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Rapport från förstudie rörande
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1

Inledning

1.1

Bakgrund

Denna förstudie baseras på beslut i BEAB:s styrelse om ”Förstudie av hamnverksamheten i
Borgholms kommun” med därtill hörande ”Förslag till hamnutredning syftande till
övergripande hamnstrategi”, 2016-04-13, Dnr 2016/48.
Vidare har Kommunfullmäktige 2016-08-22 tillstyrkt förslag att tilläggsbudgetera medel till
förstudiens genomförande varpå styrelsen för BEAB på sammanträde 2016-09-14 beslutade
att dra igång projektet.
Projektets styrgrupp beslutade 2016-10-31 godkänna projektplanen för förstudiens varpå det
egentliga utredningsarbetet startade.

1.2

Syfte

Syftet med förstudien och eventuella efterföljande insatser är att ge kommunstyrelse och
kommunfullmäktige ett genomarbetat beslutsunderlag för en hamnstrategi avseende
investeringar, mål, driftsformer och organisation.

1.3

Vad förstudien inte behandlar

I uppdraget har inte ingått att undersöka förutsättningarna för, eller ge förslag om,
hamnarnas framtida utveckling.

1.4

Några ingångsvärden

1.4.1

Pwc-rapporter

I Rådgivningsrapport från pwc, november 2013, För och nackdelar samt möjligheter och
konsekvenser av ett återförenande av skattefinansierad verksamhet till kommunen, redovisas
förslag rörande verksamhetens organisatoriska tillhörighet, organisation och styrning samt
påtalar behov av styrande dokument. Rapportens slutsatser och förslag har bäring på denna
utredning.
Revisionsrapport från pwc, februari 2016, Granskning av kommunens hamnverksamhet pekar
på ett antal förbättringsområden vad gäller att säkerställa att hamnverksamheten sköts på ett
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Revisionsrapportens slutsatser pekar i
samma riktning som ovan nämnda rådgivningsrapport.
Vad som hittills framkommit i förstudien bekräftar den problembild som pwc-rapporterna
beskriver och rekommendationerna i Rådgivningsrapporten förefaller välmotiverade.
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1.4.2

KF beredning för landsbygdsutveckling

Kommunfullmäktige har beslutat (2015-11-16,§176) ge Kommunstyrelsen i uppdrag:
-

att i kontakter med KLT och regionförbundet verka för snabbgående passagerarfärja
mellan norra Öland och Oskarshamn
att verka för färjetrafik mellan Öland och Gotland
att påskynda utvecklingen av Byxelkroks hamn och förutsättningslöst utreda
möjligheterna för en marina på norra Öland
att förutsättningslöst utreda hur Böda hamn kan utvecklas genom att dra fördel av vraket
efter Mars

-

Eftersom frågorna nu ligger på den ”politiska nivån” utreds de ej vidare inom förstudien.

1.5

Projektorganisation

Styrgrupp: Lennart Bohlin, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Ilko Corkovic,
kommunstyrelsens ordförande, Lars-Gunnar Fagerberg, t.f. kommunchef, Hans Johannesson,
servicechef och Tomas Lind, Borgholm Energis andre vice ordförande.
Projektledare: Torbjörn Cederholm, Projects matter.

1.6

Projektets effektmål

De effektmål som angivits i projektplanen är:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Tydliga och mätbara mål för hamnverksamheten, både på kort och lång sikt.
God intern samordning mellan Borgholm Energi AB och Kommunstyrelsen tack vare tydlig
ansvarsfördelning och organisation av hamnverksamheten, med avseende på t.ex. avtal och
beslutsordning.
Hamnarna och dess intressenter behandlas lika med stöd av en uppdaterad ”Hamnordning”.
Drift- och investeringsbudget för hamnarna är särredovisade och därför tydligt uttalade i kommunens
samlade budgethantering.
Både Kommunstyrelsen och Borgholm Energi AB gör tydlig uppföljning av hamnarnas verksamhet och
ekonomi.
Tydlig minskning av antalet akutåtgärder och deras andel av drift- och/eller investeringsbudget. (BEAB)

Anm. 1: Det är Kommunstyrelsens ansvar att effektmål 1-5 uppnås.
Anm. 2: Det är BEAB:s styrelses ansvar att effektmål 6 uppnås.
Kommentar: Normalt är det beställaren som ansvarar för effektmålen, men i detta fall äger beställaren (BEAB) inte
flertalet av de frågor som effektmålen representerar.
Källa: Projektplan, Förstudie rörande: Hamnstrategi för Borgholms kommun avseende mål, investeringar, driftsformer
och organisation.

Effektmål ska följas upp. Metod och kriterier för uppföljningen ska definieras och ansvarig(a)
ska utses.
Som framgår ovan har det i projektplanen förutsatts att kommunstyrelsen ansvarar för
uppföljningen av effektmålen 1-5 medan BEAB ansvarar för effektmål 6. De
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rekommendationer som ges i denna rapport, bland annat beträffande aspekterna
Organisation och ansvar resp. Budgetprocess mm gör, om de anammas och genomförs, att
ansvaret för effektmålens uppföljning i högre grad kan läggas hos BEAB som i sin tur
rapporterar till Kommunstyrelsen.
På sikt kan relevanta delar av uppföljningen troligen med fördel inlemmas i rutinerna för den
normala verksamhetsuppföljningen.
REKOMMENDATION för UPPFÖLJNING AV EFFEKTMÅL
Plan för uppföljning (metod, kriterier, ansvar, rapportering) föreslås av BEAB och godkänns av
Kommunstyrelsen.
Förslaget presenteras lämpligen i samband med att BEAB överlämnar hamnutredningens
resultat till Kommunstyrelsen.

1.7

Om rapporten

Utredningsuppdraget är brett. Det är
sammanlagt 11 olika aspekter på
hamnverksamheten som ingår. Rapporten är
organiserad med ett avsnitt för varje aspekt,
med undantag för Budgetprocess och
Rutiner för investerings- och underhållsplan
som lagts samman eftersom utredningen
utmynnar i ett förslag om ett sammanhållet
system. Avsnittens ordningsföljd
representerar grovt den ordning i vilken resp.
aspekt föreslås hanteras. Detta illustreras i
vidstående figur (start uppifrån).
I förstudien har en mängd material samlats in som av utrymmesskäl inte kan redovisas i en
projektrapport. Materialet finns åtkomligt i Google Drive på ett konto som administreras av
kommunens IT-avdelning.
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2

Resultat och rekommendationer

2.1

Mål och måluppföljning

Definiera tydliga och mätbara mål för kommunens hamnverksamhet på kort och lång sikt. Både
resultatmål (t ex gästnätter) och effektmål (vad ökat antal gästnätter genererar) bör behandlas.
Policy/rutiner för uppföljning av målen ska också behandlas. Metoder, ansvariga etc.
Enligt revisionsrapporten ”Granskning av kommunens hamnverksamhet”, februari 2016 är
inga specifika mål satta för hamnverksamheten.
Kommunens övergripande vision är: "Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms
kommun till något som vi är stolta över. Nu och för framtiden."
Kommunen ramverk för målbeskrivning använder sig av följande målperspektiv: Medborgare,
Ekonomi, Företagande, Medarbetare, Miljö- och kultur.
Fastställandet av vision och mål för hamnverksamnheten är kommunens (ägarens) ansvar,
men BEABs ledning bör ges en tydlig roll i utarbetandet av förslagen. För att svara upp mot de
mål som Kommunfullmäktige har satt i Verksamhetsplan 2017 är det även viktigt att berörd
personal (t.ex. hamnkaptenerna) liksom hamnintressenter (t.ex. näringsidkare) involveras i
processen. Inspiration till ett inkluderande arbetssätt kan bl.a. hämtas från Stora Rör och hur
man där bedrev arbetet med sitt projekt ”Hamnen mitt i byn”. Den Tillfälliga beredningen för
landsbygdsutveckling på norra Öland är också exempel på detta.
Mål sätts normalt tidigt för att kunna vara vägledande för inriktningen på det praktiska
arbetet. När det gäller hamnverksamheten bedöms det emellertid nödvändigt att först klara
ut hur ansvarsfördelningen mm ska se ut så att rätt instans får ansvaret och mandat för att
driva processen.
REKOMMENDATION för VISION och MÅL
Arbetet med förslag till vision och mål för hamnverksamheten påbörjas när frågorna kring
organisation och ansvarsfördelning börjat klarna.
Kommunens övergripande vision samt kommunfullmäktigemålen satta för 2017, liksom
gällande planer används som utgångspunkt för arbetet med vision och mål för
hamnverksamheten.
BEABs ledning och berörd personal (t.ex. hamnkaptenerna) samt hamnintressenter deltar i
processen.
Arbetet bedrivs lämpligen i projektform med KF/KS som beställare.

2.2

Organisation och ansvar

Utreda ansvarsfördelning och organisation mellan bolaget och kommunstyrelsen.
6
Postadress Besöksadress
Box 55
Badhusgatan 4
387 32 Borgholm

Telefon
0485-883 00

E-post /webbadress
borgholm.energi@borgholm.se
http://www.borgholmenergi.se

9

-

Hur tydliggöra ansvar för intäkter, kostnader och investeringar?
Vem kan beställa projekt?
Vem har budgetuppföljning och kontroll av måluppfyllelse (se även 4.5)?

Rådgivningsrapporten från pwc, november 2013, För och nackdelar samt möjligheter och
konsekvenser av ett återförenande av skattefinansierad verksamhet till kommunen, har direkt
bäring på denna aspekt i förstudien. Rapporten innehåller förslag rörande verksamhetens
organisatoriska tillhörighet, organisation och styrning samt påtalar behov av styrande
dokument och överenskommelser.
Ovan nämnda pwc-rapport ingick som underlag vid Kommunfullmäktiges behandling 201402-24 av frågan om ett återförande av hela den skattefinansierade verksamheten från BEAB
till kommunen. Beslutet blev att verksamheten fortsatt skulle bedrivas i BEABs regi.
Enligt Granskning av kommunens hamnverksamhet, Revisionsrapport pwc, februari 2016 var
den revisonella bedömningen att det finns en otydlighet kring verksamhetens driftansvar och
att kommunstyrelsen i viss omfattning utövar en direkt styrning av hamnverksamheten.
Även i denna förstudie framträder bilden av att verksamheten bedrivs med en form av
dubbelkommando som bidrar till att skapa otydlighet i order- och rapporteringsvägar,
”långbänkar” när frågor bollas fram och tillbaka och dubbelarbete genom att alla
transaktioner synbarligen bokförs två gånger. Det senare ger upphov till differenser som
måste klaras upp. Det skapar också onödig irritation och drar fokus från ett mera konstruktivt
samarbete. Se vidare under avsnittet ”Budgetprocess…”
Det faktum att en blandning av driftsformer tillämpas och att viss verksamhet rörande
hamnarna ligger inom BEAB/Fastigheter bidrar också till en viss otydlighet kring organisation
och ansvarsförhållanden (liksom kring driftsekonomin, se nedan).
Under utredningsarbetet har påtalats behov av ett utökat administrativt stöd inom
BEAB/Gata-Park. Det är möjligt att en del av bristerna kring planering och uppföljning kan
tillskrivas avsaknad av personella resurser alternativt otydlighet beträffande vad olika
befattningar ansvarar för, inklusive verksamhetsutveckling.
I avsnittet ”Budgetprocess…” nedan ges rekommendationer som, om de anammas, kommer
att initialt kräva resurser och kompetens för utveckling och införande och därefter
fortlöpande ställa tydliga krav på ett utpekat ansvar för det systematiskt planerings och
uppföljningsarbete som hela åtgärden syftar till. En översyn av resurser, kompetensbehov och
ansvarsfördelning förefaller välmotiverad och kan lämpligen kopplas till
utvecklingen/översynen av befattningsbeskrivningar inom BEAB.
Sist och slutligen. Om rekommendationen om större ett större helhetsansvar för BEAB
anammas vad gäller hamnverksamheten, bör bolagsordning och ägardirektiv ses över så att
intentionerna på bästa sätt stöttas av dessa dokument. SKL Cirkulär 12:50 och dess bilagor
kan ge värdefulla bidrag. En intressant passus i cirkuläret (avsnittet
Kontrollkriteriet/Aktiebolag) lyder ”Enligt vår uppfattning är i själva verket
styrningsmöjligheterna större över ett helägt bolag än över en kommunal nämnd.”
7
Postadress Besöksadress
Box 55
Badhusgatan 4
387 32 Borgholm

