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ÄRENDEN Sid

1 Godkännande av kungörelse

2 Godkännande av dagordning

3 Öland en kommun; genomförande av folkomröstning
Fullmäktigeförsamlingarna i de två kommunerna beslutade hösten 2017 att 
starta upp en process med namnet ”Öland en kommun?”. Som styrgrupp 
till projektet utsågs presidierna i de två fullmäktigeförsamlingarna, 
presidierna i kommunstyrelserna samt de två kommuncheferna som 
adjungerade.
Styrgruppen lade 2018-11-20 förslag till respektive kommunfullmäktige. 

På förslag av styrgruppen till projektet Öland en kommun föreslår 
kommunstyrelsen 2018-11-27 § 239 kommunfullmäktige
att genomföra folkomröstning i enlighet med lagen (1994:692) om 

kommunala folkomröstningar i frågan ”Öland en kommun?”.
att folkomröstningen ska hållas i samband med valet till EU-parlamentet 

2019.
att följande svarsalternativ ska vara föremål för folkomröstningen under 

huvudfrågeställningen ”ska Borgholms och Mörbylånga slås ihop till 
Ölands kommun”: Ja, Nej och Blank

att nuvarande styrgrupp ersätts med de nyvalda presidierna i kommun-
fullmäktige och kommunstyrelse.

att styrgruppen får i uppdrag att ta fram förslag på valsedlar och de ytter-
ligare bestämmelser som erfordras enligt lagen (1994:692) om kom-
munala folkomröstningar utöver de som ska beslutas av respektive 
valnämnd som ansvarar för valets genomförande

2016/191 
106

2-25

Tillkommande ärenden från sammanträdet 2018-12-10

4 Val - miljö- och hållbarhetsberedning 2019-01-01-2022-12-31; 7 
ledamöter, personliga ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice 
ordförande
Valberedningen föreslår 2018-11-13 kommunfullmäktige att välja personer 
enligt protokollsutdrag till de politiska uppdragen.

2018/218 
116

26-27
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5 Val - Stiftelsen Ersättningsfonden för utsyningsförmånen på Böda 
kronopark 2019-2022; 10 ledamöter, personliga, ersättare, ordförande 
och 2 revisorer
Valberedningen föreslår 2018-11-13 kommunfullmäktige att välja personer 
enligt protokollsutdrag till de politiska uppdragen.

2018/218 
116

28

6 Val - Magnussons Minnesfond 2019-01-01--2022-12-31; 7 ledamöter
Valberedningen föreslår 2018-11-13 kommunfullmäktige att välja personer 
enligt protokollsutdrag till de politiska uppdragen.

2018/218 
116

29

7 Val - Kalmarsunds Gymnasieförbund, förbundsdirektionen 2019-01-
01--2022-12-31; 2 ledamöter, personliga ersättare och 1 revisor med 
ersättare
Valberedningen föreslår 2018-11-13 kommunfullmäktige att välja personer 
enligt protokollsutdrag till de politiska uppdragen.

2018/218 
116

30

8 Val - Kommunförbundet Kalmar län 2019-01-01--2022-12-31; 1 ombud 
med personlig ersättare
Valberedningen föreslår 2018-11-13 kommunfullmäktige att välja personer 
enligt protokollsutdrag till de politiska uppdragen.

2018/218 
116

31

9 Val - Kalmarsunds överförmyndarnämnd 2019-01-01--2022-12-31; 2 
ledamöter och ersättare
Valberedningen föreslår 2018-11-13 kommunfullmäktige att välja personer 
enligt protokollsutdrag till de politiska uppdragen.

2018/218 
116

32

10 Val - gode män vid fastighetsbildning 2019-01-01--2022-12-31, 3 med 
sakkunskap i tätortsförhållanden och 4 med sakkunskap i jordbruks-
frågor
Valberedningen föreslår 2018-11-13 kommunfullmäktige att välja personer 
enligt protokollsutdrag till de politiska uppdragen.

2018/218 
116

33

11 Val - representant till styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar 
län 2019-04-01--2023-03-31; 1 representant med ersättare
Valberedningen föreslår 2018-11-13 kommunfullmäktige att välja personer 
enligt protokollsutdrag till de politiska uppdragen.

2018/218 
116

34

12 Val - kommunalförbundet Sydarkivera 2019-01-01--2022-12-31; 1 
representant med ersättare
Valberedningen föreslår 2018-11-13 kommunfullmäktige att välja personer 
enligt protokollsutdrag till de politiska uppdragen.

2018/218 
116

35

13 Val - ombud att representera Borgholms kommuns A-aktier vid 
Borgholm Energi Elnät AB:s bolagsstämmor 2019-2022; 1 ordinarie 
med ersättare
Valberedningen föreslår 2018-11-13 kommunfullmäktige att välja personer 
enligt protokollsutdrag till de politiska uppdragen.

2018/218 
116

36

14 Val - ombud att representera Borgholms kommuns B-aktier vid 
Borgholm Energi Elnät AB:s bolagsstämmor 2019-2022; 1 ordinarie 
med ersättare
Valberedningen föreslår 2018-11-13 kommunfullmäktige att välja personer 
enligt protokollsutdrag till de politiska uppdragen.

2018/218 
116

37

15 Val - ombud Borgholm Energi Elnät AB:s aktieinnehav vid Borgholm 
Energi AB:s bolagsstämmor 2019-2022; 1 ordinarie med ersättare
Valberedningen föreslår 2018-11-13 kommunfullmäktige att välja personer 

2018/218 
116

38
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enligt protokollsutdrag till de politiska uppdragen.

16 Val - ombud Energikontor Sydost 2019-2022; 1 ombud med ersättare
Valberedningen föreslår 2018-11-13 kommunfullmäktige att välja personer 
enligt protokollsutdrag till de politiska uppdragen.

2018/218 
116

39

17 Delårsrapport 2018 med utlåtande; Kalmarsunds Gymnasieförbund
Kommunstyrelsen överlämnar 2018-11-27 § 240 delårsrapporten till 
kommunfullmäktige.
Revisorernas utlåtande går direkt till kommunfullmäktige.

2018/260 
041

40-97

18 Delårsrapport 2018 med granskning, Regionförbundet Kalmar län
Kommunstyrelsen överlämnar 2018-11-27 § 241 delårsrapporten till 
kommunfullmäktige.
Revisorernas utlåtande går direkt till kommunfullmäktige.

2018/261 
106

98-155

19 Interpellation (Per Lublin ÖP) – svar från kommunstyrelsens 
ordförande gällande vänthallen i Borgholm
Kommunfullmäktige gav 2018-11-19 rätt att ställa interpellationen

156-157

- - - - - - Skickas digitalt 2018-12-10 och 2018-12-11
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-27 239

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 239 Dnr 2016/191 106 KS

Öland en kommun; Slutrapport och förslag till vidare hantering

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att genomföra folkomröstning i enlighet med lagen (1994:692) om 

kommunala folkomröstningar i frågan ”Öland en kommun?”.
att folkomröstningen ska hållas i samband med valet till EU-parlamentet 

2019.
att följande svarsalternativ ska vara föremål för folkomröstningen under 

huvudfrågeställningen ”ska Borgholms och Mörbylånga slås ihop till 
Ölands kommun”:
Ja, Nej och Blank

att nuvarande styrgrupp ersätts med de nyvalda presidierna i kommunfull-
mäktige och kommunstyrelse.

att styrgruppen får i uppdrag att ta fram förslag på valsedlar och de ytter-li-
gare bestämmelser som erfordras enligt lagen (1994:692) om kom-mu-
nala folkomröstningar utöver de som ska beslutas av respektive val-
nämnd som ansvarar för valets genomförande.    

Vidare föreslås presidiet i kommunfullmäktige att kalla till extrasammanträde 
18 december klockan 16:00 då ärendet ska lyftas.

Ärendebeskrivning
Styrgruppen till projektet Öland en kommun föreslår i protokoll 2018-11-20 
§ 4 respektive kommunfullmäktige
att genomföra folkomröstning i enlighet med lagen (1994:692) om 

kommunala folkomröstningar i frågan ”Öland en kommun?”.
att folkomröstningen ska hållas i samband med valet till EU-parlamentet 

2019.
att följande svarsalternativ ska vara föremål för folkomröstningen under 

huvudfrågeställningen ”ska Borgholms och Mörbylånga slås ihop till 
Ölands kommun”:
Ja, Nej och Blank

att nuvarande styrgrupp ersätts med de nyvalda presidierna i kommunfull-
mäktige och kommunstyrelse.

att styrgruppen får i uppdrag att ta fram förslag på valsedlar och de ytter-
ligare bestämmelser som erfordras enligt lagen (1994:692) om kom-
munala folkomröstningar utöver de som ska beslutas av respektive 
valnämnd som ansvarar för valets genomförande.    
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-27 239

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2017-10-16 § 163.
Styrgruppens protokoll 2018-11-20 § 4.
Slutrapport.
Processbeskrivning.
Tjänsteskrivelse 2018-11-21 med förslag att överlämna till kommunfullmäkti-
ge att besluta om att genomföra folkomröstning.

Bedömning
Fullmäktigeförsamlingarna i de två kommunerna beslutade hösten 2017 att 
starta upp en process med namnet ”Öland en kommun?”. Som styrgrupp till 
projektet utsågs presidierna i de två fullmäktigeförsamlingarna, presidierna i 
kommunstyrelserna samt de två kommuncheferna som adjungerade. Stefan 
Carlsson anlitades som projektledare för att sammanställa ett underlag uti-
från styrgruppens projektdirektiv vilket framgår av bifogad slutrapport.

Vid styrgruppens sammanträde 2018-11-20 hade styrgruppen att lägga för-
slag till respektive kommun om fortsatt arbete med ”Öland en kommun?”. Två 
huvudalternativ fanns att ta ställning till vid sammanträdet;

Alternativ 1; Genomföra folkomröstning i frågan ”Öland en kommun?” i sam-
band med valet till EU-parlamentet 2019.

Alternativ 2; Avsluta projektet Öland en kommun och ge respektive kom-
mun-chef i uppdrag att ta fram en strategi för fortsatt samverkan kommuner-
na emellan och återkomma senare i frågan om formell sammanslagning av 
kommunerna. 

Dagens sammanträde
Yrkanden
Annette Hemlin (FÖL) yrkar avslag på förslaget att genomföra folkomröstning.

Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till förslaget att genomföra folkomröstning.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall till och avslag på 
förslaget att genomföra folkomröstning, vilka ska ställas under proposition. 

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder förslaget 
att genomföra folkomröstning. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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PROCESSBESKRIVNING INFÖR EN EVENTUELL FOLKOMRÖSTNING OM 
ÖLAND EN KOMMUN.

1. Styrgruppen för projektet föreslog 2019-11-20  respektive 
fullmäktigeförsamlingar att en folkomröstning ska genomföras i 
anslutning till EU-valet i maj 2019.

2. Fullmäktige i de två kommunerna beslutar i december i enlighet 
med styrgruppens förslag.

3. Valnämnden får uppdraget att genomföra den formella delen 
av folkomröstningen.

4. Anmälan görs till valmyndigheten om att en folkomröstning 
kommer att genomföras.

5. Styrgruppen får ansvaret för att förutsättningarna finns för en 
kampanj för ja respektive nej till en sammanläggning under 
våren 2019.  Styrgruppen tar också fram nödvändig information 
till allmänheten inför omröstningen.

6. Vid fullmäktigeförsanlingarnas möte i januari avsätts medel för 
folkomröstningens genomförande.
- Administrativa kostnader 
- Resurser till ja respektive nej kampanjerna
- Kostnader för samhällsinformationen

7. Folkomröstningen genomförs den 26 maj i anslutning till EU-
valet.

8. Folkomröstningsresultatet sammanställs för varje kommun. 
Resultatet är rådgivande och de två kommunerna beslutar om 
hur man vill gå vidare.
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9. Om de båda kommunerna beslutar att gå vidare med en 
kommunsammanläggning görs en förfrågan till regeringen om 
att få påbörja sammanläggningsarbetet. 

10 . Kammarkollegiet bereder ärendet till regeringen. I denna 
beredning görs en bedömning av om det finns bestående 
fördelar med att bilda en kommun på Öland.

11 . Regeringen ger ”grönt ljus” under hösten 2019 till att starta 
sammanläggningen och utser ett antal politiker till att vara så 
kallade sammanläggningsdelegerade. Denna politikergrupp har 
till uppgift att dels skapa den nya organisationen dels successivt 
fatta större beslut som har påverkan efter det att den nya 
kommunen är på plats.

12 . Val till kommun Öland genomförs 2022.
13 . Den nya kommunen börjar verka  2023.
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Sammanträdesprotokoll sid 1 (3)

Sammanträdesdatum
2018-11-20

PROTOKOLLET ANSLÅS UNDER TIDEN ………….-…..….-…..….   /   …..…….-……….-……... SIGN ………

Plats och tid KS-rummet, Stadshuset Borgholm kl. 13:00-14:30

Beslutande Eva-Lena Israelsson, Ordförande (S) 
Kjell Magnusson (C)
Margareta Lööf- Johansson (S)
Anna-Kajsa Arnesson (C)
Henrik Yngvesson (M)
Matilda Wärenfalk (S)
Kent Ingvarsson                                      (M)
Marcel van Luijn (M)
Daniel Nilsson (C)

Övriga närvarande Stefan Carlsson, projektledare 
Ann Willsund, kommundirektör Mörbylånga
Jens Odevall, kommunchef Borgholm 

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Borgholms stadshus 2018-11-21

Underskrifter Sekreterare
Jens Odevall

Ordförande
Eva-Lena Israelsson 

Justerande
Marcel van Luijn
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Sammanträdesprotokoll sid 2 (3)

Sammanträdesdatum
2018-11-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§1 Val av justerare
Marcel Van Luijn utses att justera dagens protokoll. 

§ 2 Föregående protokoll/minnesanteckningar
Styrgruppen beslutar 
att lägga föregående anteckningar till handlingarna.

§ 3 Godkännande av dagordning
Styrgruppen beslutar 
att godkänna dagordningen.

§ 4 ”Öland en kommun?” – förslag till kommunfullmäktige

Bakgrund
Fullmäktigeförsamlingarna i de två kommunerna beslutade hösten 2017 att inleda en
process med namnet ”Öland en kommun?”. Som styrgrupp till projektet utsågs presidierna i
de två fullmäktigeförsamlingarna, presidierna i kommunstyrelserna med de två kommuncheferna 
som adjungerade. Stefan Carlsson anlitades som projektledare för att sammanställa ett underlag ut-
ifrån styrgruppens projektdirektiv, vilket framgår av bifogad slutrapport.

Beslutsförslag
Styrgruppen har att lägga förslag till respektive kommun om fortsatt arbete med ”Öland en kom-
mun?”. Två huvudalternativ finns att ta ställning till vid dagens sammanträde.

Alternativ 1
Genomföra folkomröstning i frågan ”Öland en kommun?” i samband med valet till EU-parlamentet 
2019.

Alternativ 2
Avsluta projektet Öland en kommun och ge respektive kommunchef i uppdrag att ta fram en strategi 
för fortsatt samverkan kommunerna emellan och återkomma senare i frågan om formell samman-
slagning av kommunerna. 

Beslut

Styrgruppen föreslår respektive kommunfullmäktige

att genomföra folkomröstning i enlighet med lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar i 
frågan ”Öland en kommun?”.
att folkomröstningen ska hållas i samband med valet till EU-parlamentet 2019.

9



Sammanträdesprotokoll sid 3 (3)

Sammanträdesdatum
2018-11-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att följande svarsalternativ ska vara föremål för folkomröstningen under huvudfrågeställningen ”ska 
Borgholms och Mörbylånga slås ihop till Ölands kommun”:
Ja, Nej och Blank
att nuvarande styrgrupp ersätts med de nyvalda presidierna i kommunfullmäktige och kommun-sty-
relse.
att styrgruppen får i uppdrag att ta fram förslag på valsedlar och de ytterligare bestämmelser som 
erfordras enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar utöver de som ska beslutas av 
respektive valnämnd som ansvarar för valets genomförande.    

Härutöver beslutar styrgruppen

att inför behandlingen i respektive kommun komplettera utredningen med bilagd processbeskrivning 
om vad som händer vid ett eventuellt ja i de bägge kommunerna till att bilda en kommun. 

Protokollsanteckningar 
Kjell Magnusson (C) och Margareta Lööf-Johansson (S) anmäler avvikande mening då de föredrar 
alternativ 2 (samverkan).

§ 5 Nästa möte
Styrgruppen beslutar att nästa möte äger rum den 28 december kl. 10:00 i Färjestaden under förut-
sättning att de båda fullmäktigeförsamlingarna beslutar att genomföra folkomröstningen.
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1. Inledning

Den 7 juni 2009 genomfördes en folkomröstning om en sammanläggning av de två 
kommunerna på Öland. Svaret från befolkningen var nej. Nejsidan fick 56 % och jasidan 
41,1%. I Borgholms kommun blev resultatet ett ja men i Mörbylånga röstade invånarna nej. 
Anledningen till resultatet kan vi naturligtvis bara spekulera om. Många hävdar att de 
ekonomiska skillnaderna mellan kommunerna var en starkt bidragande orsak till resultatet. 
Dessutom var det mycket diskussioner om var kommuncentrum skulle ligga. Det fanns heller 
inget tydligt politiskt ledarskap för de båda sidorna.

Det har inte förekommit några kommunsammanläggningar i Sverige sedan 1970-talet. Sedan 
dess har kommunerna istället ökat den interkommunala samverkan. Den ökade kraftigt 
framförallt under 1990- och 2000-talet. Under senare år har dock frågan om 
sammanläggningar aktualiserats på nytt.

I Sverige har regeringen tillsatt en parlamentarisk utredning som bland annat ska undersöka 
behovet av sammanläggningar, ökad samverkan eller annan uppgiftsfördelning i samhället. 
Detta för att öka kommunernas kapacitet att hantera sina utmaningar. Utredningen har redan 
kommit, med ett delbetänkande om möjligheterna till avtalssamverkan mellan kommunerna. 
Riksdagen har också beslutat om ändrad lagstiftning som innebär att avtalssamverkan tillåts 
på de flesta av kommunernas verksamhetsområden.

Under 2017 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på uppdrag av 
Ölandskommunerna en utredning som studerade förutsättningarna för en sammanslagning. 
Denna utredning gjorde en genomgång av de administrativa förutsättningarna såsom 
organisation, ekonomi och påverkan på den kommunala servicen. Utredningen kan med 
fördel läsas som en del i beslutsunderlaget inför beslutet i december.

Jag har valt att hålla denna rapport relativt kort. Istället bifogas ett antal filer som bilagor. För 
att få ett fullödigt beslutsunderlag bör dessa bilagor läsas. Jag sammanfattar direkt i 
rapporten de flesta av dessa bilagor:

 SKL utredningen 
http://www.sou.gov.se/kommunutredningen
Sammanfattning av kommunutredningens delbetänkande ”En generell rätt till 
kommunal avtalssamverkan” 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-
utredningar/2017/10/sou-201777

 Sammanfattning av forskningsrapport till kommunutredning. ”Strukturella reformer 
riktade mot den kommunala nivån i Danmark, Finland och Norge 200-2018”

 Underlag till dialogmötena och resultatet av medborgarundersökningen:
www.morbylanga.se/olandenkommun
www.borgholm.se/olandenkommun
Fritextsvar i medborgarundersökningen

Detta underlag behandlas i styrgruppen för projektet den 12 oktober. Därefter genomförs en 
workshop den 8 november med de nya fullmäktigeförsamlingarna. Slutligen fattas 
vägvalsbeslut i fullmäktige i december.

Projektledaren står för de slutsatser som finns i denna rapport.
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1. Upplägg av projektet ”Öland en kommun?”

Fullmäktigeförsamlingarna i de två kommunerna beslutade hösten 2017 att starta upp en 
process med namnet ”Öland en kommun?”. Som styrgrupp till projektet utsågs presidierna i 
de två fullmäktigeförsamlingarna, presidierna i kommunstyrelserna samt de två 
kommuncheferna som adjungerade. En projektledare anställdes på halvtid. 
Fullmäktigeordförandena och kommuncheferna utgör en arbetsgrupp för projektet.

Styrgruppen har beslutat om följande punkter som direktiv till processen:

 Utredningen ska bedrivas som en process där vi ska diskutera alternativa framtida 
strukturer för den kommunala organisationen. 

 Tre alternativ ska värderas:
- att vi arbetar kvar i nuvarande struktur med två kommuner.
- att vi ökar samarbetet radikalt i förhållanda till idag.
- att en folkomröstning om en eventuell sammanslagning av kommunerna görs i 
anslutning till EU-valet i maj månad 2019.

 En dialog ska genomföras med medborgarna och de politiska partierna om 
framtidens kommunala organisation på Öland 

 Beslut om val av alternativ ska fattas av de två fullmäktigeförsamlingarna i december 
2018.

 En sammanslagning med Kalmar ska inte ingå i utredningen.
 En analys ska göras av vilken omvärld och utmaningar en framtida organisation ska 

hantera.
 En opinionsundersökning ska genomföras till samtliga hushåll på Öland.

3. Från sockenkommuner till en kommun på Öland?

Det är på sin plats att vi inledningsvis gör en historisk betraktelse över hur Ölands 
administrativa tillhörighet och indelning har utvecklats över tiden. Det finns naturligtvis många 
argument för och emot de olika alternativen till en ny organisation som tar sin utgångspunkt i 
historien. Den slutsatsen blir extra stark utifrån de diskussioner som fördes under 
medborgardialogen. 

3.1 Landskap
Öland är ett eget landskap, till ytan Sveriges minsta. Landskap är en äldre indelning som 
sedan 1634 helt saknar administrativ betydelse, men är en stark grund för kulturell identitet. 
De flesta människor anger landskapet som sin hembygd snarare än länet. Få ölänningar 
skulle troligen presentera sig som ”från Kalmar län”. Landskapen används mycket i kulturella 
sammanhang och för marknadsföring i turistnäringen. Öland är i detta sammanhang ett 
mycket starkt varumärke, välkänt för sin säregna geologi, natur, kultur och sitt klimat.

3.2 Län
Sedan regeringsformen 1634, när Sverige indelades i län, har Öland varit en del av Kalmar 
län, men bildade en kort tid, mellan 1819 och 1826, ett eget län. 

3.3 Härader 
Härader är ett historiskt område kring en tingsplats för rättsliga frågor. Häraderna fick fastare 
geografiska gränser i och med att kyrksocknar etablerades på 1100- och 1200-talen. 
Socknarna utgjorde därefter delar av ett härad. I härader och socknar utövades den 
kommunala självstyrelsen på landsbygden, i rättskipning och en del kommunala politiska 
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beslut. Öland var indelat i Algutsrums, Gräsgårds, Möckleby, Runstens, Slättbo och Åkerbo 
härad. Tidigare fanns också Förbo och Hulterstads härad.
Häradernas olika funktioner försvann gradvis genom kommunreformer, andra administrativa 
reformer och lagändringar.

3.4 Socknar
Socken är ett gammalt namn på landsortsförsamling i folkkyrkor, kyrksocken, som även kom 
att få funktion som borgerlig landskommun, sockenkommun, och beskattningsenhet, 
jordebokssocken. 
Alla socknens ärenden sköttes på sockenstämman.  Kyrksocknen och sockenkommunen 
avskaffades som administrativ enhet vid kommunreformen 1862. Jordregistersocknen 
användes fram till fastighetsdatareformens genomförande 1976–1995. Socknarna är 
fortfarande en registerenhet i historiska arkiv och var underlag till distriktsindelningen 2016 
som ersatte svenska kyrkans församlingar i folkbokföringen och fastighetsregistret. Öland 
har 33 socknar, som liksom landskapet är en grund för kulturell identitet.

3.5 Kommunreformer 
Sverige har genomgått tre landsomfattande kommunreformer. Alla har haft syftet att öka det 
lokala självstyret, genom indelning i administrativt funktionella och ekonomiskt bärkraftiga 
enheter. 

3.6 Kommunreform 1862
1862 års kommunalförordningar är ursprunget till dagens kommunssystem med lokalt 
självstyre. Med socknarna som grund indelades Sverige i 2500 kommuner, varav 88 städer. I 
princip var alltså varje socken på Öland en egen kommun. En diskussion fanns redan tidigt 
nationellt om inte socknarna var för små, och att man i stället borde valt häraden som bas för 
en kommunal enhet. 

3.7 Kommunreform 1952
De små, sockenbaserade kommunerna hade efter befolkningsomflyttning och urbanisering 
svårt att klara de allt större uppgifter de fick. På Öland bildades landskommunerna 
Gärdslösa, Mörbylånga, Köpingsvik, Ottenby, Torslunda och Ölands-Åkerbo samt Borgholms 
stad. 

3.8 Kommunreform 1971
Kommunreformen 1952 visade sig ganska snart inte vara tillräckligt genomgripande. En 
enhetlig kommuntyp infördes enligt centralortsprincipen. Samtliga tidigare landskommuner, 
städer och köpingar ombildades till enbart kommuner. Nu bildades Borgholms kommun, som 
1974 införlivade Ölands-Åkerbo kommun, och Mörbylånga kommun, som 1974 införlivade 
Torslunda kommun.

3.9 Öland en kommun
Den 7 juni 2009, samma dag som Europaparlamentsvalet, röstade ölänningarna om att slå 
samman Borgholms och Mörbylånga kommuner till en kommun. Nej-sidan segrade med 
56,0% mot ja-sidans 41,1%. Motståndet mot en gemensam kommun var starkare i 
Mörbylånga kommun än i Borgholms kommun.

4. Omvärld, utmaningar och värderingar

En förändring i den kommunala organisationen måste naturligtvis svara upp mot den 
omvärld, de värderingar och utmaningar som finns för framtiden. En viktig del i de 
medborgardialoger som genomfördes under maj 2018 var en diskussion om vilka utmaningar 
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som Sveriges kommuner står inför.  En del i underlaget – för medborgardialogerna - var 
därför den statliga kommunutredningens analys. Utmaningarna som är specifika för Ölands 
kommuner diskuteras också. (se underlag www.)
Utifrån denna dialog formulerade vi åtta utmaningar som vi också ställde frågor om i 
medborgarundersökningen. Utmaningarna var utifrån vad respondenterna ansåg vara 
viktigast.

 En stark kommunal ekonomi.
 En god service till de äldre.
 Att vårda Ölands unika värden.
 Att hantera miljö och klimat.
 Att det finns en väl fungerande demokrati.
 Att det går att rekrytera bra kompetens. 
 Att vi får fler att flytta till Öland 
 Det är viktigt att Öland har en stark röst i omgivningen.

 Det finns en stor mängd synpunkter i fritext från de som svarade på enkäten om hur man ser 
på framtiden hittar man här.

5. Dialogmöten i maj 2018

Styrgruppen beslutade i sina direktiv att en dialog ska genomföras med medborgarna och de 
politiska partierna om hur framtidens kommunorganisation ska utformas. Denna diskussion 
ska ta sin utgångspunkt i de utmaningar som kommunerna har generellt och 
ölandskommunerna specifikt. De viktigaste utmaningarna redovisades i kapitel 4. 
Styrgruppen godkände en plan för dialogen innehållande sex medborgarmöten på Öland 
under maj månad. Dessutom erbjöds de politiska partierna möjligheten att få en föredragning 
och diskussion med projektledaren.

Projektledaren har också genomfört ett ytterligare medborgarmöte, deltagit i tre 
Rotarymöten, ett möte med högstadieeleverna i Borgholm och ett frukostmöte i Sandvik. 

Uppskattningsvis har ca 600 personer deltagit i dessa möten. Deltagarna vid 
medborgarmötena har till stor del haft en hög medelålder och varit intresserade av 
samhällsfrågor. Det relativt låga deltagandet har säkert sin förklaring i ett stort antal faktorer. 
Vi vet att intresset för samhällsstrukturer generellt sätt är lågt hos medborgarna. Det är det 
som kommer ut ur strukturerna som är av intresse utifrån ett medborgarperspektiv. 
Nedläggning av glesbygdsskolor tilldrar sig mer intresse än frågor om 
kommunsammanläggningar.

Dialogen vid mötena var mycket konstruktiv och många bra argument diskuterades för de 
olika alternativen. Grunden för diskussionen har varit ett presentationsmaterial som tagits 
fram av projektledaren och godkänts av styrgruppen. Presentationsmaterialet hittar ni här.

Vid mötena fanns både argument för och emot en kommunsammanläggning. De som 
argumenterar för en kommunsammanslagning använder framförallt följande argument:

 De viktigaste är att vi får en effektiv organisation som kan hantera skattepengarna på 
ett bra sätt. 

 Varumärkesfrågan är viktig för många. Öland är ett starkt varumärke som skulle 
kunna bli ännu starkare om en kommun bildades under namnet Öland.

 Många anser att det i framtiden kommer en tvingande kommunreform där det bildas 
en kommun där även Kalmar ingår. För att stå stark i en sådan förändring är det 
viktigt att Öland är en kommun.
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 Den förändringsprocess som en sammanläggning innebär ger möjligheter till att 
skapa nytänkande i den kommunala organisationen.

 Vi får möjlighet att dra nytta av digitaliseringen fullt ut när vi skapar en ny 
organisation. Kan digitaliseringen skapa en decentraliserad organisation?

 En sammanfattande positiv uppfattning är att en kommun på Öland skapar 
förutsättningar för en ökad styrka som blir viktig i såväl regional som nationellt 
perspektiv.

De som känner sig osäkra om vilket av alternativen som är det rätta eller som är direkt 
motståndare till en sammanslagning använder framförallt följande argument:

 Många har varit med under flera sammanslagningar. Sockensammanslagningar och 
koimmunsammanläggningar har alltid inneburit centralisering till de större orterna och 
att glesbygden har fått betala ett högt pris med sämre service som resultat.

 Känslan av att vara bortglömd är mest påtaglig utanför Borgholm och Färjestaden. 
Det finns en stark kritik mot de politiska ledningarna att man inte ser behoven utanför 
de större orterna.

 Ett flertal påpekar att demokratin kommer att skadas om Öland blir en kommun. 
Avståndet till de förtroendevalda blir längre och ansvarsutkrävandet otydligare.

 Många menar också att en så omfattande förändringsprocess som en 
sammanslagning av kommunerna innebär kommer att vara kostsam. Kommunerna är 
väldigt olika när det gäller kultur och struktur och de kommer vara svårt att skapa en 
ny organisation.

6. Medborgarundersökning

I augusti månad svarade 3144 ölänningar på en enkät där de gav sina synpunkter på hur 
framtidens kommunala bör utformas. Målet med undersökningen har varit:

 Att klargöra hur ölänningarna ställer sig till de tre alternativen sammanslagning, att 
låta kommunerna finnas kvar som idag, samt markant ökad samverkan.

 Att bättre förstå vilka motiv och förklaringar som ligger bakom medborgarnas 
ställningstaganden mellan de tre alternativen.

 Att se eventuella skillnader i uppfattningen mellan åldersgrupper, kön eller 
bostadsort.

 Att ge fler ölänningar ges chansen att komma till tals i frågan om 
kommunsammanläggning.

Den öppna undersökningsformen är vald för att i så stor utsträckning kanalisera 
uppfattningar som finns hos ölänningarna. Vi ville sätta trösklarna så låga som möjligt för att 
delta och därför publicerade vi undersökningen helt öppet. Att över 3000 personer väljer att 
delta överstiger med råge våra förväntningar.

Det hade inte varit några problem att istället göra en OSU-undersökning (obundet 
slumpmässigt urval) till exempel över telefon, för att uppnå en ur statistisk synvinkel mer 
tillförlitlig undersökning. Men då skulle vi ha missat möjligheten att verkligen kanalisera 
uppfattningar, farhågor och förhoppningar på bredare front. Det har vi lyckats med nu och det 
gynnar verkligen den fortsatta processen.

De svar som tagits bort har gjorts så med varsam hand för att vi inte av oaktsamhet ska 
radera ett någons uppriktiga svar. Vi har under hela undersökningsperioden övervakat 
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deltagandet genom att följa IP-adresser och vi är fullt medvetna om att det bor flera i varje 
hushåll. Anonymiteten har inte röjts och antalet "dubbelröster" är minimalt.

Undersökningen bör som nämnts inte ses som en OSU och därför blir det heller inte 
meningsfullt med en bortfallsanalys. Istället väljer vi att poängtera att resultatet ska tas med 
en nypa salt. 

Vi kan heller inte med säkerhet säga att en eventuell kommande folkomröstning skulle 
utmynna i exakt samma resultat. Den skulle exempelvis bara ha två svarsalternativ och då 
kan svarsbilden komma att se annorlunda ut. 

Allt ovanstående ligger helt i linje med de mål, förväntningar och reservationer vi hade inför 
undersökningens start. 

