åk 5 i Kalmar kommun som känner att skolarbetet gör mig nyfiken så 
att jag får lust att lära ska öka till minst 80 % 

Den senaste forskningen kring vad som har högst påverkan på elevernas prestationer visar att det är vilka 
förväntningar eleverna har på sig själva och vilka förväntningar lärarna som ett kollektiv på en skola är 
övertygade om att man med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få eleverna att uppnå målen 
J. Hattie Synligt lärande samt http://www.pedagogstockholm.se/skolforskning/john-hattie. Läsåren 
2013/2014 till 2015/2016 var det i snitt 78 % som angav att de känner att skolarbetet gör mig nyfiken så 
att jag får lust att lära. Mätning: Kolada Resurser: Inom befintlig budget 
Ansvarig Bedömning 
Katarina Sandberg Ej utvärderad 

Nämndsmål BoU - Andelen elever i åk 9 i Kalmar kommun som känner de får för få utmanande arbets-
uppgifter i skolan ska minska 

Tanken i Vygotskijs proximala utvecklingszon har i dagens forskning fått efterföljare i Duckworths, 
"GRIT", Dwecks "Mindset" och Nottinghams "utmaningsmodell". Forskningen bidrar till motivations-
forskning som används för att få alla elever att utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildning-
en. Att alla elever får anpassade utmaningar så att de hamnar utanför sin bekvämlighetszon, behövs för att 
kunna utvecklas optimalt kunskapsmässigt. I skolinspektionens enkät till elever i åk 9 ställs frågan om 
eleverna upplever att de får för få utmaningar i skolan. Målet är att Kalmar kommun ska minska andel 
elever som upplever att de får för få utmaningar i skolan och att Kalmar ska ha mindre andel elever än 
riket som upplever att utmaningar är för få. 
Ansvarig Bedömning 
Katarina Sandberg Ej utvärderad 

Nämndsmål BoU - Andelen lärare och förskollärare i Kalmar kommun som anser att de som ett kollektiv 
på sin skola/ förskola är övertygade om att man med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få 
eleverna att uppnå målen i den obligatoriska skolan ska öka till minst 93 % 

Den senaste forskningen kring vad som har högst påverkan på elevernas prestationer visar att det är vilka 
förväntningar eleverna har på sig själva och vilka förväntningar lärarna som ett kollektiv på en skola är 
övertygade om att man med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få eleverna att uppnå målen 
J. Hatti "Synligt lärande" samt http://www.pedagogstockholm.se/skolforskning/john-hattie/ 
I medarbetar enkäten 2017 svarar 90 % av lärarna att de med gemensamma krafter kommer att lyckas med 
att få eleverna att uppnå målen medan 94 % svarar att deras elever kan nå kunskapskraven i de ämnen 
som de bedriver un-der visning i. 92 % av förskollärarna svarar att de med gemensamma krafter kommer 
att lyckas med att få eleverna att uppnå målen. Sammanlagt anser 91 % att de med gemensamma krafter 
kommer att lyckas med att få eleverna att uppnå målen. 
Ansvarig Bedömning 
Katarina Sandberg Ej utvärderad 
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FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET, 
PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ 
Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö 
där människor trivs och känner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen 
och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompetensen och organisationen. 
Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. 
(http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Ekonomi/Budget/vp_budget2017.pdf) 
 

Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet 

Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla verksamheter säker-
ställer: 

 Likvärdig service och bemötande 
 Likvärdig myndighetsutövning 
 Likvärdig resursfördelning 
 Jämställd fördelning av makt och inflytande 

Till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. 
Bedömning 

Ej utvärderad 

Nämndsmål BoU - I Kalmar kommun ska skillnaden minska mellan flickors och pojkars genomsnittliga 
meritvärde, genom att höja värdet mer för det kön som presterat sämre 

Skolan ska aktivt och medvetet arbeta med att främja flickors och pojkars lika rätt och möjligheter. Trots 
detta är det stor skillnad mellan flickors och pojkars genomsnittliga meritvärde i år 9. Läsåren 2014/2015 
till 2016/2017 var skillnaden i det genomsnittliga meritvärdet 33 poäng till förmån för flickorna. 
Ansvarig Bedömning 
Lillian Alverö Ej utvärderad 

Nämndsmål  
 
 
BoU 
- Under året har förskolan, skolan och fritidshemmen ökat förutsättningarna för 
alla barn att utveckla sina förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet 