Telefon
0485-883 00

E-post /webbadress
borgholm.energi@borgholm.se
http://www.borgholmenergi.se

10

I Cirkulär 12:50, bilaga 3, som rör ägardirektiv, finns exempel på skrivningar som är ägnade att
stärka/tydliggöra ägarens kontroll. En lämplig åtgärd kan vara att undersöka om nuvarande
ägardirektiv bör kompletteras med stöd bl.a. av SKLs vägledningar.
REKOMMENDATION för ORGANISATION och ANSVAR
Hamnverksamheten bibehålls inom BEAB.
De styrningsmässiga förutsättningarna, d.v.s. förhållandet mellan beställaren (Kommunen)
och leverantören (BEAB) preciseras (se pwc Rådgivningsrapport 2013, avsnitt 6.2 m.fl.).
Eventuella behov av förändringar i bolagsordning resp. ägardirektiv analyseras. SKL Cirkulär
12:50 och dess bilagor kan ge stöd.
BEAB tar/tilldelas ett större helhetsansvar som innefattar underhålls- och verksamhetsplan,
budget, uppföljning, prognos, resultatrapportering och ”ständig förbättring”. Framförhållning,
förutsägbarhet och spårbarhet ska vara ledord.
BEABs styrelse får i uppdrag att analysera och föreslå eventuella förtydliganden/förändringar i
de styrningsmässiga förutsättningarna samt att utveckla och införa nödvändiga processer och
rutiner i den egna verksamheten.
Hänsyn tas till organisatoriska och resursmässiga konsekvenser av bl.a. införandet av ”Ett
sammanhållet system för planering, uppföljning, rapportering” (se 2.4 nedan).

2.3

Driftsformer

Utvärdera olika driftsformer. Exempel på frågeställningar: Hur ska hamnarna drivas? Genom
bolaget och hamnkaptener eller utarrenderas? Ska alla hamnar ha samma driftsform?
Driftsformerna varierar. I BEABs regi drivs hamnarna i Sandvik, Byxelkrok, Nabbelund, Böda
och Kårehamn samt delvis Borgholm. Hamnen i Stora Rör är utarrenderad i sin helhet till den
lokala båtklubben. I Borgholm finns både en privatägd och en kommunägd gästhamn medan
småbåtshamnen utarrenderas till båtklubben.
Husbilsverksamheterna i Borgholm och Böda är utarrenderade till Q-Park medan den i
Byxelkrok är utarrenderad till hamnkaptenen och den i Kårehamn är utarrenderad till ägaren
av fiskaffären/fiskrestaurangen som i sin tur anställer hamnkaptenen för att driva
husbilsverksamheten.
Statistiken över gästnätter är ofullständig. I arrendeavtalen ställs inte krav på inrapportering.
Utarrenderingen av husbilsparkeringarna har öppnat för viss priskonkurrens eftersom
arrendatorerna inte är bundna till de taxor som gäller för Borgholm Energi AB. Inom ramen
för kommunalt ägda anläggningar är en sådan utveckling olycklig, bl.a. för att gästerna, via
skyltningen i hamnarna lätt får uppfattningen att BEAB driver all verksamhet i berörda
hamnar.
I Borgholms hamn skapar situationen med både privat och kommunalt ägd gästhamn också
en konkurrenssituation, otydlighet gentemot gästerna om vem som bestämmer var och vem
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som ansvarar för vilken service. Enligt uppgift förekommer även överenskommelse (ev.
muntlig) med Strand om skötsel av viss del av hamnen utanför den gästhamn som Strand
själva äger och driftar.
Relevant i sammanhanget är att det finns en husbilspolicy enligt vilken kommunen eller
kommunalägt bolag inte ska driva husbilsparkeringar i egen regi utan ska utarrendera till
företagare, idrottsföreningar eller andra aktörer.
I Servicechefens ”Hamnutredning, 2015-11-17, framförs följande:
”Hamnarna ska ägas och drivas av Kommunen/BEAB då de tillhör en viktig del av vår infrastruktur i kommunen
precis som våra gator, torg och VA anläggningar mm.
Vi ska ha deltidsanställda hamnkaptener i samtliga hamnar… …det måste vara en som bestämmer i hamnen,
annars fungerar det inte.”

Detta synsätt bekräftas i denna förstudie vid intervjuer med hamnkaptenerna och
hamnvärdarna.
En rimlig slutsats av detta kan vara att:
-

Driften av hamnarna bör ske i BEABs regi.
Den personal som svarar för driften ska vara anställd av BEAB.
Samma driftsform ska eftersträvas i alla hamnar.

Det finns dock faktorer som behöver belysas närmare innan några definitiva förslag rörande
driftsformer kan utformas:
-

konsekvenser generellt vid fortsatt utarrendering resp. uppsägning av nuvarande
arrendeupplåtelser.
kopplingen driftsform och driftsekonomi
gällande husbilspolicy och dess implementering

När det gäller husbilsparkering i hamnarna å ena sidan och husbilsparkeringar i kommunal
regi å den andra så det framkommit synpunkter från campingnäringens företrädare, t.ex.:
-

-

-

Inte lika villkor
Campingägarna misstänker att kommunen inte tar upp alla de kostnader som en privat
campingägare belastas av.
”Om kommunens husbilsparkeringar drevs på samma villkor som privata skulle
kommunal drift inte ses som något större problem.”
Arrendeupplåtelser utan föregående upphandling
Den drift som i dag sker i privat regi har inte upplåtits genom ett upphandlingsförfarande.
Ger snedvriden prisbild p.g.a. de arrendevillkor som tillämpas.
I hamnarna säljer kommunerna ut bästa platserna med bästa utsikten för billigt
En gemensam strategi kring husbilsturismen på Öland vore önskvärd. Var på gång ca
2011, men genomfördes ej – enligt uppgift p.g.a. brist på pengar.

REKOMMENDATION för DRIFTSFORMER
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Inriktningen bör vara drift i egen regi med egen personal
Driftformernas inverkan på driftsekonomin utreds
Beträffande husbilsparkering:
-

Undersök förutsättningarna för att utarbeta en för Öland gemensam husbilsstrategi/policy
tillsammans med berörda parter och finansiärer.
Analysera tillämpningen av gällande husbilspolicy
Analysera om taxan som tillämpas för husbilsplatser i hamnarna är marknadsmässigt satt

-

BEAB ansvarar för fortsatt utredning och ett slutligt förslag rörande driftsformer.

2.4

Budgetprocess samt Rutiner för investerings- och underhållsplan

Förslag om hur drifts- respektive investeringsbudget för hamnverksamheten kan tydliggöras i
kommunens budgetprocess.
Föreslå rutiner för att:
-

fånga upp och dokumentera underhålls- och investeringsbehov.
underlätta planering, genomförande och uppföljning av åtgärder.

Syftet är att slippa dyra akutåtgärder genom att tidigt identifiera risker, kunna sätta in
förebyggande underhåll och/eller uppmärksamma investeringsbehov.
Hamnkaptenernas roll i sammanhanget ska belysas.
Det finns en betydande förbättringspotential inom rubricerade områden. Dock krävs mer av
ett helhetsgrepp om en hamnverksamhet med framförhållning, förutsägbarhet och
spårbarhet ska uppnås. Det handlar om ett system av processer och rutiner som tillsammans
ger de önskade effekterna. I slutänden handlar det om att ”ta kontroll över verksamheten och
skapa tillit mellan aktörerna”. Jmf Rådgivningsrapport nov 2013 och Revisionsrapport feb
2016, båda från pwc.
En sammanvägning av vad som sagts i tidigare utredningar och vad som framkommit i
förstudien resulterar i ett förslag om ”Ett system för planering/budgetering, uppföljning och
redovisning av drift och underhåll av hamnverksamheten”, se nedan.
2.4.1

Ett sammanhållet system för planering, uppföljning, rapportering

Det ”system” som beskrivs nedan är avsett att införas i BEABs verksamhet. Det är tämligen
generellt och därför relevant även för den händelse driften av hamnarna skulle föras tillbaka
till kommunen.
Systemet består preliminärt av följande komponenter: Kontrollprogram, Underhållsplan,
Beskrivning av underhållsåtgärder, Avtal om drift, Verksamhetsplan, Drifts- och
underhållsbudget, Bokföring/ekonomiredovisning, Uppföljning, Prognos samt
Processbeskrivning.
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Gränssnittet gentemot kommunen/KS är inte fullständigt belyst i detta förslag. Det finns en
koppling till en överenskommelse mellan KS och BEAB om den löpande driften av hamnarna
Var och en av dessa komponenter förklaras kortfattat nedan.
Kontrollprogram
Anger vad i hamnarna som ska kontrolleras och med vilka intervall.
Säkerställer att kritiska komponenter kontrolleras med förutbestämda intervall och att
utförda kontroller dokumenteras. Kontrollprogrammets komponenter ska framgå i
styrdokument. Genomförd kontroll ska dokumenteras.
Underhållsplan
Årsvis för kommande 5 åren samt en 10-årshorisont.
Ska revideras årligen med stöd av underhållsbehov som identifierats sedan föregående
revidering, kontrollprogrammet, genomgång med hamnkaptenerna samt KS budgetbeslut.
Riskanalys ska göras. Den modell för riskanalys som tillämpas i kommunens verksamhetsplan
kan med fördel användas.
Beskrivning av underhållsåtgärder
Upprättas för alla åtgärder i underhållsplan, men mer detaljerat för åtgärder som ingår i
budgetäskande.
Avtal om drift
Motsvarar det Skötsel och underhållsavtal som sedan 2016 tecknas mellan Kommunstyrelsen
och BEAB. Insatt i detta sammanhang kan formen för uppdragsbeskrivningen behöva ses över
så att hänsyn tas till övriga processer och styrdokument. Bl.a. behöver relationen till
”Verksamhetsplan” undersökas.
Verksamhetsplan
Omfattar aktiviteter inom såväl drift som underhåll för det aktuella verksamhetsåret.
Relationen till ”Avtal om drift” behöver undersökas. Verksamhetsplanen ska återspeglas i
budgeten.
Drifts- och underhållsbudget
Budgetmodellen ska ge spårbarhet till verksamhetsplan och resultatuppföljning och koppla till
såväl avtal om driften som underhållsplan för aktuellt år. Budgetförslag överlämnas till KS av
BEABs styrelse.
Bokföring/ekonomiredovisning
Bokföringen ska göras så att spårbarhet till verksamhetsplan och budget upprätthålls.
Löpande bokföring görs endast i BEABs system. Säkerställ att hela hamnverksamhetens
ekonomi hanteras samlat, inklusive byggnader, sjöbodsarrenden, utarrenderad drift av hamn,
husbilsparkering etc.
Anm.: Konsekvensen av den nya fastighetsorganisationen för en samlad ekonomihantering i
hamnverksamheten behöver analyseras.
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Uppföljning
Resultatuppföljning görs hos BEAB och BEABs ledning ansvarar för verksamhets- och
ekonomirapportering till KS (enligt överenskomna principer). Rapporteringens principiella
utformning (vilken information som ska ingå) ska överenskommas mellan BEAB och
Kommunledningen, jmf ägardirektivet, p. 15. Överenskommelsen dokumenteras.
Prognos
När det finns spårbarhet mellan budget och utfallsrapporter, och det finns en uppföljningsbar
verksamhetsplan, bör även prognoser baserade på senaste utfall införas. BEABs
ekonomisystem kan enligt uppgift hantera även detta.
Processbeskrivning
Ska beskriva systemets komponenter, deras inbördes beroenden samt roller (vem som gör
vad). Ska ”ägas” av BEABs ledning och ger alla inblandade en gemensam bild av vad som ska
göras, av vem och när. Skapar förutsättningar för en god dialog inom BEAB och med
beställaren (Kommunstyrelsen). Underlättar för ”ständig förbättring”.
2.4.2