Resultatet av undersökningen redovisas i det följande: 

På frågan om vilket alternativ av organisation som man föredrog så svarade 57 % att man 
ville se en kommun på Öland, 23 % ville behålla kommunerna så som de ser ut idag och 20 
% föredrog ett alternativ med en ökad samverkan. Utifrån de svar som avgivits har det alltså 
skett mycket i förhållande till folkomröstningen 2009, då 56 % sa nej till en sammanslagning 
av kommunerna. Vi ska beakta att undersökningen inte är en folkomröstning och resultaten 
bygger på drygt 3000 svarande. Å andra sidan kan vi utgå ifrån att det vid en folkomröstning 
finns bara ja och nej och inte tre alternativ. Hur detta påverkar resultatet är svårt att bedöma. 

Ålder eller kön påverkar inte svaren, men bostadsorten påverkar på samma sätt som vid 
folkomröstningen, medborgarna i Borgholm är mer positiva till en sammanslagning. I 
Borgholm är 62 procent för en sammanslagning, i Färjestaden 60 procent och i Mörbylånga 
49 procent.

Läs hela undersökningen här och alla fritextsvar här.

7. Ekonomiska förutsättningar och påverkan av en kommun på Öland.

Vi vet att den kommunala ekonomin stod i fokus vid omröstningen 2009, då jämförelserna 
mellan kommunerna var viktiga argument. Den kommunala ekonomin har också bedömts 
som den viktigaste framtidsutmaningen i den genomförda medborgarundersökningen.

Resultatet i Borgholms kommun blev rekordhögt under 2015 med ett överskott på 11 procent 
av skatter och bidrag. År 2016 levererades ännu ett positivt resultat på 5 procent av skatter 
och bidrag. Borgholm hade dessa resultat till följd av eftersläpning av besparingar i 
verksamheterna efter förluståret 2012, samt effektivisering i verksamheterna vid 
flyktingvågen. När antalet nyanlända ökade under 2015 hade verksamheterna inte möjlighet 
att rekrytera i den takt som behovet uppstod. Borgholm fick också under dessa år intäkter 
från Migrationsverket baserat på antalet nyanlända i kommunen. För detta likvida tillskott 
beslutades långsiktiga investeringar istället för drifttillskott då det var ett tillfälligt bidrag. Detta 
gör att resultaten bibehåller en hög nivå och kommunen klarar av att finanserera 
investeringar utan nyupptagning av lån. Genom detta ökar soliditeten i kommunen. 

Mörbylånga hade 2017 ett resultat med 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. 
Utveckling av skatteunderlaget, extra statligt stöd och högre vinster vid försäljning än normalt 
var bidragande faktorer till resultatet. De närmsta åren, 2019 – 2021, sker en sämre 
skatteunderlagsutveckling i kombination med fortsatt ökat behov. Detta väntas leda till sämre 
resultat, inte bara för Mörbylånga utan för de flesta kommuner. För att klara den ökade 
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efterfrågan i takt med att demografin och ett resultat på 1 procent av skatter och bidrag 
behövs effektiviseringar i verksamheterna. Behovet av personal inom skola, vård och omsorg 
kommer att sätta ytterligare press på kommunerna att hitta nya lösningar för att klara 
välfärdsuppdragen.

7.1 Framtid
Borgholms och Mörbylånga kommuner står inför liknande utmaningar de närmsta åren med 
minskade intäkter och ökad efterfrågan på de kommunala tjänsterna. I Borgholm ser de 
ekonomiska förutsättningarna sämre ut vid en prognos på fyra år framåt i tiden, jämfört med 
föregående år då skatteunderlaget förväntas vara samma. I Mörbylånga ökar 
skatteunderlaget på grund av befolkningsökning. Efterfrågan på äldreomsorg prognosticeras 
öka över tid till följd av en åldrande befolkning. Troligen kommer fler platser att behövas inom 
särskilt boende om inte andra boendelösningar, som exempelvis Bovieran eller BoKlok, blir 
framtida alternativa äldreboenden. Behovet av hemtjänst kommer troligen också öka i 
framtiden. I Mörbylånga kommun ökar efterfrågan på skolor och barnomsorg då området 
kring brofästet växer till följd av nybyggnation. 

Inom verksamheten för vård och omsorg används effektiv schemaplanering och hälsosam 
schemaläggning. Syftet är att skapa fler heltider samt att skapa förutsättning att arbeta heltid 
fram till pensionen. Detta är en strategi för att klara kompetensförsörjningen inom vård och 
omsorg. En effektiv schemaplanering är också en förutsättning för att kunna införa heltid som 
norm vid anställning. I och med att framtida intäkter inte kommer att räcka till när 
befolkningen växer behöver verksamheterna effektivisera på olika sätt. Digitaliseringen 
effektiviserar verksamheterna, exempelvis genom beställning av mat, digitala körjournaler 
och digital tillsyn på natten. 

Personalförsörjningen är en utmaning inom barn och ungdomsverksamheten de närmaste tio 
åren. I år har Mörbylånga för första gången inte kunnat tillsätta alla tjänster direkt med 
behöriga lärare. Samarbete med Linnéuniversitet kommer att bli fortsatt viktigt och arbete 
med att attrahera, rekrytera och behålla personal fortsätter. Kommunerna vidtar flera 
åtgärder för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare.  Arbetet fortsätter med att skapa 
trygga, kreativa arbetsplatser med bra ledare. 

Mörbylånga och Borgholm har ungefär samma ekonomiska förutsättningar vid en 
sammanslagning. Det är inte någon som har bättre eller sämre ekonomi de närmsta åren. 
Däremot kan större enheter bidra till att klara framtidens utmaningar på ett bättre sätt. Det 
finns möjlighet att rationalisera verksamheten och skapa en effektivare organisation som är 
bättre rustad för framtidens utmaningar. Risker med att slå ihop ekonomierna ses därför som 
väldigt liten. 

7.2 Intäkter
Borgholms kommuns intäkter minskar på grund av kostnadsutjämningen som redan under 
2018 minskat med 12 mkr jämfört med 2017. De riktade statsbidragen som kommunen fått 
baserat på antalet nyanlända fasas också ut från att vara 10 mkr under 2017 till att försvinna 
helt 2021. Utöver de ekonomiska bortfall som ses över tid finns utmaningar för framförallt 
socialförvaltningen som i dagsläget inte håller den tilldelade budgetramen. Det finns i 
dagsläget inte resultat för att nå målet om god ekonomisk hushållning, det vill säga ett 
resultat om två procent av skatter och bidrag. 

Befolkningstillväxten i Mörbylånga kommun gör att intäkterna ökar med cirka 20 mkr årligen. 
Med en växande befolkning ökar även kraven på de kommunala tjänsterna. Även 
Mörbylånga kommun har fått ta del av riktade statsbidrag baserat på antalet nyanlända med 
cirka 5 mkr. 

Skattesatsen i Borgholms kommun, exklusive begravningsavgift och avgift till svenska kyrkan 
är 32,95 procent 2018 vilket överstiger riksgenomsnittet med 0,83 procentenheter. I 
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Mörbylånga kommun är skattesatsen 32,78 procent vilket är något lägre än i Borgholm. Vid 
en sammanslagning kommer den nya skattesatsen att beslutas. Enligt den utredning 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjorde av möjliga effekter vid en sammanslagning 
av Ölandskommunerna föreslås en sänkning i Borgholm och en höjning i Mörbylånga för att 
få ett medelvärde av den befintliga skattesatsen. Min bedömning är att det blir svårt att höja 
kommunalskatten i samband med en sammanläggning. Förväntan är ju snarare att sänka 
kostnaderna eller höja kvalitén i den kommunala servicen.

7.3 Effekter vid sammanslagning
Skatteutjämningens effekter är svåra att förutspå, då en sammanslagning inte regleras i 
lagstiftningen. Intäkterna för en sammanslagen Ölandskommun antas vara samma som för 
de båda kommunera i dagsläget. En trolig effekt efter en sammanslagning är att kostnader 
för politik och övre chefsledet samt eventuell administration minskar samt kan kostnader för 
system och program minskar då dubbla licenser samt dubbla implementationskostnader inte 
behövs. Verksamheter inom exempelvis skola, vård och omsorg förväntas vara intakta. I en 
större organisation kan sårbarheten vid personalomsättning bli mindre påtaglig. I 
basverksamheten finns möjlighet till effektivare resursprioriteringar inom ramen för större 
enheter. 

7.4 Investeringar
I dagsläget finansieras investeringarna i Borgholms kommun med egna medel, men då 
investeringsbehovet i kommunala fastigheter är stort har underhåll fått stå tillbaka under de 
år som kommunen hade sämre ekonomi. Fortsatta investeringar behövs i fastighetsunderhåll 
framöver. Behov finns också inom vägnät, vatten- och avloppsledningar samt hamnar. Det 
går i dagsläget inte att redovisa hur stor investeringsvolym som motsvarar behovet, men 
budgetutrymmet är inte tillräckligt.

När orterna kring Ölandsbron växer, behöver infrastrukturen i form av gator, vägar och 
cykelvägar följa med i utvecklingen. Andelen äldre ökar, vilket innebär att Mörbylånga 
kommun behöver cirka 30 platser på särskilt boende inom tio års tid. Detta ställer krav på att 
ett nytt äldreboende börjar projekteras inom de närmaste åren. Båda ölandskommunerna är 
avlånga geografiskt. I Mörbylånga kommun bor merparten av invånarna i den nordöstra 
delen medan den största delen av befolkningen i Borgholms kommun bor i tätorten.  
Ambitionen är att hela Öland ska leva, vilket innebär att en utbyggnad av servicefunktioner i 
möjligaste mån sker i bägge kommunerna. En vatten- och avloppsplan har beslutats i 
Mörbylånga kommun där utbyggnad prioriteras i de områden som ännu inte har kommunalt 
vatten och avlopp. Det är både ledningar, vattenverk och pumpstationer som behöver 
byggas ut för att uppnå en stabil infrastruktur. 

7.5 Soliditet och skuldsättning
Soliditeten för Borgholms kommun är 40 procent 2018 och beräknas öka med en 
procentenhet per år. Detta förutsätter att investeringarna finanseras med egna medel samt 
att resultatnivåerna är 2 procent av skatter och bidrag. Då majoriteten av skuldsättningen är i 
Borgholm Energi AB redovisas den sammanslagna skuldsättningen; 754 mnkr, 67 
tkr/invånare. Nyupplåning är inte aktuell i dagsläget men kan bli aktuell om 
investeringstakten fortsatt är högre än utrymmet. Utrymmet baseras på kommunens resultat 
och avskrivningar.

Mörbylånga kommun har de senaste åren på grund av stora investeringar behövt uppta nya 
lån. Kommunens låneskuld uppgår nu till 48 tkr/invånare och inklusive koncernen blir 
summan 84 tkr/invånare. År 2001 hade kommunen inga lån men har fram till idag lånat 724 
mnkr. Summan av investeringarna för denna period uppgår till ca 1 600 mnkr varmed drygt 
hälften av investeringarna har självfinansierats. Soliditeten i Mörbylånga kommun uppgår till 
27 procent för 2017 och har minskat de senaste åren på grund av den ökade låneskulden.
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7.6 Utmaningar för två Ölandskommuner
Mörbylånga är en växande kommun där inflyttningen är större än utflyttningen. Färjestaden 
med omnejd är den ort som växer mest på grund av närheten till Kalmar. Färjestaden är idag 
att betrakta som en förort till Kalmar. Varje dag pendlar flera tusen personer över bron i båda 
riktningarna till och från båda kommunerna. När en ort som Färjestaden växer krävs också 
att infrastrukturen i form av gator, vägar och cykelvägar följer med i utvecklingen. Dels för att 
flödet runt om på orten ska flyta fint men också för att gatorna och cykelbanorna ska vara 
säkra. För att utvecklingen inte ska stanna av krävs att detaljplaner för ytterligare 
byggnationer finns klara och att kommunen exploaterar ytterligare områden. Bebyggelsen 
bör vara blandad för att säkerställa en bra integration i samhället och att de äldre får 
möjlighet att lämna sina villor till förmån för barnfamiljer.

Att vara en tillväxtkommun som Mörbylånga har sina utmaningar i att det krävs stora 
investeringar, i både infrastruktur och fastigheter, för att bedriva kommunal verksamhet. I och 
med att den största andel människor som flyttar hit är mellan 30 och 40 år, föds eller flyttar 
också många barn till kommunen. Utbyggnaden av förskolor och grundskolor i lagom takt är 
en utmaning för kommunen. Friskolor etablerar sig också i Färjestaden vilket gör det svårt att 
planera hur många barn som börjar i den kommunala skolan jämfört med friskolorna. Inom 
de närmaste åren planeras för en ny förskola och ett nytt högstadium i Färjestaden. 

Digitaliseringen inom kommunala verksamheter är nödvändig för att effektivisera. Genom att 
exempelvis byta manuell handläggning mot datorsystem som ger samma utfall varje gång 
och samma värde, exempelvis ansökan av försörjningsstöd eller bygglov, effektiviseras 
processerna. Det är också i detta utvecklingsarbete som små kommuner har svårigheter. Det 
kostar både tid och resurser att förbättra processerna.

I dagläget har kommunerna en gemensam IT-avdelning som gynnar samarbetet i många 
avseenden, då exempelvis gemensamma system och program förenklar samverkan. Det är 
tänkbart att personal- och ekonomiavdelningarna i viss mån skulle kunna bli gemensamma 
men det bygger på att exempelvis ekonomiprocesserna blir likadana i båda kommunerna. 
Även stödfunktioner som servicecenter och kommunikation skulle kunna vara gemensamma. 
Att stödfunktionerna finns lokalt är viktigt för politik och ledning. Detta skulle försvåra att en 
gemensam avdelning lokaliseras i den ena eller andra kommunen. 

Även handläggning och inspektion av vissa myndighetsfrågor skulle kunna bedrivas 
gemensamt såsom bygglov, alkoholhandläggning, livsmedelsinspektion med mera. 

8. Politisk - och tjänstemannaorganisation

Frågan om den framtida inre organisationen för de två kommunerna blir framförallt aktuell om 
fullmäktigeförsamlingarna beslutar om en ökad samverkan eller om man vill gå vidare till en 
folkomröstning om en kommunsammanslagning. 

Om beslutet blir en ökad samverkan bör detta arbete startas under våren 2019. Områden för 
ökad samverkan ska definieras och det finns en förväntan på att en sådan verkligen ska 
omfatta kärnverksamheterna och ge tillbaka rationaliseringsvinster. Formen för samverkan 
bör diskuteras:

 Vilka delar av samverkan ska ligga i kommunalförbundet.
 Hur kan vi dra nytta av möjligheterna till avtalssamverkan som nyligen har beslutats i 

riksdagen. 
 Hur ska samverkansinitiativen implementeras.
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Om beslutet blir att en folkomröstning om en sammanslagning ska genomföras 2019 bör 
vissa organisationsfrågor lösas. En viktig fråga är när i den fortsatta processen vissa 
organisationsfrågor behöver aktualisera. Exempel på sådana frågor är:

 Övergripande principer för den politiska organisationen.
 Principer för tjänstemannaorganisationen.
 Var olika delar av den framtida organisationen ska geografiskt placeras.

En utgångspunkt bör vara att organisationsfrågor är något som alltid går att lösa, om det 
finns ambition göra en sammanslagning. Samtidigt är det ett faktum att många efterlyser 
tidiga och tydliga lösningar inte minst på lokaliseringsfrågorna och att dessa frågor i stort sett 
är avgörande för hur man ställer sig till frågan om en sammanslagning. Dessa frågor måste 
tas på allvar och det är i grunden en politisk fråga att avgöra när dessa frågor behöver 
tydliggöras. 

Några principer som bör diskuteras är:

 Möjligheten att använda politiska områdesnämnder i syfte att garantera närheten till 
förtroendevalda på hela ön.

 Hur styrningen skall byggas upp så att effektivitetsvinsterna tas tillvara på ett effektivt 
sätt.

 Vilket ansvar och vilka frågor ska koncentreras till kommunstyrelsen och 
kommunledningsfunktionen.

 Hur digitaliseringen kan användas för att decentralisera en ny organisation och flytta 
ut delar av tjänstemannaorganisationen.

 Hur många ledamöter ett nytt fullmäktige ska ha och hur många valkretsar den nya 
kommunen ska delas in i.

 Vilket rationaliseringskrav som ska ställas på genomförandeprocessen. 
 Vilken ort som ska var säte för den nya kommunen.
 Hur processen för att harmonisera organisationsvärderingarna mellan kommunerna 

ska designas och ledas.
 Vid en eventuell genomförandeprocess måste en organisation under 

sammanläggningsdelegerade byggas upp.
 Vi måste också vara tydliga med att en samläggning av de två kommunerna är en 

rationaliseringsinvestering som kommer att generera ökade kostnader i det korta 
perspektivet men som naturligtvis långsiktigt ska resultera i högre kvallitté och lägre 
kostnader.

När och hur måste ovanstående frågor utredas och beslutas:

 Före fullmäktigebesluten i december
 Under våren 2019 men före folkomröstningen.
 Efter folkomröstningen om resultatet visar att en ny kommun ska bildas.
 Frågorna är framförallt en del i sammanläggningsdelegerandes arbete. 

9. Avslutande resonemang och förslag till beslut.

Låt oss nu återvända till de tre alternativen vi använt av oss i projektet. I det följande 
redovisas de viktigaste argumenten som kommit fram under processen. Det finns ett mycket 
bra underlag i de ”fritext” beskrivningar som finns kopplade till opinionsundersökningen som 
drygt 3100 Ölänningar svarat på samt resultatet av den medborgardialog som genomförts.
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9.1 Behåll kommunerna som idag.
Det är helt naturligt att ett antal som svarat anser att de nuvarande kommunerna fungerar 
bra och att en förändringsprocess skulle bli stökig och dyr. Många har erfarenhet av tidigare 
sammanslagningar och har en upplevelse av att varje förändring har inneburit en ytterligare 
centralisering och ytterändarna i den nya organisationen har varit förlorare. Avstånden på ön 
tas upp som ett skäl till att behålla kommunerna som idag. Öland är en lång ö och många har 
en rädsla av att komma geografiskt för långt från såväl förtroendevalada som tjänstemän i en 
ny kommun. 

Flera som förordar att kommunerna ska vara kvar är förespråkare för småskalighet när det 
gäller demokratin och den kommunala organisationen. 

Skillnaderna mellan kommunerna lyfts också upp som argument mot en sammanslagning. 
Skillnaderna finns på många områden som organisationsstruktur, organisationsvärderingar 
och skilda näringslivsstrukturer. Det finns de som hävdar att det finns en misstänksamhet 
bland medborgarna om respektive kommun. Vilken kommun har bäst ekonomi, vad kommer 
den nya kommunens centrum lokaliseras, vilken kommun är mest modern m.m.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att argumentationen kring detta alteranativ ofta är 
värderingsdrivet och ett värnade om det man tycker är bra. Man vet vad man har men inte 
vad man får. Men det handlar också om tilltro till det småskaliga och uppfattningen att det 
inte finns så mycket att hämta hem i en förändring.

Om besluten i fullmäktigeförsamlingarna landar i detta alternativ i december så behövs en 
ordentlig diskussion om hur man kan överbrygga misstänksamheten mellan centrum och 
periferi som finns i dagens kommuner på Öland.

9.2 Öka samarbetet markant mellan kommunerna.
Många anser att man med en ökad samverakan kan behålla kommunernas särarter 
samtidigt som effektiviteten kan öka genom att ta tillvara stordriftsfördelar.

Med ökad samverkan kan nytta dras av de områden som respektive kommun har bra 
kompetens inom och har en väl utvecklad verksamhet inom. Det gäller att dra nytta av 
stordriften där den passar och småskaligheten där den passar.

Argumentet att kommunerna inte är redo för en sammanslagning förs också fram och då kan 
samverkan vara ett första steg. En långtgående samverkan bli en test på vad en 
sammanslagning skulle kunna ge.

Om fullmäktigeförsamlingarna beslutar om detta alternativ i december så bör en 
politikergrupp från respektive kommunstyrelser tillsättas med uppgiften att fördjupa 
samverkan inom områden som är lämpliga. Här gäller det att prioritera och utveckla smidiga 
sätt att implementera samverkansinitiativen.

Den nya lagstiftningen om avtalssamverkan kan användas som ett viktigt instrument i detta 
arbete.

9.3 Gör en kommunsammanslagning
Argumenten för en sammanslagning är framförallt följande:

 Vi blir starkare tillsammans.
 Varumärket Öland – som är viktigt för vårt näringsliv- blir starkare om vi har en 

ölandskommun.
 De utmaningar som kommunerna står inför kräver en stark kommunal 

ekonomi, hög kompetens och bra kvalité i den kommunala servicen
 En sammanslagning kan locka till sig ny kompetens.
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 En sammanslagningsprocess leder i sig själv till att vi tvingas lyfta på varje 
sten och därmed bidra till nytänkande och effektivisering.

Sammanfattningsvis bygger argumentationen på en övertygelse om att det finns positiva 
effekter av att bilda en kommun.

Om detta alternativ blir fullmäktiges beslut i december startar ett arbete med att förbereda en 
folkomröstning som ska äga rum i maj nästa år i anslutning till EU valet. Under våren ska då 
en kampanj drivas för ja respektive nej till en ny Ölandskommun 2023. En objektiv 
samhällsinformation måste också genomföras under våren för att ge information/kunskap om 
vad folkomröstningen innebär.

9.4 Två viktiga frågor
Två frågor som har lyfts kring samtliga alternativ har varit dels om samverkan/samgående 
med Kalmar dels om var huvudorten/sätet för en eventuell ny kommun ska placeras

Kalmarfrågan diskuteras ur olika perspektiv:

 Gör en sammanslagning på Öland nu så vi är starkare när vi tvingas ihop med 
Kalmar.

 Gör ingen förändring nu för vi kommer i alla fall slås samman med Kalmar i nästa 
tvingade kommunsammanslagning.

 Testa om det är möjligt att göra en sammanslagning redan nu.
 Öka samarbetet med Kalmar framförallt inom turism och vattenområdet.

Det är viktigt att påpeka att ”kalmarfrågan” inte har ingått i direktiven till denna process. 
Frågan kan naturligtvis aktualisera genom tilläggsdirektiv.

Frågan om placeringen av huvudorten för en ny kommun tas upp av många. Färjestaden 
lyfts upp som ett alternativ andra anser Borgholm är den naturliga platsen. Detta är 
uppenbarligen en stark symbolfråga som kräver ett svar i den fortsatta processen.

9.5 Förslag till beslut om vägval i december.
Min slutsats om vägval bygger på följande punkter:

 Arbetet med projektet har skapat ett intresse på Öland för frågan om den framtida 
samhällsorganisationen.

 Vi har haft en bra mediabevakning.
 3144 medborgare svarade på webbenkäten, vilket visar på ett stort intresse för 

frågan. Vi har 100 sidor fritext om medborgarnas syn på de framtida utmaningarna 
och vilken organisation man föredrar.

 Enligt den genomförda medborgarundersökningen har det skett förskjutningar i 
opinionen i förhållande till folkomröstningen 2009

 Projektet har skapat stora förväntningar och intresse för vad resultatet blir i 
fullmäktigeförsamlingarna i december.

 Det finns inga avgörande skäl som talar emot att en sammanslagning inte går att 
genomföra.

10.Förslag till beslut

Mitt förslag till beslut är inte något ställningstagande för något av alternativen utan en 
rekommendation om hur processen behöver drivas vidare.
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Styrgruppen föreslås besluta att rekommendera Borgholms och Mörbylånga kommun att 
frågan om kommunsammanslagning ska bli föremål för en folkomröstning i maj månad 2019 
i anslutning till EU-valet.

Djupvik 2018-10-07

Stefan Carlsson
Projektledare
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Sammanträdesprotokoll
VALBEREDNINGEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-13 9

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 9 Dnr 2018/218 116 KS

Val - miljö- och hållbarhetsberedning 2019-01-01--2022-12-31; 7 
ledamöter, personliga ersättare samt ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande

Beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige
att välja följande ledamöter och personliga ersättare i miljö- och hållbarhets-

beredningen:
Ledamöter Personliga ersättare
Joel Schäfer (S) Kennert Georgsson (S)
Cecilia Ahlström (S) Marie-Helen Ståhl (S)
Tomas Zander (C) Peder Svensson (C)
Staffan Larsson (C) Daniel Nilsson (C)
Jan Erici (M) Lenamarie Wikström (M)
Zissios Reizopoulos (FÖL) Lennart Bohlin (FÖL)
Liselott Hovdegård (SD) Tomas Ekstrand (SD)

Till ordförande föreslås Tomas Zander (C)
Till 1:e vice ordförande föreslås Joel Schäfer (S)
Till 2:e vice ordförande föreslås Jan Erici (M)

Dagens sammanträde
Följande personer föreslås till ledamöter i miljö- och hållbarhetsberedningen:
Joel Schäfer (S), Cecilia Ahlström (S).
Tomas Zander (C), Staffan Larsson (C).
Jan Erici (M).
Zissios Reizopoulos (FÖL).
Liselott Hovdegård (SD)

Ordföranden frågar om det är nog med förslag och konstaterar att valberedningen 
stöder förslagen.

Följande personer föreslås till personliga ersättare i miljö- och hållbarhetsbered-
ningen:
Kennert Georgsson (S), Marie-Helen Ståhl (S).
Peder Svensson (C), Daniel Nilsson (C).
Lenamarie Wikström (M).
Lennart Bohlin (FÖL.
Tomas Ekstrand (SD).

Ordföranden frågar om det är nog med förslag och konstaterar att valberedningen 
stöder förslagen.
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Sammanträdesprotokoll
VALBEREDNINGEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-13 9

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Till ordförande föreslås Tomas Zander (C).
Till 1:e vice ordförande föreslås Joel Schäfer (S).
Till 2:e vice ordförande föreslås Jan Erici (M).
Ordföranden frågar om det är nog med förslag och konstaterar att valberedningen 
stöder förslagen.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
VALBEREDNINGEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-13 10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10 Dnr 2018/218 116 KS

Val - Stiftelsen Ersättningsfonden för utsyningsförmånen på Böda 
Kronopark 2019-2022; 10 ledamöter, personliga ersättare samt 
ordförande och 2 revisorer

Beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige
att välja följande ledamöter och personliga ersättare till Stiftelsen Ersättnings-

fonden för utsyningförmånen på Böda Kronopark:
Ledamöter Personliga ersättare

Böda Börje Andersson Mats Carlsson
Högby Gert Svensson Nils-Göran Axelsson
Källa Mats Karlsson Eva Petersson
Persnäs Isak Danielsson Ingemar Johansson
Föra Ulf Eriksson Mikael Axelsson
Löt Ida Pettersson Per Persson
Alböke Ingvar Oscarsson Peter Oscarsson
Egby Paul Jensen Egon Hempel
Köping Bo Lundqvist Stefan Johansson
Bredsättra Markus Larsson Bengt Petersson

Till ordförande föreslås Paul Jensen.

att välja följande revisor och ersättare till stiftelsen:
Ordinarie Ersättare
Jan Hellroth (FÖL) Christer Johnsson (M)

Dagens sammanträde
Byalagen har föreslagit omval på både ledamöter och personliga ersättare.

Ordföranden frågar om det är nog med förslag och konstatera att valberedningen 
stöder förslagen.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
VALBEREDNINGEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-13 11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 11 Dnr 2018/218 116 KS

Val - Magnussons Minnesfond 2019-01-01--2022-12-31: 7 ledamöter

Beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige
att välja följande personer att ingå som ledamöter i Magnussons minnesfond:

Ledamöter
Hagelstad Anita Göransson
Honungstorp Anders Andersson
Högenäs Ingemar Kullman
Kvarnstad Håkan Karlsson
Långerum Per Petersson
Nyby Mats Karlsson
Wij Nils-Olof Nilsson

Dagens sammanträde
Byalagen har dels föreslagit nyval av Håkan Karlsson ombud för Kvarnstad och dels 
omval av övriga byombud

Ordföranden frågar om det är nog med förslag och konstaterar att valberedningen 
stöder förslagen. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
VALBEREDNINGEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-13 12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 12 Dnr 2018/218 116 KS

Val - Kalmarsunds Gymnasieförbund, förbundsdirektionen 2019-
01-01--2022-12-31; 2 ledamöter, personliga ersättare och 1 revisor 
med ersättare

Beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige
att välja följande ledamöter och personliga ersättare till Kalmarsunds 

Gymnasieförbund.
Ledamöter Personliga ersättare
Jan-Olof Forslund (S) Eva Wahlgren (C)
Björn Andreen (M) Jeanette Thygesen (FÖL)

att välja följande revisor och ersättare
Ordinarie Ersättare
Jan Hellroth (FÖL) Anders Marell (C)

Dagens sammanträde
Följande personer föreslås till ledamöter i Kalmarsunds Gymnasieförbund:
Jan Olof Forslund (S)
Björn Andreen (M)

Ordföranden frågar om det är nog med förslag och konstaterar att valberedningen 
stöder förslagen.

Följande personer föreslås till personliga ersättare i Kalmarsunds Gymnasieförbund:
Eva Wahlgren (C)
Jeanette Thygesen (FÖL)

Ordföranden frågar om det är nog med förslag och konstaterar att valberedningen 
stöder förslagen.

Följande personer föreslås till revisor och ersättare:
Jan Hellroth (FÖL) med Anders Marell (C) som ersättare.
Ordföranden frågar om det är nog med förslag och konstaterar att valberedningen 
stöder förslagen.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
VALBEREDNINGEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-13 13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 13 Dnr 2018/218 116 KS

Val - Kommunförbundet Kalmar län 2019-01-01—2022-12-31; 1 
ombud med personlig ersättare

Beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige
att välja följande ombud och personliga ersättare till Kommunförbundet Kalmar 

län:
Ordinarie Personlig ersättare
Ilko Corkovic (S) Staffan Larsson (C)

Dagens sammanträde
Följande personer föreslås till ombud och ersättare till Kommunförbundet Kalmar 
län:
Ilko Corkovic (S) med Staffan Larsson (C) som ersättare. 

Ordföranden frågar om det är nog med förslag och konstaterar att valberedningen 
stöder förslagen.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
VALBEREDNINGEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-13 14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 14 Dnr 2018/218 116 KS

Val - Kalmarsunds överförmyndarnämnd 2019-01-01—2022-12-31; 
2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare

Beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige
att välja följande ledamöter och personliga ersättare till Kalmarsunds 

överförmyndarnämnd:
Ledamöter Personliga ersättare
Lars-Göran Andersson (S) Sibylla Axelsson (C)
Björn Andreen (M) Jan Erici (M)

Dagens sammanträde
Följande personer föreslås till ledamöter i Kalmarsunds överförmyndarnämnd:
Lars-Göran Andersson (S).
Björn Andreen (M).

Ordföranden frågar om det är nog med förslag och konstaterar att valberedningen 
stöder förslagen.

Följande personer föreslås till personliga ersättare i Kalmarsunds överförmyndar-
nämnd: 
Sibylla Axelsson (C).
Jan Erici (M).

Ordföranden frågar om det är nog med förslag och konstaterar att valberedningen 
stöder förslagen.

Skickas till
Kommunfullmäktige 

______________
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Sammanträdesprotokoll
VALBEREDNINGEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-13 15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15 Dnr 2018/218 116 KS

Val - gode män vid fastighetsbildning 2019-01-01-2022-12-31; 3 
med sakkunskap i tätortsförhållanden och 4 med sakkunskap i 
jordbruksfrågor

Beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige
att välja följande gode män vid fastighetsbildning:

Sakkunskap tätortsförhållanden
Birger Palm (S)
Daniel Nilsson (C)
Anders Nyholm (M)
Sakkunskap jordbruksfrågor
Birger Palm (S)
Tomas Zander (C)
Jan Erici (M)
Torbjörn Nilsson (M)

Dagens sammanträde
Följande personer föreslås till gode män vid fastighetsbildning:
Tätortsförhållanden: Birger Palm (S), Daniel Nilsson (C), Anders Nyholm (M).
Jordbruksfrågor: Birger Palm (S), Tomas Zander (C), Jan Erici (M), Torbjörn Nilsson 
(M).

Ordföranden frågar om det är nog med förslag och konstatera att valberedningen 
stöder förlagen. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
VALBEREDNINGEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-13 16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16 Dnr 2018/218 116 KS

Val - representant till styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar 
län 2019-04-01--2023-03-31; 1 representant med ersättare

Beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige
att välja följande representant och ersättare till styrelsen för Samordningsför-

bundet i Kalmar län
Ordinarie Ersättare
Magnus Ståhl (S) Ulrika Lindh (C)

Dagens sammanträde
Följande personer föreslås till kommunens representant och ersättare i samord-
ningsförbundet:
Magnus Ståhl (S) med Ulrika Lindh (C) som ersättare.