Beskrivning Förskolan, skolan och fritidshemmen ska aktivt och medvetet arbeta med att främja flickors 
och pojkars lika rätt och möjligheter. Mätning: Rapportering av verksamhetsmålen i Hypergene Resurser: 
Inom befintlig budget 
Ansvarig Bedömning 
Lillian Alverö Ej utvärderad 

Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron 

Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Majoritetens inriktning är att sjukskrivningarna 
ska totalt minska med en procentenhet under 2018. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska ta fram mål och 
en plan för det konkreta arbetet. 
Bedömning 

Ej utvärderad 

Nämndsmål BoU - Sjukfrånvaron ska minska 

Sjukfrånvaron i Barn- och ungdomsförvaltningen var 2016 6,3 % och fram till och med oktober 2017 6,3 
%. 
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Ansvarig Bedömning 
Ann Gustafsson Ej utvärderad 

Fullmäktigemål - Medarbetarengagemang 

Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang. 
Bedömning 

Ej utvärderad 

Nämndsmål BoU - Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang HME 

Barn- och ungdomsförvaltningen ska öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang jämfört med före-
gående år. 2017 hade Barn- och ung-domsförvaltningen ett index för Hållbart medarbetarengagemang på 
4,2. 
Ansvarig Bedömning
Ann Gustafsson Ej utvärderad 

Fullmäktigemål - Riktade insatser som uppföljning 

Riktade insatser som uppföljning av kort- och långtidssjukskrivna samt analys ur ett jämställdhetsperspek-
tiv ska göras årligen. 
Bedömning 

Ej utvärderad 

Nämndsmål BoU - Riktade insatser som uppföljning av kort- och långtidssjukskrivna samt analys ur ett 
jämställdhetsperspektiv ska göras årligen 

Beskriv Nämndsmål/bolagsmål 
Ansvarig Bedömning 
Ann Gustafsson Ej utvärderad 

Fullmäktigemål - E-hälsokommun 

Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2022. 
Bedömning 

Ej utvärderad 

Nämndsmål BoU - E-hälsokommun 

Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2022. 
Digitala tjänster blir allt viktigare för en kommuns service och attraktion. Det handlar dels om att 
underlätta för invånarna och näringslivet i sina kontakter med kommunen. Det handlar även om att 
effektivisera och kvalitetssäkra våra tjänster. Snabbare, enklare och säkrare handläggning ger bättre 
upplevelser både för våra kunder och interna handläggare. 
Digitala verktyg ska vara ett stöd för verksamheten i att utföra sitt dagliga arbete likväl som att utveckla 
det. Vi ska satsa på att ge likvärdiga förutsättningar för alla. En förutsättning är bland annat tillgång till 
snabb uppkoppling via fiber och trådlösa nätverk i våra lokaler. 
Ansvarig Bedömning 
Torbjörn Hansson Ej utvärderad 
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EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA 
MÅL OCH AKTIVITETER 
Under denna rubrik kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, 
och som saknar koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål. 

Barn-  och ungdomsnämndens egna mål 

Under denna rubrik kan barn- och ungdomsnämnden lägga in eventuella nämndsmål och aktiviteter som 
inte är kopplade till fullmäktigemålen. 
För att det arbete som redovisas under denna rubrik ska bli synliggjort i de centrala uppföljningarna bör 
man skriva in relevanta delar i kommentarerna under kommunfullmäktiges respektive fokusområde. 
Bedömning 

Ej utvärderad 

Nämndsmål BoU -Minst 95 % av vårdnadshavarna i Kalmar kommun ska vara nöjda med den förskola, 
skola, fritidshem som deras barn går på 

Kalmar kommuns förskolor skolor och fritidshem ska hålla en hög kvalitet. Vårdnadshavarna ska få in-
formation om mål och sätt att arbeta för att kunna bedöma kvalitén på verksamheten. I enkäten vård-
nadshavarnas syn på verksamheten 2013/2014 till 2015/2016 var i snitt 93 % var nöjda med den förskola 
som deras barn gick på, 92 % var nöjda med den skola som deras barn gick på och var 91 % var nöjda 
med det fritidshem som deras barn gick på. Mätning: Enkäten till vårdnadshavare Resurser: Inom befintlig 
budget 
Ansvarig Bedömning
Katarina Sandberg Ej utvärderad 

Nämndsmål  BoU - Andel vårdnadshavare som är nöjda med det inflytande de har på den förskola eller 
fritidshem som deras barn går på ska öka 