Hamnkaptenernas roll

Hamnkaptenerna besitter en betydande kompetens när det gäller drift och underhåll av
hamnar. De är även goda turistambassadörer och är kommunens ansikte utåt gentemot de
många besökare som kommer till hamnarna. Intrycket är emellertid att de kan göras mer
delaktiga i planering och uppföljning av verksamheten och flera vittnar om att de inte tycker
sig bli tillfrågade i ärenden som i slutänden påverkar verksamheten i hamnen och vars
konsekvenser de ytterst får att hantera.
En synpunkt som framkommit – och som delas av flera – är att hamnkaptenerna borde ges ett
forum för att dryfta gemensamma frågor och tillsammans kunna komma med synpunkter
och förslag rörande verksamheten.
I det föreslagna systemet för planering, uppföljning etc. av hamnverksamheten bör
hamnkaptenerna också kunna ges tydliga roller både i utvecklings- och införandefasen och
när det tillämpas.

12
Postadress Besöksadress
Box 55
Badhusgatan 4
387 32 Borgholm

Telefon
0485-883 00

E-post /webbadress
borgholm.energi@borgholm.se
http://www.borgholmenergi.se

15

2.4.3

Rekommendation

REKOMMENDATION för UNDERHÅLLSPLAN och BUDGET
Ett system för planering/budgetering, uppföljning och redovisning av drift och underhåll av
hamnverksamheten utvecklas och dokumenteras (se 2.4.1 ovan). Konsekvenser för
organisation och resurser (personella, ekonomiska) beskrivs.
Särskild uppmärksamhet ägnas gränssnittet mellan BEAB och beställaren/Kommunstyrelsen
inom ramen för det nya systemet.
Tillämpning av ett ”prenumerationsförfarande” avseende löpande drift undersöks (se
Rådgivningsrapport, pwc 2013).
Även hamnkaptenerna görs delaktiga i framtagande av systemet och deras roll vid tillämpning
beskrivs.
Analysera förutsättningarna för en sammanhållen ekonomihantering (drift, underhåll,
arrenden mm) för hamnverksamheten
En plan för införande och utvärdering av systemet upprättas
Arbetet bedrivs i projektform av BEAB.

2.5

Prioriterad (investerings- och) underhållsplan

Komplettera befintligt förslag till investerings- och underhållsplan (2015-11-17) med en
prioriteringsordning, tidshorisont samt en riskbedömning, d.v.s. en analys av konsekvenserna om
en viss åtgärd inte vidtas (jmf. beslut i KSAU 2016—01—13).
Underlag är den underhållsplan som presenterades för bolagets styrelse 2015-12-16.
Principerna för underhållsplan som beskrivits ovan tillämpas. Riskanalysen ska utformas
enligt den modell som används i kommunens verksamhetsplan.
Beträffande investeringsplan (som inte behandlas) så förefaller valet mellan att hänföra en
kostnad till underhållsbudget eller investeringsbudget mest vara av administrativ karaktär där
kostnadens storlek mer än typ av åtgärd fäller avgörandet. Ingår i budgetberedningen.
REKOMMENDATION för UNDERHÅLLSPLAN
BEAB slutför arbetet med revidering av underhållsplan och kopplar arbetet till framtagningen
av nya rutiner inom föreslaget system för underhållsplan, budget mm.
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2.6

Driftsekonomi

Hamnarnas driftsekonomi idag, på kort och på lång sikt.
Observationer:
-

hamnverksamheten har under åren 2004-2015 krävt ett ekonomiskt tillskott på i snitt
745000 kr/år.
Investeringarna har under perioden 2004-2015 uppgått till ca 26 MSEK.
Utarrendering ger förändringar i intäkter och kostnader. Hur ser sambanden ut?
Kommunens husbilspolicy tillämpas endast delvis. Effekten av ett totalt införande, på
intäkts-/kostnadskalkylen för berörda hamnar kan behöva analyseras.
Underhåll har under lång tid utförts först när åtgärden blivit akut, med trolig fördyring
som följd.
Det är svårt att följa var intäkter från olika typer arrenden hamnar
Potentialen för att öka intäktssidan ej tillräckligt utredd.

-

BEABs styrelse har beslutat genomföra en mer noggrann finansiell analys av hamnarna.
Analysen ska göras när bokslutet 2016 är klart, d.v.s. kring månadsskiftet jan/feb. Resultatet
ska infogas i förstudien.
REKOMMENDATION för DRIFTSEKONOMI
Avvakta den analys av driftsekonomin som BEABs styrelse ska genomföra.

2.7

Hantering av avgifter

Förekommande tillvägagångssätt vid hantering av avgifter kopplade till hamnverksamheten ska
beskrivas, t.ex. hamnavgifter, avgift för båtplatser och landningsavgifter för fisk, liksom eventuell
kontanthantering.
Vidare ska förfarandet med hamnavgift, muddring och frakter i samband med transporten och
lagringen av Eon-gruset utredas.
Eventuella risker i den interna kontrollen, rånrisk vid kontanthantering m.m. ska analyseras.
De betalsätt som förekommer är: fakturering, kontant, kort/kortterminal, SWISH samt pautomat.
Gällande rutiner vid hantering av avgifter har klarlagts liksom hur hanteringen görs i de olika
hamnarna. I stort följs rutinerna, men det finns enstaka skillnader i den praktiska
hanteringen.
Medvetenhet om rånrisk vid kontanthantering finns.
Möjligheten att hantera kontanter anses i något fall fortsatt viktig. Ett exempel kan vara de
hamnar som tillhandahåller tvättstuga där betalningen sker i myntautomat. Samtidigt är den
allmänna trenden, bl.a. pådriven av digitaliseringen i samhället, att kontanterna försvinner.
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Minskningen märks även i hamnarna. På norra Öland är de heller inte så lätt att få tag på
kontanter.
Beträffande ”EON-gruset” som härrör från vindkraftutbyggnaden i Kårehamn konstateras att
oklarheter kvarstår kring tidigare hanteringen. Materialet är omhändertaget av BEAB. Det är,
enligt uppgift, ett material av hög kvalitet varför framtida användning bör analyseras närmare.
REKOMMENDATION för HANTERING AV AVGIFTER
Fakturering av avgifter fortsätter som hittills.
Huvudalternativet är kortterminal eller p-automat.
Utred för- respektive nackdelar. Lämpligaste införs i samtliga hamnar. Beakta t.ex. betydelsen
av med personlig kontakt med gästerna, förfarande vid redovisning och bokföring, hur erlagd
betalning kan visas och kontrolleras vid båt resp. husbil, kostnad för införande och drift.
SWISH utgår.
Kontanthantering fasas ut. Förutsätter dock att myntautomat i tvättstugor kan ersättas med
någon form av kortbetalning.
Hamnkaptenerna involveras i det fortsatta analysarbetet och särskilt när det gäller
betalsystemen och hur rutinerna kring de olika avgiftsslagen i hamnarna fungerar.
Principer för EON-grusets framtida användning dokumenteras på lämpligt sätt. Den tidigare
hanteringen utreds ej närmare om inte särskilt behov uppstår.

2.8

Hamnarnas betydelse för näringsliv, turism och för varumärket Öland

Frågeställningar som ska belysas är bl.a.:
•
•
•
•

Utveckling av gästnätter för båtar respektive husbilar.
Effekter för näringen i och omkring hamnarna.
Hamnarnas betydelse för varumärket Öland
Ska en del av hamnbudgeten anses vara marknadsföring?

Synpunkter på hamnarna som ”turisthubbar” eller nav i t ex cykellederna ska inhämtas från
turismorganisationen.
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2.8.1

Utveckling gästnätter

Statistiken är, som synes, ofullständig. Orsakerna är flera.
•
•
•
•

Hela hamnen är utarrenderad (Stora Rör)
Gästhamnen i privat ägo (Borgholm)
Husbilsparkering utarrenderad (Borgholm, Byxelkrok, Böda, Kårehamn)
Statistiken för husbilar innehåller även båtar (Böda från 2014)

Dessutom är statistiken beträffande husbilar i Borgholm och i Böda baserad på de belopp QPark betalar in från sina P-automater och en antagen snittavgift. Statistiken innehåller därmed
ytterligare ett mått av osäkerhet.
Det är emellertid uppenbart att gästnätter för båtar inte ökar på samma sätt som för husbilar.
Båtturismen är en väsentligen en sommarföreteelse medan husbilsturismens säsong är
längre.
REKOMMENDATION för UTVECKLING AV GÄSTNÄTTER
En fördjupad analys av utvecklingen bör göras med målet att utveckla en gemensam strategi
där hamnarnas roll också ingår.
Bör göras i samverkan med Turismorganisationen. Det är troligt att intresseföreningar för
såväl båt- som husbilsturister och turismnäringen på Öland är villiga att medverka.
2.8.2