Ordföranden frågar om det är nog med förslag och konstaterar att valberedningen 
stöder förslagen. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
VALBEREDNINGEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-13 17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17 Dnr 2018/218 116 KS

Val - kommunalförbundet Sydarkivera 2019-01-01--2022-12-31; 1 
representant med ersättare

Beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige
att välja följande personer till kommunens representant och ersättare i 

kommunalförbundet Sydarkivera:
Ordinarie Ersättare
Joel Schäfer (S) Jan-Olof Forslund (S)

Dagens sammanträde
Följande personer föreslås till representant och ersättare i kommunalförbundet 
Sydarkivera:
Joel Schäfer (S) med Jan-Olof Forslund (S) som ersättare. 

Ordföranden frågar om det är nog med förslag och konstaterar att valberedningen 
stöder förslagen. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
VALBEREDNINGEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-13 18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18 Dnr 2018/218 116 KS

Val – ombud att representera Borgholms kommuns A-aktier vid 
Borgholm Energi Elnät AB:s bolagsstämmor 2019-2022; 1 
ordinarie med ersättare

Beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige
att välja följande person till ombud för Borgholms kommuns A-aktier vid 

Borgholm Energi Elnät AB:s bolagsstämmor:
Ordinarie Ersättare
Ilko Corkovic (S) Nina Andersson-Junkka (S)

Dagens sammanträde
Följande personer föreslås till ombud och ersättare för Borgholm Energi ABs A-
aktier:
Ilko Corkovic (S) med Nina Andersson-Junkka (S) som ersättare.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
VALBEREDNINGEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-13 19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 19 Dnr 2018/218 116 KS

Val - ombud att representera Borgholms kommuns B-aktier vid 
Borgholm Energi Elnät AB:s bolagsstämmor 2019-2022; 1 
ordinarie med ersättare

Beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige
att välja följande person till ombud för Borgholms kommuns B-aktier vid 

Borgholm Energi Elnäts AB:s bolagsstämmor:
Ordinarie Ersättare
Ulrika Lindh (C) Tomas Zander (C)

Dagens sammanträde
Följande personer föreslås till ombud och ersättare för Borgholms kommuns B-
aktier:
Ulrika Lindh (C) med Tomas Zander (C) som ersättare. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________

37



Sammanträdesprotokoll
VALBEREDNINGEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-13 20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20 Dnr 2018/218 116 KS

Val - ombud Borgholm Energi Elnät AB:s aktieinnehav vid 
Borgholm  Energi AB:s bolagsstämmor 1 ordnarie med ersättare

Beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige
att välja följande ombud till Borgholms Energi Elnät AB:s aktieinnehav Borgholm 

Energi AB:s bolagsstämmor:
Ordinarie Ersättare
Nina Andersson-Junkka (S) Ilko Corkovic (S)

Dagens sammanträde
Följande personer föreslås till ombud och ersättare till Borgholm Energi Elnät AB:s 
aktieinnehav i Borgholm Energi AB:
Nina Andersson-Junkka (S) med Ilko Corkovic (S) som ersättare.  

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
VALBEREDNINGEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-13 21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 21 Dnr 2018/218 116 KS

Val - ombud Energikontor Sydost 2019-2022; 1 ombud med 
ersättare

Beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige
átt välja följande ombud med ersättare i Energikontor Sydost:

Ordinarie Ersättare
Staffan Larsson (C) Cecilia Ahlström (S)

Dagens sammanträde
Följande personer föreslås till ombud och ersättare:
Staffan Larsson (C) med Cecilia Ahlström (S) som ersättare. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-27 240

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 240 Dnr 2018/260 041 KS

Delårsrapport 2018, Kalmarsunds Gymnasieförbund

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning
Kalmarsunds Gymnasieförbund överlämnar 2018-10-31 § 72 delårsbokslut 2018 till 
medlemskommunerna.

Av bokslutet framgår att helårsprognosen visar på ett minusresultat om 24,1 mkr.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Förvaltningsberättelse 

Utveckling under året 
Gymnasieförbundet har lyckats väl i sin roll som utbildningsanordnare. Antal elever som går ut med 
examensbevis har ökat varje år sedan 2014 och förbundet ligger högre jämfört med riket. Förbundet 
har dock under de senaste åren haft kraftiga kostymanpassningar på grund av demografiska 
förändringar av antalet 16-19 åringar. Detta har inneburit en kraftig kostnadseffektivitet samtidigt som 
bidraget från medlemskommunerna, vid sidan om täckning för löneökningar, inte har höjts. Under 
våren 2018 har därför förbundet kartlagt sina kostnadsnivåer för att visualisera effektivitet och 
skillnader mellan Gymnasieförbundet och exempelvis riket. Utredningen visar att det årliga bidraget 
från medlemskommunerna, beräknat per invånare 16-19 år, är på en nivå som är långt ifrån den 
genomsnittliga 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 medlemsbidraget. Syftet har varit en 
avstämning av var förbundet är idag och på vilket sätt förbundet och medlemskommunerna 
gemensamt kan stärka förbundets möjligheter att bibehålla hög kvalité, att ha en fortsatt god 
ekonomisk hushållning samt för att ha likvärdiga förutsättningar att bedriva undervisningen som 
genomsnittet i riket. 
 
Ett flertal insatser och aktiviteter har genomförts med syfte att utveckla och förstärka både den yttre 
och inre organisationen. Under året har en ny process med elevhälsan startat. Elevhälsan har i 
samverkan med lärarna en central roll i skolans arbete med att utveckla inkluderande lärmiljöer med 
syfte att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Ett nära och bra samarbete mellan rektor, 
lärare och elevhälsans yrkesgrupper är avgörande för om skolan ska lyckas utveckla inkluderande 
lärmiljöer. Elevhälsan behöver involveras mer i arbetet med att anpassa den ordinarie undervisningen 
till elevers olika behov och samarbetet mellan lärare och elevhälsan ska stärkas så att elever får tidigt 
stöd och hjälp. 
 
Med start våren 2017 har, genom ett varumärkesarbete, grupper ur personalen, elever och politiker 
tagit fram varumärkeslöften vilka har legat till grund för förbundets nya grafiska profil 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 gymnasieförbundet ligger i framkant och ger fler möjligheter. 
  
Integrering av språkpraktiken i undervisningen är en aktivitet i projektform vilken presenterades för 
styrelsen i februari. Syftet med projektet är att få en snabbare integration, att stärka elevernas 
språkutveckling och att få en ökad måluppfyllelse genom en strukturerad språkpraktik kopplad till 
undervisningen. 
  
I februari mottog förbundet Skolinspektionens beslut efter genomförd kvalitetsgranskning av 
huvudmannens 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 informationshämtning och 
analys i uppföljningen av gymnasieskolan. 
  
Under sommaren har förbundet, med sina 10 samverkanskommuner i sydostregionen, utökat det 
redan etablerade samarbetet genom ett tilläggsavtal som reglerar parternas samverkan kring 
utbildning för nyanlända. Avtalet avser de nyanlända som söker asyl, är boende eller huvudsakligen 
vistas i respektive kommun och har rätt till gymnasieutbildning enligt förändringarna i lagarna 
(2016:752) och (2017:353). 
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Flera av förbundets skolor är i dag trångbodda och i takt med att elevkullarna ökar så ser förbundet ett 
ökat lokalbehov. Gymnasieförbundet har fått möjlighet att hyra Storken 4 och har under våren 
påbörjat en projektering för att överta fastigheten 2019. Insatsen innebär att förbundet kan samla ihop 
verksamhet och koncentrera hyresavtal till färre fastighetsägare vilket i sin tur ger pedagogiska, 
praktiska och ekonomiska vinster. 

Årets resultat 
Årets helårsprognos visar på ett minusresultat om 24,1 mkr. Resultatet är en försämring från 
prognosen innan sommaren med 3,3 mkr. 
 
Skolenheterna uppvisar en försämrad helårsprognos gentemot april månads helårsprognos med 1,6 
mkr. Till stora delar är den försämrade prognosen hänförbar till försämrat resursutrymme. Antalet 
elever inom språkintroduktionen har minskat och de personella och materiella resurserna har inte 
kunnat anpassas i samma takt som elevminskningen. Effekten av elevminskning inom denna 
verksamhet reflekteras även inom den gemensamma verksamheten. Jämfört med de budgeterade 
antalet elever så har ett förväntat elevantal sjunkit med 18 stycken på årsbasis vilket motsvarar 2,1 
mkr i minskade intäkter från migrationsverket. 
 
Den totala prognosen för skolenheterna är ett underskott om 14,1 mkr och kan direkt kopplas till 
gymnasieverksamheten. Verksamheten för vuxenutbildning uppvisar en positiv helårsprognos även 
då det positiva utfallet på Axel Weüdelskolan minskat med 0,6 mkr sedan april månads prognos som 
en följd av personalförstärkningar inom främst Svenska för invandrare. Kommentarer kring enskilda 
enheters prognos återfinns längre fram i dokumentet. 
 
Hänsyn har i helårsprognosen tagits till de ökade elevkullar och flertalet elever på nationella program 
under höstterminen 2018 i jämförelse mot våren 2018. Direkta effekter vilka nu återfinns i prognosen 
är kostnader för skolskjuts och tilläggsbelopp. Dessa båda poster har räknats upp med 0,7 mkr. Då 
antalet elever ökar, ökar även antalet elever i friskolor och följden av detta blir för förbundet ökade 
interkommunala kostnader. I prognosen har höjd tagits för detta om 0,4 mkr efter april månads 
prognos. Elever från andra kommuner som går i Gymnasieförbundets skolor prognostiseras till 594 
stycken (576 år 2017). Elever som går till annan huvudman från förbundets medlemskommuner 
prognostiseras till 683 stycken (670 år 2017) 
 
Pensionsprognosen från Skandia uppger vid delåret en lägre prognostiserad kostnad avseende den 
förmånsbaserade ålderspensionen (FÅP) på helår i förhållande till den prognos som erhölls vid 
delåret 2017 (på vilken budget 2018 baseras). Till detta kommer lägre kostnader för den beräknade 
löneskatten. Skillnaden mellan prognoserna är 2,4 kr till årets fördel. Dock nyttjas detta utrymme till 
ökade prognostiserade kostnader för det individuella valet, förändring av pensionsskulden samt 
utbetalning av pensioner med 1,4 mkr. Ett positivt utfall mot budget för pensions- och 
finanskostnaderna uppgår ändå till 1 mkr. Den interna finansieringen av pensionskostnaderna bidrar 
till resultatet med 1,3 mkr enligt prognosen.  
  
Enligt utfall från kammarättsdomar ska en ökning av friskolebidraget ske när de kommunala skolorna 
har visat underskott under en avstämningsperiod om tre år. En modell för utbetalning till friskolorna är 
framtagen och beslutades under augusti i förbundsstyrelsen. Förbundet har därmed bokat upp en 
utbetalning motsvarande beräkningen om 5,9 mkr baserat på åren 2010-2014. 
  
Förbundet hade vid ingång i året en avsättning gjord 2015 kvar. Denna avsåg omstrukturering i och 
med flytten av Stage4you Academy, numera Mjölnergymnasiet, till skolor i Kalmar. Efter juni månad 
är avsättningen förbrukad och därmed återstår ingen avsättning i balansräkningen förutom för 
pensionerna. Avsättningens nyttjande har inte påverkat förbundets resultat 2018. 
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Sammanfattningsvis så är årets prognos är ett direkt resultat, och en naturlig följd, av ett mångårigt 
urholkat medlemsbidrag. Det årliga bidraget från medlemskommunerna, beräknat per invånare 16-19 
år, är på en nivå som är långt ifrån den genomsnittliga kostnaden för en gymnasieplats i riket. 
Gymnasieförbundet flaggade för detta scenario tidigt på året och har med anledning av detsamma 
haft dialogmöten, om en nivåhöjning av medlemsbidraget, med medlemskommunerna under våren. 
 

 

Investeringar 
De budgeterade investeringarna enligt Kalmarsunds gymnasieförbund styrelse 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) är inköpta under 2017 och därmed bidrar de inte med ett 
belopp i investeringsbudgeten 2018. Den investeringsplan 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 har förbundet investerat för 1,5 mkr till och med augusti månad. Prognosen är att alla 
investeringsmedel som finns budgeterade (inom parentes nedan) används innan årets slut.   
 
Förbundsövergripande (1,2 mkr) finns en budgetpost avsedd för enheternas beviljade anslag från 
verksamhetsutvecklingsfonden, vilken är avsedd att främja utveckling av verksamheterna.   
Restaurang & Café verksamheten ska byta ut grytor och en ugn i förbundets skolkök. Inköp av 
frysskåp och grytor tillsammans med mindre kostnader avseende verksamhetsutvecklingsprojekt 
uppgår efter augusti månad till 0,7 mkr. 
 
Lars Kaggskolans (1,3 mkr) i hög grad tekniska och resurskrävande program är i ständigt behov av 
modern utrustning för att upprätthålla dagens och framtidens krav. Detta innebär att inköp av ny 
utrustning till yrkesprogrammen även i år utgör en stor del av skolans totala investeringsbudget. 
Vidare kommer skolan att fortsätta påbörjat arbete med att skapa inspirerande och trivsamma 
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lärmiljöer. Till och med augusti månad har skolan investerat 0,13 mkr i utrustning till Bygg- och 
anläggnings samt VVS och fastighetsprogrammet i form av armeringsredskap och elvattenvärmare. 
  
Årets investeringsmedel på Stagneliusskolan (0,5 mkr) ska användas till klassuppsättningar av möbler 
till skolans salar samt stadigvarande undervisningsmaterial. Hälften av budgeten är efter augusti 
månad nyttjad till nya elevskåp, på grund av ökat elevantal, och till inventarier. 
 
Jenny Nyströmskolans investeringar (1,7 mkr) kommer 2018 främst att avse förnyade lärmiljöer på 
skolan. Klassrum behöver skapas och anpassas till fler flexibla och moderna lösningar i takt med nya 
pedagogiska undervisningsmetoder. Inköp av undervisningsmaterial planeras till vård- och 
omsorgsprogrammet och efter augusti månad har 0,05 mkr nyttjats till detta. I övrigt har investeringar 
gjorts motsvarande 0,12 mkr vilka avser klassrumsinventarier. 
 
Axel Weüdelskolan (0,2 mkr) planerar att investera i nyuppsättningar av stolar och bänkar till klassrum 
och arbetsrum. En-till-en bänkar samt uppmöblering av korridorer ingår också i skolans plan för 2018. 
Under 2017 gjordes en satsning avseende fysisk hälsa och motionsredskap köptes in till skolan. Även 
undervisningsredskap i form av digitala redskap köptes in.  Dessa belastar kostnadsmässigt årets 
investeringsbudget med 0,15 mkr och ett överdrag med motsvarande summa på årets 
investeringsbudget beräknas bli aktuellt.   
 
På Ölands Gymnasium (0,1 mkr) finns behov av nya klassuppsättningar elevmöbler samt möbler till 
skolans personalutrymme. Dessa investeringar har ännu inte gjorts. 
 
 
 

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 
medlemskommunerna kommer antalet 16-19 åringar att öka med ca 20 % fram till år 2027. 
Elevökningen kommer 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, kommer att öka förbundets hyreskostnader med ca 
8 mkr. Till den ökade lokalkostnaden kommer de kostnader som förbundet haft för ensamkommande 
elever. Antalet ökade kraftigt med mer än 300 elever under bara två år. En del av dessa kostnader 
har finansierats genom migrationsverket men en stor del och en ökande andel är numera ofinansierad 
på grund av åldersuppskrivning av elever. Även nya lagar och förordningar gällande möjlighet till 
uppehållstillstånd för elever på gymnasial nivå samt stärkt möjlighet till utbildning i gymnasieskolan för 
asylsökande elever som fyllt 18 år påverkar kostnadsbilden. 
  
Utöver ovanstående står gymnasieförbundet inför eventuella lagförändringar som kommer att påverka 
ekonomin. Storleken på de ekonomiska konsekvenserna är svåra att beräkna men förslagen kommer 
innebära ökade kostnader både för kärnverksamheten och för den administrativa verksamheten. (”En 
attraktiv gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en 
gymnasieutbildning”, ”Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor”) 
  
En annan ekonomisk utmaning under den kommande perioden är pensionskostnaderna för 
lärarlönesatsningarna, lärarlönelyftet och karriärstjänster (1:e lärarreformen). Även om 
löneökningarna för satsningarna har varit fullt finansierade av staten så finns ingen ersättning för den 
ökning av pensionskostnaderna som satsningar faktiskt innebär. 
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Väsentliga personaluppgifter 

Antal anställda 
Antalet tillsvidareanställda har ökat från föregående mättillfälle, december 2017, från 521 till 529 
tillsvidareanställda. 
Antalet visstidsanställda har minskat från 93 medarbetare till 82 medarbetare. Majoriteten av de 
visstidsanställda består av obehöriga lärare eller allmänna visstidsanställningar.  
Timavlönade omräknat till årsarbetare har i jämförelse med mättillfället i augusti föregående år sjunkit 
med 0.9 årsarbetare. 

 
Könsfördelning 
Andelen kvinnor och män av tillsvidareanställda är nästintill oförändrad sedan årsredovisningen i 
december 2017. Majoriteten i förbundet är lärare vilket anses vara ett kvinnodominerat yrke vilket gör 
det svårt att vid rekrytering få sökande av det underrepresenterade könet. Detta gör det i sin tur svårt 
att upprätthålla en jämn könsfördelning. Av de visstidsanställda är 50 % kvinnor och 50 % män. 
  

Åldersstruktur 
Medelåldern i förbundet är 48.2 år vilket är relativt högt. Detta är något som också syns under 
”åldersstruktur i procent av andel tillsvidareanställda” där majoriteten av medarbetarna, 97 %, är över 
30 år. 
  

Personalomsättning och rekrytering 
Till och med augusti 2018 har 56 tjänster annonserats ut externt vilket är en minskning med 9 tjänster 
vid samma tidpunkt föregående år. Av de 56 tjänsterna ligger 42st under kategorin ”pedagogisk 
verksamhet”. 38 av de utannonserade tjänsterna har varit tillsvidareanställningar i jämförelse med 39 
tillsvidareanställningar föregående år. 
  
Personalomsättningen visar, i jämförelse med föregående delårsbokslut, en liten nedgång på 
avgångar av orsak ”egen begäran”. I augusti 2017 hade 31 medarbetare sagt upp sig på egen 
begäran och 10 medarbetare hade avgått på grund av pension. I år är antalet avgångar mellan januari 
och augusti på grund av egen begäran 27 medarbetare och på grund av pension är samma som vid 
föregående år, 10st. 
Enligt tidigare framtagen pensionsprognos (årsredovisning 2017) står arbetsgivaren inför stora 
rekryteringsutmaningar framöver. 
  
För att möta kommande rekryteringsutmaningar fortsätter förbundet arbetet med implementeringen av 
det personalpolitiska programmet för att vara en attraktiv arbetsgivare. Förbundet arbetar även vidare 
med aktiviteterna i kompetensförsörjningsplanen. Underlag till rekryteringsprocessen kommer också 
att tas fram för att säkerställa en tydlig, effektiv och kvalitetssäker process.  
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Personalmått 
 

Anställda, antal Totalt Kvinnor Män 

Årsarbetare 576 350 226 

Månadsavlönade 610 369 241 

Andel kvinnor/män av 
månadsavlönade 100 % 60 % 40 % 

Tillsvidareanställda 529 329 200 

Andel kvinnor/män av 
tillsvidareanställda 100 % 62 % 38 % 

Visstidsanställda 82 41 41 

Andel kvinnor/män av 
visstidsanställda 100 % 50 % 50 % 

Timmar omräknat till antal 
årsarbetare (jan-jul 2018) 11.3 5.3 6 

   

Medelålder och 
sysselsättningsgrad Totalt Kvinnor Män 

Medelålder 
tillsvidareanställda 48.2 48.3 48.1 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 94.6 % 95 % 93.9 % 

Åldersstruktur i procentuell  
andel tillsvidareanställda Totalt Kvinnor Män 

<29 3 % 1 % 2 % 

30-49 48 % 31 % 17 % 

50-67 49 % 30 % 18 % 

Personalomsättning Jan 
2018-Aug 2018 Procent 2018 

Antal Jan 2018- 
Aug 2018 Antal totalt 2017 

inkl egen begäran och 
pension 7.13 % 37 46 

egen begäran 5.20 % 27 35 

pension 1.93 % 10 11 

Externt annonserade 
tjänster 

56st varav 42st är under kat. ”pedagogiskt arbete” 
38 TV 18 visstid 
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Arbetsmiljö och hälsa 
 

Sjukfrånvaro 
Den totala ackumulerade sjukfrånvaron ligger från januari 2018- augusti 2018 på 3.8 %. Vid samma 
tidpunkt föregående år låg den på 3.7 % vilket i år ger en ökning på 0.1 %. Sjukfrånvaron hos de olika 
grupperna som redovisas har minskat sen föregående år förutom hos åldersgruppen ”50 år eller 
äldre” där sjukfrånvaron har ökat med 0.6 %. 
  
Av den totala sjukfrånvaron är 44 % långtidssjukfrånvaro vilket är en minskning i jämförelse med 
föregående års statistik, 46.3 %. I jämförelse med resterande kommuner i Sverige som har en 
ackumulerad sjukfrånvaro på 7 % ligger Kalmarsunds gymnasieförbund lågt. För att bibehålla de låga 
sjuktalen är det viktigt att fortsätta arbetet med förebyggande insatser och ett väl fungerande 
systematiskt arbetsmiljöarbete. 
  
 

 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet 
Varje år genomförs en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Kalmarsunds 
gymnasieförbund. Uppföljningen sker genom en webbenkät till förbundets arbetsplatser som besvaras 
av chefer, skyddsombud och medarbetare med tilldelad arbetsmiljöuppgift. Webbenkäten innehåller 
frågor med direkt koppling till Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1. Förbundskontoret sammanställer 
arbetsplatsernas svar. Därefter ska varje arbetsplats ta fram en handlingsplan utifrån enkätresultatet. 
Handlingsplanerna behandlas i respektive samverkansgrupp. Enkäten ligger som grund till 
kommande insatser inom arbetsmiljöområdet. 
 
Det övergripande resultatet för 2017 visade på goda resultat gällande policys, rutiner, samverkan, 
ansvarsfördelning och företagshälsovård. Förbättringsområden framkom där elevskyddsombudens 
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roll behöver förtydligas, riskbedömningar behöver följas upp och introduktion där arbetsmiljön är 
inkluderad behöver förbättras. 
  

Förbundsövergripande insatser 
Under 2018 har förbundet fortsatt arbeta med implementeringen av det personalpolitiska programmet. 
Höstterminen 2018 genomförs medarbetarenkäten i syfte att kartlägga, bedöma och åtgärda 
förbättringsområden i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 
Ett arbete med revidering av arbetsmiljöpolicyn kommer även att påbörjas. 
   
Sjukfrånvaroredovisning är obligatorisk där den totala sjukfrånvarotiden redovisas uppdelat på 
kvinnor, män och ålder i relation till den sammanlagda ordinarie arbetstiden beräknat i timmar. 
  

Total sjukfrånvaro 
Jan 2018- 
Juli 2018 

Jan 2017- 
Dec 2017 

Riksnivå 
medelvärde 
kommuner 

2017 
1.Total sjukfrånvaro ackumulerad 3.8 % 4 % 7 % 

2.Långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller 
mer) av total sjukfrånvarotid 

44 % 46.3 % 46.8 % 

3. Sjukfrånvaro ackumulerad för kvinnor 4.8 % 4.4 % 7.7 % 

4. Sjukfrånvaro ackumulerad för män 2.2 % 2.4 % 4.4 % 

5. Ackumulerad sjukfrånvaro i 
åldersgruppen 29 år eller yngre 

2.3 % 
 

1.9 % 5.9 % 

6. Ackumulerad sjukfrånvaro i 
åldersgruppen 30-49 år 

2.3 % 2.5 % 6.6 % 

7. Ackumulerad sjukfrånvaro i 
åldersgruppen 50 år eller äldre 

5.6 % 5.1 % 7.7 % 
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Ekonomiska mål, balanskrav och god ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet. Balanskravet innebär att kommuner och landsting skall upprätta en budget för varje 
kalenderår så att intäkterna överstiger kostnaderna. Utöver balanskravet ska dock 
fullmäktige/direktionen fatta beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för den kommunala 
verksamheten. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. 
 

Balanskravsutredning 

  
Prognos 

2021 
Prognos 

2020 
Prognos 

2019 
Prognos 

2018 
Årets resultat enligt resultaträkningen 0,5 0,5 0,5 -24,1 
Balanserat resultat 0,5 0,5 0,5 -24,1 
Återställning negativt resultat 11,5 11,0 0,0 0,0 
Resultatkrav 12,0 11,5 0,5 -24,1 

 
Kommentar: 
Förbundets prognos på helåret uppvisar ett negativt resultat. Resultatet ligger i den nivån till vilken 
förbundet diskuterat en anpassning av medlemsbidraget med medlemskommunerna under våren. 
Utan ett anpassat bidrag kan svårigheter uppstå att återställa resultatet. Återställningen ovan 
förutsätter ett fullt ut anpassat medlemsbidrag. 
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Ekonomiska mål 
Soliditet 
Under planeringsperioden år 2018-2020 ska gymnasieförbundet genomsnittliga soliditet exklusive 
pensionsförpliktelser minst uppgå till 30% samt bibehålla en positiv soliditet inklusive 
pensionsförpliktelser. 

  Totalt 
Prognos 

2020 
Prognos 

2019 
Prognos 

2018 
Soliditetsmål >30%  30,8% 32,2% 32,0% 28,1% 
Soliditetsmål inkl ansvarsförbindelsen >0%  10,8% 12% 11% 10% 

 
Kommentar: 
Förbundet klarar de båda soliditetsmålen över planeringsåren.  
 
 
 
Likviditet 
Under planeringsperioden år 2018-2020 ska gymnasieförbundet genomsnittliga likviditetssaldo minst 
uppgå till 50 mkr/månad. 
 

  Totalt 
Prognos 

2020 
Prognos 

2019 
Prognos 

2018 
Årets Likviditetssaldo genomsnitt  69,0 69,0 69,0 69,0 
En månadsutbetalning (50 mkr) 54,3 57,8 56,1 54,3 

 
Kommentar: 
Likviditetsmålet är med årets genomsnittliga utbetalningar och saldo uppnått. 
 
 
Investeringar 
Under planeringsperioden år 2018-2020 ska gymnasieförbundets nettoinvesteringar självfinansieras.  
 

  Totalt 
Prognos 

2020 
Prognos 

2019 
Prognos 

2018 
Resultat -12,1 11,5 0,5 -24,1 
Avskrivningar 13,5 4,4 4,4 4,6 
Förändring av pensionsskuld 0,6 0,0 1,1 -0,5 
Utrymme 2,02 16,0 6,0 -20,0 
          
Investeringar 24,99 7,0 13,0 5,0 

 
Kommentar: 
På grund av innevarande års negativa prognos reduceras investeringsutrymmet till 2 mkr avseende 
avstämningsperioden. Prognostiserade investeringar uppgår till nära 25 mkr över perioden och målet 
är därmed inte uppnått.  
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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 utnyttjas på ett effektivt sätt. I kommunallagen 
regleras även att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna 
(ovan nämnda balanskrav) samt att för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning.  
 
Förbundet har en ändamålsenlig styrning, med mål, upprättade planer och program för att följa upp 
utvecklingen för såväl verksamhet som ekonomi. Förbundet har även en finansiell beredskap i form 
av kortsiktig och långsiktig betalningsförmåga dvs. en god likviditet och soliditet. Det egna kapitalet 
har under flera år tidigare byggts upp av goda resultat. 
 
Trots 2018 års enskilda negativa resultatprognos så görs bedömningen att gymnasieförbundet har en 
långsiktig god ekonomisk hushållning. Tidigt på året annonserades det prognostiserade resultatet till 
förbundets medlemskommuner, tillsammans med en utredning om nuvarande nivå på 
medlemsbidraget, via dialogmöten. Utredningen visar att det årliga bidraget från 
medlemskommunerna, beräknat per invånare 16-19 år, är på en nivå som är långt ifrån den 
genomsnittliga kostnaden för en gymnasieplats i riket. Dialogmötena syftade till en avstämning av var 
förbundet är idag och på vilket sätt förbundet och medlemskommunerna gemensamt kan stärka 
förbundets möjligheter att bibehålla hög kvalité, att ha en fortsatt god ekonomisk hushållning samt för 
att ha likvärdiga förutsättningar att bedriva undervisningen som genomsnittet i riket. 
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Pensionsmedel 
Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att försäkra bort så mycket som möjligt av 
pensionsskulden i balansräkningen. Från och med 1998 ska förbundets pensionsskuld redovisas 
enligt den så kallade blandmodellen. Enligt den här modellen ska pensionsförpliktelser intjänade från 
och med 1998 redovisas som skuld i balansräkningen och pensionsförpliktelser intjänade före 1998 
redovisas som ansvarsförbindelse. 
 

Pensionsmedel 
Prognos 

2018 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2016   
Avsättningar för pensioner 2,2 1,7 1,8   
Ansvarsförbindelse 38,6 36,9 37,3   
Särskild avtalspension 0 0 0   
Totala pensionsförpliktelser 40,8 38,6 39,1   
Återlånade medel 40,8 38,6 39,1   
Tabellen ovan visar förbundets pensionsmedel och pensionsförpliktelser uppställt enligt rek 7.1. 
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Måluppfyllelse - verksamhetsmål 
Våra prioriterade målområden 
Bland de sex prioriterade områdena finns det 23 delmål och 7 av dessa är föremål för analys i 
samband med delårsredovisningen 2018. Av dessa har gymnasieförbundet lyckats nå de uppsatta 
målen för fem av målen. Trots ökning i år igen når gymnasieförbundet inte riktigt fram till målet för 
”Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska vara högre än rikssnittet.” Inom 
vuxenutbildningen når förbundet aktuella mål med råge inom det prioriterade området Kunskap, 
utveckling och lärande. 
 

 
 
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 klasserna och individuellt med enskilda elever. Flera skolor arbetar 
målmedvetet med att hjälpa eleverna på “plats” d.v.s. stödfunktionen i klassrummet med eleverna ute 
i ordinarie undervisningsgrupper. Skolorna kommer att utveckla kvaliteten i undervisningen utifrån ett 
kollegialt lärande samt genom en tydligare systematik gällande uppföljning i arbets- och ämneslag 
med kvalitetsmått på verksamheten för högre måluppfyllelse i fokus. 
I flera fall är hög frånvaro med anledning av psykisk ohälsa orsaken till att elever inte klarat sin 
gymnasieexamen. Skolorna har en handlingsplan med aktiva åtgärder för att öka elevernas psykiska 
välbefinnande och minska elevernas upplevelse 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 många elever inte når målen i de gymnasiegemensamma ämnena och skolan 
kommer att försöka upptäcka dessa elever tidigt och identifiera deras behov. 
Målet är nått, 93 procent (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 avsevärt har lärarna de senaste två åren 
utvecklat undervisningen av kurserna för att tydliggöra kraven och arbetat medvetet med det 
formativa lärandet som ger eleverna en förståelse för vad som krävs av dem för att nå ett högre 
betyg. 
 
Skolorna kommer att fördjupa arbetet mot ett framgångsrikt och tydligt ledarskap i klassrummet för en 
ökad måluppfyllelse. Dessutom kommer rektorerna att utifrån sina skolenheters förutsättningar 
fortsätta det systematiska arbetet med att diskutera betyg, betygssättning och hur eleverna ska få  
tillräcklig information på vilka grunder betyg sätts. 
Målet är inte nått, 14,7 (mål: över 14,7) 
 

Resultat Mål Riktning
Kunskap, utveckling och lärande
Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet. 93% 90% ì
Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska vara högre än rikssnittet 14,7 14,7 ì
Elevernas totala närvaro ska öka. 0% Ökning è
Genomsnittligt jämförelsetal på avslutade kurser inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet. 12,9 12 ì
Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet. 92% 90% ì
Eleverna på vuxenutbildningen anser att undervisningen håller hög kvalitet. 8,2 7,6 ì
Normer, värden och inflytande
Eleverna känner sig trygga i skolan. 8,4 7,9 î
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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 blygsamt. Den stora förändringen ser vi hos 
gymnasieeleverna på introduktionsprogrammet språkintroduktion  med en betydande minskning av 
närvaron. 
 
Gymnasieskolorna praktiserar en mer aktiv och tidig aktivering av stödinsatser för elever som börjar få 
hög frånvaro. Rektorerna har en restriktiv hållning när det gäller frånvaro och har varit tydliga mot 
eleverna när det gäller att utfärda varningar för ogiltig frånvaro och rapportering till CSN vid hög 
frånvaro. Detta tillsammans med en restriktiv hållning till ledighet främjar närvaron. 
 
På språkintroduktion kan nedgången i närvaron till stor del förklaras av en betydligt oroligare situation 
utanför skolan. 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. 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 fortsätter utveckla sitt arbetssätt även under kommande läsår, 
nu med tydligare fokus mot att öka närvaron och på andra sätt, tillsammans med lärarna, skapa bra 
förutsättningar för lärande. 
 
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. 
 