Varje invånare ska känna att det är möjligt att påverka och förändra. I enkäten vårdnadshavarnas syn på 
verksamheten 2014/2015 till 2016/2017 upplevde i snitt 90 % av vårdnadshavarna i att de hade inflytande 
på verksamheten på den förskola som deras barn gick på och 79 % av vårdnadshavarna i upplevde att de 
hade inflytande på verksamheten på det fritidshem som deras barn gick på. 
Ansvarig Bedömning 
Katarina Sandberg Ej utvärderad 

Nämndsmål BoU - Minst 95 % av eleverna i Kalmar kommuns skolor upplever att de har möjlighet att på-
verka hur de lär sig saker 

Alla elever ska få ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Deras infly-
tande ska öka med stigande ålder. I enkäten elevernas syn på verksamheten 2013/2014 till 2015/2016 
upplevde i snitt 89 % av eleverna i Kalmar kommun att de hade möjlighet att påverka hur de lär sig saker. 
Mätning: Enkäten till elever Resurser: Inom befintlig budget 
Ansvarig Bedömning 
Katarina Sandberg Ej utvärderad 

Nämndsmål BoU - Minst 95 % av barnen i Kalmar kommuns fritidshem upplever att de kan påverka vad de 
gör på fritidshemmet 

Alla elever ska få ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Deras infly-
tande ska öka med stigande ålder. I enkäten elevernas syn på verksamheten 2013/2014 till 2015/2016 
upplevde i snitt 86 % av eleverna i Kalmar kommun att de hade möjlighet att påverka vad de gör på fri-
tidshemmet. Mätning: Enkäten till barn Resurser: Inom befintlig budget 
Ansvarig Bedömning 
Katarina Sandberg Ej utvärderad 
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Uppdrag Bou Förvaltningschefens gemensamma utvecklingsområden - Att förskolechef ska 
införa och genomföra bedömning av måluppfyllelsen i enlighet med framtagna mätverktyg och 
mätområden 

Den utbildningspolitiska visionen 2016-2019 har som mål att Kalmar kommun 
ska vara en av de trettio bästa skolkommunerna i Sverige. 
Under 2017 har rektor och förskolechef haft som gemensamt utvecklingsområde att arbeta med att ut-
veckla det systematiska kvalitetsarbetet så att det följer upp, analyserar och dokumenterar försko-
lans/fritidshemmet nationella mål i sin helhet. 
Som ett resultat av det arbetet har ett gemensamt verktyg/mall tagits fram för att mäta måluppfyllelsen i 
de båda verksamheterna. Detta ska nu införas och genomföras, så att underlag finns till verksamhetsdialo-
gerna avseende 2019. 
Ansvarig Status 
Zejfa Buljugic Ej påbörjad 

Uppdrag Bou Förvaltningschefens gemensamma utvecklingsområden - Att rektor ska införa 
och genomföra bedömning av måluppfyllelsen i enlighet med framtagna mätverktyg och 
mätområden 

Den utbildningspolitiska visionen 2016-2019 har som mål att Kalmar kommun 
ska vara en av de trettio bästa skolkommunerna i Sverige. 
Under 2017 har rektor och förskolechef haft som gemensamt utvecklingsområde att arbeta med att ut-
veckla det systematiska kvalitetsarbetet så att det följer upp, analyserar och dokumenterar försko-
lans/fritidshemmet nationella mål i sin helhet. 
Som ett resultat av det arbetet har ett gemensamt verktyg/mall tagits fram för att mäta måluppfyllelsen i 
de båda verksamheterna. Detta ska nu införas och genomföras, så att underlag finns till verksamhetsdialo-
gerna avseende 2019. 
Ansvarig Status 
Annelie Olsson Ej påbörjad 