Effekter för näringen i och omkring hamnarna

Mycket kring denna aspekt behandlas i rapporten ”Hur en hamn kan fördubbla
besöksnäringen på tio år”, Hans Wessblad, 2015-11-26. Rapporten avser Byxelkroks hamn,
men har troligen viss bäring på kommunens hamnverksamhet generellt.
Finansieringen av hamnarna är en nyckelfråga för framtiden. Hur mycket av den
hamnrelaterade näringsverksamheten bidrar till skatteintäkterna i Borgholms kommun kan
därför vara av intresse.
Fortsatt utredning av ”Effekter för näringen i och omkring hamnarna” görs med fördel i
kommunens regi, d.v.s. på Kommunledningskontoret och i samverkan med berörda och
potentiella näringsidkare och näringslivsorganisation(er).
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Förutsättningarna för att bedriva näringsverksamhet i hamnarna med hänsyn till gällande
planer bör beaktas.
Stora Rörs intresseförening har tagit fram en utvecklingsplan för hamnen ”Hamnen mitt i
byn”. Erfarenheterna därifrån kan med fördel nyttjas om likande genomlysningar ska göras
för övriga hamnar som ett led i strategiarbetet.
REKOMMENDATION för EFFEKTER FÖR NÄRINGEN…
Frågan bör drivas av kommunens näringslivsutvecklare och i samverkan med berörda och
potentiella näringsidkare och näringslivsorganisation(er).
2.8.3

Hamnarnas betydelse för turismen och varumärket Öland

Noterbart är att ord som hamn, båt, hav inte förekommer i Ölands turismstrategi 2012-2020.
Där framgår dock målet ”… att bli nummer ett bland husbilsdestinationer i Sverige.” För att nå
dit ”… krävs att infrastrukturen fungerar bättre än idag…”
Visst underlag kring rubricerad frågeställning bör kunna hämtas från rapporten ”Hur en hamn
kan fördubbla besöksnäringen på tio år”, Hans Wessblad, 2015-11-26
Turismstrategin från 2012 är inte hanterad av den nya Turismorganisationen. En översyn
pågår som ska vara klar under våren 2017.
Enligt Turismorganisationen finns ingen anledning för dem att behandla hamnarna särskilt.
De ska se turismen ur ett Ölandsperspektiv. 1,1 milj. bilar kommer till Öland juni-augusti. Av
dessa besöker en del hamnarna. Ingen anledning att särskilja hamnbesökarna från övriga
turister.
Ansvaret för hamnarna ligger på kommunerna. Turismorganisationen har, enligt egen utsago,
egentligen ingen roll i sammanhanget.
Det har emellertid framkommit önskemål om bättre kontakter generellt mellan kommunerna
och Turismorganisationen. Hamnarna skulle kunna vara en ”testbänk” för att pröva
samverkan. En försöksverksamhet kopplat till hamnarna skulle kunna prövas genom att
forma en ”arbetsgrupp”, bl.a. bestående av hamnkaptener och representanter för
Turismorganisationen. T.ex. som ett 3-årigt ”projekt” med utvärdering. Om en gemensam
Öländsk husbilsstrategi skulle komma att utarbetas bör kontakt mellan projekten säkerställas.
REKOMMENDATION för HAMNARNAS BETYDELSE FÖR TURISMEN OCH VARUMÄRKET ÖLAND
Initiativ tas till samverkan med Turismorganisationen för att komma fram till hur
frågeställningen ”Hamnarnas betydelse för turismen och varumärket Öland” ska kunna
besvaras.
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2.8.4

Ska en del av hamnbudgeten anses vara marknadsföring?

REKOMMENDATION för HAMNBUDGETEN/MARKNADSFÖRING
Gör översyn av marknadsföringen av hamnarna:
1) Inventera hur hamnarna f.n. marknadsförs och i vilka kanaler (webb, annonser,
broschyrer…), vem som ansvarar för vad (informationens aktualitet, kostnader, effekter, syfte,
målgrupp …). Tillsammans med Turismorganisationen och kommunens/BEABs
kommunikatörer.
2) Gör en plan för vilken marknadsföring som ska bedrivas, hur och var ansvaret ska ligga.
Även för hanteringen av informationen på www.gasthamnsguiden.se, mässdeltagande etc.
Beskriv även hamnkaptenernas roll.
3) Tydliggör ansvar och tilldela resurser som även återspeglas i verksamhetsplan och budget.
Översynen leds av BEAB.

2.9

Färjetrafik

Ta fram förutsättningar för framtida person-/bilfärjor. Hur trolig är en framtida Gotlandstrafik och
eller pendlarlinje? Finns några förutsättningar för att ha en beredskapshamn i Nabbelund? Vilka
fartyg kan användas? Vad händer om man inte kan passera Ölandsbron? Vems ansvar är en
eventuell beredskapshamn?
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-16, § 176 att ge kommunstyrelsen i uppdrag:
”att i kontakter med KLT och Regionförbundet verka för snabbgående passagerarfärja mellan
norra Öland och Oskarshamn.”
”att verka för färjetrafik mellan Öland och Gotland”.
REKOMMENDATION för FÄRJETRAFIK
Avvakta resultatet av det uppdrag Kommunstyrelsen fått från Kommunfullmäktige.
Om frågan, efter Kommunstyrelsens insats, kräver ytterligare utredning bör denna ske
utanför denna förstudie.

2.10

Hamnordning

Ge förslag på uppdaterad ”Hamnordning” m.a.p. regler och avgifter för t.ex. container, båtar, skrot,
uteserveringar och trottoarpratare.
Gällande hamnordning antogs av Kommunfullmäktige 1066-04-29.
Enligt revisionsrapporten februari 2016 är nuvarande hamnordning ”otydlig”. Den omfattar
heller inte alla hamnarna i kommunens ägo. Stora Rör saknas.
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Vid de den genomgång som gjorts tillsammans med hamnkaptenerna framkom ett antal
konkreta ändringsförslag. Därutöver en del mer generella synpunkter:
-

Förlegat språk. Refererar till företeelser som är inaktuella.
Spridningen: Hur berörda ska få tillgång till hamnordningen.
Gäller yrkestrafik och småbåtsplatshyrare. Bör även finnas anslagen i hamnen samt på
webben.
Fordon: ska personbil klass 2 behandlas? Andra fordon?
Populärversion av hamnordningen?
Kan skickas ut med årsfakturan till de som hyr småbåtsplats.
Hamnkartorna behöver förnyas och göras tillgängliga även i kommunens GIS för ökad
användbarhet och aktualitet.

SKL har gett ut cirkulär 1995:131 ”Lokala hamnföreskrifter” med två bilagor ”Underlag till
hamnordning” samt ”Kommentarer till underlag till hamnordning”. Dessa kan vara ett stöd i
revideringsarbetet.
Innan hamnordningen kan färdigställas måste vissa beslut fattas. Hamnordningen gäller inte
för hamnar där driften i sin helhet utarrenderats, f.n. Stora Rör. Hamnordningen hänvisar<
även till ”hamnyndigheten”, som när hamnordningen upprättades var kommunens Tekniska
nämnd.
Ett förslag till reviderad hamnordning bör granskas av jurister.
Enligt utredningsuppdraget ska en reviderad hamnordning även behandla vissa avgifter. Ev.
bör dessa avgifter hellre behandlas tillsammans med övriga hamnrelaterade avgifter i ÖVRIGA
TAXOR OCH AVGIFTER INOM BORGHOLM ENERGI AB.
REKOMMENDATION för HAMNORDNING
Ett första utkast till reviderad hamnordning tas fram inom förstudien. Utkastet jämförs med
SKL:s underlag samt förankras hos hamnkaptenerna. Därefter överlämnas resultatet till BEAB
för fortsatt hantering av förslaget (bl.a. juridisk granskning) innan det överlämnas för
fastställelse av Kommunfullmäktige.
Hamnkartorna uppdateras, digitaliseras och görs tillgängliga i kommunens GIS.
Förtydliga utredningsuppdraget angående ”avgifter”.
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3

Genomförandet

Ansvaret för att genomföra nödvändiga åtgärder faller till stor del på BEAB. Två saker bedöms
viktiga:
-

Att en ”controller” utses för genomförandet med uppgift att övergripande följa upp
beslutade åtgärder, att rapportera till ledningen samt att bidra till samordning.
Utse ansvarig för att upprätta och genomföra plan för uppföljning av projektets (denna
förstudie) effektmål.

4

Uppslag som ej behandlats i förstudien

4.1.1

Hamnbeskrivningar

Om och när arbetet går vidare med en analys av utvecklingspotentialen för de olika hamnarna
behöver en sammanställning av rådande förhållande göras. Alla som berörs inklusive de som
ska fatta beslut, har sannolikt inte samma bild.
En hamnbeskrivning kan innehålla uppgift om förhållanden för båtar (av olika kategori) och
husbilar, båtar i yrkestrafik, arrendeförhållanden (såväl byggnader som verksamheter),
näringsverksamheter, service, eventuella planbestämmelser, hantering i översiktsplaner mm.
Inspiration kan även hämtas från det arbete som gjordes i Stora Rör, Hamnen mitt i byn.
En biprodukt kan vara att en ”hamnpresentation” för användning i marknadsföring etc.
4.1.2

Intressentanalys

Nyckelorden i kommunens visionsarbete är Välkomnande-Utvecklande-Tillsammans.
För att ”tillsammans” skapa en så heltäckande bild som möjligt av hamnarnas betydelse och
möjliga ”utveckling” är det flera olika kategorier av intressenter som det kan vara relevant att
identifiera och låta komma till tals.
Dessa är t.ex.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turismorganisationen/Varumärket Öland
Båtturister
Småbåtsägare som hyr båtplats på årsbasis
Husbilsturister
Besökare som har hamnen som utflyktsmål
Sjöfarten, inkl. frågan om ”nödhamn” och färjetrafik (behandlas i egna avsnitt)
Fisket
Cykelturismen
Näringsidkare i, eller med koppling till, hamnarna
Kommunen, som ägare samt beträffande möjligheter till skatteintäkter från den
hamnrelaterade besöksnäringen
Vindkraftsindustrin (exemplet Kårehamn)
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•
•

Turismen kopplad till gamla fartygsvrak utanför Ölands kust
Annan havs- och vattenrelaterad verksamhet (t.ex. forskning)

Det finns också många aktörer som har inflytande över och påverkar förutsättningarna för
hamnverksamhetens bedrivande i stort och smått. Med en samlad bild av de aktörer som
påverkar förutsättningarna för hamnverksamheten och dess styrning ges dessa aktörer ökade
möjligheter att arbeta i en gemensam riktning med mindre friktion. Det kan även påvisa
möjliga förenklingar och/eller alternativa beslutsprocesser.
4.1.3

Förhyrda platser i småbåtshamn

Vid intervjuer med hamnkaptenerna på temat Hantering av avgifter i hamnarna har en del
andra frågor tagits upp:
-

-

-

Fakturering för året sker april/maj det aktuella året. Utebliven betalning betraktas som
uppsägning, men då är det sommar innan hamnkaptenen får reda på det. Om det står
båtägare på kö behöver de få besked helst innan sjösättning. Proceduren med att
fastställa vilka platser som är uthyrda och vilka som är lediga bör vara avslutad innan
sjösättning. Det skulle underlätta för hamnkaptenen och innebära bättre möjlighet för
väntande båtägare att få besked.
Det förekommer att Y-bommar på småbåtsplatser är privata. Begränsar hamnkaptenens
möjligheter fördela platserna. Även hemmagjorda bommar förekommer. Kommunen bör
köpa loss och sedan ta hand om hanteringen av Y-bommarna själv.
Hyresavtalen för småbåtsplatser bör ses över. Bl.a. bör övervägas om det ska vara tillåtet
att hyra en plats och sedan inte använda den.
Bifoga hamnordningen (eller en ”populärversion”) när fakturan på båtplatshyran skickas
ut.