För vuxeneleverna har närvaron minskat. Många av eleverna har möten inbokade med andra 
myndigheter 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 studietid. Eftersom vuxenutbildningen inte 
har närvaroplikt väljer eleven att arbeta. Vikten av närvaro är något som diskuteras flitigt mellan lärare 
och elev. Skolorna har en organisation som är flexibel och täcker upp de kunskapsluckor som uppstår 
om eleven inte kan närvara. 
Målet är inte nått, förändring 0 procentenheter (mål: en ökning) 
 
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 
pedagoger. Skolorna anpassar dessa utbildningar utifrån elevernas 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. 
Skolorna kommer att fortsätta med ett aktivt arbete med betygsreflektion i arbetslagen, vilket 
regelbundet flikas in i det systematiska kvalitetsarbetet. 
Målet är nått, 12,9 (mål: över 12,0) 
 
Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet. 
Se ovan för analys och åtgärder för förbättring. 
Målet är nått, 92 procent (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 kvalité kommer delar av 
lärarkåren ingå i utbildningsinsatser från Nationellt centrum för svenska. Skolorna kommer även att 
öka tillgången på datorer i undervisningen. 
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Personalen kommer att regelbundet samtala kring sina egna insatser i arbetslagen för att öka det 
kollegiala lärandet och därigenom kvalitén i undervisningen. 
Målet är nått, 8,2 (mål: minst 7,6) 
 
Mål för Normer, värden och inflytande 
Eleverna känner sig trygga i skolan. 
Rektorerna på gymnasieskolorna konstaterar att eleverna känner sig, i stor utsträckning, trygga i 
skolan. Personalen har en god relation till sina elever som i sin tur skapar en god trygghet. 
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. 
Lärarna vidtar åtgärder direkt i klassrummet mot alla former av kränkningar. Lärarnas goda relationer 
med eleverna samt deras engagemang och arbete med dessa frågor ute på programmen påverkar 
resultatet. 
 
När konflikter mellan elever kommer till ytan markerar skoledningarna kraftfullt genom polisanmälan 
om brott misstänks samt vidtar disciplinära åtgärder enligt skollagen. Detta skickar signaler till övriga 
elever om att konflikter på skolan tas på allvar. 
Axel Weüdelskolan, Mjölnergymnasiet och Ölands Gymnasium har en enorm mångfald av elever och 
personal och det är naturligt att man accepterar varandra.  Det är lättare att jobba med vuxna elever 
ut detta perspektiv. 
Målet är nått, 8,4 (över 7,9) 
 
Det arbetsplatsförlagda lärandet - redovisning gällande avgångselever våren 2018 
Arbetsplatsförlagt lärande (apl) ska förekomma på alla yrkesprogram i gymnasieskolan i minst 15 
veckor. I gymnasiesärskolan ska arbetsplatsförlagt lärande förekomma på alla nationella program i 
minst 22 veckor. 
 
Samtliga elever inom avgångsklasserna i juli 2018 som gick på yrkesprogram har blivit erbjudna 15-
20 veckor (elever inom gymnasieskolan) respektive 22 veckor apl (elever inom gymnasiesärskolan). 
Några inriktningar av gymnasieförbundets yrkesprogram har svårigheter att fullt ut hitta 
ändamålsenliga apl-platser (ca 20 av 280 elever juni 2018). Vi de tillfällen som en arbetsgivare inte 
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 yrkeskurserna, 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. 
 
Besöken som görs regelbundet på apl-platserna tar upp den generella arbetsmiljön, där diskuteras 
även värdegrundsfrågor, då framförallt hur man förhåller sig till varandra på en arbetsplats. På så sätt 
får skolorna god kännedom om värdegrundsarbetet. Skolornas uppfattning är att arbetsplatser jobbar 
idag mycket med värdegrund och jämställdhet. För att säkerhetsställa att det är så bra som möjligt 
utvärderas apl-platser kontinuerligt under tiden eleven är ute och även efter avslutad apl.  
 
Skolorna lyfter möjligheterna till och nyttan med handledarutbildning kontinuerligt i programråden och 
erbjuder olika lösningar på olika program utifrån de olika branschernas förutsättningar. Vissa program 
genomför egna handledarutbildningar som alla handledare blivit erbjudna och stort sett alla program 
presenterar skolverkets webbaserade handledarutbildning. För handledarna på några program 
genomförs skolverkets utbildning vid gemensamma träffar på skolan. Två av förbundets program har 
inte erbjudit handledarutbildning aktivt under det gångna läsåret. 
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Jenny Nyströmsskolan 
Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet. 
Målet är inte nått för programmen på skolan. Ett program har ökat sin andel med examensbevis 
sedan förra året. Skolledningens analys visar att många elever inte når målen i de 
gymnasiegemensamma ämnena och i flera av dessa kurser ligger eleverna på skolan under 
jämförelsetalen jämfört med riket. 
 
Skolan inför nya arbetssätt som i korthet innebär att arbetslagen ska arbeta med både 
pedagogiska/didaktiska frågor samt systematiskt kvalitetsarbete på ett tydligare sätt. Målet är att 
utveckla 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 ämneskompetens i studiehallen alla dagar i veckan 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 
samband mellan bristande närvaro och studieresultat. Skolledningen märker av att allt fler elever 
upplever stress och av olika skäl drabbas av psykisk ohälsa. Elevhälsan kommer på ett tydligare sätt 
arbeta nära arbetslagen för att systematiskt arbeta förebyggande samt fånga upp enskilda elever i 
behov av stöd. Tidigare insatser och kartläggning samt tätare uppföljningar av varje enskild elevs 
resultat är framgångsfaktorer. Skolan ska fördjupa arbetet med extra anpassningar inom ramen för 
den ordinarie undervisningen. 
 
För att öka motivationen samt minska stressen behöver skolan utveckla dialogen kring syfte och mål 
med kurserna samt hur eleverna bedöms i förhållande till kursmålen och hur eleverna ligger till. 
Rektorer kommer att ha tätare avstämningar med arbetslagen i det systematiska kvalitetsarbetet, 
vilket skall leda till ett gemensamt arbete framåt där målen blir tydligare. 
 
Elevernas totala närvaro ska öka. 
Målet är inte nått för skolan som helhet. Närvaron har sjunkit med två procentenheter jämfört med 
förra läsåret. 
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 de tappat sitt studiebidrag. Flera elever i åk tre har arbetet en stor del av tiden och haft svårt att 
välja bort arbete för skolan. 
 
På introduktionsprogrammet språkintroduktion har skolan sett en nedgång i närvaron 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 snabbare och direkta åtgärder redan vid mindre 
frånvaro. Mentors ansvar kommer att öka för att upptäcka elever med begynnande hög frånvaro och 
arbeta strukturerat 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. 
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Skolledningen märker av att allt fler elever upplever stress och av olika skäl drabbas av psykisk 
ohälsa. För att på ett optimalt sätt hjälpa eleverna tillbaka till skolan krävs ökat samarbete med 
externa aktörer som t.ex. primärvården och BUP. 
 
Eleverna känner sig trygga i skolan. 
Målet är nått, men resultatet skiftar stort mellan programmen på skolan. Personalen har en god 
relation till sina elever som skapar en god trygghet. På några program arbetar lärarna med 
klassrumsplacering 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 det dagliga arbetet och på det sätt skolans personal arbetar, som har långtgående effekter. 
Skolan 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 kränkningar, vilket ger 
tydliga signaler utåt och inåt i organisationen. Skolan kommer att prioritera värdegrundsarbetet under 
kommande läsår och arbeta mer intensivt med förbundets kärnvärde ”Trygghet ger trivsel”. 
 
  
Lars Kaggskolan 
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 individuellt med enskilda elever. Ämneslagen 
och arbetslagen har ansvar för att snabba åtgärder sätts in för att tillgodose elevernas behov av extra 
anpassningar och särskilt stöd. 
 
Skolan arbetar målmedvetet med att hjälpa eleverna 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 jämförelsetalet har höjts avsevärt har lärarna de senaste två åren utvecklat undervisningen av 
kurserna för att tydliggöra kraven och arbetat medvetet med det formativa lärandet som ger eleverna 
en förståelse för vad som krävs av dem för att nå ett högre betyg. 
 
Skolan kommer att fördjupa arbetet mot ett framgångsrikt och tydligt ledarskap i klassrummet för en 
ökad måluppfyllelse. Skolans olika ämneslag tillsammans med rektor kommer att dra upp 
gemensamma 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. 
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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 hög frånvaro. Rektor har 
kontinuerligt, via lotskonferenser och i 
övriga forum, fattat beslut om CSN-
varningar och indragna studiemedel i högre 
utsträckning än tidigare. Personalen tittar på 
mönster i frånvaron hos eleven, inte bara 
andelen. Skolan tar initiativ till en tidig 
diskussion med elev, vårdnadshavare och 
om inget förbättras genomförs ett extra 
hälsosamtal med skolsköterskan där hälso-, 
undervisnings- och skolsociala frågor m.m. 
tas upp. 
 
För eleverna på introduktionsprogrammet 
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 slussar vi in större delen av elevgruppen i samma studieplan. 
 
Under året som gått har de nyinrättade heltidsmentorerna arbetat upp relationer med 
språkintroduktionseleverna. De har arbetat fram rutiner och strukturer, deltagit i utbildningar m.m. 
Deras arbete ska fortsätta att utvecklas även under kommande läsår, med tydligare fokus mot att öka 
närvaron och på andra sätt, tillsammans med lärarna, skapa bra förutsättningar för lärande. Arbetet 
med att fördjupa och utveckla undervisningen enligt ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
(SKUA) och forskning kring nyanländas 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 implementera Frånvarotrappan som tydliggör rollerna bland 
personal gällande arbetet med en enskild elevs höga frånvaro och visar eleverna vilka konsekvenser 
hög frånvaro kan få. 
 
Eleverna känner sig trygga i skolan. 
Målet är nått för alla program på skolan utom ett. Prideveckan, Kårdagen och Kaggdagen bidrar till 
trygghet. Samarbetsövningar om hur vi talar och vad vi säger till varandra har bidragit till bättre ordval 
bland eleverna. Lärarna vidtar åtgärder direkt i klassrummet mot alla former av kränkningar. Lärarnas 
goda relationer med eleverna samt deras engagemang och arbete med dessa frågor ute på 
programmen påverkar resultatet. Trygghet och trivsel är stående punkter i olika grupper t.ex. 
likabehandlingsgruppen, klassråd/programråd/kaggråd och i samarbetet med elevkåren. 
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Skolan har under läsåret arbetat aktivt för att öka tryggheten där elevhälsateamet (EHT) har haft en 
aktiv roll. EHT har varit inne i klasserna och pratat och jobbat med normer och värden vid flera olika 
tillfällen. Mötena har bl. a. handlat om hur man ska agera i konflikter mellan elever-elever och elever-
lärare. 
 
När konflikter mellan elever kommer till ytan markerar skolledningen kraftfullt genom polisanmälan om 
brott misstänks samt vidtar disciplinära åtgärder enligt skollagen. Detta skickar signaler till övriga 
elever om att konflikter bland eleverna tas på allvar. 
 
  
Stagneliusskolan 
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 relationer till, samt att 
motivera eleverna. 
 
Skolan kommer att genomföra ett antal förändringar i arbetssättet 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 ämneslag 
under läsåret med kvalitetsmått på verksamheten utifrån ett elevfokus samt samarbetet med 
Challenging Learning säkerställer en ökad måluppfyllelse inom området. 
 
Inom handels- och administrationsprogrammet, där målet inte är uppfyllt, hade flera elever stora 
utmaningar gällande att nå minst betyget E i alla kurser. Elevhälsan arbetade med att tidigt identifiera 
elever och sätta in rätt typ av extra anpassningar och i vissa fall särskilt stöd. Under kommande år så 
kommer elevhälsan att fortsätta arbetet  medatt försöka hjälpa och stödja de elever som riskerar att 
inte nå en godkänd examen. Vid skolstart så har rektor suttit i studieplaneringsmöten med samtliga 
elever som redan nu har kurser i sin studieplan som inte är godkända och då riskerar att inte nå sina 
mål. 
 
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 
ekonomiprogrammet och på rikets snitt på samhällsvetenskapsprogrammet, men mycket över på 
handel- och administrationsprogrammet. Detta kan tyda på att skolan inom handelsprogrammet 
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 de säkerställer 
likvärdigheten. Ämneslagen får även i uppgift att undersöka om eleverna fått tillräcklig information på 
vilka grunder som betyg sätts och att eleverna 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 varit tydliga mot eleverna när det gäller att utfärda varningar för ogiltig frånvaro och rapportering 
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 ansvaret kring elever som inte är närvarande i 
skolan. Elevhälsan kopplas numera in tidigt vid all typ av frånvaro. Tonvikten kommer dock ligga i det 
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förebyggande arbete under de kommande mentorstiderna med eleverna. Utgå ifrån friskfaktorer och 
de positiva effekter skolnärvaro främjar. En ny frånvarorutin kommer att implementeras under läsåret. 
 
Eleverna känner sig trygga i skolan. 
Målet är uppnått. Skolledningen konstaterar att eleverna känner sig trygga i stor utsträckning. 
Arbetslagen skapar en god och positiv kontroll över vad som sker i skolan. Lärarna använder sig av 
tydliga lektionsstrukturer och av ett tydligt ledarskap i klassrummet som främjar trygghet och studiero. 
All personal på Stagneliusskolan har höga förväntningar på sina elever vilket gör att det är en relativt 
lugn skola. Eleverna speglar sig mycket i varandra och i miljön i övrigt vilket gör att de upplever sig 
trygga i skolan. 
 
Skolan fortsätter med förebyggande arbete kring de elever som har en tendens att skapa oro omkring 
sig. Skolan gör tydliga riskbedömningar och handlingsplaner kring dessa elever. 
 
  
Ölands gymnasium 
Elevernas totala närvaro ska öka. 
Skolan har inte nått målet. Många av eleverna har möten inbokade med andra myndigheter som t.ex. 
arbetsförmedlingen. 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 praktiska rutiner med hanteringen av frånvaron. 
 
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 
motiverade och drivs på ordentligt av duktiga pedagoger. Dessa program anpassas utifrån elevernas 
behov av kunskaper för att nå målen. Praktiska delar gör att eleverna 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 
inser att de inte får ihop sin vardag och har behov av att studera på andra tider. Skolan kommer att se 
över möjligheterna att starta flex-utbildning alternativt distansutbildningar för att bättre passa 
elevernas behov. 
 
Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet. 
Skolan har nått målet för tre av fyra utbildningsformer. Se ovan för analys och åtgärder för förbättring. 
 
Eleverna på vuxenutbildningen anser att undervisningen 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 kommer nyrekryteringar av behörig personal 
göras samt kompetensen höjas genom utbildningsinsatser från Nationellt centrum för svenska som 
andraspråk för majoriteten av lärarna. Skolan kommer att öka tillgången på datorer i undervisningen. 
Personalen kommer att regelbundet samtala kring sina egna insatser i arbetslagen för att öka det 
kollegiala lärandet och därigenom kvalitén i undervisningen. 
 
Eleverna känner sig trygga i skolan. 
Skolan har nått målet. Skolan domineras av vuxna elever och det är lättare att jobba med vuxna ur 
detta perspektiv. Språkintroduktionseleverna ger skolan ett lägre omdöme än de vuxna eleverna. 
Ungdomar som till stora delar lever utan sina föräldrar har ingen grundtrygghet som en familj kan ge 
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utan är oroliga redan innan de kommer till skolan. Introduktionsprogrammet språkintroduktion är 
numera förstärkt med ytterligare en specialpedagog som jobbar både med enskilda elever och i 
grupp. 
 
  
Axel Weüdelskolan 
Elevernas totala närvaro ska öka. 
Målet är inte nått för skolan som helhet. Lärvuxeleverna har dock ökat sin närvaro. Den ökade 
tillgången till arbete gör att allt fler elever arbetar under sin studietid. Eftersom vuxenutbildningen inte 
har närvaroplikt 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 systemet och vidare ut i vidare studier 
eller arbete så därför är det viktigt att de är med vid varje tillfälle. Däremot 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 skolledningen anser att eleverna får väldigt 
mycket information om de inte är närvarande. 
 
Varje arbetslag avsätter tid för att analysera verksamhetsmålen som t.ex.närvaron en gång per 
månad. 
 
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 betygsreflektion i arbetslagen, vilket flikas in i det 
systematiska kvalitetsarbetet en gång per månad. 
 
Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet. 
Skolan har inte nått målet. Gymnasiekurserna är den skolform som ligger längst ifrån rikets värden, 
samtidigt som de andra ligger strax under eller betydligt över riket. Lärarna har kompetensutvecklats 
och detta kommer vara prioriterat i skolans KPT-plan under verksamhetsåret 18/19. 
Varje arbetslag avsätter tid för att analysera verksamhetsmålen, bl.a. betygsresultaten en gång per 
månad. 
 
Eleverna på vuxenutbildningen anser att undervisningen håller hög kvalitet. 
Skolan har nått målet. Axel Weüdelskolan har mycket kompetenta och engagerade lärare som 
ständigt vidareutvecklas i sin profession. 
 
Eleverna känner sig trygga i skolan. 
Skolan har nått målet. Skolan har en enorm mångfald av elever och personal och det är naturligt att 
acceptera varandra. Personalen arbetar dagligen för att upprätthålla ett bra arbetsklimat för både 
elever och personal. Skolan ser det som en gemensam arbetsplats för både elever och personal. 
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Enheterna 

Lars Kaggskolan 

Ekonomiskt utfall 
Lars Kaggskolan gick in i budget 2018 med en kostymanpassning på 8,7 mkr. 
Introduktionsprogrammet stod för den största med ca 5,6 mkr och därefter el- och energiprogrammet 
med ca 2,1 mkr. För introduktionsprogrammet har det inte gått att anpassa kostnaderna i samma takt 
som det minskade minskade elevunderlaget. Det handlar om såväl lokaler som personella resurser. 
Antalet språkintroduktionselever har fortsatt minska under året och motsvarar på helårsbasis ca 10 
elever färre per månad mot budgeterade. Kostnaderna för personal väntas ändå i år bli ca 2,5 mkr 
lägre mot budgeterat. Ca 1,1 mkr av dessa 2,5 mkr går istället på tilldelade statsbidrag för utveckling 
av introduktionsprogrammet.   
 
För el och energiprogrammet blev effekten av förra årets låga antagningssiffra ökade 
undervisningskostnader. I år ökar antalet antagna och ser ut att fylla antalet platser. I vissa ämnen 
kvarstår dock små undervisningsgrupper vilket för programmet är kostnadsdrivande.  
 
Totalt sett för hela skolan väntas personalkostnaden bli knappt 4 mkr lägre mot budgeterat. Utöver det 
som nämnts gällande introduktionsprogrammet beror överskottet till stor del på att 
naturvetenskapsprogrammet minskade med en klass mot föregående års antagning (vilket inte antogs 
i personalbudgeten). Utöver statsbidraget för introduktionsprogrammet så har andra statsbidrag som 
läslyftet och matematiklyftet medfört ett positivt tillskott med ca 0,2 mkr. 
 
Helårsprognosen baseras på antalet inskrivna elever den 7/9 och landar sammantaget på -4,9 mkr.     
 
 

Viktiga händelser 
Alla skolans program är fortsatt populära. Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) har utökat intaget 
från 50 till 60 elever, el- och energiprogrammet (EE) har åter tagit in 64 elever till programmet 
samtidigt som fordons- och transportprogrammet (FT) bibehåller den utökade storleken från 
föregående år där 24 elever togs in i åk 1. Utökning på BA och EE har inneburit utökade tjänster inom 
yrkesämnen på dessa program. BA och FT har startat igång tre nya klasser med vuxenutbildning med 
sammanlagt 27 st vuxenstuderande. På Teknikprogrammet är det även i år 4 klasser. 
Naturvetenskapsprogrammet (NA) har minskat en klass till läsåret 2018. Fortsatt samläsning sker 
med NA på Jenny Nyströmsskolan, detta för att optimera gruppstorlekar inom inriktningarna och 
programfördjupningarna. EE har återgått till att läsa matematik, svenska och engelska klassvis istället 
för att samläsa i två klasser. Hantverksprogrammet (HV) är till läsåret 2018 fullt på båda 
inriktningarna.  
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Den puckel som den ökande migrationen 2015 innebar för verksamheten på skolans 
språkintroduktionsprogram börjar nu minska. De elever som kommer från grundskolan är betydligt 
färre än tidigare år. Inför läsårsstart höstterminen 2018 har vi en organisation med 40 färre elever än 
förra året, vilket har medfört personalnedskärningar men också gett möjlighet att titta över strukturer 
och utveckla och fördjupa samverkansformer och arbetssätt. Fortfarande är skolan i behov av att se 
över möjligheterna till yrkesutgångar för de nyanlända elever som inte kommer att nå behörighet till 
nationella program, för att bättre matcha deras behov av utbildning. På övriga inriktningar på 
introduktionsprogrammet (IM) fylls organisationen med råge. Antal elever som av olika anledningar 
inte når behörighet eller inte kommer in på sina gymnasieval är inför läsårsstarten 2018 fler än 
tidigare år. Antalet samt spridningen på elevernas tidigare kunskaper, erfarenheter och kognitiva 
färdigheter och förmågor innebär att verksamheten ställs inför nya utmaningar. Den pågående 
omarbetningen av utbildningsplanen för IM-programmet samt översyn av de olika inriktningarna 
passar väl in i de utmaningar som programmet ställs inför.  
 
Fyra klassrum har fått ny inredning hittills under året och även i hörsalen har ny inredning. Detta 
påbörjades redan under 2017. 
 
Skolans ledningsgrupp har Under läsåret 17/18 uppdaterat skolans utvecklingsplan. Man har även 
genomfört grupputvecklingsarbete och processledning. För att ytterligare utveckla ledningsgruppens 
arbete genomfördes under våren persontester i samverkan med Kalmar kommun.  
 

Förväntad utveckling   
Ombyggnad av ytterligare en HV-sal bordlades 2018. Om elevtillströmningen fortsätter ligga på 
maximalt antal platser på HV måste vi noggrant överväga att bygga om och anpassa ytterligare en sal 
till HV-verksamheten. Vi planerar att fortsätta samarbetet med Kunskapsnavet vad gäller utbildning av 
frisörer, en ny grupp beräknas starta i januari 2019. Även inom BA och FT fortsätter vuxenutbildningar 
nästa år. Då fordonsprogrammet har en fortsatt mycket bra söktryck samtidigt som man blivit 
certifierat motorbranschcollege (MBC, med tillhörande krav) behöver vi se över möjligheten till en 
ytterligare utökad organisation samt en uppfräschad fordonspark. Begränsning i befintliga lokalytor 
kan bli ett problem. 
 
Under kommande läsår planerar vi för att  ordningsställa en läromedelscentral för utlåning av 
läroböcker. Stort behov av luftkylning i våra datasalar där både utrustning, personal och elever farit illa 
under våren, vilket kommer innebära investeringar. 
 
Den nya utbildningsplan för IM som under läsåret 17/18 har arbetats fram och som kommer att 
utvecklas ytterligare under läsåret 18/19 kommer att innebära att strukturen för IM-programmet; vilka 
inriktningar som finns var, utvecklandet av vissa inriktningar m.m. kommer att få konsekvenser. Bland 
annat kommer det minskade elevantalet på skolans språkintroduktionsprogram (samt även på Jenny 
Nyströmsskolan) att innebära behov av en förbundsövergripande genomlysning av eventuella 
konsekvenser vad gäller minskning eller förflyttning av personal.  
 
Processarbetet inom ledningsgruppen fortsätter som planerat; detta för att få till stånd ett effektivt och 
systematiskt arbete där vi har möjlighet att bättre använda och utnyttja deltagarnas styrkor.  
 
Den nya utvecklingsplanen tar sin början i samband med läsårsstarten 2018. Vi ser fram emot att, 
tillsammans med vår personal, arbeta mot ett systematiskt utvecklingsarbete.  
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Skolan arbetar vidare med att utveckla den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för både elever och 
personal. Detta sker genom att utveckla miljön i elevutrymmen och salar så att de anpassas till en 
modern lärmiljö. 
 
För ökad trivsel för personalen fortsätter vi anordna gemensamma aktiviteter. I linje med 
huvudmannens personalpolitiska program och tidigare genomförd medarbetarenkät fortsätter också 
arbetet med att utveckla Lars Kagg som en attraktiv arbetsplats. 

 
  

Jenny Nyströmsskolan 

Ekonomiskt utfall 
Jenny Nyströmsskolan gick in i 2018 med en kostymanpassning på 13,7 mkr. Det estetiska 
programmet gick in med det största budgeterade underskottet på ca 4,3 mkr. Därefter kommer 
restaurang- och livsmedelsprogrammet med 2,6 mkr, naturvetenskapsprogrammet med 2,3 mkr, 
gymnasiesärskolan 1,1 mkr och resterande program (introduktionsprogrammet, barn- och 
fritidsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet) runt 0,5 mkr. Generellt för skolan speglas 
underskotten i får små undervisningsgrupper i förhållande till vad som är ekonomiskt hållbart. En 
åtgärd att möta detta har varit att öka undervisningstiden för de lärare som undervisar små grupper. 
På detta sätt har det totala antalet tjänster minskat och genererar i år en besparing med ca 1,3 mkr.  
 

 
 
En stor avvikelse mot budget är intäkten för korttidstillsyn (för gymnasiesärelever) som väntas bli ca 
0,5 mkr bättre mot budgeterad intäkt. Denna föranleds av ökat elevantal till den verksamheten.    
 
Kostnaderna för Jenny Nyströmsskolans lokaler väntas bli ca 0,2 mkr lägre mot budgeterat. En del 
beror på minskad lokalyta som tas över av Lars Kaggskolan. Samtidigt har en del undervisning från 
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Lars Kaggskolans introduktionsprogram nyttjats i Jenny Nyströmsskolans lokaler vilket då kommer 
innebära en intäkt med knappt 0,1 mkr i år.  

 

Viktiga händelser 

På Jenny Nyströmsskolan finns en härlig blandning av utbildningar med en välutbildad och engagerad 
personal.Det finns såväl högskoleförberedande program som yrkesprogram samt gymnasiesärskola 
och introduktionsprogrammet. Tillsammans blir det en underbar mix av elever och personal på skolan 
finns något för alla. 
 
För att utveckla det pedagogiska arbetet, utifrån de politiskt fastställda målen, arbetar skolan sedan 
flera år utifrån aktuell forskning. Fokus har läsåret 17/18 legat på formativt, kollegialt, inkluderande 
och språkutvecklande arbetssätt med digital förstärkning för att eleverna ska nå än högre 
måluppfyllelse. Det arbetet går under namnet Förbättrat lärande. I samband med det arbetet har vår 
lektor undersökt effekterna av den kollegiala feedbacken mellan deltagande lärarna. I all pedagogisk 
utvecklingsarbete finns IKT som ett verktyg. 
 
Inför läsåret 18/19 tar vi ytterligare steg för ett Förbättrat lärande. Vi har utarbetat ett nytt arbetssätt 
för arbets- och ämneslagen och dess arbetslagsledare och ämnesutvecklare. I korthet går det arbetet 
ut på kontinuerliga möten med en tydlig struktur där pedagogiska/didaktiska utvecklingsmöjligheter 
samt systematiskt kvalitetsarbete ska vara dominerande inslag. Till varje arbetslag kopplas även både 
elevhälsans olika professioner samt bibliotekets kompetenser. De ska tillsammans stödja elevernas 
sociala- samt kunskapsutveckling på ett främjande sätt. Skolan har påbörjat implementeringen av helt 
nya EHT-rutiner vars mål är skapa tydlighet samt tidiga insatser gällande extra anpassningar och 
särskilt stöd.       
 
Jenny Nyströmsskolan har moderniserat ett antal klassrum till en mer tillmötesgående och lärmiljö 
som speglar dagens pedagogik. Studiehallen har fått utökade resurser vilket innebär att vi numera har 
en bredare kompetens jämt fördelat 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.   
 
En utvecklingsgrupp har skapats bestående av ca. tio personal med olika kompetenser, vars mål är 
att skapa en sammanhållen vision, pedagogiskt utvecklingsarbete, arbeta med systematiskt 
kvalitetsarbete etc. för att på sikt skapa en lokal utvecklingsplan. Särskilt Yrkesskickliga 
Lärarekommer parallellt med utvecklingsgruppen göra lektionsobservationer för att skapa en 
nulägesbild över hur det formativa, inkluderande och läsutvecklande arbetssättet ser ut på skolan.   
 
Ekonomiskt gör vissa program förluster. En påbörjad genomlysning över tjänster samt lokaler har 
inneburit att vi utarbetat en ny modell för tjänsteplanering utifrån ett flertal koefficienter. Detta har 
resulterat i en mer slimmad organisation men med bibehållen kvalitet. Vi har även gjort om några 
institutioner till klass- eller grupprum. 
 
Sammansättningen i ledningsgruppen har under året som gått förändrats vid flera tillfällen vilket har 
försvårat arbetetskontinuitet. 
 

Förväntad utveckling 

Den påbörjade förändringen av flertalet rutiner och arbetssätt kommer fortgå. Förbundsövergriande 
rutiner gällande elevhälsan implementeras under läsåret. Likaså kommer utvecklingen av moderna 

80



29 
 

lärmiljöer anpassade till modern pedagogik med digitala verktyg att fortsätta. I riktning mot ökad 
måluppfyllelse kommer lärare och elevhälsan arbeta och utveckla verksamheten för såväl elever som 
personal. Biblioteket kommer att utöka sitt samarbete med arbetslagen i linje med de reviderade 
styrdokumenten parallellt som man driver utvecklingsarbete med IKT-pedagogen. 
 
Arbetet för en sund resursfördelning och en hög utbildningskvalité kommer att fortsätta. Med årets 
söksiffror är förhoppningen på en fortsatt elevökning till våra program. I elevenkäten ligger många av 
skolans program högt när det gäller frågan om man kan rekommendera sitt program till någon annan. 
En marknadsföringsgrupp 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. 
 
Vid höstterminens start var ledningsgruppen densamma som vid skolavslutningen och vi ser med 
tillförsikt fram emot ett gemensamt arbete i ledningsgruppen. 
 
 

Stagneliusskolan 

Ekonomiskt utfall 
Stagneliusskolan gick in i budget 2018 med en kostymanpassning på 2,2 mkr där AST-enheten och 
samhällsprogrammet, inriktning beteende, utgjorde cirka 1 mkr vardera. 
  
Antagning till skolans program höstterminen 2018 är genomgången. Den visar så här långt en väl fylld 
organisation. Bättre än vad tidigare prognoser visat, resurserna ökar med 0,8 mkr från den 
preliminära prognosen efter april månad. 
 
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 diskuterades 
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. Så här långt ser 
skolan ut att klara sig med de extra klassrum man redan hyr.  
 
Sammantaget, inklusive höstens antagningssiffror (antalet inskrivna elever den 7/9), visar prognosen 
på ett positivt resultat för enheten om 0,3 mkr. 
 
 

Viktiga händelser 
Stagneliusskolan påbörjade under våren 2018 ett samarbete med Challenging Learning. Detta 
samarbete syftar till att fortsätta implementera de pedagogiska hörnstenar som genomsyrar skolans 
helhetsidé. Initialt ligger fokus på att utveckla, självständigt lärande, kritiskt tänkande, kognitiv 
utmaning och problemlösning. 
  
För att uppnå detta är projektets kärna att skapa en kultur där utmaning inte bara är förväntad, 
(kognitiv utmaning), utan även är välkomnad, där elever får tillfälle att samtala runt sitt tänkande, sitt  
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skolarbete och sin utveckling, (kritiskt tänkande), och, som ett resultat utveckla sina egenskaper och  
förmågor för att bli lärande med hög tilltro till sin egen förmåga, (självständigt lärande). Förhoppningen 
är att detta arbete har den inverkan på elever att det skapar en mätbar skillnad, observerbar i elevens 
språk, inställning och strategival när de ställs inför ett problem, (problemlösning). 
  
Ett övergripande mål i detta utvecklingsprojekt är att skapa en kraftfull lärandekultur som baseras på 
Stagneliusskolans redan starka fundament av akademiska prestationer och positiva attityd till lärande. 
  
Stagneliusskolan har ytterligare en samarbetspartner i Ung företagsamhet där det gemensamma 
målet är att alla elever utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, 
företagande och innovationstänkande, vilket ökar elevernas möjligheter till framtida sysselsättning 
genom företagande eller anställning. Framgångarna under den regionala UF-mässan visade sig bli 
stora då Stagneliusskolan belönades med fem förstaplatser och hela tretton andraplatser. Arbetet 
med att vidareutveckla detta samarbetsprojekt kommer fortsatt vara prioriterat. 
  