Uppdrag BoU - Arbeta med att förbättra barn och ungas psykiska hälsa 

Skolan ska bidra till att ge alla barn och ungdomar goda framtidsmöjligheter. Det förutsätter att skolan 
som miljö är bra och bidrar till elevernas lärande och hälsa. Många elever klarar sig genom skoltiden utan 
att behöva särskilt mycket mer stöd än det som de får i klassrummet av undervisande lärare. Vissa elever 
behöver extra anpassningar för att skolsituationen och lärandet ska fungera, medan en mindre grupp be-
höver särskilt stöd för att ges likvärdiga möjligheter att klara skolans kunskapskrav. Forskning har visat att 
en lyckad skolgång är den överlägset starkaste skyddsfaktorn mot psykisk ohälsa. Men eftersom skolan 
möter alla barn utgör skolan i sig också en viktig arena för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk 
ohälsa, både utifrån skolans och elevhälsans uppdrag och i samverkan med andra aktörer. På Skolsköters-
kornas hälsosamtal ställs frågor som kan kopplas till psykisk hälsa. Uppdraget anses som uppfyllt när re-
sultatet utifrån svaren på nedanstående frågor förbättrats jämfört med tidigare år. Central elevhälsa ska 
rikta särskilda insatser också på gruppnivå till enheter som uppvisar sämre resultat på frågorna. 
Känner du dig nedstämd eller ledsen? 
Svarsalternativ: Aldrig-Nästan aldrig-Ofta-Nästan varje dag 
Känner du dig stressad i skolan? 
Svarsalternativ: Skala 1 till 10. 
Har du någon vuxen att prata med om du är ledsen eller har problem? 
Svarsalternativ: Ja-Nej 
Ansvarig Status 
Åse Porsefjord Ej påbörjad 
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Förskola och skola – Utbyggnadsplan 

 
Den snabba befolkningsutvecklingen i Kalmar ställer stora krav på utbyggnad av både skola och förskola. 
Förutsättningarna i varje enskilt bostadsområde kan förändras snabbt, nya bostadsprojekt planeras, och vi 
behöver beredskap för att kunna möta nya behov. Antalet barn i förskole- och skolåldrar ökar också 
snabbare än befolkningen som helhet. Fram till år 2025 ökar antalet förskolebarn med ca 680 vilket mots-
varar ca 45 nya förskoleavdelningar. Antalet elever i grundskolan ökar ännu mer, ca 1800 elever, d.v.s. ca 
72 tillkommande klasser. Kommunens förskolor och skolor är i dag i stort sett fullt utnyttjade. Utmaning-
en blir alltså att möta ökningen och bygga ut verksamheten i rätt område och i rätt tid. 
Nedanstående sammanställning beskriver läget i de olika områdena, genomförd och planerad utbyggnad 
eller identifierat behov av utbyggnad. I dagsläget finns 20 förskoleavdelningar i paviljonger. Dessa ersätts 
på sikt vilket innebär att nettoeffekten av förskoleutbyggnad minskar. 
Sammanställningen innehåller även kostenhetens behov när det gäller skola och förskola. Södermöre 
kommundel ingår inte. 

Rockneby 

Samhället har en måttlig barn- och elevökning. Skolan har ett renoveringsbehov och behöver också ett 
tillskott på två klassrum från ht 2020 och framåt. Utbyggnad tas upp längre fram (kommande investe-
ringsplaner). 
 
Investering År Kostnad 
Skola 2 klassrum Framtida projekt  

 

Läckeby 

Även i Läckeby har vi en viss ökning av barn och elever. Antalet elever ökar dock stadigt och skolan har 
behov av fler klassrum. Lösningen här blir att frigöra skollokaler som utnyttjats som förskola. En ny för-
skola med sex avdelningar byggs som ersättning, dels för skollokalerna dels för en äldre förskolepaviljong. 
Nettoutbyggnaden av förskola blir ca två avdelningar. Beräknas färdigt våren 2019. 
 

 

Lindsdal 

Lindsdal har en kraftig befolkningstillväxt. Orsaken är främst utvecklingen av bostäder i Fjölebroområdet. 
Lindsdalsskolan har byggts ut, färdigt 2016. Skolan dimensionerades för den elevutveckling vi kände till 
då. Tillkommande bostadsområden i Lindsdal kan dock förändra behovet. Förskolan i Lindsdal är hårt 
ansträngd. Upphandlingen av den nya förskolan ”Milstenen” avbröts av kostnadsskäl. Det finns också 
behov av att utöka den från ursprungliga fem till sex avdelningar. I väntan på en lösning här kommer yt-
terligare tre nya avdelningar i paviljonger placeras vid Sjöängsskolan. Beräknas klart 1 januari 2018. 
 

 
 
 
 
 

Investering År Kostnad 
Förskola 6 avd   
Kök Åbyskolan?   