4.1.4

Beträffande rekommendationerna i projektrapporten

Det kan vara lämpligt att titta närmare på vilka frågor och beslut som BEAB redan nu råder
över och vilka som kräver KS/KF-beslut.
4.1.5

Beträffande Organisation/ansvar

BEAB
-

Hur följer BEAB ägardirektivets instruktioner beträffande planering, rapportering etc?
behöver bolagsordning och ägardirektiv förändras utifrån det mandat/befogenheter BEAB
anser sig behöva?

KS/KF
-

Kan KS/KF förlita sig på den rapportering som BEAB kan tillhandahålla?
Behövs den ”dubbla” bokföringen?
Behöver krav på rapportering till kommunen förtydligas i ägardirektivet?
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5

Referenser

5.1

Dokumentation

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borgholms kommun, Kommunfullmäktige, 2015-0518 § 78
Angående Borgholm Energi AB:s uthyrning av ställplatser för husbilar, Sveriges Hotell- och
Restaurangföretagare, 2011-10-11
Arrendeavtal Borgholms hamn: Småbåtshamnen, Båtuppläggning, Mark för klubblokal
Arrendeavtal Byxelkroks hamn: Bensinmack, Uteservering, Husbilsparkering, Sjöbodar
Arrendeavtal Böda hamn: Sjöbodar
Arrendeavtal Kårehamn: Sjöbodar, Husbilsparkering (finns även tomträtt)
Arrendeavtal Sandviks hamn: Sjöbodar mm (finns även tomträtt)
Arrendeavtal Stora Rörs hamn: hela hamnen, drift, underhåll
Avtal Q-Park AB avseende biljettautomat i Borgholms hamn
Avtal Q-Park AB avseende biljettautomat i Böda Hamn
Avtalsunderlag för verksamhetsåret 2016, Gata, Park & Hamnar
Bolagsordning för Borgholm Energi AB, Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, § 174
BORGHOLMS KOMMUN BUDGET 2016 MED PLAN 2017–2018
Budget Gata-Park 2016
Cirkulär 12:50 Ändringar i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling - Teckalundantagen och ändringar i kommunallagen mm, Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 1995:131 Lokala hamnföreskrifter, Sveriges Kommuner och Landsting
För-och nackdelar samt möjligheter och konsekvenser av ett återförande av skattefinansierad
verksamhet till kommunen, Rådgivningsrapport, PwC november 2013.
Föreskrifter för kommunala småbåtshamnar i Mörbylånga, Färjestaden och Grönhögen,
Kommunstyrelsen, 2012-06-05, § 135
Förstudie av hamnverksamheten i Borgholms kommun, Borgholm Energi AB, 2016-04-13 § 58
Granskning av kommunens hamnverksamhet, Granskningsrapport, PwC 2016-02-16
Hamnkonto, information till styrelsen Borgholm Energi AB, 2014-03-31 § 37
Hamnordning Borgholms kommun, Kommunfullmäktige 1996-04-29 § 50
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Hamnutredning, åtgärder och kostnader, Borgholm Energi AB, 2015-11-17
Hur en hamn kan fördubbla besöksnäringen på tio år, Hans Wessblad, 2015-11-26
Investeringar Hamnar 2003-2016
Lag (1997:614) om kommunal redovisning
Policy för husbilsturism, Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2012-06-27
Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag : erfarenheter och idéer, Sveriges
Kommuner och Landsting
Regelverk för sjöbodsarrende, Antaget av KF 2007-06-11 § 55
Resultat Hamnar Fastighet 2003-2016
Resultat Hamnar Gata-Park 2004-2016
Sjöbodspolicy Borgholms kommun, Antagen i SBN 2012-02-29, § 37
Skötsel- och underhållsavtal Borgholm Energi AB/Gata-Park 2016
Slutrapport från den tillfälliga beredningen för landsbygdsutveckling på norra Öland, 2015-1001
Tjänsteskrivelse angående samhällsekonomiska effekterna av en utbyggnad av Byxelkroks
hamn, 2015-06-03.
Tjänsteskrivelse Hamntaxor, 2015-10-05
Turismstrategi Öland 2012-2020, Ölands Kommunalförbund
Utredning av planeringsförutsättningarna i Böda Hamn,
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-04-30
Ägardirektiv Borgholm Energi AB, Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 §
11
Övriga taxor och avgifter inom Borgholm Energi AB 2016

5.2

Intervjuer

Ahlgren Stefan, Destinationsutvecklare, Turismorganisationen
Bohlin Lennart, ordförande, Samhällsbyggnadsnämnden
Broberg Jim, hamnvärd, Borgholms hamn
Corcovic Ilko, ordförande Kommunstyrelsen
Dalman Lena, förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting
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Dessin Ida, planarkitekt Samhällsbyggnadsförvaltningen
Eriksson Anders, hamnkapten, Nabbelund
Eriksson Mats, avdelningschef för hamnar, Region Gotland
Fagerberg Lars Gunnar, t.f. Kommunchef
Henrik Petterson, hamnkapten, Sandvik
Hermansson Annika, ekonomichef, Borgholm Energi AB
Hillström Robin, controller, Borgholm Energi AB
Isaksson Thomas/Isakssons reklam, arrendator husbilsparkering Kårehamn
Johannesson hans, servicechef, Borgholm Energi AB
Johansson Marie-Louise, kommunsekreterare, Borgholms Kommun
Johansson Tore, hamnkapten, Böda
Kjellin Linda, t.f. ekonomichef Borgholms Kommun
Lind Tomas, andre vice ordförande, Borgholm Energi AB
Lindblom Karin, fastighetshandläggare, Borgholm Energi AB
Lindholm Anders, VD, Borgholm Energi AB
Malgerud Carl, ordförande, Borgholm Energi AB
Milsten Nilsson, Birgitta, ekonomiassistent, Borgholm Energi AB
Milsten Stefan, hamnkapten, Kårehamn
Niklasson Kenneth, hamnkapten, Byxelkrok
Nilsson Anders, ekonom, Sveriges Kommuner och Landsting
Palmgren Henrik, Klinta Camping
Selldén Tobias, gruppchef fastigheter, Borgholm Energi AB
Smedfors Staffan, Marknadsansvarig, Turismorganisationen
Thor Bo, projektledare Cykelturism på Öland, Ölands Kommunalförbund
Werthwein Heléne, G IS -samordnare/miljöbedömningar, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Wikström Ulf, ordförande, Stora Rörs båtsällskap
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5.3

Länkar

http://www.borgholmenergi.se/fritid/gasthamnar-stallplatser/
http://www.gasthamnsguiden.se
https://boka.oland.se/sv/boende?filter=c%3D31610&sorting=ad (Ställplatser)
https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/kommunalaforetagbolag/princip
erstyrningkommunochlandstingsagdaforetag.1658.html
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/regler-/landningshamnar.html
https://www.oland.se/sv/gasthamnar
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28 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 75

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-04-25

65-90

Dnr 2017/107-252 KS

Godkännande av bolagets förvärv av fastighet Hammaren 8.
Borgholm Energi AB föreslår 2017-04-12 kommunfullmäktige
att godkänna förvärvet av fastigheten inom kvarteret Hammaren för maximalt 5,1 mkr.
att uppdra åt förvaltningsledningen att förvärva fastigheten för köpeskilling
om maximalt 5,1 mkr.
Av beslutet framgår att bolaget med förvärvet av fasigheten kan erbjuda industrimark/lokaler till det lokala näringslivet alternativt till egen verksamhet. Fastigheten anse ligga strategiskt och geografiskt bra till och möjliggör ytterligare
sammanhållen expansion inom området.
Vid dagens sammanträde redovisar Borgholm Energi AB:s ordförande Carl
Malgerud för ärendet. Det noteras att värdering av fastigheten är gjord och
förhandlingen är avslutad. Förvärvet avser fastigheten Hammaren 8 till en köpeskilling om 5 075 tkr. Två tredjedelar av fastigheten är inte bebyggd.
Yrkanden
Andreas Persson (S) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna Borgholm Energi AB:s förvärv av fastigheten Borgholm
Hammaren 8 till en köpeskilling om 5 075 tkr.

Deltagande
Per Lublin (nÖP) deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckning
”Är rädd för att kommunen blir dragen vid näsan genom "bytesaffären" med
Kapelludden AB.
Det är aldrig bra med brådstörtade lösningar där man inte har konsekvenserna klara för sig.
Hade hoppats att kommunen skulle börja med mer genomtänkt långsiktig
planering och en gång för alla sluta med sitt hoppande från tuva till tuva, men
den här uppgörelsen är en typisk adhoc-lösning som jag hoppats att vi skulle
slippa.
Ifrågasätter om det verkligen är bra att för lång tid framåt binda upp centralt
belägen mark i Borgholms innerstad för husbilsuppställning och annan campingverksamhet när behovet av att bygga hyresbostäder är så stort. Man får
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-04-25

65-90

inte göra det omöjligt att inom en någorlunda nära framtid kunna använda delar av den kommunägda marken norr om Sandgatan för att bygga hyresbostäder, där människor med normala inkomster har råd att bo.
Per Lublin nya Ölandspartiet”
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Borgholm Energi AB
2017-04-12

§ Paragraf

Dnr 2017/49

Förvärv av fastighet inom industriområdet Hammaren

Styrelsens beslut
1. Styrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att godkänna förvärvet av fastighet inom
kvarteret Hammaren för maximalt 5,1 Mkr.
2.

Styrelsen beslutar uppdra åt förvaltningsledningen att slutförhandla avtalet.

Sammanfattning av ärendet
Borgholm Energi AB avser att förvärva fastigheten för köpeskilling om maximalt 5,1 Mkr.

Ärendets behandling
Konsekvensbeskrivning
1. Bolaget kan med markförvärvet av fastigheten erbjuda industrimark /lokaler till det
lokala näringslivet alternativt till egen verksamhet.
2. Fastigheten ligger strategiskt och geografiskt bra till och möjliggör ytterligare
sammanhållen expansion inom området.

Dagens sammanträde
Fastighetschef Tobias Selldén föredrar ärendet. Ordförande finner att styrelsen beslutar att
ärendet går till KF för godkännande enligt redovisat underlag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivele samt föredragning under sammanträdet.