Stagneliusskolan redovisar en fortsatt stark digital utveckling. I vårt kontinuerliga kvalitetsarbete 
konstaterar vi att vi inom området har etablerade processer och forum för strukturerad 
kunskapsdelning. Denna delning sker exempelvis via digitala samarbetsytor, workshops, 
auskultationer, handledning och samtal med IKT-pedagoger. Genom att ha en etablerad struktur för 
kunskapsdelning främjas det kollegiala lärandet och kompetens och kunskap sprids på skolan, vilket 
driver den digitala utvecklingen på lång sikt. 
 

Förväntad utveckling   
Skolledningen för Stagneliusskolan planerar nu för nästa steg i det kontinuerliga systematiska 
kvalitetsarbetet där ett av delmålen är att vi ska utveckla den dynamiska kvaliteten på skolan för att 
successivt förbättra hela skolans förverkligande av den gemensamt formade helhetsidén. Kortfattat 
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innebär detta att samtliga medarbetare ägnar sig åt att lära om och bidra till den gemensamma 
kunskapsbildningen om hur vi kan bli allt bättre på att förverkliga olika mål som finns beskrivna i 
densamma.  
 
Stagneliusskolan ska såsom tidigare utveckla sin UF verksamhet i enlighet med de förväntningar som 
finns uttalade i Budget 20181. Skolans program ska präglas av attraktivitet och erbjuda en 
konkurrensmässig utbildning vilket bland annat innebär att utbildningsutbudet är anpassat till 
individens, arbetsmarknadens och samhällets behov. Vi kommer således fortsatt arbeta 
kvalitetsmedvetet med entreprenörskap genom UF-företagande och därigenom skapa goda 
möjligheter för elever att driva UF-företag. 
  
Den ökade digitaliseringen inom skolan ställer nya krav vad gäller kvalitet, likvärdighet och resultat i 
utbildningen. Digitala verktyg i sig ger dock ingen förändring, utan det är först när de används med en 
genomtänkt pedagogik som man får positiva resultat2. Med detta för ögonen så kommer det fortsatta 
arbetet med implementeringen av vår pedagogiska helhetsidé vara av yttersta vikt. Genom detta 
säkerställer vi att verksamheten får större flexibilitet och därmed ökad möjlighet för eleverna att nå 
kunskapsmålen där vi utjämnar livschanser och ger alla vår elever lika möjligheter.   
 
För att Stagneliusskolan ska nå de resultat våra politiker fastställt gällande vision och de prioriterade 
områden i budget 2018 är vår enskilt viktigaste uppgift att fortsatt utveckla och förbättra varje 
medarbetares prestationer under läsåret.  
 

Axel Weüdelskolan och Mjölnergymnasiet 

Ekonomiskt utfall 
Axel Weüdelskolan gick in i året med en budget i balans. Inget i delårsbokslutets årsprognos visar på 
annat än att skolan klarar detta på helåret. Visst överskott återfinns på den gymnasiala 
vuxenutbildningen på grund av delvis vakanta tjänster.  Helårsprognosen är, inklusive 
Mjölnergymnasiet, positiv med 0,5 mkr.  
 

Viktiga händelser 
Axel Weüdelskolan har utformat nya lärmiljöer och utökat de  digitala verktygen som gett goda 
resultat. Man kan se att elever arbetar utifrån det entreprenöriella lärandet. Fler elever använder sig 
av skolans studiehallar där man utöver sina lektioner kan handledas av pedagoger i sitt arbete eller 
tillsammans med studiekamrater arbeta med uppgifter i ämnena. Dessutom har man på SFI påbörjat 
ett flexkoncept som ska möjliggöra för fler att fortsätta sina studier på SFI trots andra aktiviteter. 
Skolan ser att detta har gett god respons och pedagogerna har varit på besök hos andra som arbetar 
med detta för att kunna ta lärdom för att utöka detta koncept. 
Fler elever tar möjligheten att läsa under sommaren och når sina mål snabbare. Tack vare engagerad 
personal har skolan en mycket flexibel bas som gynnar elevernas individuella behov. Eftersom 
eleverna har så individuella mål och studietakt så är det av yttersta vikt att man synliggör deras 
progression och måluppfyllelse kontinuerligt. För att göra detta så har pedagogerna individuella 
samtal med eleverna samt att man via digitala verktyg ger respons. Det finns en kontinuerlig dialog 
mellan skolledning och pedagoger gällande elevers progression och måluppfyllelse. 
 

                                                
1 Budget 2018 
2 Skolans digitalisering 
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IKT-pedagogen fick ett riktat uppdrag från skolledningen att genomföra lektionsobservationer där 
analysen presenterades för dels den enskilde pedagogen samt skolledningen. IKT-pedagogen tog 
fram ett observationsprotokoll i form av Google formulär. Formuläret hade fokus på Dylan Wiliams 
fem nyckelstrategier för formativ bedömning, inkludering och digitalisering. I formuläret skulle det 
framgå vilken/vilka strategier som var synliga vid respektive lektionsobservation. Det fanns en 
beskrivning av vad som hade synliggjorts. Lektionsobservationer genomfördes minst 1 gång/lärare. 
 
Skolan har haft flertalet besök från andra skolor runt om i landet som vill se hur skolan arbetar. 
Skolledningen får god respons efter dessa besök där man säger att enheten ligger långt fram i många 
frågor. Dessutom har skolan haft ett projekt via skolverket som inneburit en framtagning av en 
hemsida gällande språkpraktik. Det var mycket god respons när medarbetare som arbetat med 
projektet redovisade projektet på Skolverkskonferensen.  
 
Skolan är en trygg plats enligt trivselenkäter och det sker ett aktivt arbete i klassrummen som 
bibehåller denna stämning. Skolan har inrättat ett SHT-team (Studiehälsoteam) där 
specialpedagogerna, kurator och skolledning träffas för att dels arbeta förebyggande och ta 
gemensamma beslut i aktuella elevärenden. SHT-teamet träffas varje vecka, skolledningen deltar 
varannan vecka. 
 
Skolledningen och personalen har påbörjat arbetet med det personalpolitiska programmet där vi 
analyserar våra framgångsfaktorer samt utmaningar för att vara en attraktiv arbetsplats.Som ett led i 
att fortsätta vara en attraktiv arbetsplats har skolan under året arbetat med personalbefrämjande 
åtgärder. Några exempel är personalaktiviteter, uppmuntran till friskvård (inköp av träningsredskap) 
och gemensam fika innan konferenserna för att stärka vi-känslan.  
 
Under året har elevantalet ökat vilket inneburit förstärkning på personalsidan samt utökade lokaler.  
 

 

84



33 
 

Förväntad utveckling 
Arbetet med hög måluppfyllelse och individualisering kommer att fortsätta vara en prioritering. För att 
få alla elever att nå målen så förväntas skolans insatser gällande stöd ge positiv effekt. Några 
exempel på stöd är specialpedagoger, resurstid, studiehallar & tillgång till digitala verktyg. Den 
formativa bedömningen är ett prioriterat kompetensutvecklingsområde. Under kommande 
verksamhetsår har kompetensutvecklingsdagar avsatts för fortbildning med extern aktör samt 
uppdrag till de Särskilt Yrkesskickliga Lärarna kring betyg och bedömning. En investering ligger i nära 
tid gällande lärmiljöer som främjar det vuxna lärandet. Elevernas arbetsmiljö är direkt kopplad till 
måluppfyllelsen. Sommaren 2019 kommer eleverna kunna läsa reguljära kurser inom grundläggande 
nivå, tidigare var det orienteringskurser. Även inom gymnasial vux kommer sommarutbudet förändras. 
 
IKT-pedagogen kommer att genomföra ytterligare lektionsobservationer utifrån samma upplägg som 
föregående år med syftet att kunna göra en jämförelse. IKT-pedagogen kommer att delta på några 
skolledningsmöten för att presentera nulägesanalys kring lärarnas kompetens inom den digitala 
agendan. I uppdraget ingår även att ta fram en kvalitativ analys som ligger till grund för fortsatt 
utvecklingsarbete.  
 
Marknadsföringen av Axel Weüdelskolan kommer intensifieras både internt och externt under det 
kommande året. 
 
Skolan står inför en stor organisatorisk förändring med många nyheter inom en snar framtid. Axel 
Weüdelskolan ser att Kalmarsunds gymnasieförbund har möjlighet att bedriva distansstudier på 
grundläggande och gymnasial nivå vilket idag bedrivs av extern aktör. Skolan jobbar för att möta 
elevernas individuella behov bland annat genom studier vid olika tider och kontinuerligt under året 
inom alla utbildningar samt reguljärt/Kväll/Flex/Distans. Ansvaret avseende Vård- och 
omsorgsutbildningen och Barnskötare/omsorgsassistentutbildningen kommer att övergå till Axel 
Weüdelskolan. Turism med inriktning Evenemang/Idrott (Ansökan 2019) och Vård (Ansökan 2020) är 
kommande YH-utbildningar vilka skolan jobbar med. Utöver nya utbildningar så samverkar skolan 
med externa aktörer såsom Arbetsförmedlingen och Kalmar kommun avseende utbildningsplikten och 
Nationella yrkespaket. Även kommande lokalanpassningar står på agendan då hyresgäster inom kort 
kommer att byta lokaler. Detta ger skolan, organisatoriskt, andra möjligheter . 
 
Ett sätt att säkerställa intäkter är genom att bedriva ett flexibelt lärande och fler utbildningar. 
Vuxenutbildningen som det ser ut idag kommer inte att klara en väntad nedgång på SFI och ökade 
lokalkostnader. För att klara de organisatoriska förändringar behöver Axel Weüdelskolan få en utökad 
investeringsbudget och ett bibehållet budgetutrymme. Skolledningen kommer att genomföra en 
genomlysning av organisationen för att säkerställa att de personella resurserna används utifrån ett 
ekonomiskt- och verksamhetsperspektiv. 
 
Axel Weüdelskolans vision är att vara förbundets spjutspets och ett nationellt föredöme. 
 

Ölands Gymnasium 

Ekonomiskt utfall 
Ölands Gymnasiums ingående kostymanpassning 2018 är totalt 1,3 mkr varav 0,8 mkr avser komvux. 
  
Inom ungdomsgymnasiet har nu verksamhetsavtalet med Halltorps gästgiveri avslutats 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. 
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Antalet elever på språkintroduktionen på skolan är hösten 2018 21 elever.  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 en helårsprognos på minus 1 mkr. 
 
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. Vissa av de platser vilka pengar är sökta för kan bli svåra att fylla och 
höjd ha tagits för detta i prognosen.  
  
Vuxenverksamheten på skolan har en helårsprognos på plus 1 mkr. 
 

 

Viktiga händelser 
Skolan har unde 2018 genomfört flera nyanställningar, inte minst för att ersätta obehöriga lärare. 
Detta betyder mycket för att kunna utveckla skolan både med innehåll och utbud. Skolan jobbar 
mycket för att kvalitetssäkra allt på alla nivåer. Genom ett gott samarbete med Borgholms kommun 
och näringsliv startade skolan upp “spår” inom vård-och omsorg i januari 2018. Förhoppningen är att 
studie- och yrkesvägledare kommer att spela en stor roll i framöver och bidra till ett ökat elevantal.  
 
Arbetet med att utveckla skolan med fler yrkesprogram tog fart i början av sommaren då rektor, 
kommunchef och näringslivsansvarig för Borgholms kommun träffades och inledde ett arbete som ska 
fortsätta under hösten. Fokus ligger på behovet av att skolan behöver vara mer flexibel och hitta 
alternativa lösningar när det gäller studieformer. Många jobbar och vill studera på flex, distans och 
kvällar. Elevunderlaget är inte så stort på Öland men skolan jobbar med att se möjligheterna. 
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Idag använder personalen de digitala hjälpmedel och system som finns att tillgå. Rutiner i det dagliga 
arbetet är framtagna och förbättras hela tiden. Skolan har upprättat en verksamhetsplan som nu ligger 
till grund för en fortsatt utveckling. 
 
Skolan kommer att jobba mer med att bli synlig för allmänheten och vilka kanaler man då ska 
använda sig av. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med stöd av Nationellt centrum för 
svenska som andraspråk har varit en stor del av verksamhetens kompetensutveckling. Mycket 
uppskattat och användbart hos pedagogerna. 
 
Språkintroduktionen har nu minskat till ett 20-tal elever från och med starten i augusti. Det positiva är 
att de flesta kunnat gå vidare vilket skolan är stolt över. 
 

Förväntad utveckling 
Förväntan är att antalet elever ska öka. Skolan  har en studie- och yrkesvägledare och enheten har 
jobbat med marknadsföring och knutit nya kontakter och hoppas därmed att fler ska känna till 
verksamheten och vilja komma till skolan. Sen i våras sker ett samarbete med Borgholms kommun 
om behovet av utbildningar och  målet är att kunna starta hantverksutbildning i januari 2019. Likaså är 
ambitionen att fortsätta skolans restaurangutbildning. 
 
Implementering och investering av digitala hjälpmedel och system är gjort och nu behöver nästa steg, 
i samband med sammanställningen av den totala IKT-verksamheten, ske. Skolans lokala 
utvecklingsplan är på plats och enheten kommer att jobba vidare med den tillsammans med övriga 
behov. 
   
Skolan kommer att ha språkintroduktion med cirka 20 elever ett år till. En ny specialpedagog är 
anställd och förhoppningen är att kunna fortsätta med studi.se och klara kursmålen för eleverna.  
 
En tjänsteskrivelse är inlämnad med önskemål om namnbyte till Ölands Utbildningscenter. Skolan tror 
att fler vuxna söker till utbildningarna då namnet riktar sig även till en vuxen målgrupp.  
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Driftredovisning 
 
  

Kostnader 
  

Intäkter 
          

      Netto   Avvikelse  

Enhet Budget 
Prognos 

2018   Budget 
Prognos 

2018   Budget 
Prognos 

2018   
Prognos 

2018 
                      
Gemensamt 166 042 170 683   131 019 123 399   35 024 47 284   -12 260 
                      
Gymnasieskola                     
Lars Kaggskolan 137 229 146 850   12 527 17 217   124 702 129 633   -4 930 
Stagneliusskolan 90 177 88 796   2 973 1 920   87 203 86 876   327 
Jenny Nyströmsskolan 124 843 139 095   14 195 17 930   110 648 121 165   -10 516 
Ölands Gymnasium 4 505 5 340   283 143   4 222 5 197   -975 
                      
Vuxenutbildning                     
Axel Weüdelskolan 52 627 49 203   12 693 9 686   39 934 39 517   417 
Öland - komvux 12 173 12 405   3 840 5 053   8 333 7 352   981 
Mjölnergymnasiet 3 105 3 109   133 216   2 972 2 893   78 
                      
Varav avskrivningar -4 613 -4 613   0 0   -4 613 -4 613   0 
Varav statsbidrag 0 0   -34 996 -32 896   34 996 32 896   2 100 
Varav interna poster -84 605 -117 817   0 -29 543   -84 605 -88 274   3 669 
finansiering pensioner, IR -16 261 -17 537   405 399   -16 666 -17 936   1 269 
Varav interna poster 78 700 88 275   405 -399   0 88 673   -88 673 

Summa verksamhet enligt RR 569 828 563 788   143 073 113 524   426 755 450 263   -23 508 
                      
Pensionskostnader 26 182 25 174   0 0   26 182 25 174   1 008 
Avskrivningar 4 613 4 613   0 0   4 613 4 613   0 
Verksamhetens nettokostnad 600 623 593 575   143 073 113 524   457 550 480 050   -22 500 
                      
Medlemsbidrag 0 0   423 091 423 091   -423 091 -423 091   0 
Statsbidrag 0 0   34 996 32 896   -34 996 -32 896   -2 100 
Verksamhetens resultat 600 623 593 575   601 160 569 512   -537 24 063   -24 600 
                      
Poster från finansiella tillgångar/skulder 37 16   0 0   37 16   21 
Extraordinära poster 0 0   0 0   0 0   0 
Årets resultat 600 660 593 591   601 160 569 512   -500 24 079   -24 579 
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Investeringsredovisning 
 

(tkr)   
Budget 

2018 
Delår 
2018 

Prognos 
helår 

Gemensam verksamhet 1 190 662 1 190 
Lars Kaggsskolan 1 300 131 1 300 
Stagneliusskolan 500 347 500 
Jenny Nyströmsskolan 1 700 172 1 700 
Axel Weüdelskolan 200 149 200 
Ölands Gymnasium och komvux 100 0 100 
Mjölnergymnasiet 0 0 0 
Summa investeringar 4 990 1 461 4 990 
Investering 2017 9 774   9 445 

 
 

Kassaflödesanalys 
(tkr)   Delår Bokslut Delår 

  Not 2018 2017 2017 
Den löpande verksamheten         
Resultat efter finansiella poster   3 077 2 037 14 607 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet         
  Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång 4 2 840 3 679 2 290 
  Återbetalning medlemskommuner 14 0 -10 048 -10 048 
  Avsättning till pensioner 13 544 -122 -245 
  Övrigt 14 -1 095 -2 186 -1 484 
Ökning (-) / minskning (+) av förråd och lager   0 736 0 
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordr 10 -11 194 -2 952 28 445 
Ökning (+) / miskning (-) av kortfristiga skulder 15 -2 812 49 879 1 801 
Medel från den löpande verksamheten   -8 641 41 024 35 368 
          
Investeringsverksamheten         
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar         
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9 -1 461 -9 445 -5 500 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar         
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar         
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar         
Medel från investeringsverksamheten   -1 461 -9 445 -5 500 
          
Finansieringsverksamheten         
Nyupptagna lån   0 0 0 
Amortering av skuld   0 0 0 
Långfristiga fodringar 11 0 98 98 
Medel från finansieringsverksamheten   0 98 98 
          
ÅRETS KASSAFLÖDE   -10 102 31 677 29 965 
Likvida medel vid årets början   94 014 62 338 62 338 
Likvida medel vid årets slut   83 912 94 014 92 303 
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Resultaträkning 

 
(tkr)                 
  Not Budget Prognos Delår Bokslut Budget Prognos  Delår 
    2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 
Verksamhetens intäkter 1 118 043 113 524 77 144 140 349 124 361 114 605 84 028 
Verksamhetens kostnader 2 -544 797 -563 788 -360 317 -558 264 -510 530 -547 935 -358 633 
Pensionskostnader m m 3 -26 182 -25 174 -16 844 -19 812 -19 433 -20 360 -13 865 
Avskrivningar 4 -4 613 -4 613 -2 840 -3 678 -4 447 -3 435 -2 290 
Verksamhetens nettokostnad   -457 549 -480 050 -302 857 -441 405 -410 049 -457 125 -290 760 
                  
                  
Medlemsbidrag  5 423 091 423 091 282 061 410 178 410 483 410 483 273 355 
Statsbidrag  6 34 996 32 896 23 872 33 293 0 43 340 32 000 
Finansiella intäkter 7 0 0 0 1 100 0 -6 
Finansiella kostnader 8 -37 -16 2 -29 -34 -26 18 
Årets resultat   500 -24 079 3 077 2 037 500 -3 327 14 607 
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Balansräkning 
 
(tkr)   Delår Bokslut Delår 
  Not 2018 2017 2017 
Anläggningstillgångar         
  Maskiner och inventarier 9 22 721 24 099 21 543 
  Finansiella anläggningstillgångar   0 0 0 
  Långfristig fordran 11 0 0 0 
Summa anläggningstillgångar   22 721 24 099 21 543 
          
Omsättningstillgångar         
   Förråd   0 0 736 
   Fordringar  10 107 390 96 196 64 799 
   Kassa och bank 12 83 912 94 014 92 304 
Summa omsättningstillgångar   191 302 190 210 157 838 
Tillgångar   214 023 214 310 179 381 
          
    Delår Delår Delår 
  Not 2018 2017 2017 
Eget kapital         
   Ingående eget kapital   56 967 64 978 64 978 
   Direktbokning eget kapital 14 0 -10 048 -10 048 
   Årets resultat   3 077 2 037 14 606 
Summa eget kapital     60 044 56 967 69 537 
          
Avsättningar         
  Avsättningar för pensioner 13 2 235 1 691 1 541 
  Andra avsättningar 14 0 1 095 1 825 
          
Skulder         
   Långfristiga skulder 16 0 0 0 
   Kortfristiga skulder  15 151 744 154 556 106 478 
Summa skulder   153 979 157 342 109 845 
Eget kapital och skulder   214 023 214 310 179 381 
          
Ansvarsförbindelser         
Pensionsförpliktelser före 980101 17 31 052 29 735 30 846 
  inklusive löneskatt   38 585 36 949 38 329 
Borgensåtaganden         
Leasingåtaganden operationella 18 117 811 153 118 146 025 
          
Nyckeltal         
Anläggningskapital   22 721 24 099 21 543 
Rörelsekapital   39 558 35 654 51 360 
Soliditet   28% 27% 39% 
Likvida medel   83 912 94 014 92 304 
          
soliditet inkl ansvarsförbindelse   10% 9% 17% 
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Noter  
Not 0: Redovisningsprinciper 
Kalmarsunds gymnasieförbund följer den kommunala redovisningslagen och rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att: 

· Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

· Fodringar har upptagits till de belopp var med dem beräknas inflyta. 
· Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 
· Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

 
Pensionsskuld 
Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att försäkra bort så mycket som möjligt av 
pensionsskulden i balansräkningen. Från och med 1998 ska förbundets pensionsskuld redovisas 
enligt den så kallade blandmodellen. Enligt den här modellen ska pensionsförpliktelser intjänade från 
och med 1998 redovisas som skuld i balansräkningen och pensionsförpliktelser intjänade före 1998 
redovisas som ansvarsförbindelse. Skulden respektive ansvarsförbindelsen har belastats med 
särskild löneskatt på 24,26 %. Beräkningen av pensionsskulden är framtagen av Skandia. 
 
Varulager 
Lager har värderats enligt ”lägsta värdets princip” LVP, vilket betyder det lägsta av anskaffnings- eller 
nettoförsäljningsvärdet (verkligt värde). 
 
Avskrivningar 
Rak avskrivning innebär att ett lika stort belopp kostnadsförs varje år under avskrivningstiden. 
Planenliga avskrivningar görs enligt kommunförbundets förslag till avskrivningstider. 
De olika avskrivningstiderna för investeringar är: 

· Inventarier 10 år 
· Stadigvarande undervisningsmaterial 5 år 
· Kopiatorer 4 år 

Förbundet investerar endast i stadigvarande undervisningsmaterial samt inventarier och äger inte 
några byggnader. Detta innebär att komponentavskrivning och övrig klassning av komponenter inte är 
aktuell. 
 
Gränsdragning mellan investering och drift  
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 
mindre värde har satts till 0,5 prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella-och 
immateriella tillgångar. 
 
Kapitaltjänstkostnader 
Kapitalkostnaden består dels av rak avskrivning på anskaffningsvärdet, dels av internränta 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 resultaträkningen. De intjänade förmånerna har 
belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter. Årets underlag baseras på semesterlöneskulden efter 
december månad 2017 dvs underlag uttagna efter lönekörning i december samt 8/12 av budgeterad 
ökning 2018. 
 
Interna poster 
Enheterna belastas med en intern kostnad för personalomkostnader (kto 59). Motkonto till detta är 
konto 579xx. Konto 579xx ska finansiera arbetsgivaravgifterna (kto 561), Konto för finansiering av 
arbetsgivaravgifterna samt redovisning av arbetsgivaravgifterna redovisas på ansvar 29 (finansiella- 
och pensionsposter). För att reducera för interna poster i resultaträkningen avseende ovan 
angivna konton finns i not 2 beskrivet förhållandet.  
| 
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Not 1: Verksamhetens intäkter 20180831 2017 20170831 
Intäkter  77 144 140 349 84 028 
Summa intäkter verksamhet enligt RR 77 144 140 349 84 028 
        
medlemsbidrag 282 061 410 178   
statsbidrag 23 872 33 293 32 000 
Interna intäkter 19 695 29 655 19 692 
        
        
Not 2: Verksamhetens kostnader 20180831 2017 20170831 
Kostnader  -313 159 -488 913 -312 800 
Finansiering PO  11 691 15 765 10 525 
varav internt (kto 579) 58 850 84 662 56 357 
korr interna poster på balans   -455   
Summa kostnader verksamhet enligt RR -360 317 -558 264 -358 633 
        
Avskrivningar -2 840 -3 679 -2 290 
Interna kostnader (ny redov 2017 även kto 59) -19 598 -19 812 -76 050 
Kalkylerade personalomkostnader -78 545 -114 772   
        
        
Not 3: Pensionskostnader m m 20180831 2017 20170831 
Semesterlöneskuld -333 -886 -333 
Löneväxling 176 103 0 
Personalbil redovisning 52 -10 -2 
Löneskatt -3 098 -3 334 -2 523 
Avtalsförsäkringar (KPA, FORA) -70 -155 -104 
FÅP -3 805 -2 443 -2 314 
Omställningsfonden 0 -36 -36 
Förvaltningsavgifter -622 -513 -369 
Förändring pensionsskuld                -439 105 179 
löneskatt förändring p-skuld 0 0 48 
Utbetalda pensioner -1 392 -2 049 -1 270 
Pensioner (ind. valet) -7 313 -10 594 -7 140 
Summa -16 844 -19 812 -13 865 
Finansiering pensioner interna poster 11 691 15 765 10 525 
        
        
Not 4: Avskrivningar 20180831 2017 20170831 
Avskrivningar  -2 840 -3 679 -2 290 
Internränta -266 -430 -270 
Summa -3 105 -4 109 -2 560 
        
        
Not 5: Medlemsbidrag  20180831 2017 20170831 
Borgholm 11,9% 11,6% 11,4% 
Torsås 7,5% 6,6% 7,0% 
Kalmar 67,1% 67,8% 67,0% 
Mörbylånga 13,5% 14,1% 14,7% 
Summa 282 061 410 178 273 355 
        

93



42 
 

Not 6: Statsbidrag m m 20180831 2017 20170831 
Övrigt 23 872 33 293 32 000 
Summa 23 872 33 293 32 000 
        
        
Not 7: Finansiella intäkter 20180831 2017 20170831 
Räntor på likvida medel 0,0 0,0 0,0 
Summa 0,0 0,0 0,0 
        
        
Not 8: Finansiella kostnader 20180831 2017 20170831 
Finansiella kostnader p-skuld -2,0 29,0 -17,7 
Summa -2,0 29,0 -17,7 
        
        
Not 9: Anläggningstillgångar 20180831 2017 20170831 
Maskiner och inventarier       
Ackumulerat Anskaffningsvärde 192 692 183 247 183 247 
Ackumulerade avskrivningar -161 358 -157 679 -157 679 
Ackumulerade justeringar -7 247 -7 247 -7 247 
Ingående bokfört värde 24 088 18 322 18 322 
Årets nyanskaffningar 1 461 9 445 5 500 
Årets avskrivningar -2 840 -3 679 -2 290 
justerpost 12 12 12 
Utgående bokfört värde 22 721 24 099 21 543 
Summa anläggningstillgångar 22 721 24 099 21 543 
        
        
Not 10: Kortfristiga fordringar 20180831 2017 20170831 
Kundfordringar 37 996 42 516 7 815 
Förutbetalda kostnader 10 027 8 097 12 691 
Upplupna intäkter 27 758 11 037 21 031 
Övriga fordringar -40 772 75 
Schablonmoms 0 1 563 0 
Fodran moms 1 691 4 629 4 436 
Fodringar hos staten  3 640 1 423 4 517 
Skattekonto 26 095 25 893 14 108 
Interimsfordringar löner 223 267 126 
Summa 107 390 96 196 64 799 
        
Not 11: Långfristiga fordringar 20180831 2017 20170831 
Elevkår Stagg 0 0 0 
Summa 0 0 0 
        
Not 12: Likvida medel 20180831 2017 20170831 
Bankkonto 83 861 93 964 92 253 
Handkassor 50 50 50 
Summa 83 912 94 014 92 304 
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Not 13: Avsättning pensioner mm 20180831 2017 20170831 
Ingående avsättning Rek 17.2 1 655 1 775 1 777 
Pensionsutbetalningar -147 -220 -125 
Nyintjänad pension 557 172 -70 
Ränte- och basbeloppsuppräkning 8 26 24 
Förändring löneskatt 106 -23 -50 
övrigt 21 -75 -37 
Utgående avsättning 2 200 1 655 1 519 
varav löneskatt 430 323 297 
        
Rek 2.2 särskild avtalspension och visstidspension       
Specifikation - Avsatt till Pensioner       
FÅP 358 363 368 
PBF 689 199 38 
KÅP  151 153 155 
Ålderspension  224 166 379 
Pension till efterlevande  349 450 282 
Summa Pensioner 1 770 1 332 1 223 
Löneskatt 430 323 297 
        
Summa avsatt till pensioner 2 200 1 655 1 519 
        
Antal visstidsförordnanden       
Politiker 0 0 0 
Tjänstemän 0 0 0 
        
Rek 7.1 pensionsmedel och pensionsförpliktelser       
Avsättning för pensioner 2 200 1 655 1 519 
Ansvarsförbindelse 38 585 36 949 38 329 
Finasiella placeringar 0 0 0 
Särskild avtalspension 0 0 0 
Totala pensionsförpliktelser 40 786 38 604 39 848 
Återlånade medel 40 786 38 604 39 848 
        
Del av pensionsförpliktelsen som tryggats genom försäkring       
Förpliktelser intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen 1 394 1 381 1 355 
Förpliktelser intjänade from 1998, pensionsavsättning 10 590 8 030 7 335 
        
Utredningsgrad 99% 99% 99% 
Överskottsfond 9 977 9 977 9 261 
        
Not 14: Eget kapital och övriga avsättningar 20180831 2017 20170831 
Ingående avsättning 1 095 3 309 3 309 
Omstrukturering S4U -1 095 -2 214 -1 484 
Utgående avsättning 0 1 095 1 826 
        
forts. Not 14: Eget kapital och övriga avsättningar 20180831 2017 20170831 
Direktbokning eget kapital 0 10 048 10 048 
Summa 0 10 048 10 048 
Borgholm 0 1 078 1 078 
Torsås 0 695 695 
Kalmar 0 6 736 6 736 
Mörbylånga 0 1 538 1 538 
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Not 15: Kortfristiga skulder 20180831 2017 20170831 
Semesterlöneskuld 22 473 22 139 21 587 
Leverantörsskulder 20 826 27 280 26 809 
Upplupna kostnader 8 743 7 916 4 001 
Övriga kortfr skulder 34 268 34 269 1 437 
Intäktsförskott 35 406 40 935 34 361 
Upplupna pensionskostnader 7 782 10 498 7 717 
Upplupen arbetsgivaravgift 12 045 5 785 5 588 
Upplupna skatter 10 201 5 735 4 978 
Totala kortfristiga skulder 151 744 154 556 106 478 
        
        
Not 16: Långfristiga skulder 20180831 2017 20170831 
Summa 0 0 0 
        
        
Not 17: Ansvarsförbindelser mm 20180831 2017 20170831 
Leasing och lokalhyror       
Leasing 20 259 22 489 24 686 
Lokalhyra inom ägarkretsen 93 041 122 081 83 614 
Lokalhyra utom ägarkretsen 4 511 8 549 37 725 
Summa 117 811 153 118 146 025 
        
Pensionsförpliktelser äldre än 1998       
Pensionsförpliktelser  31 052 29 735 30 846 
Löneskatt 7 533 7 214 7 483 
Summa 38 585 36 949 38 329 
        
        
Not 18: Leasing 20180831 2017 20170831 
Leasingavtal över 3 år       
   Totala minimileaseavgifter 20 259 22 489 24 686 
     Därav förfall inom 1 år 188 2 014 2 080 
     Därav förfall inom 1-5 år 863 992 704 
     Därav förfall senare än 5 år 19 208 19 483 21 903 
        
        
Not 19: Räkenskapsrevision 20170831 2017 20170831 
Sammanlagd kostnad för kommunala revisorernas granskning 0,1 50,0 0,0 
av bokföring, delårsrapport och årsredovisning       
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-27 241

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 241 Dnr 2018/261 106 KS

Delårsrapport 2018; Regionförbundet Kalmar län

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning
Regionförbundets styrelse överlämnar 2018-10-25 § 122 delårsrapporten till region-
förbundets ägare för kännedom.

Delårets verksamhet har resulterat i ett överskott på cirka 3 300 tkr. Prognosen för 
helåret beräknas till ett överskott på 754 tkr att jämföra med budgeterat nollresultat. 

Beslutsunderlag
Delårsrapport 2018. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Inledning 

En ny regional utvecklingsstrategi med gemensamma mål och strategier beslutades i början av året. 
Strategin anger en långsiktig riktning för utvecklingsarbetet i Kalmar län med hållbar regional tillväxt och 
utveckling som mål. Hur arbetet ska genomföras beskrivs vidare i fördjupade strategier och planer. RUS 
vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän i offentlig sektor i Kalmar län, men också till företrädare 
för näringsliv och det civila samhällets organisationer såsom föreningsliv. Utifrån våra olika uppdrag har 
vi alla olika roller och ansvar i arbetet med att genomföra RUS. Målet med den regionala 
utvecklingsstrategin är att skapa livskvalitet för invånarna och en hållbar samhällsutveckling, inom ramen 
för ekologins gränser och med en stark ekonomi som medel. Målbilden är Klimat att växa i. Strategin 
pekar ut fyra prioriterade utvecklingsområden för att nå målbilden: 

• Delaktighet, hälsa och välbefinnande 

• God miljö för barn och unga 

• Hållbar samhällsplanering 

• Stärkt konkurrenskraft 

Hela processen har genomförts i god samverkan med landstinget som en förberedelse inför kommande 
regionbildning.  