Investering År Kostnad 
Förskola 6 avd  ”Milstenen”   
Tillagningskök   
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Snurrom, Vimpeltorpet, Karlssons äng 

Detta är det mest expansiva området i kommunen just nu. I ett första läge, några få år, ca 1 500 bostäder 
för ca 3000 personer. Det innebär ca 250 förskolebarn och 210 elever. En förskola på Snurrom, 4 avdel-
ningar, är hyresupphandlad och är klar i början av 2018. Detta kommer dock bara att klara det första be-
hovet och blir full redan hösten 2018. Vi planerar därför för en förskola på Karlssons äng. Ursprungligen 
sex avdelningar men vi beräknar nu åtta. Denna förskola behöver vara på plats redan innan bostäderna på 
Karlssons äng är klara för inflyttning eftersom bostäder på Snurrom och Norra Vimpeltorpet är klara 
tidigare. Platserna behövs 2019. 
Eleverna i det här området kommer att i ett första läge hänvisas till Funkaboskolan. På längre sikt, med 
ytterligare bostäder i norra Kalmar, behöver vi sannolikt ett helt nytt skolområde med utrymme både för 
skola (med hall för idrott) och förskola. Kanske i anslutning till planerad simhall? 
 

 

Ljusstaden, Norrliden och Björkenäs 

Ljusstaden och Norrliden är kanske det mest barntäta området i Kalmar. 
För att möta behovet har vi placerat fyra avdelningar i paviljonger vid Ljusglimten och tre till kommer nu 
på Kalmarsundsskolans gård. Det innebär att den förskoleutbyggnad i skollokaler (klart 2021) vi planerat 
när högstadiet flyttar från Kalmarsundsskolan redan är intecknad. För att möta framtida behov d.v.s. fler 
bostäder kring Norrliden centrum m.m. planerar vi för en ny förskola i Norrliden, ”Pulkabacken”, med 
sex avdelningar enligt den detaljplan som tagits fram. 
Kalmarsundsskolan, som blir F-6 skola, planeras för maximalt fem paralleller, ca 850 elever. I det läge det 
blir fler elever här ökar argumenten för nytt skolområde vid Snurrom. 
 

  

Djurängen och Funkabo 

Bostadsbyggandet i Djurängen har nu tagit fart. Den gamla Djurängsskolan är riven och en ny skola, F-6, 
skall byggas. Denna kommer också att innehålla fyra förskoleavdelningar med möjlighet till utbyggnad. 
Klar ht 2019? 
I Funkaboområdet finns inte (just nu) så många nya bostäder planerade men antalet barn och elever ökar 
ändå. Funkaboskolan har i dagsläget möjlighet att ta emot fler barn men blir snart full när nya barn kom-
mer från Snurrom, Vimpeltorpet och Karlssons äng. 

 
 
   
 
 

Centrala Kalmar och Oxhagen 

Vi ser en kraftig förtätning av bostäder i centrala Kalmar. Det är också här som antalet elever ökar mest. 
Vasaskolan, Lindöskolan och Kalmarsundsskolan är redan i dag fulla. Den nya Tallhagsskolan, kv Tele-
marken, med bland annat ett nytt högstadium avlastar övriga skolor i centralorten. Vid Tallhagsskolan får 

Investering År Kostnad 
Förskola 8 avd   Karlssons äng   
Tillagningskök?   

Investering År Kostnad 
Förskola 6 avd   ”Pulkabacken”   
Tillagningskök förskola   
Ombyggnad skola   

Investering År Kostnad 
Förskola 4 avd     Djurängsskolan   
Nybyggnad skola  Djurängsskolan   
Tillagningskök   
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också särskolan nya lokaler (Gröndalsskolan). Förskola med åtta avdelningar kommer också att finnas här. 
Samtliga verksamheter beräknas starta ht 2020 med Kifab som hyresvärd. 
Den nya Förskolan Lindö med 6 avdelningar och Ob-omsorg är nu klar. I samband med detta byggs ny 
entré till skolan och skolgården görs om. 
Vi undersöker också möjligheterna att hyresupphandla en mindre förskola på Fredriksskans (två avd.) 
 

   

Oxhagen 

Kv Flodhästen (Rifatomten) kommer om några år att utvecklas till ett större bostadsområde med ca 600 
bostäder. Befintlig skola i området drivs i dag som friskola. Möjligtvis kan denna skola också klara elevök-
ningen i området. 
Förskolan Topasen i Oxhagen kommer på sikt att behöva renoveras/ersättas och kan då också byggas ut. 
Förutsätter dock en planändring så att behovet av friytor kan tillgodoses. 
 