Skickas till
Kommunstyrelsen, Marie-Louise Johansson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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32 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 81

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-04-25

65-90

Dnr 2017/86-106 KS

Erbjudande om delägarskap i Inera AB, förvärv av aktier.
Sveriges Kommuner och landstinget informerar i skrivelse 2017-03-24 om att
sedan styrelsen för SKL 2016-10-07 beslutat att godkänna att SKL Företag
AB förvärvar Inera AB, har nu samtliga landsting och regioner tagit beslut om
att sälja merparten av sina aktier i företaget SKL Företag AB. Förvärvet trädde i kraft 2017-0316.
Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier vardera i
Inera AB och på så sätt bli delägare i företaget och kunna använda sig av företagets tjänster.
Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om och ser behov av
och möjligheter med ökad samverkan och kraftsamling inom digitaliseringen.
Att göra Inera AB till ett SKL-företag syftar samlat till att skynda på, stödja
och möjliggöra en effektiv digitalisering i kommuner, landsting och regioner,
som bidrar till att möta människors och verksamheters behov och förväntningar samt klara kvaliteten och effektiviteten i välfärden. Rätt använd kan digitaliseringen leda till bättre hälsa och lärande, högre tillväxt, fler jobb och en
hållbar utveckling.
Genom Inera har landsting och regioner haft en gemensam plattform för den
digitala utvecklingen, något som saknats för kommunerna. SKL har fått tydliga indikationer från kommunerna om att SKL bör agera för att ge liknande
möjligheter för kommunerna, som för regioner och landsting. I grunden finns
likartade behov av digitala tjänster för att stödja verksamheter, invånare och
företag. Med samordnade och gemensamma digitala lösningar undviks också en alltför spretig flora av digitala tjänster som inte hänger ihop och som
blir svåra för invånare och företag att överblicka och nyttja.
Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att öka hastigheten, kvaliteten och effektiviteten i kommuners, landstings och regioners
digitalisering är:
• Medlemsgemensamma digitala lösningar.
• Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam kravställning.
• Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas verksamheter.
I tjänsteskrivelse 2017-04-03 föreslår ekonomiavdelningen att kommunen
förvärvar fem aktier.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-04-04 § 155 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling
om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar avslag på förslaget.
Inger Sundbom (S) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall och avslag,
vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller
förslaget.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som bifaller förslaget röstar
ja. Den som avslår förslaget röstar nej.
Ja – 6
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Claes Horn af Rantzien (MP)
Andreas Persson (S)
Inger Sundbom (S)

Nej – 4
Marcel van Luijn (M)
Sofie Jakobsson (KD)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)

Därmed bifalls förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 6 ja mot 4 nej föreslå kommunfullmäktige
att

av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

att

godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Kostnaden belastar kommunstyrelsens konto 1010-2204.
Reservation
Marcel van Luijn (M) (BILAGA 2)
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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BILAGA 2 KS 2017-04-25 § 81

35
2017-03-24

Vårt dnr:
16/04367

MISSIV

Verkställande direktören

Till kommundirektören

Erbjudande – förvärv av aktier i Inera AB
Sedan styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 beslutade att godkänna att SKL Företag AB
förvärvar Inera AB, har nu samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten
av sina aktier i företaget till SKL Företag AB. Förvärvet trädde i kraft den 16 mars 2017.
Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier vardera i Inera AB och på
så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster.
Bifogat finner ni underlag för kommunens fullmäktigebeslut om förvärv av aktier i Inera AB.
Beslutssatserna är tänkta som underlag och kan självklart ändras utifrån egna rutiner. Samtliga
handlingar finns också på skl.se/inera.
Ert beslut meddelas SKL Företag AB via mejl till inera@skl.se. Det finns idag ingen bortre
tidsgräns då ni måste ha tagit beslut, men vi hoppas naturligtvis på att ni vill bli delägare och
tar beslut så snart det är möjligt för att tidigt kunna få de fördelar som ett delägarskap innebär.
Så snart vi registrerat ert beslut, kommer vi att översända handlingarna Aktieöverlåtelseavtal
samt Anslutningsavtal på nytt till er, för underskrift. Som aktieägare kommer ni sedan att
bjudas in till ägarråd och bolagsstämma.
För frågor hänvisas till inera@skl.se
Med vänlig hälsning

Lena Dahl
Tillförordnad VD
Bifogade dokument:
Kommunens beslutsunderlag för fullmäktiges beslut, samt bilagorna:
o
o
o
o
o
o

Aktieöverlåtelseavtal (bilaga 1)
Anslutningsavtal (bilaga 2)
Aktieägaravtal (bilaga 3)
Bolagsordning (bilaga 4)
Ägardirektiv (bilaga 5)
Årsredovisning 2015 för Inera AB (bilaga 6)

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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Förvärv av aktier i Inera AB
Sammanfattning
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting
och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa.
Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg.
Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam
infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna
finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal
via nätet.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även
omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med
verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade
styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar
merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess
fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella
tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier
vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning
och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I
bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från
kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.
Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet,
men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från
Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i
upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och
påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger
också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan
medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
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2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
Bilagor:
Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1
Anslutningsavtal, bilaga 2
Aktieägaravtal, bilaga 3
Bolagsordning, bilaga 4
Ägardirektiv, bilaga 5
Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6

Bakgrund
Inera AB
Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring gemensamma
lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för digitalisering, genom det
gemensamma aktiebolaget Inera. Bolaget bildades redan 1999, då under namnet
Infomedica, med syfte att utveckla e-hälsotjänster för invånarna. År 2000 grundade
Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Vårdföretagarna och Apoteket
bolaget Carelink med ändamålet att utveckla och samordna infrastrukturtjänster. År
2007 förvärvades Carelink av dåvarande Sjukvårdsrådgivningen SVR AB (tidigare
Infomedica). År 2010 bytte bolaget namn till Inera AB.
Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv och utökade uppdrag,
till att idag ansvara för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt. Inera
AB ägs i dag av SKL Företag AB och landets samtliga 21 landsting och regioner.
Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner kronor (2016). Verksamheten riktar
sig gentemot både invånare och medarbetare i vård och omsorg.

Beredning på nationell nivå
Frågan om en överlåtelse av Inera AB till SKL-koncernen har diskuterats under ett
antal år. Inom ramen för SKL:s arbete med gemensamma digitala lösningar för
kommuner, landsting och regioner lyftes denna fråga fram som ett sätt för SKL att på
bästa möjliga sätt stödja och hantera samspelet mellan kommuner, landsting och
regioner, och möjliggöra att även kommuner kan arbeta med och erbjudas
gemensamma tjänster och lösningar från Inera AB.

38
3(6)

Flera utredningar har gjorts för att säkra beslutsunderlaget. Hösten 2014 utfördes en
förstudie (McKinsey) ”DELA: Samverkan för digitalisering i kommuner, landsting
och regioner – Beslutsunderlag för ett eventuellt förvärv av Inera”.
Hösten 2015 gjordes en juridisk utredning (Delphi) samt en revisionsutredning
(Deloitte) kring Inera med syfte att finna en juridiskt och finansiellt hållbar
förvärvslösning.
Våren 2015 inrättades en styrgrupp för förändringsarbetet. Nätverken för
landstingsdirektörer och kommundirektörer har fortlöpande informerats.
Under våren och sommaren 2016 har förslag till bolagsordning, aktieägaravtal,
ägardirektiv och aktieöverlåtelseavtal successivt utarbetats av kansliet med stöd av
Cederquists advokatbyrå. Till kansliet har knutits en referensgrupp bestående av
jurister från de tre största landstingen/regionerna (Stockholms läns landsting, Västra
Götalandsregionen samt Region Skåne) och de fyra största kommunerna (Stockholms
stad, Göteborgs stad, Malmö stad samt Uppsala kommun).
Kommunaljuridiska, upphandlingsjuridiska och konkurrensrättsliga frågor har särskilt
belysts, och en second-opinion på de upphandlingsrättsliga övervägandena har
inhämtats.

Gemensamt digitaliseringsarbete i offentlig sektor
Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram
till år 2025. Digitaliseringen är också en av de främsta möjliggörarna för att höja
kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta invånarnas förväntningar på välfärden. Att
använda digitaliseringens möjligheter är nödvändigt för att möta de utmaningar som
kommuner, landsting och regioner står inför, och ett viktigt verktyg för att skapa en
vassare och smartare välfärd.
SKL lät under våren 2016 göra en SIFO-undersökning om hur invånarna ser på
digitalisering i välfärden. Undersökningen visar att tre av fyra tillfrågade är positiva
till att kommuner, landsting och regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt.
Nästan lika många, sju av tio, ställer sig positiva till att digitala pedagogiska verktyg
används i skolundervisningen. Sju av tio är också positiva till vård, konsultation och
behandling med digital teknik. Betydligt färre, bara två av tio, anser att kommuner,
landsting och regioner lever upp till deras förväntningar. Det är hög tid att förbättra
den digitala servicen, anser två av tre.
Ur ett internationellt perspektiv tappar digitaliseringen i det offentliga Sverige fart.
Denna trend går hand i hand med avsaknad av nationella initiativ, samordning och
grundläggande förutsättningar såsom standarder för informationsutbyte. Med syfte att
öka den digitala förnyelsen av det offentliga Sverige antog regeringen och SKL hösten
2015 en avsiktsförklaring – Digitalt först. Digitalt först innebär att digitala tjänster
ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns
kontakter med dem som bor i Sverige, med organisationer och med företag. Digitalt
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först innebär också att myndigheter, kommuner, landsting och regioner ska sätta
invånaren och företagaren i centrum när nya tjänster tas fram.
Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om och ser behov av och
möjligheter med ökad samverkan och kraftsamling inom digitaliseringen. Att göra
Inera AB till ett SKL-företag syftar samlat till att skynda på, stödja och möjliggöra en
effektiv digitalisering i kommuner, landsting och regioner, som bidrar till att möta
människors och verksamheters behov och förväntningar samt klara kvaliteten och
effektiviteten i välfärden. Rätt använd kan digitaliseringen leda till bättre hälsa och
lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling.

SKL:s digitaliseringsarbete
Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att öka hastigheten,
kvaliteten och effektiviteten i kommuners, landstings och regioners digitalisering är:




Medlemsgemensamma digitala lösningar.
Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam kravställning.
Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas verksamheter.

Medlemsgemensamma digitala lösningar
I takt med tiden har det blivit tydligt att SKL:s och Ineras arbete i större utsträckning
behöver hanteras i mer samordnat för att undvika suboptimerade insatser och öka
nyttan för landsting och regioner.
Genom Inera har landsting och regioner haft en gemensam plattform för den digitala
utvecklingen, något som saknats för kommunerna. SKL har fått tydliga indikationer
från kommunerna om att SKL bör agera för att ge liknande möjligheter för
kommunerna, som för regioner och landsting. I grunden finns likartade behov av
digitala tjänster för att stödja verksamheter, invånare och företag. Med samordnade
och gemensamma digitala lösningar undviks också en alltför spretig flora av digitala
tjänster som inte hänger ihop och som blir svåra för invånare och företag att
överblicka och nyttja. Dessutom kan samarbete innebära sänkta utvecklings- och
förvaltningskostnader, och utvecklingstakten kan höjas.
Genom att förvärva Inera och därefter bredda ägandet, ökar förutsättningar för SKL
att ta en större koordinerande roll och långsiktigt ansvar för gemensamma digitala
lösningar inom alla verksamhetsområden, utan att själv behöva bygga upp all
kompetens och de förmågor som detta kräver. Ineras infrastruktur och kompetens kan
återanvändas till andra verksamhetsområden som medlemmarna ansvarar för och
utgör därmed en viktig och unik strategisk resurs. Samtidigt är det viktigt att det är
kommunernas, landstingens och regionernas behov som ska styra det som ska göras.
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Stärkt förmåga vid upphandling och gemensam kravställning
Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om bättre samordning och
ökad kompetens inom digitalisering för att bli starkare i beställarrollen. Här efterlyses
tydliga och genomarbetade standarder, gemensamma kravspecifikationer och
gemensamma upphandlingar att ansluta sig till.
SKL Kommentus stödjer idag SKL:s medlemmar med upphandlingskompetens och
genom att samordna upphandlingar. Upphandlingar av it-stöd och digitala lösningar
har till viss del skett genom åren, men bedömningen är att det finns ökade behov här.
SKL Kommentus, SKL och Inera kommer därför att ha en närmare samverkan för att
stärka medlemmarnas roll som beställare genom att arbeta gemensamt kring
standarder, krav och upphandlingar. SKL Kommentus upphandlingskompetens kan
bidra till gemensamma insatser där SKL eller Inera är ansvariga, eller där kommuner
väljer att själva upphandla.
Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt
Regeringens Digitaliseringskommission beskriver i sitt betänkande ”Digitaliseringens
transformerande kraft – vägval för framtiden, SOU 2015:91” att digitaliseringen
innebär en omvälvande transformering av samhället. För offentlig sektor kan vi idag
se exempel på i form av flippade klassrum, läkarbesök på nätet och digital deklaration.
Att ställa om och transformera verksamheter utifrån principen om digitalt först kräver
ledning och stöd. Kommuner, landsting och regioner har visat stort intresse av att få
stöd i sin förändringsresa och i arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av
digitalisering. Det handlar om vägledning och stöd kring de nya arbetssätt som kan
leda till större nytta både för den enskilde invånaren och företaget, men också för den
egna förvaltningen och medarbetare. SKL behöver driva på och bidra till sektorns
digitala transformation och nya arbetssätt, genom att stödja medlemmarna på denna
förändringsresa.