Under våren beslutades också om en rad handlingsplaner kopplade till RUS. Efter ett remissförfarande 
beslöts den regionala transportplanen tidigt på året. Strax innan sommaren fattades också beslut om en 
reviderad digital agenda samt bredbandsstrategi. Båda har därefter skickats ut på remiss i länet för beslut 
under hösten. Vid sidan av detta pågår arbetet med andra handlingsplaner såsom handlingsplan för 
fossilbränslefri region samt för länet kompetensförsörjning m.fl.  

Bildande av Region Kalmar län 2019 
Arbetet med att bilda Region Kalmar län samt kommunförbund pågår för fullt såväl på en övergripande 
nivå som i arbetsgrupper för specifika områden. De båda processerna har löpt parallellt och i augusti 
bildades Kommunförbundet Kalmar län formellt. I processen med att bilda Region Kalmar län pågår 
arbete med att ta fram plan och budget för regionens verksamhet kommande tre år. 

 

 

 
 

Helena Nilsson 
Regiondirektör 
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Vårt uppdrag 
Regionförbundets ändamål är att vara en gemensam organisation för kommunerna och 
landstinget i Kalmar län för att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling. 
 

Regionförbundets uppgifter 
Regionförbundets uppgifter är att, enligt 3 § lagen om samverkansorgan i länen (2002:34): 

1. utarbeta program för länets utveckling som kommunerna och landstinget avser att genomföra 
i samarbete med andra parter, 

2. samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av programmet, 
3. besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling enligt vad som 

närmare föreskrivs av regeringen, 
4. besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur med mera vid upprättande av 

länsplaner för regional infrastruktur, 
5. följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet, 
6. lämna en årlig redovisning avseende åtgärder och effekter till regeringen. 

Regionförbundet ska vidare 
7. ansvara för förskottering av medel till statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för 

regionen. 
8. ha möjlighet att bidra till finansiering av marknadsföring av, och investeringar i, infrastruktur 

av betydelse för regionen, 
9. verka för att eftergymnasial utbildning samt forskning och utveckling samordnas och anpassas 

till regionens behov; 
10. ansvara för regionala näringspolitiska utvecklingsinsatser och samordna dessa insatser med 

punkt 3 
11. ansvara för omvärldsbevakning, internationell verksamhet, marknadsföring och information 

inom förbundets uppgiftsområde, 
12. ansvara för regional turismverksamhet, 
13. ansvara för regional samordning och intressebevakning av miljöfrågor, arbetsmarknadsfrågor 

och kommunikationsfrågor inom förbundets uppgiftsområde, 
14. utse representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde, 
15. verka för att organisationer i Kalmar län som arbetar med regionala utvecklingsuppgifter 

samordnar sina verksamheter, 
16. ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som medlemmarna väljer 

att tillföra förbundet, 
17. utgöra samverkans- och intresseorgan för länets kommuner. För detta ändamål skall inrättas 

en primärkommunal nämnd enligt § 8 nedan, 
18. svara för den övergripande trafikpolitiken i länet. 
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Det politiska arbetet  

Styrelse  
Styrelsen är regionförbundets högsta beslutande organ. Den består av 33 ledamöter och lika många 
ersättare. Av dessa är 22 utsedda av kommunerna och 11 av landstinget. Under första halvåret 2018 har 
regionförbundets styrelse sammanträtt vid fyra tillfällen. Ordförande i styrelsen är Ulf Nilsson (S). Vice 
ordförande är Akko Karlsson (MP) och Harald Hjalmarsson (M).  

Arbetsutskott  
Regionförbundets arbetsutskott består av sex ledamöter och två ersättare. Arbetsutskottet bereder ärenden 
till styrelsens sammanträden. Utskottet sammanträdde vid fem tillfällen under första halvåret 2018. 
Ordförande i arbetsutskottet är Ulf Nilsson (S). Vice ordförande är Akko Karlsson (MP) och Harald 
Hjalmarsson (M).  

Primärkommunala nämnden  
Primärkommunala nämnden (PKN) består av 15 ledamöter och lika många ersättare och är ett organ för 
primärkommunala frågor av gemensamt intresse. Under våren har fyra sammanträden med PKN 
genomförts. Ordförande i nämnden är Tomas Kronståhl (S), Västervik, och vice ordförande är Henrik 
Yngvesson (M), Mörbylånga. 
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Hållbarhet och kommunikationer 
Handlägger ansökningar om regionala utvecklingsmedel samt driver och stödjer samverkan 
inom bland annat eHälsa, informationssäkerhet och miljötillsyn. Områdesgruppen utför 
nationella uppdrag inom bredbandssamordning och infrastrukturplanering samt genomför 
utbildnings- och informationsinsatser kring slutförvaret. Vi samordnar arbetet inom olika nätverk, 
bland annat Klimatsamverkan Kalmar län, nationella kommunala nätverket för 
informationssäkerhet samt vattenarbetsgruppen inom Euroregion Baltic. Arbets- och 
projektgrupper vi medverkar i är bl.a. sydsvenska samarbetet för infrastrukturfrågor, E22 AB 
samt stambanan.com. 
 

MÅL 1 Bidra till regional samhällsplanering som skapar förutsättningar för ett gott 
vardagsliv samt fler och växande företag i hela regionen  

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Genomföra projektet 
Strukturbilder Kalmar län för att 
ge regionalt perspektiv på 
samhällsplaneringen och 
underlag för en gemensam 
målbild för länets rumsliga 
utveckling. Projektet genomförs i 
samverkan med kommuner och 
länsstyrelsen. 

En rapport om geografiska 
samband av betydelse för länets 
regionala utveckling har tagits 
fram.  
Minst 25 geografiska 
strukturbilder har tagits fram.   

Projektet genomförs enligt plan. 
Studiebesök har genomförts på 
Region Blekinge och Östergötland. 
Fem kommunbesök har hittills 
genomförts, resterande sker under 
hösten. Strukturbilderna är under 
framtagande och en workshop och ett 
dialogmöte för länets kommuner m.fl. 
arrangeras till hösten. Rapportens 
sammanställning pågår. 

Ta fram förslag till regional 
transportplan med inriktningen att 
minska antalet 
arbetsmarknadsregioner till två, 
stärka länets utveckling och 
skapa en funktionell region. 
 
Ta fram förslag till 
handlingsprogram för mobilitet, 
infrastruktur och transporter.  
 
Påbörja arbete med utveckling av 
bytespunkter längs E22 
tillsammans med berörda 
kommuner, KLT och Trafikverket 
samt utredning av cykelled längs 
ostkusten.  

En regional transportplan har 
tagits fram.  
Ett handlingsprogram för 
mobilitet, infrastruktur och 
transporter framtaget. 
 

Den regionala transportplanen är 
fastställd.   
 
Ett förslag till handlingsprogram för 
transportinfrastrukturen ska lämnas 
på samråd under hösten 2018 och 
antas i början på 2019. 
 
En förstudie för konceptlösning av 
BRT-stationer (för så kallade 
”superbussar” längs E22 har startats 
och pågår under hösten 2018. Målet 
är att hitta gemensamma målbilder, 
sätta gemensamma tidplaner för 
framtida behov och investeringar samt 
titta på gemensamma ansökningar till 
Stadsmiljöavtal. 
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MÅL 2 Samordna arbetet inom Miljösamverkan Sydost, för att uppnå miljömålen och 
genomföra tillsynen på ett likvärdigt och effektivt sätt  

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Genomföra projekten: 

Riktlinjer för dagvattenutsläpp 

Sätt P för fosforn 

IED Industridirektivet 

Samsyn inom livsmedelstillsynen 

Genomföra temadagar: 

Små och stora 
förbränningsanläggningar 

Miljöåtgärder i lantbruket 

Nedskräpning- enskilda tomter 
samt  

Minst tre temadagar knutna till 
miljöprojekten. 

Fyra projekt och sex temadagar 
har genomförts. 

Samtliga 15 parter inom 
Miljösamverkan Sydost har 
deltagit i något av projekten.  

Minst 80 % av parterna har 
deltagit inom varje projekt. 

Samtliga projekt pågår enligt planen, 
men parternas deltagande i projekten 
kan först mätas under hösten. 

En temadag om nedskräpning har 
genomförts. Övriga temadagar 
genomförs under hösten. 

 

MÅL 3 
Bidra till att nå eller bibehålla god volym och kvalitet i grundvatten, ytvatten 
och hav och med särskilt fokus på dricksvattenförsörjning, minskad 
övergödning och farliga ämnen 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Utveckla och genomföra projekt 
med vattentema, bland annat: 

WaterNets RU, ett 
samarbetsprojekt 2017 – 2018 
mellan Kaliningrad och Kalmar 
län.  

Förstudie Vattenfördröjande 
åtgärder i landskapet med 
ambitionen att påbörja under 
2018.  

Genomföra två projekt inom 
ramen för Miljösamverkan 
Sydost, se ovan. 

Fem projekt med vattentema har 
utvecklats eller genomförts. 

WaterNets Ru pågår enligt plan, en 
slutkonferens genomförs i Kaliningrad 
hösten 2018.  

Förstudien ”Vattenfördröjande 
åtgärder i landskapet” har färdigställts. 
Diskussioner om fortsatt arbete pågår.  

En projektansökan, WaterPLUS, med 
inriktning mot effektiv 
vattenanvändning i 
livsmedelsindustrin, har lämnats in till 
Interreg Europe.  

Tre kommunala projekt med 
vattentema kommer att påbörjas 
under hösten.   

Miljösamverkan Sydost: se ovan.  
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MÅL 4 Bidra till att Kalmar län år 2030 är en fossilbränslefri region, effektivare 
energianvändning och ett växande näringsliv 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Ta fram ett förslag till reviderat 
handlingsprogram för 
Fossilbränslefri region 2030. 

Genomföra 2018 års 
handlingsplan för fossilbränslefri 
region. 

Ett reviderat handlingsprogram 
har antagits.   

100 % av aktiviteterna i 2018 års 
handlingsplan är slutförda.  

17 organisationer har deltagit i 
Klimatsamverkan Kalmar län. 

Regionförbundet samordnar, 
tillsammans med länsstyrelsen, arbetet 
inom Klimatsamverkan Kalmar län.    

Ett förslag till reviderat 
handlingsprogram för Fossilbränslefri 
region presenterades för 
regionförbundets och landstingets 
styrelser i juni.  

Det reviderade handlingsprogrammet 
var tänkt att vara klart redan under 
våren 2018. Klimatkommissionen valde, 
i väntan på detta, att inte ta fram någon 
handlingsplan för år 2018.  

Kansliet har under första halvåret bl.a. 

• presenterat Energibalans 
Kalmar län 2016 

• presenterat en systemstudie 
för biogas i Kalmar län 

• ansökt om medel för en 
förstudie om hållbara resor i 
besöksnäringen 

• tagit fram en färdplan för 
Kalmar län som nationell arena 
för flytande biogas.  

16 organisationer har deltagit i 
Klimatsamverkan Kalmar län.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

116



  
Regionförbundet i Kalmar län   Delårsrapport 2018 
  

9 

MÅL 5 
Bidra till att fler människor ska välja mat från Kalmar län och att 
livsmedelsbranschen ska öka sin konkurrenskraft, produktivitet och 
innovationsförmåga. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Ta fram en handlingsplan för 
regionförbundets arbete med 
kompetensförsörjning inom 
livsmedelsbranschen. 

En handlingsplan har tagits 
fram. 

 

Kompetensbehoven inom länets 
livsmedelsbransch har kartlagts och 
presenteras i en rapport hösten 2018. 
Därefter påbörjas arbetet med en 
handlingsplan.  

Driva och samordna projektet 
livsmedelsutveckling Sydost. 

Aktiviteter under 2018: 

• Tillväxtlyft livsmedel 
(lönsamhetsoptimering) 

• MatPlus (forskarworkshops) 

• MatLaget (expertteam för 
produktutveckling) 

• Branschträffar och tematiska 
nätverk(kött och baljväxter). 

• Ett antal rapporter för analyser av 
bland annat export och 
digitalisering.  

Minst 80 företagsbesök har 
genomförts. 

Minst 500 företags-kontakter 
har tagits. 

Minst 130 projektaktiviteter har 
genomförts. 

Minst 980 personer har 
deltagits i någon av 
aktiviteterna.  

Livsmedelsutveckling Sydost har: 

• genomfört ca 200 företagsbesök 
• tagit ca 2 000 företagskontakter 
• genomfört 225 aktiviteter för ca 400 

individer (ej unika). 

 
En handlingsplan med tio 
prioriterade åtgärder har tagits 
fram. Åtta av dessa har genomförts 
och ytterligare en har påbörjats.  

Följande aktiviteter har genomförts: 

- Tillväxtlyft Livsmedel 
- Branschträffar och tematiska 

nätverk; kött 

Följande aktiviteter har påbörjats: 

- MatPlus 
- MatLaget 
- Branschträffar och tematiska 

nätverk; baljväxter 
- Fördjupningar inom områdena 

export, digitalisering, 
forskningsbehov och 
internationalisering 

Samordna genomförandet av 
länets livsmedelsstrategi. 
I detta ingår bland annat att under 
år 2018 ta fram indikatorer för 
uppföljning, att genomföra ett 
regionalt rådslag samt att 
uppdatera strategins prioriterade 
åtgärder. 

Ett uppdaterat 
handlingsprogram är framtaget 

Arbetet med att uppdatera 
handlingsprogrammet är något försenat, 
men har inletts.  
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MÅL 6 Samordna genomförandet av den regionala digitala agendan som syftar till att 
länet ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Ta fram förslag till reviderad 
version av länets regionala 
digitala agenda. 

 

 

En regional bredbandsstrategi 
har tagits fram. 

 

 

 

En reviderad version av regional digital 
agenda samt en ny regional 
bredbandsstrategi är ute på remiss hos 
kommuner och andra intressenter. De 
slutliga versionerna förväntas beslutas 
av regionfullmäktige under december 
2018/januari 2019.  

Arbetet med att identifiera relevanta 
nätverk kopplade till digitalisering och 
bredband har genomförts under våren. 
Regionförbundet har anslutit sig till 
följande: 

- Regionala nätverket för digitalisering 
– SKL 
 

- Digitri - Kluster av it-företag i Kalmar, 
Kronoberg och Blekinge län 
 

- RegLab - Lärprojekt runt digital 
verksamhetsutveckling 
 

- Arkitektur för digital utveckling för 
landsting, regioner och kommuner - 
Ineras IT-arkitekturråd 

Identifiera relevanta nätverk för 
utveckling kring smarta samhällen 
på nationell och internationell nivå 
och föreslå regionförbundets 
engagemang/ medverkan. 

Antal deltagande aktörer 
i länsgrupp för bredband har 
ökat jämfört med 2017. 

Sedan tidigare är regionförbundet 
medlemmar i nätverken Läns-IT-rådet i 
Kalmar län och KommITS.  
Deltagandet i länsmöte bredband är 
oförändrat jämfört med 2017. 
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Befolkning och välfärd 
Samordnar arbetet inom Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och 
angränsande område hälso- och sjukvård. Samordnar även utvecklingsarbetet inom 
socialtjänsterna i länets kommuner samt kommunernas arbetsmarknadsnätverk. Driver och 
stödjer samverkan inom samhällsorientering för nyanlända vuxna, unga och anhöriginvandrare 
på modersmål samt kring ungas uppväxt. Områdesgruppen är representerad i SKL:s nationella 
referensgrupp för arbetsmarknad och integration. 

 

MÅL 1 Bidra till en jämlik och jämställd region med fokus på vård och omsorg, 
nyanlända och ungdomar 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Samordna 
kommunstrategiska 
överläggningar med fokus 
på kommungemensamma 
utmaningar, behov och 
möjlig samverkan i länet. 

Minst fyra strategiska 
överläggningar har genomförts. 

Två kommunstrategiska överläggningar 
hölls under våren och ytterligare möten 
är inplanerade under hösten i samband 
med PKN. 

Redovisa och sprida 
resultatet av CaSYPoT-
enkäten inom ramen för 
Unga i samverkan 2017-
2019. 

Regionförbundet har deltagit i minst 
två internationella konferenser för 
att presentera resultatet från 
CaSYPoT. 

Regionförbundet deltog i en ”kick-off” för 
SB YCGN-projektet under februari, samt 
i ett partnermöte avseende CaSYPoT-Ru 
i maj där resultatet från CaSYPoT 
presenterades. 

Deltagande planeras att ske i två så 
kallade spridningsevenemang under 
hösten. 

Samordna genomförandet 
av ungdomsenkäten Lupp i 
kommunerna i Kalmar län 
samt Eksjö kommun under 
hösten 2018. 

13 kommuner har genomfört Lupp-
enkäten. 

LUPP-enkäten kommer att genomföras 
under hösten 2018 av de planerade 
kommunerna.  

Bevaka och sprida 
utvecklingen kring 
Barnkonventionens 
lagstadgande. 

Regionförbundet har närvarat vid 
SKL:s barnrättsnätverksträffar. 

Regionförbundet var inte representerade 
vid vårens nätverksträff. Däremot har vi 
kontakt med Barnombudsmannen och 
kommer att medverka på deras regionala 
träff i Kalmar län kring barnkonventionen 
som arrangeras i samarbete med 
Vimmerby kommun. Vidare har kontakt 
etablerats med landstinget och 
länsstyrelsen i frågan för att kunna göra 
gemensamma insatser kring 
barnkonventionens lagstadgande. 
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Informera om och sprida 
den nya regionala 
utvecklingsstrategins 
strategi ”God miljö för barn 
och unga” i 
verksamheterna. 

Lupp-nätverket och andra nätverk 
som jobbar med unga har fått 
kunskap om den nya regionala 
utvecklingsstrategin. 

Lupp-nätverket har fått löpande 
information om den regionala 
utvecklingsstrategin såväl under 
framtagandet som efter dess 
godkännande. 

 

  

MÅL 2 Bidra till hög integration och etablering av nyanlända  

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Driva projektet Vi blir fler- 
IKO, delta i 
Integrationsrådets arbete 
samt beakta och initiera 
olika initiativ för att höja 
kunskapsnivån och bidra 
till samverkan. 

Offentliga och ideella aktörer som 
möter nyanlända har fått ökad 
kunskap om integration och 
samverkan har ökat. 

Projektet är halvvägs i 
genomförandefasen och håller tidsplan 
och budget samt ligger över målet med 
genomförande av aktiviteter. Mer än 40 
aktiviteter har genomförts med ca 1300 
deltagare totalt, varav tre 
samverkansprojekt. Ett är pågående 
(tjänsteutveckling om temat heder). 
Projektet fokuserar nu på implementering. 

Erbjuda nyanlända vuxna, 
unga och 
anhöriginvandrare 
samhällsorientering på 
modersmål via 
regionförbundet. 

Samtliga nyanlända inom ramen för 
samverkan har erbjudits SO inom 
ett år. 

Första halvåret 2018 har 
samhällsorienteringen på modersmål för 
vuxna haft 17 grupper inom arabiska, 
tigrinja, kurmanji, dari, somaliska och 
swahili. 215 personer har deltagit från 
kommunerna Borgholm, Emmaboda, 
Kalmar, Mönsterås och Oskarshamn.  

Inom samhällsorientering på modersmål 
för unga har endast två grupper varit 
igång under sommaren med totalt 27 
deltagare med undervisning på arabiska. 
De aktuella kommunerna var 
Oskarshamn och Kalmar. 

Samordna arbetet med att 
ta fram ett avtal kring 
hälsokommunikation i 
länet. 

Beslut har tagits om avtal om 
samverkan mellan kommuner och 
landsting kring en utökning av 
hälsokommunikation. 

Arbetet med att anställa personer och 
testa konceptet är igång. Landstinget är 
ansvarigt för projektet. 

Stödja och delta i det 
nationella projektet MILSA 
för utbildning av samhälls-
kommunikatörer och 
hälsokommunikatörer.  

Fyra erfarenhets- och 
utbildningsträffar för samhälls- och 
hälsokommunikatörerna har 
genomförts. 

Regionförbundet har två deltagande 
samhällskommunikatörer som deltar i 
MILSAs utbildning. Två utbildningsträffar 
har genomförts i Växjö där våra 
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kommunikatörer deltagit. Utbildningen 
fortsätter under 2019. 

Genom projektet 
Samverkan leder till arbete 
stödja ett antal lokala 
verkstäder, mikroprojekt 
och mobila team att starta 
som aktiviteter i länet. 

Fler aktörer har samverkat kring 
vägar in på arbetsmarknaden för 
nyanlända och unga. 

Projektet Samverkan leder till arbete är 
nu i gång och kommunerna har anställt 
verkstadsledare. Planer för kommande 
aktiviteter är skrivna och fortlöper enligt 
plan. 

 

MÅL 3 Bidra till samverkan och sammanhållen vård, stöd, omsorg och välfärd i Kalmar 
län 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Samordna 
utvecklingsarbetet inom 
socialtjänst och 
angränsande hälso- och 
sjukvård 

Ett ramavtal mellan kommunerna 
och landstinget för 
ungdomsmottagningar i Kalmar län 
har beslutats om och 
genomförandet har påbörjats. 

En projektledare håller på att anställas 
som ska färdigställa det ramavtalsförslag 
som framtagits efter önskemål från 
Länsgemensam ledning för socialtjänsten 
och angränsande hälso- och sjukvård. 

Bygga upp en 
kommungemensam 
kompetensutvecklingsplan 
och samordna 
utbildningstillfällena. 

Samtliga kommuner har deltagit i 
gemensam 
kompetensutvecklingsplan för 
socialtjänsten inom Kompass, 
Kommunal Praktisk Samverkan 
Socialtjänst. 

Vårens planerade introduktionsutbildning, 
som är en del av den gemensamma 
kompetensutvecklingsplanen, blev inställd 
på grund av försenad tillsättning av ny 
utvecklingssamordnare. Planering pågår 
för genomförande våren 2019. 
Utbildningar genomförs under hösten. 
Samtliga kommuner är delaktiga 
beträffande 
Kompetensutvecklingsplanens innehåll. 

Genom samordning verka 
för att brukares, patienters 
och närståendes 
erfarenheter och 
kunskaper tas tillvara i 
utvecklingen av 
socialtjänst och 
angränsande hälso- och 
sjukvård. 

Fler av brukares, patienters och 
närståendes upplevelser har tagits 
tillvara i utvecklingen av socialtjänst 
och angränsande hälso- och 
sjukvård. 

Under första halvåret 2018 har 
förfrågningar om medverkan inneburit att 
14 aktiviteter genomförts där 17 brukare, 
patienter eller närstående involverats. Det 
finns nu medverkande i alla samordnande 
grupper förutom barn och unga. För att 
bättre nå barn och unga har en 
arbetsgrupp bildats som påbörjar sitt 
arbete under hösten 2018. Nyhetsbrev 
har skickats ut till alla medlemmar i 
Intressebanken. 
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Samordna arbetet med att 
Kalmar län arbetar mot 
ambitionen i ny lag om 
samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och 
sjukvård. 

Kommungemensamma 
styrdokument har tagits fram.  
 
Samtliga kommuner och landstinget 
har erbjudits utbildning i den nya 
lagstiftningen. 
 
Uppföljning av indikatorer på 
kommunnivå i enlighet med 
beslutad överenskommelse. 
 
Uppföljning för landsting och 
kommuner i maj och november 
gällande avvikelser i enlighet med 
beslutad överenskommelse.  

Ett länsgemensamt styrdokument 
(överenskommelse) med tillhörande 
praktiska anvisningar har tagits fram. 

Utbildning har genomförts på de tre 
sjukhusen samt i varje kommun. 

Uppföljning görs regelbundet. 

Genomgång av avvikelser görs 
halvårsvis. 

Bidra till att öka kunskapen 
och användningen av 
Samordnad Individuell 
Plan (SIP). 

Samtliga kommuner och landstinget 
har erbjudits utbildning i Samordnad 
Individuell Plan (SIP).  
Uppföljning har genomförts genom 
jämförelser i antal gjorda planer 
samt utifrån ”SIP- kollen”.  

I samband med införandet av nya Cosmic 
LINK 2 i oktober kommer även utbildning 
att ske i SIP. Utbildningsmaterial och film 
finns på regionförbundets hemsida 

Uppföljning och redovisning sker 
halvårsvis. Delrapport har redovisats till 
beredningsgruppen 

Samordna och stödja 
arbetet med en gemensam 
plan för samverkan mellan 
landsting och 
kommunerna som 
inkluderar samtliga 
verksamheter som berör 
barn och unga såsom 
skola, socialtjänst, 
barnpsykiatri, habilitering.  
Bidra till förbättrad 
samverkan mellan barn- 
och ungdomshälsan, BUP 
och socialtjänst. 

En gemensam plan och 
överenskommelse är upprättad som 
inkluderar samtliga verksamheter 
som berör barn och unga såsom 
skola, socialtjänst, barnpsykiatri, 
habilitering. 
Beslut har tagits om en 
överenskommelse om fortsatt 
arbete.  

En överenskommelse har fastställts och 
beslutats mellan Barn och 
ungdomspsykiatrin, Barn och 
ungdomshälsan, Mödra- och 
barnhälsovårdsverksamheten och Kalmar 
läns kommuners socialtjänster. Nytt 
beslut har dock fattats om en ny 
överenskommelse där även skolan ska 
ingå. Ett arbete med den nya 
överenskommelsen samt praktiska 
anvisningar pågår. 

Samordna arbetet med en 
länsgemensam 
handlingsplan inom 
området psykisk hälsa. 

Handlingsplanen inom området 
psykisk hälsa har reviderats och 
uppdaterats.  

Arbetet pågår och ska rapporteras till SKL 
senast den 31 oktober 2018. 

Ta fram en regional GAP-
analys utifrån nya 
nationella riktlinjer för 
schizofreni.  
Implementera nya 
nationella riktlinjer för 
schizofreni. 

En regional GAP-analys utifrån nya 
nationella riktlinjer för schizofreni 
har tagits fram och 
implementeringen har påbörjats. 

Regionala GAP-analyser för kommunerna 
i länet respektive landstinget har tagits 
fram. 

Ett arbete med att ta fram ett vård- och 
insatsprogram för schizofreni pågår inom 
ramen för uppbyggnaden av 
Resurscentrum för psykisk hälsa. 
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Utvecklingsledaren ingår i den regionala 
arbetsgruppen. En konferens, gemensam 
för sydöstra sjukvårdsregionen, kommer 
anordnas i november. Där kommer GAP-
analyser och implementeringsbehov 
presenteras för beslutsfattare. 

Bidra till förbättrade stöd- 
och behandlings-insatser 
av personer 
omhändertagna enligt 
LOB, Lagen om 
omhändertagande av 
berusade personer. 

Arbetet har fortlöpt enligt plan. Enligt beslut i Länsgemensam ledning 
pågår ett arbete utifrån två spår. En 
utbildningsinsats för arrestvakter är 
planerad till hösten och ett arbete pågår 
med att ta fram gemensamma rutiner för 
socialtjänsterna i länet. 

 

MÅL 4 Bidra till samverkan, utveckling och forskning mellan länets socialtjänster genom 
Kompass – Kommunal Praktisk Samverkan Socialtjänst 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Samordna arbetet med att 
formulera gemensam 
målbild för hela 
socialtjänstens område 
2018 och framåt. 

En plan med tydlig målbild för 
socialtjänstens gemensamma 
utvecklingsarbete efter 2018 har 
tagits fram.  
Ett fortsatt samverkansavtal mellan 
länets kommuners socialtjänst har 
upprättats. 

En dialog pågår mellan socialcheferna 
och blivande kommunförbund med 
målsättningen att ett nytt avtal ska vara 
klart i september/oktober. 

 

Följa upp och utvärdera  
nuvarande regional 
samverkans- och 
stödstruktur. 

Beslut har tagits om utvecklad 
samverkan kring 
familjehemsvården. 

En utredning har färdigställts som utkast 
till ett förslag. Det ska upp för beslut på 
en socialchefsträff i oktober. 

Samordna aktiviteterna 
som social- och 
omsorgscheferna i länet 
styr och leder inom 
Kompass. 

Beslut har tagits om utvecklad 
samverkan kring familjerättsarbete. 

En utredning har färdigställts som utkast 
till förslag. Det ska upp för beslut på 
nästkommande socialchefsträff. 

Bidra till att samtliga 
kommuner tar aktiv del i 
Kompass olika 
utvecklingsspår. 

Samtliga kommuner har deltagit i 
utvecklingsspåren inom Kompass. 

Ett avtal med CAN, Centralförbundet för 
alkohol och narkotikaupplysning, är klart 
när det gäller genomförande av ny 
skolundersökning av alkohol- och 
drogvanor 2019. Tio av länets kommuner 
deltar. En planerad slutkonferens i april 
blev inställd på grund av för få deltagare. 
Länets kommuner deltar aktivt genom 
olika nätverk. 
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Näringsliv och kompetens 
Områdesgruppen driver utvecklingsfrågor inom till exempel kompetensförsörjning, näringsliv, 
innovation, internationalisering eller utveckling av besöksnäringen. Fördelar regionala 
utvecklingsmedel till företag i form av företagsstöd eller till organisationer, kommuner eller andra 
aktörer i form av projektmedel. Vi ansvar också för regional samverkan inom lärande, utbildning 
och kompetensförsörjning. Näringslivschefer, turistchefer, företagsfrämjande aktörer, 
yrkeshögskoleanordnare och skolchefer är några exempel på nätverk som vi samverkar genom. 
 

MÅL 1 Bidra till ökad digitalisering. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Inventera och kvalitetssäkra 
aktörernas arbete med 
tillgänglighet för att kunna 
bygga en digital 
tillgänglighetsguide för 
besöksnäringen.  

200 aktörer inom 
besöksnäringen har deltagit i 
projektet. 

Under hösten kommer aktörerna att påbörja 
inventering och kvalitetssäkringen. 

Marknadsföra och sprida 
information om 
digitaliseringschecken via 
tillgängliga kanaler och 
nätverk. Visa exempel på 
företag som nyttjat stödet 
via artiklar i press och på 
webb. 

Antal inkomna och beviljade 
digitaliseringscheckar har ökat 
med 10 procent jämfört med 
2017. (Mätning vid årsskiftet av 
antal beslut inklusive avslag) 

Första halvåret har antalet inkomna och 
beviljade checkar ökat med 21 % sedan 
föregående år.  
Under perioden har 31 (24)checkar beviljats 
av 31 (26)ansökningar. Till detta kan läggas 
Affärsutvecklingscheck/digitalisering (ej 1:1-
anslag) där 3 (4) checkar beviljats. (siffra i 
parentesen avser 2017)   
Totalt har antal beviljade checkar ökat från 
28 till 34, d.v.s. med 21 %. 

 

MÅL 2 Bidra till att säkra den framtida kompetensförsörjningen. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Förankra och påbörja 
genom-förandet av insatser i 
beslutat handlingsprogram 
för Kom-petensförsörjning 
Kalmar län. 

Handlingsprogram inkl. plan för 
uppföljning har tagits fram och 
beslutats.  

Arbetet pågår och beslut tas, efter remiss, av 
Region Kalmar län under våren 2019. 
 

Genomföra projektet 
Motivation leder till fram-
gång enligt beslutad plan. 

Andelen behöriga till gymnasiet 
och till vidare utbildning har ökat 
jämfört med 2017. 

Mätning görs vid årsskiftet 
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Närvaron för målgruppen har 
ökat jämfört med 2017. 

Mätning görs vid årsskiftet 

Arrangera möten med det 
regionala nätverket för 
yrkeshögskoleutbildning för 
ökad kunskap, 
erfarenhetsutbyte och bättre 
utfall för länet utifrån 
inlämnade ansökningar. 

Antalet beviljade 
yrkeshögskoleplatser per  
10 000 invånare till länet har 
ökat jämfört med våren 2017. 

Antalet beviljade platser per 10 000 invånare 
har ökat under 2018 till 75 (72) platser för 
Kalmar län. 

 

MÅL 3  Bättre nyttjande av företagsstöd som verktyg för förnyelse av näringslivet. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Koppla beviljade 
företagsstöd tätare till de 
innovations-miljöer och 
branschsatsningar som 
initierats i länet och i 
samarbete med närliggande 
län.  

Antal ansökningar om 
konsultcheckar till branscher 
med särskild prioritet, till 
exempel besöksnäring, 
livsmedel med flera har ökat.   
 

För närvarande pågår ett arbete med att 
definiera prioriterade branscher i termer av 
SNI-koder. Detta kommer att göra det möjligt 
att följa upp dessa branscher i 
handläggarsystemet. 