 

Södra centralorten 

I området byggs en hel del nya bostäder. ”Kajalen” är klar och relativt snart även ”Kungsljuset”. Till detta 
kommer flera projekt t.ex. runt T-bryggan. Även utan bostadsbyggande är elevökningen stor. Vasaskolan 
kommer att vara mycket trång under några år innan högstadieeleverna flyttar till Tallhagsskolan. 
Vasaskolans kök har omfattande renoveringsbehov. Utredning om åtgärder pågår. 
Falkenbergsskolan byggs nu till och om för att ersätta den gamla paviljongen ”Hus 10”. Beräknas färdigt 
ht 2018. 
Skolan dimensioneras för ca 500 elever. Det innebär att även matsalen behöver utökas och köket byggas 
om. Skolan tar i dag emot högstadieeleverna från Rinkabyholm. På längre sikt kommer dessa elever att gå i 
Rinkabyholm. 
Förskolan Vallmon byggs ut med fyra avdelningar. Beräknas färdigt oktober 2018. 
 

  

Rinkabyholm (Södra staden) 

I samband med omfattande planer på nya bostäder i Rinkabyholm har också ett nytt verksamhetsområde 
för skola (på sikt F-9), förskola, sporthall, bibliotek, m.m. planerats. Skolan kommer att byggas ut i etapper 
med ett högstadium som sista del. Detta sker dock först när befolkningsunderlaget ökat.   
Planerna för bostäder, Södra staden etapp 1 och 2, innehåller ca 480 bostäder med en befolkningsökning 
på ca 1100 personer. Av dessa räknar vi med att 110 är förskolebarn och 90 elever. Fler etapper av bo-
stadsbyggande kommer senare och ökar då barn- och elevunderlaget. 
Redan i dag är Rinkabyholmsskolan trång och fler skollokaler behövs redan om något år. Den första ut-
byggnaden av den nya skolan kommer att vara den mest kostnadsdrivande eftersom det då behövs kök, 
matsal, idrottshall och övrig infrastuktur kring en skola. 
Även förskolan har i dagsläget för få platser och vi har nu fyra förskoleavdelningar i paviljonger. Den nya 
förskolan byggs tillsammans med skolan med gemensamt kök och vi räknar i dag med sju förskoleavdel-
ningar. Dessa ersätter till viss del paviljonger och nettoeffekten dvs. nya platser motsvarar tre avdelningar.   

Investering År Kostnad 
Entré och skolgård Lindöskolan   

Investering År Kostnad 
Utbyggnad/renovering förskola Topasen Framtida projekt  
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Fortsatt planering för ytterligare bostäder i Rinkabyholm kommer att innebära att den förskola vi planerar 
för i dag inte kommer att räcka till på sikt. Det finns ännu inte underlag för att beräkna det behovet. 
 

* ”Lågstadie” resp. ”Mellanstadie” är endast arbetsnamn. Fördelningen av elever och årskurser mellan de 
två skolorna i Rinkabyholm beslutas av rektor. 
 

Smedby 

Totalt sett finns för mycket skollokaler i Smedby. Detta ser ut att bestå ytterligare några år. Från och med 
ht 2017 kommer därför all skolverksamhet i Smedby att koncentreras till Tingbydalsskolan och Bar-
kestorpsskolan. Detta skapar en effektivare skolenhet för personal, elever och kost. Barkestorpsskolan kök 
renoveras och byggs ut och därmed kan befintliga kök och matsalar på Silverbacksskolan och Tingbydals-
skolan tas bort. Förändringen kräver att matsalen på Barkestorpsskolan byggs ut så att alla elever i Smedby 
äter där. Tingbydalsskolans kök och matsal byggs om till skollokaler. Silverbacksskolan utgår som skola 
men avsikten är att till vissa delar förändra till förskola.  
 
Utredning om förutsättningar och möjligheter pågår.  Behovet av fler förskoleplatser beräknas till två av-
delningar på kort sikt. Fler om bostadsbyggandet tar fart. 
 

 

Trekanten 

I dagsläget finns balans mellan tillgång och behov av lokaler för skola och förskola i Trekanten. Läget 
kommer att förändras när nya bostäder byggs i framtiden. Ett planarbete för ny bebyggelse pågår. Här 
kommer också att planeras plats för en ny förskola. En ny förskola kommer då även att ersätta delar av 
befintlig förskola som har stora åtgärdsbehov.  

 
 

Investering År Kostnad 
Skola etapp 1 ”Lågstadie” *   
Skola etapp 2 ”Mellanstadie”*   
Kök och matsal   
Förskola 7 avd.   

Investering År Kostnad 
Ombyggnad kök, Barkestorp   
Utbyggnad matsal, Barkestorp   
Ombyggnad av kök/matsal till klassrum,  
Tingbydalsskolan 

  

Ombyggnad till förskola, Silvergärdsskolan   

Investering År Kostnad 
Utbyggnad/ersättning förskola  Framtida projekt  