Genomförande
Genomförandet av affären sker i flera steg. I ett första steg förvärvade SKL – genom
SKL Företag AB – majoriteten av aktierna i Inera. Detta genom att samtliga landsting
och regioner sålde merparten av sina aktier i Inera AB och nu äger fem aktier vardera.
I ett andra steg erbjuds nu Sveriges alla kommuner att köpa aktier från SKL för att bli
delägare i bolaget. Parallellt pågår ett tydligare utvecklingsarbete där SKL, Inera och
SKL Kommentus samverkar inbördes och med kommuner, landsting och regioner för
att kravställa, upphandla, utveckla och tillhandahålla gemensamma lösningar och
tjänster, inklusive stöd i den förändringsresa som kommer att behövas.
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Finansiering
Inera AB har varit helägt av landsting och regioner, som vardera ägt 150 aktier i
bolaget (totalt 3 150 aktier). SKL Företag AB har köpt 145 aktier från respektive
landsting/region (totalt 3 045 aktier). Förvärvet har skett till bokfört värde, vilket per
den 31 december 2015 var 8 500 kronor per aktie (totalt 25,9 mnkr). Detta värde har
varit oförändrat fram till överlåtelsedagen, 16 mars 2017. Nu äger SKL Företag AB 97
procent av aktierna, och landsting och regioner resterande 3 procent.
Nu erbjuder SKL Företag AB respektive kommun att köpa 5 aktier, till bokfört värde
8 500 kronor per aktie (42 500 kronor). Om samtliga kommuner investerar i bolaget,
kommer SKL Företag AB att få en återbetalning på 12,3 mnkr. Nettoinvesteringen för
SKL Företag AB blir därmed 13,6 mnkr, motsvarande drygt 50 procent av det totala
aktiekapitalet. Som ett led i överlåtelsen åtar sig SKL Företag att ge en förlustgaranti
om 35 mnkr.
I övrigt gör parterna inte några särskilda ekonomiska åtaganden i samband med
affären. När det gäller bolagets finansiering, är projekten redan i dag i huvudsak
självfinansierade. Det är innebörden av den affärsmodell som tillämpas och som avses
tillämpas även i fortsättningen. Om ett projekt inte kan bära sina kostnader kommer
konsekvensen ytterst att bli att projektet får läggas ned.
I överlåtelseavtalet, som landsting och regioner skrivit under, ingår att de
övergångsvis ställer ut vissa ekonomiska garantier att köpa tjänster för minst den
summa som man köpt för i genomsnitt de tre senaste åren (år 2013-2015). Detta ligger
i linje med det åtagande landsting och regioner har i nuvarande aktieägaravtal för
Inera AB, och är ett sätt att säkerställa att bolaget inte omgående ska hamna i
ekonomiska svårigheter. Ett annat skäl är att Ineras modell för finansiering går från
anslagsfinansiering till en ny finansieringsmodell (tjänstebaserad affärsmodell) som är
under införande och har ännu inte införts fullt ut.
SKL Företag AB tar genom den föreslagna ägar- och styrmodellen den ekonomiska
risken för bolaget samtidigt som man genom aktieägaravtalet inte har ett dominerande
inflytande över bolaget.
Affären inkluderar också förändringar i övrigt när det gäller bolagets verksamhet och
ägarstyrning. Vid den extra bolagsstämman den 16 mars 2017 antogs förslaget till
ändrad bolagsordning. Nytt aktieägaravtal har utarbetats och godkänts av samtliga
landsting och regioner, och kommunerna ska i samband med köp av aktier ansluta sig
till detta (enligt anslutningsavtalet). Förslag till nytt ägardirektiv har tagits fram och
beslutas vid ägarråd 21 april 2017, inför ordinarie bolagsstämma 7 juni 2017 (se
bilagor).
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Detta aktieöverlåtelseavtal ("Avtalet") har denna dag ("Avtalsdagen") ingåtts av och mellan:
A)

SKL Företag AB, organisationsnummer 556117-7535 ("Säljaren");

B)

[KOMMUN] ("Köparen").

Envar av Säljarna och Köparen benämns i det följande var för sig som "Part" och gemensamt som
"Parterna".
1.

BAKGRUND

1.1

Säljaren äger aktier i Inera AB, organisationsnummer 556559-4320 ("Bolaget") i vilket bolag
samtliga Landsting och Regioner samt – efter tillkommande köp – ett antal kommuner äger
aktier.

1.2

Säljaren är villig att till Köparen överlåta 5 (fem) aktier ("Aktierna") i Bolaget och Köparen
önskar förvärva Aktierna från Säljaren. Aktiebrev avseende Aktierna har ej utfärdats.

1.3

Mellan befintliga aktieägare i Bolaget gäller ett aktieägaravtal ("Aktieägaravtalet") vilket
Köparen genom särskilt anslutningsavtal ska biträda.

1.4

Mot ovanstående bakgrund har Parterna nu ingått detta Avtal.

2.

ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE

2.1

Tillträdet av Aktierna enligt detta Avtal ("Tillträdet") ska ske den dag som Parterna gemensamt
bestämmer ("Tillträdesdagen").

2.2

På Tillträdesdagen ska Säljaren överlåta Aktierna till Köparen och Köparen förvärva från
Säljaren Aktierna mot att Köparen erlägger Köpeskillingen.

2.3

Aktierna överlåts med alla därtill hörande rättigheter och fria från alla belastningar, med
undantag för belastningar som framgår av Bolagets bolagsordning respektive Aktieägaravtalet.

3.

KÖPESKILLING

3.1

Köpeskilling

3.1

Köpeskillingen för Aktierna ska uppgå till 42 500 kronor ("Köpeskillingen").

4.

VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA

4.1

Tillträdet av Aktierna är villkorat av att Köparen senast vid Tillträdet biträtt Aktieägaravtalet
enligt punkt 1.3 ovan.
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KÖPARENS GARANTIER
Köparen garanterar att Köparen är behörig att ingå och fullfölja sina åtaganden enligt Avtalet
och Aktieägaravtalet såväl per Avtalsdagen som per Tillträdesdagen.

6.

SÄLJARNAS GARANTIER

6.1

Säljaren lämnar följande garantier till Köparen ("Garantierna") vilka lämnas per Avtalsdagen
och per Tillträdesdagen:
(a)

Bolaget är ett svenskt aktiebolag som är vederbörligen registrerat i enlighet med
gällande svensk lagstiftning;

(b)

Aktierna är fullt betalda och Säljaren är ägare till Aktierna.

7.

BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR

7.1

Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal har
Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som Köparen
lidit på grund av brottet.

7.2

Detta avtal är den fullständiga och enda regleringen av Köparens förvärv av Aktierna och
Köparen bekräftar att Köparen avstår från att göra gällande varje slag av anspråk till följd av
förvärvet på annan grund än som anges i detta Avtal.

7.3

Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal har
Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som Köparen
lidit på grund av brottet.

8.

ÖVRIGT

8.1

Överlåtelse
Part får inte överlåta, delegera, vidareavtala eller på annat sätt överföra eller pantsätta eller
skapa någon belastning över några av sina rättigheter eller skyldigheter hänförliga till detta
Avtal, utan att dessförinnan ha erhållit de andra Partens skriftliga medgivande.

8.2

Kostnader
Utöver vad som uttryckligen överenskommits enligt detta Avtal, ska alla kostnader och utgifter
som uppkommit i samband med förhandlingen, förberedelsen och ingåendet av detta Avtal
betalas av den Part som ådragit sig sådana kostnader och utgifter. Inga kostnader avseende
transaktionen ska bäras av Bolaget.

8.3

Fullständig reglering
Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och
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detta Avtal ersätter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga förhandlingar, avtal och
överenskommelser rörande samtliga de frågor som Avtalet berör.
8.4

Ändringar
Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska endast betraktas som giltiga om de gjorts skriftligen
och vederbörligen undertecknats av Parterna.

Detta Avtal har upprättats och undertecknats i två likalydande exemplar av vilka Säljaren och Köparen
tagit var sitt ett exemplar.
DATUM:

DATUM:

[KOMMUN)

SKL Företag AB

47
Svar på interpellation från Lasse Leijon gällande handlingsplan mot
våldsbejakande extremism.
I interpellationen daterad den 13.mars 2017 har Lasse Leijon (SD) ställt följande fråga till
mig:
”Alla kommuner ska ha en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Vilken är
Borgholms handlingsplan?”