Identifiera och hitta nya 
kanaler för att nå ut till andra 
grupper för ökad kännedom 
om regionförbundets 
företagsstöd hos 
underrepresenterade 
grupper såsom unga, 
kvinnor och personer med 
utländsk bakgrund. Sprida 
information via sociala 
medier. 

Genomförd satsning på sociala 
medier har följts upp efter 
avslutad kampanj. 

Under oktober 2017-mars 2018 gjordes en 
marknadsföringsinsats via Facebook och 
Twitter för att öka kännedomen om 
regionförbundets stöd bland 
underrepresenterade grupper. Kampanjen 
resulterade i få relevanta förfrågningar har 
kommit från kundgrupperna. Totalt har 29 
svar inkommit vilket lett till 7 bokade besök. 
Sammantaget har 4 ansökningar inkommit 
som går att hänföra till kampanjen. 
 
Trots det statistiskt begränsade gensvaret 
går det att skönja en förhållandevis stor 
andel kvinnor (jämfört med den löpande 
verksamheten). Endast två av dessa ledde 
dock till en ansökan. 
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MÅL 4  Bidra till ökad internationalisering. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Ta ansvar för arbetet inom 
området Bioekonomi och 
utveckla modell för det 
fortsatta arbetet. Delta i 
kommunikationsplattform för 
bioekonomisk utveckling för 
svenska regioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbättra samarbete med 
Enterprise Europe network 
(EEN), Business Sweden 
med flera. 

En modell har tagits fram för 
tydligare ansvarsfördelning 
mellan regionerna inom 
samarbetet för Brysselkontoret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antalet ansökningar om 
företagsstöd för 
internationalisering har ökat 
jämfört med 2016/2017.  

Området Bioekonomi omfattar flera olika 
delområden där regionerna samarbetar 
sedan tidigare. Arbetet bygger på ex Skogs- 
och trästrategierna, Livsmedelsstrategin och 
inom bioenergi. Modellen som tas fram bör 
därför anpassas så att alla regioner i 
Brysselsamarbete nås på rätt sätt. Arbetet 
fortsätter utvecklas under 2018. 

Det processorienterade arbetet tillsammans 
med Brysselkontoret har öppnat nya vägar in 
i europeiska nätverk. Detta ökar 
möjligheterna för att ta del av information om 
nya EU-lagförslag. Det ökar också 
möjligheter för samordning av yttranden på 
regional nivå. 

Regionförbundet deltar också aktivt 
tillsammans med övriga regioner i landet i 
uppbyggnaden av en ny 
kommunikationsplattform för bioekonomisk 
utveckling. Under hösten fortsätter vi att 
aktivt delta i nätverket för att kunna påverka 
innehåll och form. 

Under första halvåret har 13 (10) checkar 
beviljats av 13 (10) ansökningar. (Siffran i 
parentesen avser 2017) 

Till detta kan läggas 
Affärsutvecklingscheckar/ 
internationalisering (ej 1:1-anslag) där 0 (6) 
checkar beviljats. 

Totalt har antal beviljade checkar minskat 
från 16 till 13. Antalet ”egna” checkar har 
dock ökat från 10 till 13. 

 
Under hösten har länets nya exportcentra 
invigts vilket förhoppningsvis resulterar i ett 
större intresse för exportfrågor och 
internationalisering. 

Arbeta aktivt med 
Euroregion Baltic (ERB) 
genom att delta i 
sekretariats- och 
styrelsemöten, medverka 
som partner samt leda 

Regionförbundet har medverkat 
som partner i minst fem projekt 
med koppling till ERB. 

Regionförbundet har deltagit i ERB:s 
sekretariats- och styrelsemöten under första 
halvåret 2018 och genom Akko Karlsson 
som ordförande lett arbetet i organisationen 
fram till den 15 februari 2018. 
Regionförbundet har också lett arbetet i 
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arbetet i ERB Water Core 
Groupe. 

ERB:s Water Core Group under första 
halvåret 2018. Regionförbundet är 
projektledare för projekten CaSYPoT, 
CaSYPoT-Ru och Waternets-Ru samt 
partner i projektet Umbrella och associerad 
partner i projektet DUNC. Samtliga med 
koppling till ERB.  

Inom arbetet med besöksnäringen har 
regionförbundet inlett kontakter med 
projektet Baltic Tourism Center. 

Skapa kontakter med 
nätverk på europeisk nivå 
inom ramen för projektet 
Växande besöksnäring. 

Regionförbundet har deltagit i 
aktiviteter hos identifierade 
europeiska nätverk. 

En första kontakt har tagits av 
Brysselkontoret för att hitta rätt nätverk på 
europeisk nivå för utveckling av 
besöksnäringen  
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Lärande och biblioteksstöd 
Kompetensutvecklar länets skolledare, lärare och elever inom digitala verktyg och annan media. 
Kurser, omvärldsbevakning samt digital mediekatalog är verktyg i detta. Vi initierar, leder och 
samordnar också länets gemensamma utvecklingsarbeten inom biblioteks-området. Viktiga 
nätverk är bl.a. nätverken Splitvision, IT-pedagogerna i Kalmar län, bibliotekscheferna, barn och 
unga samt skolbibliotekarienätverket. Viktiga samarbets-partners är bl.a. Linnéuniversitetet, 
Reaktor sydost, UR, regionbibliotek i angränsande län, Sveriges kommuner och landsting samt 
Kungliga biblioteket. 
 

 

MÅL 1 
Stödja länets skolledare i deras uppdrag att utveckla Kalmar läns skolor avseende 
digitalisering. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Kartlägga rektorers 
stödbehov i 
självskattningsverktyget 
LIKA och 
uppföljningssamtal. 

Minst 100 kartlagda skolor i länet 
med verktyget LIKA från SKL har 
inrapporterats till AV-Media. 

72 LIKA-värderingar har skickats in från 
länets rektorer.  

Erbjuda relevant 
omvärldsbevakning. 

Frågor om kunskap för 
skolledare har lyfts fram vid 
minst fyra tillfällen genom 
nyhetsbrev. 

Ett första nyhetsbrev, om teknikval i skolan 
har gått ut i till de i nuläget 49 skolledare 
som anmält sitt intresse för att få nyhetsbrev. 

Erbjuda kompetenstödjande 
insatser som kurser, samtal, 
föreläsningar och 
nyhetsbrev. 

AV-Media har genomfört riktade 
insatser mot skolledare under 
året. 

Information om GDPR har lämnats till 
skolledare. Det har också lämnats 
information och delredovisning av LIKA-
värderingar till förvaltningschefer.  
 
En del Facebookinlägg har riktats till 
personer i skolledande position. 
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MÅL 2 Ett tätare samarbete med kommunernas IKT-pedagoger som jobbar i skolor och 
förskolor. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Kartlägga kompetensen 
bland länets IKT-pedagoger. 

Nätverket har kartlagt sina 
kunskaper vid minst ett tillfälle. 

Planeras att genomföras i höst 

Utifrån kartläggningen ska 
AV-Media ta fram en 
kompetensutvecklingsplan 
för IKT-pedagognätverket. 

En kompetensutvecklingsplan 
för nätverket är framtagen. 

Planeras att påbörjas i höst 

Under 2018 planeras 4 
nätverksträffar samt en resa 
till BETT (mässa för IKT och 
digital pedagogik) som 
samordnas av AV-Media. 

Fyra nätverksträffar samt resa till 
den brittiska IKT-mässan BETT 
är genomförd. 
 

Ett nätverksmöte för IKT-pedagoger har 
genomförts med tema Gapminder. 
Ett möte med Split-vision har genomförts. 
Splitvision är ett länsnätverk för 
utvecklingsledare och IT-samordnare inom 
utbildningsområdet. 
En resa till BETT-mässan i London har 
genomförts med 25 deltagare. Ett 
uppföljningsmöte har genomförts efter 
BETT-resan. 
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MÅL 3 AV-Medias tjänster ska vara mer kända bland skolledare, pedagoger och elever. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

AV-Media ska erbjuda 
introduktionsmöten om sitt 
utbud för nyanställda i länets 
12 kommuner. 

Minst ett introduktionsmöte har 
genomförts i varje kommun. 

Ett introduktionsmöte är genomfört. Flera är 
planerade under hösten 2018. 
 

AV-Media ska medverka på 
pedagogiska konferenser 
och mässor i länet. 

AV-Media har synts på större 
mötesplatser för verksamma 
inom skola och förskola vid 
minst 4 tillfällen. 

AV-Media har genomfört föreläsning och 
workshop på Skoldatateksdagarna Södra 
regionen för 72 pedagoger. 

Genomföra riktade 
kampanjer via våra kanaler 
till olika målgrupper.  

Antalet följare till AV-Medias 
sociala medier har ökat från 400 
till 700.           
 
AV-Medias nya testrum har haft 
300 besökare. 
Antal delade planeringar i Plus 
har passerat 300. 

AV-media har vid halvårsskiftet 564 följare 
på Facebook och Instagram. 
5393 personal i skolorna följer AV-medias 
nyhetsbrev. 
 
Testrummet har från mars månad haft 52 
besökare fördelade på 10 tillfällen. I 
testrummet har besökare kunnat testa och få 
stöd i hur de digitala lärverktyg som AV-
Media lånar ut kan användas.  
 
Plus har 223 delade lektionsplaneringar som 
beskriver hur man kan arbeta med t.ex. 
mediekatalogens filmer utifrån läroplanernas 
intentioner. 

Arbeta för att fortsätta med 
befintliga samarbeten med 
Linnéuniversitetet avseende 
VFU (Verksamhetsförlagd 
utbildning). 
 
 
 

Minst 4 aktiviteter kring VFU har 
genomförts av AV-Media. 

Hittills har det genomförts 4 aktiviteter för 
totalt 94 studenter vid Linnéuniversitetet som 
ska ut på verksamhetsförlagd utbildning i 
skolor och förskolor. Det har varit 57 
förkollärarstudenter som testat på iPad och 
interaktiv skärm som pedagogiskt verktyg. 
37 fritidslärare och studenter ha fått pröva på 
att jobba med digitalt berättande och 
kommunikation. 

Förbättra tillgänghetsgraden 
och användandet av AV-
Medias webbplats samt göra 
eventuella anpassningar 
utifrån den nya 
dataskyddsförordningen. 

AV-Medias webbplats har 
förbättrade mätvärden avseende 
tillgänglighet (enligt W3C-
standard) jämfört med mätning 
2017. 

Mätning ej genomförd ännu. Gör större 
översyn över webblösning för 
kommunförbundet. Däremot har det skett en 
översyn och vissa anpassningar utifrån 
GDPR. 
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MÅL 4 Höjd kompetens hos länets biblioteksanställda för att bättre anpassa  
bibliotekens digitala erbjudande till medborgarna. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Kartlägga 
kompetensbehovet hos 
länets folkbibliotek. 

Utifrån kartläggningen 
erbjuda kompetensinsatser 
för anställda vid länets 
folkbibliotek. 

Minst 3 kompetenshöjande 
insatser som kurser eller 
föreläsningar har genomförts. 

Följande insatser genomfördes: 

• 2 utbildnings-tillfällen om GDPR på 
bibliotek.  

• 1 utbildnings-tillfälle om ”Talboken 
kommer” med Myndigheten för 
tillgängliga medier 

• 1 seminariedag om bibliotek och 
fritidsgårdar i samverkan 

• 1 Workshop om stärkta bibliotek 
och hjälp med projektansökningar. 

 

MÅL 5 Regionbiblioteket ska belysa och stödja biblioteken i deras roll som arena för 
demokrati och fri information. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Erbjuda kompetensinsatser 
för bibliotekschefer vid 
länets folkbibliotek. 

Erbjuda en konferens om 
demokrati och bibliotek för 
regionens politiker. 

1-3 möten och minst 1 
utbildningsinsats har genomförts 
för chefer vid länets folkbibliotek. 

En konferens om demokrati och 
bibliotek har genomförts för 
regionens politiker. 

Under första halvåret har det genomförts 3 
chefsmöten och 2 fortbildningsdagar inom 
området ledarskap. Fortbildningsdagarna 
genomfördes tillsammans med 
Blekinge/Kronoberg. 
Den 8 maj genomfördes en nationell 
konferens ”Historisk satsning på biblioteken” 
i Kalmar. 80 personer deltog och 780 
personer följde webbsändningen. Bland 
annat presenterades utkastet för den 
nationella biblioteksstrategin. 

 

 

MÅL 6 Undersöka förutsättningar för att utveckla en modell kring skolbiblioteksfunktion 
för små skolenheter. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 
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Med utgångspunkt i regional 
skolbiblioteks-strategi 
genomföra en förstudie inför 
projekt som syftar till att 
främja mindre skolors 
skolbibliotek. 

En förstudie är genomförd. 
Ett förslag på projekt är 
framtaget. 

Efter samtal med landstinget utgår mål 6. 

 

MÅL 7 Förbättrad biblioteksservice med fokus på litteraturupplevelser på landsbygden. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Genomföra kartläggning om 
behovet av förbättrad 
biblioteksservice med fokus 
på litteraturupplevelser på 
landsbygden. En 
pilotkommun ska utses och 
en projektplan ska tas fram. 

En färdig kartläggning om 
behovet av biblioteksservice är 
framtagen. 

En pilotkommun är utsedd. 

En projektplan är framtagen. 

Efter samtal med landstinget utgår mål 7. 
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Nationellt kompetenscentrum anhöriga 
Utgör ett nationellt expertstöd till kommuner, landsting och enskilda avseende 
anhörigstödsfrågor.  Ger kunskapsstöd till föräldrar och anhöriga till personer, företrädesvis barn 
och unga, med kombination av flera omfattande funktionsnedsättningar och stora medicinska 
behov. Arbetet handlar bl.a. om att uppmärksamma könsrelaterade skillnader och konsekvenser 
i anhörigstödet, bidra till att underlätta förutsättningen att kombinera rollen som anhörig med 
arbete och god hälsa samt stödja och utveckla hälso- och sjukvården roll och ansvar kring stöd 
till anhöriga. Arbetet är ett regeringsuppdrag. 
 

MÅL 1 Bidra till högre kvalitet och produktivitet inom området stöd till anhöriga. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Stödja och underlätta ett 
utvecklingsarbete och 
implementering av 
anhörigstöd till kommuner, 
landsting och enskilda 
utförare. Utveckling av 
metoder för ett individuellt 
och familjeorienterat 
anhörigstöd ska prioriteras. 

Nka har genomfört: 
• remissvar på statlig 

utredning 
• 20 konsultationer till 

myndigheter, beslutsfattare 
och personal 

• nätverksträffar med fyra 
nätverk med praktiker och 
idéburna organisationer 

Målet är uppnått. Nka har genomfört: 
• två remissvar, Socialstyrelsen och 

Swedish Standard Institute 
• i genomsnitt tre konsultationer 

dagligen genomförs till myndigheter, 
beslutsfattare och personal  

• träffar med två nätverk har genomförts 
och tre genomförs i höst.  

Fungera som en länk mellan 
forskning och praktik samt 
utveckla och förmedla 
metoder och verktyg. 

Nka har 
genomfört/medverkat/påbörjat/ 
avslutat minst: 

• ett EU Horizon 2020 
projekt - anhörigstöd 

• tre EU Erasmus+ projekt - 
anhörigstöd 

• två nationella 
forskningsprogram - 
anhörigstöd 

• ett forskningsprojekt - 
anhörigstöd 

Målet är uppfyllt. Nka driver: 

• EU-projektet Me-We för att utveckla 
insatser till unga anhöriga. 

• Tre Erasmus+ projekt pågår  
• Nka medverkar i ett inter-nationellt 

samt två nationella forskningsprogram 
• Nka medverkar i ESF-projektet 

Motivation leder till framgång. 

Bidra till utveckling av 
metoder och verktyg samt till 
systematisk spridning och 
uppföljning av dessa. 

Nka ska ha 
genomfört/påbörjat/avslutat:  

• stöd till minst tre 
utvecklingsprojekt hos 
kommuner, landsting och 
idéburna organisationer 
och följt upp anhörigstöd 

• utvecklat en app (COAT) 
för att kartläggning av 
behov av behov hos 
anhöriga och planering av 
stöd  

• minst ett blandat lärande 
nätverk om systematisk 

Målet är uppfyllt. 

Nka kommer i samverkan med 
Socialstyrelsen och intresserade 
kommuner leda projektet Koordinator till 
föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning  

Nka ingår i och stödjer Bräcke Diakoni i 
tre Arvsfondsprojekt om stöd till anhöriga. 

Apputvecklingen av COAT pågår i SKL:s 
tjänstedesignprojekt i samverkan med 
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uppföljning och 
kvalitetsutveckling. 

anhöriga och anhörigkonsulenter och en 
specifikation är framtagen. 

ett blandat lärande nätverk med 12 
kommuner startar i september. 

Sammanställa samt 
förmedla forskningsresultat 
och bästa tillgängliga 
kunskap inom området. 

Nka ska ha förekommit i media 
om anhörigfrågor vid minst 10 
tillfällen under året. 

Nka har publicerat minst: 

• två kunskapsöversikter och 
rapporter 

• tre vetenskapliga artiklar 
• två nyhetsmagasin 
• 10 digitala nyhetsbrev 
• 100 inslag på NkA:s egna 

kanaler i sociala medier 
(Facebook, Twitter och 
MyNewsdesk) 

Nka har producerat: 

• en nationell film om 
anhörigfrågan som spritts i 
hela landet 

• en webbutbildning. 

Nka har genomfört: 

• en nationell konferens 
• medverkat vid 10 

konferenser, seminarier 
och workshops  

• en högskolekurs  
• 10 webbinarier.  

Målen är på väg att uppfyllas under året.  

Nka har förekommit i media vid åtta tillfällen. 

Nka har publicerat 

• en kunskapsöversikt och tre rapporter 
är under arbete  

• två artiklar har publicerats i 
vetenskapliga tidskrifter 

• sex digitala nyhetsbrev, ett 
nyhetsmagasin och 120 inslag på 
Nka:s egna kanaler i sociala medier 
(Facebook, Twitter och MyNewsdesk) 

Nka har påbörjat arbetet att: 

producera en film om anhörigfrågan i 
samverkan med Röda korset 

En webbutbildning håller på att planeras 
och kommer att produceras nästa år 
avseende Vuxensyskon som anhöriga. 

Nka har genomfört: 

• en högskolekurs om Barn som 
anhöriga 

• sex webbinarier 
• varit medarrangör av två nationella 

konferenser 

Med medel från Social-departementet har 
Nka påbörjat utvecklingen av en 
verktygslåda avseende Anhöriga och 
fallprevention vilken kommer att bestå av en 
kunskapsöversikt, utbildningsmaterial, 
broschyrer och webbinarier. 

Ge kunskapsstöd direkt till 
föräldrar och anhöriga till 
personer, företrädesvis barn 
och unga, med kombination 
av flera omfattande 
funktionsnedsättningar och 
omfattande medicinska 
behov. 

Nka har för målgruppen: 

• erbjudit konsultation till 
minst 40 föräldrar eller 
anhöriga 

• publicerat minst tio artiklar 
om anhörigskap och 
flerfunktionsnedsättning 

• genomfört minst två 
webbinarier 

• genomfört en nationell 
konferens om Anhöriga 
och 
flerfunktionsnedsättning. 

Målet är uppnått. Nka har för målgruppen: 

erbjudit konsultation till 60 
föräldrar/anhöriga 

publicerat 29 artiklar om anhörigskap och 
fler-funktionsnedsättning på Nka:s 
webbsida 

Genomfört en nationell konferens Livets 
möjligheter, anhöriga och 
flerfunktionsnedsättning, för 320 deltagare 
genomfört ett webbinarium. 
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Stödja och utveckla hälso- 
och sjukvårdens roll och 
ansvar när det gäller stödet 
till anhöriga. 

Nka har 
genomfört/påbörjat/avslutat:  

stöd till minst två 
utvecklingsprojekt som 
involverar hälso- och 
sjukvården. 

Målet är uppnått. Nka ger stöd till: 

• Geriatriska kliniken, sjukhuset i Kalmar 
• Arvfondsansökan planeras 

tillsammans med Landstinget i Kalmar 
län, Kalmar kommun och Bräcke 
Diakoni 

• Region Skåne och utvecklingen av 
närvård. 

 

MÅL 2 
Verksamheten ska genomsyras av ett jämlikhetsperspektiv och uppmärksamma 
könsrelaterade skillnader och konsekvenser inom anhörigstödet. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Kartlägga situationen 
avseende könsrelaterade 
skillnader och konsekvenser 
inom anhörigstödet. 

En befolkningsstudie som 
kartlägger anhörigomsorgens 
omfattning och konsekvenser 
inklusive könsrelaterade 
skillnader är genomförd. 

Befolkningsstudien har planerats och 
frågeformulär utformats under våren 
tillsammans med forskare fån Lunds 
universitet och Dalarnas högskola.  
Datainsamlingen kommer att genomförs 
under oktober och november av SCB på 
uppdrag av Nka och Linnéuniversitetet. 

Kartlägga det anhörigstöd 
som ges av kommunerna 
avseende omfattning, 
innehåll, könsrelaterade 
skillnader och 
jämlikhetsperspektiv 

En webbenkät till landets 
samtliga kommuner som också 
inkluderar könsrelaterade 
skillnader och ett interkulturellt 
perspektiv har genomförts. 

Planering av webbenkäten pågår. 

Involvera ett 
jämlikhetsperspektiv i 
pågående och planerade 
aktiviteter. 

Ett jämlikhetsperspektiv ingår i 
Nka:s samtliga aktiviteter och 
publikationer. 

Ett urval av aktiviteter och publikationer 
kommer att granskas ur ett 
jämlikhetsperspektiv under hösten. 
 

 

MÅL 3 Särskilt uppmärksamma anhörigstöd i ett interkulturellt perspektiv. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Involvera ett interkulturellt 
perspektiv i pågående och 
planerade aktiviteter. 

En befolkningsstudie som 
kartlägger anhörigomsorgens 
omfattning och konsekvenser 
inklusive ett interkulturellt 
perspektiv är genomförd. 

Ett interkulturellt perspektiv ingår i den 
befolkningsstudie som genomförs i höst.  

En enkätundersökning till landets alla  
anhörigkonsulenter har gjorts avseende hur 
stödet till anhöriga anpassas utifrån ett 
interkulturellt perspektiv. 

 

135



  
Regionförbundet i Kalmar län   Delårsrapport 2018 
  

28 

MÅL 4 Särskilt bidra till att underlätta förutsättningarna för att kombinera rollen som 
anhörig med arbetslivsdeltagande och god hälsa. 

Aktivitete
r  

Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Kartlägga situationen 
avseende anhörigrollen, 
arbetslivsdeltagande och 
god hälsa. 

En befolkningsstudie som 
kartlägger anhörigomsorgens 
omfattning och konsekvenser 
inklusive könsrelaterade 
skillnader är genomförd. 

Undersökningen om könsrelaterade 
skillnader i anhörigomsorgen ingår i den 
befolkningsstudie som genomförs i höst. 

Genomföra olika insatser för 
att bidra till ökad 
medvetenhet om frågan hos 
arbetsgivare, beslutsfattare 
och media. 

En informationsaktivitet till 
arbetsgivare, beslutsfattare och 
media har genomförts. 

En informationsaktivitet planeras till 2019 när 
resultaten från befolkningsstudien är klara. 

I samverkan med 
arbetsgivare och anhöriga 
utveckla metoder för stöd till 
yrkesverksamma anhöriga. 

Ett utvecklingsarbete med minst 
fem arbetsgivare för att utveckla 
metoder för stöd till anhöriga har 
genomförts. 

Nka medverkar i Landstinget i Kalmar läns 
ansökan till EU för utvecklingsarbete kring 
stöd till anhöriga tillsammans med 
arbetsgivare i Sverige, Irland, Norge och 
Slovenien. 

 

MÅL 5 När det gäller barn som anhöriga särskilt bidra till sådant stöd att anhörigas 
svårigheter inte inkräktar på barnets hälsa, utveckling och skolgång. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

I pågående och planerade 
aktiviteter vara särskilt 
uppmärksam på att 
föreslagna insatser inte 
bidrar till att anhörigas 
svårigheter inkräktar på 
barnets hälsa, utveckling 
och skolgång. 

Nka har utvecklat aktiviteter som 
medför att närståendes 
svårigheter inte inkräktar på 
barnets hälsa, utveckling och 
skolgång. 

De aktiviteter som utvecklas syftar till att de 
närståendes svårigheter inte inkräktar på 
barns hälsa, utveckling och skolgång.  

 

MÅL 6 Fungera som en samordnande nationell kontaktpunkt för internationellt samarbete 
och utbyte av kunskap, erfarenheter och information. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 
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Ingå i internationella 
organisationer och 
nätverk och medverka i 
internationella 
samverkansprojekt och 
konferenser. 

Nka har medverkat i:  

• Eurocarers 
(anhörigorganisationer och 
FoU-centra i Europa) 

• Skandinaviskt nätverk för 
kunskapsutbyte avseende 
Barn som anhöriga 

• det nordiska 
myndighetsnätverk 
avseende Barn som 
anhöriga. 

Målet är uppnått. 

Nka är aktiva i samtliga nätverk, varav Nka:s 
FoU-ledare är ordförande i Eurocarers.  

 

MÅL 7 Systematisk uppföljning och kvalitetsutveckling av Nka:s verksamhet. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Kontinuerligt följa 
”loggingdata” från Nka:s 
webbsida och sociala 
medier och vidta 
kvalitetsutveckling baserat 
på det. 

Loggingdata har följts och 
kvalitetsutvecklingplan 
utarbetats. 

Loggingdata från Nka:s webbsida följs 
kontinuerligt och kommer att utgöra underlag 
för en ny webbsida som i större utsträckning 
stämmer med Nka:s nuvarande uppdrag och 
som förbättrar sökfunktion på webbsidan.  

Webbutvärdering av 
Nka:s verksamhet riktad 
till de 5 500 
prenumeranterna av 
nyhetsbrevet. 

Resultatet av webbutvärderingen 
har analyserats. 
Förbättringsförslag har 
implementerats i verksamheten.  

Analys av webbutvärderingen pågår 

Utvärdering av 
konferenser, utbildningar, 
webbutbildningar och 
webbinarier och vidta 
kvalitetsutveckling baserat 
på det. 

Utvärdering av webbutbildningen 
Barn som anhöriga har gjorts 
avseende hur budskapet 
omsatts i praktiken och en 
revidering av utbildningen görs 
baserat på utvärderingen. 
Utvärderingar av samtliga 
webbinarier har gjorts och 
kvalitetsutvecklingplan 
utarbetats och implementerats. 

En utvärdering av webbutbildningen Barn 
som anhöriga planeras till hösten 
2018/våren 2019 
Samtliga webbinarier utvärderas och en 
analys är planerad till hösten 2018/våren 
2019  
 

En sakkunnig granskning, 
s.k. ”Peer review-process" 
med specialistgranskning 
av Nka:s publikationer 
före publicering. 

En ”Peer review-process" har 
genomförts. 

Målet är uppnått. 
”Peer review process” genomförs alltid. 
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Administration 
Verksamhetsstyrning genom bland annat budget, redovisning, finansiering och uppföljning samt 
löpande arbete i form av ex. löne- och fakturahantering. Utöver detta ingår ansvar för frågor 
som rör posthantering och diarium, kontorsservice, kurs och konferens samt personal- och 
kommunikationsfrågor. Områdesgruppen arbetar också med analys och trender utifrån data och 
statistik inom regionförbundets verksamhetsområden samt ger administrativt stöd till den 
politiska organisationen. 
 
 

MÅL 1 Säkerställa god kvalitet i regionförbundets interna processer 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Följa de rutiner och 
processer som vi har och 
utveckla dessa vid behov. 

 

Kontroll av: 

• Efterlevnad av ramavtal 
• Utskick av underlag till 

sammanträden inom utsatt 
tid 

Efterlevnad av ramavtal kontrolleras 
via stickprov i en gång per år enligt 
fastställd kontrollplan. Vid tidpunkten 
för delårsrapporten har granskning 
inte utförts. 

Datumen för sista dag att lämna in 
underlag till sammanträden har 
tydliggjorts, framförallt via tydligare 
utskick till områdeschefer, vilket har 
inneburet en större kvalitetssäkring av 
underlagen.  

 

MÅL 2 Implementera de nya lagar som kommit inom området, bland annat ny 
kommunallag och dataskyddsförordning 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Genomgång av hur 
regelförändringarna påverkar 
regionförbundets 
verksamhet. 

Framtagna handlingsplaner för 
anpassning av verksamheten. 

När det gäller dataskydd har bland 
annat rutiner för behandling av 
personuppgifter tagits fram och all 
personal har erbjudits utbildning. Flera 
personuppgiftsbiträdesavtal har 
tecknats.  
I fråga om nya kommunallagen har 
bland annat nya rutiner för anslag och 
en direktörsinstruktion tagits fram. 
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MÅL 3 Bidra till ett korrekt och tydligt genomförande av övergångarna till 
regionkommun och kommunförbund 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Inventering av möbler och 
inventarier. 
Intern och extern 
kommunikation kring 
regionbildning. 
Anpassa våra rutiner och 
system till exempel 

ekonomisystem 
webb 

Personalfrågor vid 
verksamhetsövergång, risk- 
och väsentlighetsanalys samt 
förhandlingar. 

Framtagen inventarielista. 
Framtagna handlingsplaner för 
anpassning av rutiner och 
system. 
 

Inventeringen är till största delen klar.  
Lägesrapporter kring regionbildningen 
har under våren kommunicerats 
löpande i regionförbundets kanaler. 
En inventering av regionförbundets 
kanaler samt hur dessa påverkas av 
regionbildningen pågår. Därutöver 
fortskrider arbetet med de delar som 
är kopplade till det nya varumärket, 
såsom varumärkesbeskrivning, 
logotype, grafisk profil samt 
omgörning av kanaler m.m. En 
kommunikationsplan för 
regionförbundets upphörande samt 
för den nya organisationen håller på 
att tas fram.  
 
Med anledning av att 
kommunförbundet ska vara en ideell 
förening har det väckts frågor om vilka 
skattekonsekvenser det får för 
organisationen. Utredning pågår. 
Inför bildandet av kommunförbundet 
har beslutsunderlag tagits fram om 
stadgar, budget, finansieringsmodell 
mm. 
 
Checklistor och processer har tagits 
fram inom olika sakområden (HR, 
ekonomi, pensioner, arkiv/diarium, 
kommunikation) för att skapa en 
helhetsbild över bildandet av 
regionkommun och kommunförbund. 
Samarbeten med landstinget 
respektive kommunförbundet har 
fortskridit inom de administrativa 
områdena. 
 
Under början av året färdigställdes 
risk- och konsekvensanalysen av 
förändring och avslut av 
regionförbundet inklusive 
handlingsplan. Aktiviteter har 
genomförts i enlighet med 
handlingsplanen.   
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MÅL 4 Bidra till ett korrekt och tydligt genomförande av avvecklingen av 
regionförbundet 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Avsluta, enligt listor, till 
exempel 

• akter 
• avtal/licenser 
• inventarier 

Personalfrågor vid 
verksamhetsövergång, risk- 
och väsentlighetsanalys samt 
förhandlingar. 

Minskat antal öppna ärenden 

Minskat antal aktiva avtal 

 

 

Alla medarbetare som har öppna 
ärenden har fått lista på dessa och 
har ombetts gå igenom dem för att se 
vilka som ska vara öppna. Det 
samlade arbetet under perioden har 
gjort att antalet öppna ärenden 
minskat med ca 30%.  

Avtal har gåtts igenom har 
diskussioner förs med landstinget och 
kommunförbundet om vilka som ska 
föras över till andra organisationer, 
vilket är en förberedelse för minskning 
av antalet aktiva avtal.  

Checklistor och processer har tagits 
fram inom olika sakområden (HR, 
ekonomi, pensioner, arkiv/diarium, 
kommunikation) för att skapa en 
helhetsbild över avvecklingen av 
regionförbundet. 

Risk- och konsekvensanalys av 
förändring och avslut av 
regionförbundet inklusive 
handlingsplan färdigställdes under 
början av året. Aktiviteter har 
genomförts i enlighet med 
handlingsplanen.  

MBL- förhandling har skett med 
fackliga organisationer om avslut av 
regionförbundet.   
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Delårsbokslut  

Ekonomisk måluppfyllelse  
Delårets verksamhet har resulterat i ett överskott på 3 289 737 kronor. Prognos för helåret beräknas till ett 
överskott på 754 461 kronor, att jämföra med budgeterat nollresultat.  

Intäkter januari-augusti 2018 
 

 

 

Regionförbundets intäkter hittills under året uppgår till 76 403 883 kronor. Medlemsavgifter och 
medlemsbidrag från länets kommuner och landstinget utgör tillsammans 43 % av finansieringen. 
Resterande 57 % består av extern finansiering i form av projektbidrag, statsbidrag och övriga ersättningar 
och intäkter. Fördelningen mellan olika intäktsslag framgår av diagrammet ovan. 

Finansiella mål och ekonomisk ställning 
Styrelsen har fastslagit tre finansiella mål:  

• Soliditet, betalningsförmåga på lång sikt, ska överstiga 20 %  

• Likviditet, betalningsförmåga på kort sikt, ska överstiga 100 %  

• Projektfinansieringsgrad, betalningsförmåga avseende kostnader i projekt i avvaktan på 
inbetalning av extern medfinansiering, ska överstiga 100 %  
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Finansiella nyckeltal 2018-08 2017-08 2016-06 2015-06 2014-06 

Soliditet, % 32 33 35 34 28 

Likviditet, % 150 141 145 141 131 

Projektfinansieringsgrad, %  788 699 778 615 507 

 
Observera att delårsboksluten 2017 och 2018 omfattar perioden januari-augusti medan de äldre jämförelsetalen omfattar 
januari-juni. 

 

Till förbundets förfogande står  

• från föregående år balanserat resultat 33 616 214 kr  

• årets resultat 3 289 737 kr  

Summa disponibla vinstmedel (eget kapital) 36 905 951 kr  

Disponibla vinstmedel per resultatenhet 

• Kansli 31 407 105 kr (anm; 5,5 mkr är bundet i Kommunernas Hus AB) 

• AV-Media 4 408 713 kr  

• Fokus Kalmar län 1 090 133 kr 

Regionförbundet uppfyller Kommunallagens krav på att ha balans i ekonomin. Målen för god ekonomisk 
hushållning har uppnåtts. 

Viktigare händelser för bedömning av resultat och ställning  
Under 2017 tog arbetet i flera stora projekt fart, bland annat inom områdena livsmedel, integration, 
skolfrågor och ungdomspolitik. Regionförbundets omsättning ökade som en direkt följd av detta jämfört 
med föregående år då projektverksamheten påverkades av att befinna sig i glappet mellan två av EU:s 
programperioder. Projektverksamheten har under 2018 fortsatt på samma nivå som 2017, men med en 
något lägre omsättning till följd av att flera projekt med omfattande utbetalningar av projektbidrag och 
motsvarande projektintäkter som var i full drift hela 2017 nu har avslutats. 

I enlighet med verksamhetsplan och budget, och i likhet med år 2015-2017, belastar även i år finansiering 
av verksamheten kommunal praktisk samverkan socialtjänst (KOMPASS) resultatenheten Fokus med 
1 200 tkr för helåret (800 tkr i delårsbokslutet). Till detta kommer avvecklingskostnader för personal med 
3 tkr enligt prognos. 

Regionförbundet i Kalmar län kommer att avvecklas per den 31 december 2018, och verksamheten 
övergår till Region Kalmar län respektive Kommunförbundet Kalmar län. Processerna medför kostnader 
utöver ordinarie verksamhet som belastar regionförbundet under 2018. När likvidationen avslutas 
kommer eventuella kvarvarande tillgångar fördelas mellan ägarna enligt förbundsordningen. 

Resultat 
Regionförbundet redovisar ett positivt resultat med 3 289 tkr kronor. Budget för helåret 2018 är ett 
nollresultat, medan prognosen visar på ett överskott med 754 tkr. Delårsresultatet inkluderar underskott 
med 802 tkr i resultatenheten Fokus.  
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Driftredovisning per enhet (tkr):  

Driftredovisning, 
tkr   

Utfall         
2018-
08-31   

Utfall    
2017-
08-31   

Prognos 
2018   

Budget 
2018   

Prognos 
budget- 

avvikelse 
2018   

Utfall   
2017 

  
  

          
Kansli 

 
3 251 

 
2 084 

 
1 443 

 
1 217 

 
226 

 
3 596 

AV-Media 
 

840 
 

273 
 

65 
 

0 
 

65 
 

127 

Fokus 
 

-802 
 

-802 
 

-1 203 
 

-1 200 
 

-3 
 

-1 202 

Nka 
 

0 
 

0 
 

449 
 

0 
 

449 
 

-13 

Räntenetto 
 

0 
 

-7 
 

0 
 

-17 
 

17 
 

-12 

Resultat 
 

3 289 
 

1 548 
 

754 
 

0 
 

754 
 

2 496 

 

Kansliets överskott på 3 251 tkr beror på att utfallet på projektbidrag och övriga ersättningar och intäkter 
under perioden blev högre än budgeterat, samtidigt som övriga rörelsekostnader är lägre än förväntat. För 
helåret beräknas resultatet bli ett lägre överskott. Prognosen visar en positiv budgetavvikelse på 226 tkr, 
vilket ger ett överskott på helåret på 1 443 tkr för kansliet. 

AV-Media visar ett positivt delårsresultat på 840 tkr. Under årets första åtta månader har verksamheten 
periodvis haft vakanser som nu är tillsatta. Utfallet för helåret är ett mindre överskott och helårsprognosen 
beräknas till +65 tkr. 

Fokus redovisar ett underskott med 802 tkr i delårsbokslutet. Ingen verksamhet har bedrivits sedan 2013, 
men medel har nyttjats för verksamheten KOMPASS med 800 tkr och resultatenheten bär vissa 
avvecklingskostnader för personal. Prognos för helåret är ett underskott på 1 203 tkr.  

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) redovisar nollresultat. Verksamheten finansieras av 
projektmedel och statsbidrag beviljade för särskilda uppdrag. Statsbidraget för 2018 är 9 500 tkr och har 
under perioden erhållits i sin helhet. De medel som inte förbrukats vid tidpunkten för delårsbokslutet har 
balanserats. Årsprognosen är ett förväntat överskott med 449 tkr.  

Finansnettot för perioden i likhet med prognosen för helåret visar att ränteintäkterna är lika stora som de 
finansiella kostnaderna. 

Investeringsredovisning 
Inga investeringar har gjorts under perioden. Beträffande kapitalkrävande anskaffningar tillämpar 
regionförbundet i regel leasing.  

Ekonomisk framtidsbedömning 
Regionförbundets totala prognos för helåret är +754 tkr, där kansli inklusive finansnetto bidrar med ett 
överskott på 1 443 tkr, AV-Media med 65 tkr och Nka med 449 tkr. Finansieringen av KOMPASS 
medför ett underskott på 1 203 tkr. Då budgeterat resultat är ett nollresultat, ger prognosen en beräknad 
positiv budgetavvikelse på 754 tkr. 

Då Region Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar län startar sin verksamhet den 1 januari 2019 
kommer Regionförbundet i Kalmar län att avvecklas. Regionförbundets verksamhet kommer att bedrivas 
inom ramen för de två nya organisationerna. 
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Finansiella risker 
Den finansiella risken bedöms vara relativt liten. Projektverksamheten står för den mest känsliga delen, 
men ger också förutsättningar för att bedriva den verksamhet som genomförs. De enskilda projekten 
budgeteras på detaljnivå och uppföljning görs löpande under året. Vid en ekonomisk prognos om 
underskott i ett enskilt projekt finns det ofta handlingsutrymme för att minimera underskottet.  

Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen skall enligt lagen om kommunal redovisning visa resultaträkning, 
balansräkning och kassaflödesanalys för regionförbundet och övriga juridiska personer i vilka 
regionförbundet har ett betydande inflytande. Kommunernas Hus AB (ägarandel 100 %) ska därför ingå i 
den sammanställda redovisningen. Då delårsbokslut inte upprättas för Kommunernas Hus AB, görs inte 
heller någon sammanställd redovisning per 31 augusti. 

Intern kontroll 
Granskning sker i enlighet med fastställd kontrollplan. 2018 års kontrollplan innehåller kontrollmoment 
inom områdena upphandling/inköp, attesträtt, protokoll och it-säkerhet. Internkontrollplanen innehåller 
också åtgärder inom områdena personuppgifter och kvalitetssäkring av information. Återrapportering sker 
i anslutning till årsredovisningen.  
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Resultaträkning, kr not 2018-08-31 2017-08-31 
Prognos  

2018 
Budget  

2018 2017 

  1       
Verksamhetens intäkter  76 403 883 79 647 968 113 973 667 112 134 527 124 155 130 

 Medlemsavgifter 2 24 452 470 23 264 658 36 678 722 36 678 722 34 896 986 

 Medlemsbidrag 3 8 119 687 8 594 892 12 508 190 12 519 190 13 488 338 

 Projektbidrag 4 31 596 459 30 638 789 45 630 000 42 854 159 50 270 567 

 
Statsbidrag regional  
kulturverksamhet 5 762 667 749 334 1 144 000 1 165 000 1 125 000 

 Övriga ersättningar och intäkter 6 11 472 600 16 400 295 18 012 755 18 917 456 24 374 239 
Jämförelsestörande poster 7       
         
Verksamhetens kostnader  -73 047 939 -77 986 424 -113 116 306 -112 020 027 -121 501 732 

 Utbetalade bidrag 8 -11 994 729 -13 565 962 -14 522 529 -10 344 000 -23 279 828 

 Övriga rörelsekostnader 9 -26 752 025 -29 416 772 -47 142 000 -47 658 027 -47 273 363 

 Personalkostnader 10 -34 301 185 -35 003 690 -51 451 777 -54 018 000 -50 948 541 
 
Jämförelsestörande poster 7       
Avskrivningar 1, 11 -66 163 -106 042 -102 900 -97 000 -145 502 
 
Rörelseresultat  3 289 781 1 555 501 754 461 17 500 2 507 896 

         
Övriga finansiella intäkter  20 206 17 896 25 000 12 500 26 821 

 Övriga ränteintäkter m.m. 12 20 206 17 896 25 000 12 500 26 821 
Finansiella kostnader  -20 250 -24 800 -25 000 -30 000 -38 413 

 Övriga räntekostnader m.m. 12 -20 250 -24 800 -25 000 -30 000 -38 413 
 
Resultat före extraordinära 
poster  3 289 737 1 548 598 754 461 0 2 496 304 
/Resultat efter finansiella poster        
         
Årets resultat  3 289 737 1 548 598 754 461 0 2 496 304 
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Balansräkning, kr not 2018-08-31 2017-08-31 2017 
 
TILLGÅNGAR 1     
 
Anläggningstillgångar 11 5 846 731 5 916 754 5 912 894 
Materiella   266 631 336 654 332 794 

 varav ADB och Övrigt  266 631 336 654 332 794 
Finansiella  13 5 580 100 5 580 100 5 580 100 

 varav aktier  580 100 580 100 580 100 

   i koncernföretag  500 000 500 000 500 000 
   i andra företag  80 100 80 100 80 100 
 varav fordringar  5 000 000 5 000 000 5 000 000 

   fordringar i koncernföretag  5 000 000 5 000 000 5 000 000 
 
Omsättningstillgångar  109 099 208 107 080 939 80 023 486 
Förråd, lager  117 500 112 500 109 800 

 Rikskuponger  117 500 112 500 109 800 
Fordringar  18 856 248 21 658 917 16 380 748 

 Kundfordringar  1 451 848 4 354 496 3 438 366 
 Skattefordringar  523 582 751 172 2 328 797 
 Övriga fordringar  544 701 574 299 535 470 
 Interimsfordringar 14 16 336 117 15 978 949 10 078 114 

Kassa o bank 15 90 125 460 85 309 523 63 532 938 
 
SUMMA TILLGÅNGAR  114 945 939 112 997 693 85 936 380 
     
 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
Eget kapital 17 36 905 951 36 765 537 33 616 214 

 varav ingående eget kapital  33 616 214 35 216 939 31 119 910 
 varav årets resultat  3 289 737 1 548 598 2 496 304 

 
Avsättningar  5 323 773 408 977 5 000 310 

 varav pensioner och liknande förpliktelser 16 5 323 773 408 977 5 000 310 
Skulder   72 716 215 75 823 179 47 319 856 
 
Långfristiga skulder  0 0 0 
 
Kortfristiga skulder  72 716 215 75 823 179 47 319 856 
Leverantörsskulder  6 575 061 6 112 433 9 725 641 
Skatteskulder  5 412 671 4 645 268 224 158 
Övriga skulder     8 244 
Interimsskulder 14 60 728 483 65 065 478 37 361 813 
 
SUMMA EGET KAPITAL,       
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 114 945 939 112 997 693 85 936 380 
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Kassaflödesanalys, kr not 2018-08-31 2017-08-31 2017 
 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      
Årets resultat, efter finansnetto  3 289 737 1 548 598 2 496 304 
Justering för av- och nedskrivningar 11 66 163 106 042 145 502 
Justering för betald skatt     
Justering för gjorda avsättningar 16 323 463   474 052 
Justering för ianspråktagna avsättningar 16  -20 252  
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 
(reavinst/förlust)      
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital  3 679 363 1 634 388 3 115 858 
 
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar  -2 475 500 -6 691 362 -1 413 193 
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar      
Ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager  -7 700 11 079 13 779 
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder  25 396 359 27 604 543 -898 780 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  26 594 522 22 558 649 817 664 
 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
Investering i immateriella anläggningstillgångar      
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar      
Investering i materiella anläggningstillgångar 11 0  -67 401 -103 001 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar      
Investering i finansiella anläggningstillgångar 13     
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar      
Investering i finansiell leasing      
Försäljning av finansiell leasing      
Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 -67 401 -103 001 
 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      
Ökning (+)/minskning (-) långfristiga skulder  0 0 0 
Ökning (+)/minskning (-) finansiell leasing  0 0 0 
Ökning (-)/minskning (+) långfristiga fordringar  0 0 0 
Övriga finansiella poster  0 0 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 0 0 
 
ÅRETS KASSAFLÖDE  26 592 522 22 491 248 714 663 
 
Förändring likvida medel  26 952 522 22 491 248 714 663 
Likvida medel vid årets början  63 532 938 62 818 275 62 818 275 
Likvida medel vid årets slut 15 90 125 460 85 309 523 63 532 938 

147



  
Regionförbundet i Kalmar län   Delårsrapport 2018 
  

40 

Noter  

Not 1 Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten är upprättad enligt Kommunal redovisningslag (SFS 1997:614) samt i likhet med 
föregående årsredovisning, om inte annat anges nedan.  

Fordringar 
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. 

Anläggningstillgångar 
Till anläggningstillgångar hänförs inventarier och utrustning avsedd för stadigvarande användning i 
verksamheten (mer än tre år) och med ett anskaffningsvärde som överstiger  
25 000 kronor. Programvaror och minnesuppdateringar hänförs inte till anläggningstillgångar. AV-
Medias datorer, TV-apparater, kameror och liknande hänförligt till produktion eller uthyrning betraktas 
inte som anläggningstillgångar. 

Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. 
Härvid tillämpas följande avskrivningstider: 

  Antal år 
ADB-inventarier    3 
Övriga inventarier    5 

Leasingavtal, finansiella och operationella 
Samtliga leasingavtal är och redovisas som vanliga hyresavtal (operationell leasing). 
Tabellen nedan visar det nominella värdet (i tkr) av avtalade framtida leasingavgifter för avtal som 
tecknats för mer än 3 år.  
 Antal  2018 2019  
Kaffemaskin 3  18 0  
Vattenkylare                                2  10 0  
Kopieringsmaskin 
Bilar 

3 
3 

 72 
54 

0 
0 

 

        

Not 2 Medlemsavgift 
Avser debiterade medlemsavgifter för länets kommuner och landstinget enligt beslutad budget. 

Not 3 Medlemsbidrag 
Här redovisas erhållna ersättningar och anslag från länets kommuner och landstinget. Projektbidrag ingår 
inte i posten.  

Not 4 Projektbidrag 
Posten omfattar projektbidrag där regionförbundet är projektägare (stödmottagare). Statsbidragen till 
verksamheten inom Nka ingår med 6 333 tkr (motsvarar 9 500 tkr för hela året) i beloppet. Av 
totalbeloppet 31 596 tkr utgör 8 899 tkr EU-bidrag, vilket är en fortsatt ökning av andelen EU-bidrag 
jämfört från 2015 och framåt. Anledningen till ökningen är att flera stora fleråriga projekt kom igång 
under 2017. 
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Not 5 Statsbidrag regional kulturverksamhet 
Regionförbundet får i år 1 144 tkr i statsbidrag till regionbiblioteket från Kulturrådet, vilket blir 763 tkr 
omräknat till årets första åtta månader. 

Not 6 Övriga ersättningar och intäkter 
I posten övriga ersättningar och intäkter på 11 473 tkr ingår bland annat kurs- och konferensavgifter med 
4 993 tkr, kansliersättning från länsstyrelsens anslag med 4 045 tkr och finansiering av Brysselkontoret 
med 2 216 tkr. Intäkterna avser såväl ordinarie verksamhet som projekt- och kursverksamhet. 

Not 7 Jämförelsestörande poster 
Inga jämförelsestörande poster har förekommit hittills under året. 

Not 8 Utbetalade bidrag  
Posten som totalt uppgår till 11 995 tkr omfattar bidrag till ALMI med 3 756 tkr och utbetalade 
projektbidrag inom kansliets projektverksamhet. I projektbidragen ingår bland annat Glasrikesmiljonen 
med 2 000 tkr och Motivation leder till framgång med 3 588 tkr. 

Not 9 Övriga rörelsekostnader   
Övriga rörelsekostnader 26 752 tkr, avser regionförbundets samtliga kostnader utöver personalkostnader 
och utbetalade bidrag. Kostnaderna avser såväl ordinarie verksamhet som projekt- och kursverksamhet. 
Kostnader för konsulter, inhyrd personal och föreläsare uppgår till 12 888 tkr varav 8 433 tkr avser 
kansliets projektverksamhet och 2 033 tkr avser Nka.  

Not 10 Personalkostnader  
Personalkostnader 34 301 tkr, avser regionförbundets samtliga personalkostnader, dvs såväl ordinarie 
verksamhet som projektverksamhet. Personalkostnaderna ligger något lägre än budgeterat. 

Not 11 Inventarier 
Inga investeringar har gjorts under perioden.  

Not 12 Finansiella intäkter och kostnader 
Periodens finansiella intäkter omfattar ränta på fordran på Kommunernas Hus AB och valutakursvinster 
uppgår sammanlagt till +20 tkr, medan de finansiella kostnaderna på totalt -20 tkr i huvudsak består av 
valutakursförluster.  
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Not 13 Finansiella anläggningstillgångar   
 
Aktier (kr) 

  
Antal 

 
2018-08-31 

 
2017-08-31 

 
2017-12-31 

      
Aktier i Kommunernas Hus i Kalmar AB  5 000  500 000  500 000 500 000  
(556190-8368) (100%) 
 
 
IT Plattform Småland & Öland AB (33,33%) 

  
 

500 

 
 

50 000  

 
 

50 000 

 
 

50 000  

      
Aktier i E22 AB (20%)  200  20 000  20 000 20 000  
      
Aktier i Industriellt Utvecklingscentrum IUC  
Träcentrum i Nässjö AB (2,5%) 
 

  10  
 
 

10 000  
 
 

10 000 10 000  
 
 

Sweden China Trade Council  ekonomisk förening  1      100  100      100  
 

 

Långfristiga fordringar (kr)  2018-08-31 2017-08-31 2017-12-31 

Långfristig fordran som förfaller till betalning 

Senare än fem år efter balansdagen:  

  
5 000 000  

 
5 000 000 

 

 
5 000 000  

 

Avser fordran på Kommunernas Hus AB. Säkerhet är fastighetsinteckning på 4 200 000 kr. 

Not 14 Fordringar och kortfristiga skulder 
Fordringar uppgår totalt till 18 856 tkr fördelat på kundfordringar 1 452 tkr, skattefordringar 524 tkr, 
övriga fordringar 545 tkr och interimsfordringar 16 336 kr. Av interimsfordringarna utgör i 8 542 tkr 
fordringar på projektbidrag.  

Kortfristiga skulder uppgår totalt till 72 716 tkr fördelat på leverantörsskulder 6 575 tkr, skatteskulder 
5 413 tkr och interimsskulder 60 728 tkr. Av interimsskulder utgör 29 549 tkr förskottsbetalad 
projektfinansiering.   

Not 15 Kassa och bank 
Regionförbundet har en (outnyttjad) checkkredit på 1 000 000 kr. Bankbehållningen och förändringen  
av likvida medel framgår av balansräkning samt kassaflödesanalys.  
 

 

 

 

 

 

 

 

150



  
Regionförbundet i Kalmar län   Delårsrapport 2018 
  

43 

Not 16 Avsättningar 
 
Avsatt till pensioner 2018-08-31  2017-12-31       

Ingående avsättning 5 000 310    4 526 258       

Justering             

Ränte- och basbeloppsuppräkning         85 000            

Ändrad diskonteringsränta         88 000       

Nyintjänande PBF          252 311       360 000       

Nyintjänande OPF-KL              8 000         12 000        

Övrig post      - 163 500       

Förändring löneskatt             63 152           92 552       

Summa avsatt till pensioner          5 323 773              5 000 310       

 

Not 17 Eget kapital 
Eget kapital (kr) 2017-08-31  2017-08-31   2017-12-31 

Belopp vid årets ingång   33 616 214    35 216 939   31 119 910   

Årets resultat, AV-Media         839 749          272 974        126 847 

Årets resultat, Fokus Kalmar län      - 801 609       - 801 710   - 1 202 492 

Årets resultat, övrigt     3 251 597        2 077 334         3 571 949 

Belopp vid årets utgång      36 905 951      36 765 537    33 616 214  
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Medarbetare 
Regionförbundets arbetssätt präglas i hög grad av samförstånd och konsensus. Medarbetarnas kompetens 
och delaktighet har, tillsammans med en väl fungerande dialog såväl internt som externt, alltid varit en 
bärande tanke i verksamheten. Medarbetarna har därför beretts god insyn i och gjorts delaktiga i arbetet 
med att bilda region och kommunförbund utifrån de olika yrkesrollerna. Förändringsarbete har 
intensifierats under våren, framförallt inom områdena kommunikation, ekonomi, IT, personal, 
ärendehantering, samt avtal. 

Frågor om medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö är viktiga för en långsiktigt hållbar och effektiv 
verksamhet. I år har dessa områden särskilt uppmärksammats för att möjliggöra en tydlig och bra 
förändringsprocess. Under början av året gjordes, i dialog med fackliga organisationer, en risk- och 
konsekvensanalys avseende planerade organisationsförändringar. Det resulterade i en handlingsplan med 
aktiviteter som återkommande följts upp och kompletterats. Exempel på aktiviteter som genomförts har 
varit extrainsatta medarbetarsamtal, erbjudande om samtalsstöd hos företagshälsovården, 
förändringsarbetet som en stående punkt på interna möten, samt gemensamma aktiviteter med blivande 
kollegor i landstinget. Ambitionen är att genom konkreta aktiviteter agera sig in i förändringen.  

En omorganisation gjordes under våren som ett led i att närma sig de framtida organisationsstrukturerna. 
Regionbiblioteket och AV-Media bildade egna områdesgrupper och därmed upphörde Lärande- och 
biblioteksstöd som en områdesgrupp. Under hösten kommer ytterligare en omstrukturering att 
genomföras då följande områdesgrupper bildas: Företags- och projektstöd samt Samhällsplanering och 
tillväxt. Ytterligare aktiviteter kommer att genomföras bland annat olika utbildningsinsatser för att 
hantera nya IT-verktyg.  

Antal anställda  
Den 31 augusti var det 82 anställda vid regionförbundet, jämfört med 84 personer vid samma tidpunkt 
föregående år. Regionförbundets flexibla och projektorganiserade verksamhet bidrar till variationer i 
antalet anställda under året.   

Anställningsform och medelålder 
Av de totalt 82 anställda hade 61 personer en tillsvidareanställning och 21 personer en tidsbegränsad 
anställning. De tidsbegränsat anställda arbetade främst med kortare och externt finansierade projekt. Av 
de 21 tidsbegränsat anställda hade sex en intermittent anställning, d.v.s. en behovsanställning för 
specifika/enstaka mindre uppdrag.  

Av de anställda var 53 kvinnor och 29 män. Medelåldern var 48 år (49 för män och 48 för kvinnor).  

Personalomsättning 
Under 2018 har sex personer slutat sin anställning, varav tre pensionsavgångar. Åtta personer har 
nyanställts. Därutöver har det varit förändringar inom gruppen med en intermittent anställning. Orsaken 
till detta har framförallt varit ett minskat behov av insatser avseende samhällsorientering för nyanlända. 

Sjukfrånvaro 
Regionförbundets rutin för bevakning och uppföljning av sjukskrivningar medför att insatser sätts in i ett 
tidigt skede vid behov. Det finns också ett etablerat samarbete med företagshälsovården, som i samråd 
med aktuell chef gör en rehabiliteringsplan när sjukskrivningen bedöms vara arbetsrelaterad. 

 

152



  
Regionförbundet i Kalmar län   Delårsrapport 2018 
  

45 

I nedanstående tabell redovisas sjukfrånvaron. I materialet får dock små faktiska förändringar stort 
genomslag i de redovisade procenttalen beroende på att uppdelningen i de olika grupperna i tabellen ofta 
innehåller få antal medarbetare. Det är framförallt den totala sjukfrånvaron som är den mest relevanta 
siffran. Den ligger fortfarande på en relativt låg nivå med 2,83 procent av den totala ordinarie arbetstiden. 
Den har dock ökat något jämfört med augusti 2017.  

Åldersgruppen 30 – 49 år har högst sjukfrånvaro med 4,20 procent. Den har ökat med 2,4 procentenheter 
jämfört med augusti 2017. 

Andelen långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron har ökat och ligger nu på 37,21 procent. 
Procentsatsen ligger högt men beror framförallt på att korttidssjukfrånvaron är låg och att enstaka 
individer får stort genomslag i statistiken. 

Sjukfrånvaro i procent 
Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

180101 – 180831  170101 – 170831 

Total sjukfrånvaro 2,83 % 2,38 % 
Total sjukfrånvaro, kvinnor 3,61 % 3,05 % 
Total sjukfrånvaro, män 1,20 % 1,09 % 

Total sjukfrånvaro, 0 – 29 år * * 
Total sjukfrånvaro, 30 – 49 år 4,20 % 1,80 % 
Total sjukfrånvaro, 50 år – 1,87 % 3,07 % 
Sjukfrånvaro av total 
sjukfrånvaro 

180101 – 180831 170101–170831 

Långtidssjukfrånvaro av total 
sjukfrånvaro (> 60 dagar) 

37,21 % 33,46 % 

* Redovisas ej p.g.a. undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet 
anställda i gruppen är högst 10 eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både 
ålderskategori och könsfördelning inom ålderskategori. 
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Bilaga 1          
          

Statliga regionalpolitiska medel (1:1)          
 
Årets budget uppgår till 50 miljoner kronor med följande indikativa fördelning: 

Företagsstöd 15 000 000 
Projekt/EU 34 000 000 
Uppföljning/utvärd 1 000 000 

 

Redovisningen är upprättad med uppgifter per 30 juni 2018. Under årets första sex månader beslutades 
följande belopp: 

  Beviljat belopp Under beredning Utfästelser 2018 Totalt intecknat 
Företagsstöd 10 453 877 0 0 10 453 877 
          
Regionala projekt 13 567 952   6 298 103 19 866 055 
          
EU-medfinansiering 6 519 773 0 6 871 147 13 390 920 
          
Summa 30 541 602 0 13 169 250 43 710 852 

 

Företagsstöd 
Under årets första månader har 151 beslut fattats och drygt 69 % av den indikativa budgeten är 
intecknad. 
 
Även under innevarande år har vi möjlighet att lämna stöd i form av affärsutvecklingscheckar till 
småföretag för internationalisering och för digitalisering. Stödet finansieras av Tillväxtverket och 
beslutas av oss.   
 
Årets tilldelning för dessa insatser från Tillväxtverket uppgår till 2 250 000 kr och ligger utanför årets 
budget. 
 
Projekt och EU-medfinansiering 
Av den indikativa budgeten på totalt 33 miljoner kr har drygt 20 mkr tagits i anspråk under årets första 
sex månader. Ytterligare ca 13 miljoner kr finns i utfästelser för året. Detta innebär att vi inte kommer 
att kunna ta emot så många fler ansökningar under resterande del av året om samtliga utfästelser faller 
ut i beslut. 

 

 

 

154



  
Regionförbundet i Kalmar län   Delårsrapport 2018 
  

47 

Bilaga 2                

Företagsstöd 
 

Fördelning av regionalpolitiska medel mellan kvinnor och män (Antal och belopp) se nedan tabell: 

Beviljade företagsstöd exkl särskilda medel (affärsutveckling 
internationalisering, digitalisering) hemsändningsbidrag, servicebidrag  

2018-01-01--06-30 Antal 
beviljade 

Andel i 
% 

Antal 
Avslag  

Andel i 
% 

Antal 
totalt  

Andel beviljat 
belopp (kr) 

Andel i 
% 

Kvinnor med svensk 
bakgrund som driver företag 24  0  24 

 

          1 002 249 

         

 

Kvinnor med utländsk 
bakgrund som driver företag 2  0  2 

            108 500 

     
 

Kvinnor 26 19 % 0  0 % 26             1 110 749     12 % 

                

Män med svensk bakgrund 
som driver företag 90  2  92             6 396 525      

Män med utländsk bakgrund 
som driver företag 12  0  12                691 650      

Män 102 73 % 2 50 % 104 7 088 175  79 % 

                

Män och kvinnor med svensk 
bakgrund och driver företag 11  2  13 

                  

  792 138     
 

Män och kvinnor med 
utländsk bakgrund och driver 
företag 

0  0  0                 0      

Män och Kvinnor 11 8 %      2 50 % 13            792 138     9 % 

                

Totalt 139 100,0% 4  143             8 991 062     100,0% 
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Svar på interpellation från Per Lublin (Öp) angående vänthallen i Borgholm

I interpellationen daterad den 19.november 2018 har Per Lublin (Öp) ställt följande 
frågor till mig: 

Har du någon gång besökt i Nybro och studerat deras förnämliga ReseCenter som 
jag vid flera tillfällen bett dig att göra. 
Varför ska Borgholmsborna ha ett så fruktansvärt mycket sämre resecenter än vad 
dom har i Nybro?

Vad tänker du göra åt saken? 
När tänker du leverera?
När ska vänthallen öppnas igen?
När ska turistbyrån flyttas tillbaka dit igen?
När ska man åter kunna köpa biljetter över disk i stationsbyggnaden som det var 
innan du blev kommunalråd?
När kan kommunen medverka till att det kan öppnas någon form av café eller 
servering i stationsbyggnaden?
När ska toaletten inne i stationsbyggnaden öppnas igen?
När ska hänvisningsskylten med texten Toalett äntligen börja peka mot de toaletter 
utomhus som du skrutit med i Ölandsbladet artikel istället för att peka ner mot 
hamnen – åt käpprätt fel håll – som den nu har gjort i något års tid och som vi pratat 
om på mina stadsvandringar i somras?”

Jag håller med dig - självklart borde det finnas en fungerande vänthall i Borgholm 
vilket är KLT:s ansvar!

Vi har gjort flera försök för att få en fungerande vänthall i Borgholm. Så sent som 
sommaren 2015 öppnades denna. Kommunen bekostade mindre upprustning och 
stod för städningen i början. Den stängdes dessvärre kort tid efter av 
fastighetsägaren, beroende på omfattande skadegörelse. Jag kommer att lyfta 
frågan igen med KLT. Eftersom vi inte äger fastigheten krävs ägarens medverkan i 
frågan.

Vad gäller våra skyltar så ska dessa självklart visa ”rätta” vägen. 

Borgholm, 2018-12-10

Ilko Corkovic (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-19 213

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 213 Dnr 2018/7 101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin ÖP) till kommunstyrelsens 
ordförande gällande vänthallen i Borgholm

Beslut
Kommunfullmäktige medger rätt att ställa interpellation som besvaras vid ett 
kommande sammanträde.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) ställer i interpellation 2018-11-19 följande frågor till kommun-
styrelsens ordförande Ilko Corkovic (S)
”- Har du någon gång besökt i Nybro och studerat deras förnämliga ReseCenter 

som jag vid flera tillfällen bett dig att göra. 
- Varför ska Borgholmsborna ha ett så fruktansvärt mycket sämre resecenter än 

vad dom har i Nybro?
- Vad tänker du göra åt saken?
- När tänker du leverera?
- När ska vänthallen öppnas igen?
- När ska turistbyrån flyttas tillbaka dit igen?
- När ska man åter kunna köpa biljetter över disk i stationsbyggnaden som det var 

innan du blev kommunalråd?
- När kan kommunen medverka till att det kan öppnas någon form av café eller 

servering i stationsbyggnaden?
- När ska toaletten inne i stationsbyggnaden öppnas igen?
- När ska hänvisningsskylten med texten Toalett äntligen börja peka mot de 

toaletter utomhus som du skrutit med i Ölandsbladet artikel istället för att peka 
ner mot hamnen – åt käpprätt fel håll – som den nu har gjort i något års tid och 
som vi pratat om på mina stadsvandringar i somras?”

Beslutsunderlag
Interpellation 2018-11-19

Skickas till
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunfullmäktige

______________
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