I dagsläget har vi inte en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Vår
särkerhetsansvarige har däremot deltagit vid flera träffar som anordnats av den nationella
samordnaren mot våldsbejakande extremism. Utifrån erfarenheter av de diskussioner som
förts med kommunföreträdare, myndighetsrepresentanter och civilsamhällesaktörer har den
nationella samordnaren dragit ett antal slutsatser. En slutsats är att arbetet med att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism blir mer framgångsrikt när lokal samverkan utgår
från någon form av strategiskt dokument. En lokal handlingsplan mot våldsbejakande
extremism hjälper kommunen och dess anställda att upprätta och konkretisera ett
förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Vi kommer därför att påbörja arbete
med framtagande av en sådan handlingsplan snarast.
Ilko Corkovic (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Borgholm, 2017-04-06
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ANMÄLAN; Interpellation (Lasse Leijon SD) till kommunstyrelsens ordförande gällande kommunens handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
Kommunfullmäktige ger Lasse Leijon (SD) rätt att ställa följande interpellation
till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):
”Alla kommuner ska ha en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Vilken är Borgholms handlingsplan?”
Interpellationen besvaras vid nästkommande sammanträde.
_____________________________
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Dnr 2016/188-109 KS

Motion (Lasse Leijon SD) – höj måltidspengen med 15-20 %.
Lasse Leijon (SD) föreslår i motion 2016-09-12
- höj ”måltidspengen” till skolor och åldringsvård med 15-20 % så maten blir
av högre kvalitet.
Kommunfullmäktige lämnade 2016-09-12 § 144 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2017-02-06 föreslår ekonomiavdelningen att motionen avslås.
Av skrivelsen framgår att kosten i Borgholms kommun håller redan idag hög
och jämn kvalitet. Detta är bekräftat i den undersökning som genomfördes
under maj månad 2016 i samarbete med socialförvaltningen.
De livsmedel som köps in är samtliga granskade av kostcheferna i Kalmar,
Emmaboda, Nybro, Torsås, Borgholm och Mörbylånga kommun. Tack vare
den insats som de enskilda kostcheferna gjort i upphandlingen har vi idag ett
stabilt och fint utbud av varor att tillgå.
Kostverksamheten tillhandahåller samtliga kosttyper samt måltider för olika
födoämnesallergier. Exempel på kosttyper och allergier är timbalkost, stomikost, lättuggat, finfördelat, glutenfritt, laktosfritt mm. Detta visar på hög kvalitet ut till de brukare och elever som har behov av specialkost.
Bedömning
2017 års budget för kostverksamheten är 14,4 mkr. Det ger ett portonspris på
36 kr för elevlunch och 50 kr för äldreomsorg inklusive helgarbetstid och efterrätt tre dagar per vecka. Genom att öka kostverksamhetens budget med
15 %, till 16,6 mkr ökar elevlunchen till 43 kr och äldreomsorgens måltid till
57 kr. Kosten i Borgholms kommun, håller enligt måltidsenkäten hög kvalitet,
och en budgetökning medför en relativt liten förändring per måltidspris i relation till kostnaden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-02-28 § 81 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Yrkanden
Lasse Leijon (SD) yrkar bifall till motionen.
Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; avslag på och bifall till motionen, vilka ska ställas under proposition.
Utdragsbestyrkande
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Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder arbetsutskottets förslag.
Motionen avslås därmed.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

_____________________________
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Återrapportering bifallen motion – införande av ”Mina timmar” inom
hemtjänsten.
Kommunfullmäktige biföll 2016-03-14 § 53 motionen och uppdrog till socialnämnden att om ett år återrapportera till kommunfullmäktige vad som hänt
med anledningen av motionen.
Socialnämnden beslutade 2016-12-20 § 159 godkänna följande rapport
med anledning av bifallen motion:
Bakgrund
Hemtjänstinsatser syftar till att bistå individen med hjälp i det egna hemmet
så att den enskilde skall kunna fortsätta bo kvar hemma. Hemtjänsten hjälper
den enskilde efter behov, med praktiska saker i hemmet såsom städning,
tvätt, inköp och måltider. Man kan också få hjälp med personlig omvårdnad
som till exempel dusch, av- och påklädning och toalettbesök samt hjälp i form
av viss ledsagning samt socialt stöd för att till exempel knyta kontakter med
andra människor. Hemtjänstinsatser är biståndsbedömda insatser enligt Socialtjänstlagen, SoL, vilka beviljas av biståndshandläggare efter utredning
kring den enskildes behov. Insatsbeslutet skickas till ansvarig enhetschef för
verkställighet. Politiska beslut av riktlinjer för hemtjänst ligger till grund för biståndsbeslut. I Borgholms kommun finns i nuläget ca 270 hemtjänsttagare
och det beviljas i snitt 12 000 hemtjänsttimmar per månad.
Mina timmar, kort sammanfattning enligt modellen man provade i Norrköpings kommun
Mina timmar enligt Norrköpings kommuns modell baseras på att den enskilde
får beviljat tid för insatser och sedan kan välja vilka insatser man önskar, när
de ska utföras och på vilket sätt. Den enskilde kan välja vilka insatser man
vill ha. Verksamheten blir på så sätt inte baserad på rätt till insatser efter behov utan mer önskemålsbaserad. Det är helt annorlunda än gällande lagstiftning, både inom sjukvården och inom omsorgen.
Synpunkter inhämtade från verksamhetsansvariga i Norrköping:
I Norrköpings kommun fattades politiskt beslut 2011 på införande av Mina
timmar. Omsorgsnämnden tillsatte en utredning som 2013 föreslog ett upplägg för hur Mina timmar skulle provas på fyra hemtjänstenheter. Projektledare rekryterades februari 2014 och projektet startade i november 2014. Mina
timmar avslutades redan i februari 2015 då LOV-beslut togs i Norrköpings
kommun. I samband med valet 2014 bildades en ny omsorgsnämnd, som
valde en annan inriktning.
Kostnader för att införa ”Mina timmar” har varit svåra att beräkna men kostnadsökningar kunde inte påvisas. Den kostnadsberäkning som gjordes blev
dock osäker på grund av svårigheter med att få fram en ”prislapp på timmen”.
Ökad otydlighet har även påtalats kring att det inte är behov av insatser som
styr verkställigheten utan en kombination av behov och önskemål om insatser.
Utdragsbestyrkande
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Det var få brukare som kunde välja och använda mina timmar som det var
tänkt, flera brukare missuppfattade vad Mina timmar innebar och trodde att
de skulle få både de beviljade timmarna utifrån behov och dessutom extra tid
för annat de önskade få hjälp med. Flera brukare påtalade en ökad möjlighet
att påverka och att personalen blev bättre på att få den enskilde delaktig.
Bedömning
När ett insatsbeslut ska verkställas görs en genomförandeplan. Enhetschef
och kontaktman ansvarar. I planen ska det framgå när och på vilket sätt den
enskilde önskar att insatserna ska ges. Brukarinflytande ska ske genom dialog mellan i huvudsak kontaktmannen och den enskilde. Genomförandeplanen ska följas upp, kontaktmannen stämmer av med den enskilde om insatserna varit utförda enligt biståndsbeslut, på det sätt som önskades och därefter ska genomförandeplanen uppdateras. Förändringar på mycket kort varsel
(samma dag) kan ske redan idag, men i undantagsfall. Förändring av planerad insats med viss framförhållning är vanligt. Nuvarande upplägg i hemtjänsten är baserat på den enskildes behov, biståndsbeslut och önskemål inom
ramen för behov, enligt gällande lagstiftning, enligt riktlinjer och politiska beslut i Borgholms kommun.
De beslut som fattats i Borgholms kommun, av socialnämnden (i enstaka fall
även av fullmäktige) kring hemtjänstinsatser har betydelse för hur hemtjänsten kan levereras:
-

Resursfördelningsmodell: Modellen bygger på biståndsbeslut som beskriver behov och vilka insatser den enskilde behöver och har rätt att få. Modellen används i av flera kommuner och rekommenderas på SKL, Sveriges kommuner och landsting. Modellen är även en förutsättning för att
Borgholms kommuns invånare ska kunna erbjudas hemtjänst i privat regi
enligt LOV, Lagen om valfrihet.

-

LOV, Lagen om valfrihet: Beslut som innebär att en hemtjänsttagare ska
kunna välja utförare. Valet innebär att utförare, i kommunal regi eller av
privat aktör. Verksamheten konkurrensutsätts sannolikt i liten skala men
effekten anses övervägande positiv i uppföljningar av äldreomsorgen i sk
”LOV-kommuner”.

-

IBIC, Individens behov i centrum: Ny modell för bedömning av behov hos
äldre där varje individs behov beskrivs utifrån den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Arbete utifrån ICF gör det lättare och tydligare att beskriva individens behov. Beslut
är fattat för att införa IBIC-modellen i Borgholms kommun.

-

Värdegrund och värdighetsgarantier: I Borgholms kommun arbetar vi inom omsorgen enligt den nationella värdegrunden och enligt de värdighetsgarantier som tydliggör vilka insatser den enskilde har behov av samt
hur, när och på vilket sätt insatserna ska utföras.

Sammanfattning av rapporten
Beviljade hemtjänsttimmar omfattar de insatser den enskilde har behov av
Utdragsbestyrkande
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och rätt till. Arbetssätt i hemtjänsten kan utvecklas med ännu större fokus
hur, när och på vilket sätt insatser ska ges. Ett långsiktigt arbete har påbörjats för att minska arbetsgrupperna inom hemtjänsten och på så sätt förbättra
dagskontinuiteten så att den enskilde träffar färre medarbetare. Brukarinflytande/ brukarmedverkan ska fortsätta utvecklas inom nuvarande ram där genomförandeplanen och IBIC sätter extra fokus på den enskildes delaktighet.
Den enskilde ska även få mer information om befintliga möjligheter att påverka.
Den enskilde ska få de insatser man har behov av och rätt till enligt nuvarande lagstiftning och fattade politiska beslut. Socialnämnden har beslutat att
delaktighet och inflytande är mycket viktigt, lagstiftningen och hemtjänstens
riktlinjer betonar detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige.
_____________________________
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Dnr 2014/20-109 KS

Motion (Ilko Corkovic S) – införandet av ”Mina timmar” inom hemtjänsten.
Ilko Corkovic (S) föreslår i motion 2014-01-27
att kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att efter en ekonomisk
bedömning succesivt införa konceptet ”Mina timmar” inom kommunala
hemtjänsten.
Kommunfullmäktige lämnade 2014-01-27 § 7 motionen till socialnämnden för
beredning.
Socialnämnden beslutade 2014-10-22 § 109 överlämna yttrande till kommunfullmäktige där det framgår att de inte stödjer motionen och att den därmed avslås.
Av yttrandet framgår att hemtjänst syftar till att bistå individen med hjälp i det
egna hemmet så att individen skall kunna fortsätta bo kvar hemma. Hemtjänsten ska underlätta boendet och det dagliga livet när ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning gör det svårt att klara sig själv. Hemtjänsten hjälper den enskilde efter behov, med praktiska saker i hemmet såsom städning, tvätt, inköp och
måltider. Man kan också få hjälp med personlig omvårdnad som till exempel
dusch, av- och påklädning och toalettbesök samt hjälp i form av viss ledsagning
samt socialt stöd för att till exempel knyta kontakter med andra människor.
Hemtjänstinsatser är biståndsbedömda insatser enligt Socialtjänstlagen, SoL,
vilka beviljas av biståndshandläggare efter utredning kring den enskildes behov.
Insatsbeslutet skickas till ansvarig enhetschef för verkställighet.
I Borgholms kommun finns idag ca 280 hemtjänsttagare och det beviljas i snitt
9700 hemtjänsttimmar per månad.
Socialförvaltningens bedömning
När ett insatsbeslut ska verkställas görs en genomförandeplan. Enhetschef och
kontaktman ansvarar. I planen ska det framgå när och på vilket sätt den enskilde önskar att insatserna utformas. Brukarinflytande sker genom dialog mellan i
huvudsak kontaktmannen och den enskilde. Genomförandeplanen ska följas
upp, kontaktmannen stämmer av med den enskilde om insatserna varit utförda
på det sätt som önskades och därefter ska genomförandeplanen uppdateras.
Nuvarande upplägg är baserat på den enskildes behov och önskemål. Förändringar på mycket kort varsel (samma dag) kan ske redan idag, men i undantagsfall. Förändring av planerad insats med viss framförhållning är vanligt.
De beslut som fattats av socialnämnden (i enstaka fall även av fullmäktige)
kring hemtjänstinsatser är flera:
ÄBIC, Äldres behov i centrum: Ny modell för bedömning av behov hos äldre där varje individs behov beskrivs utifrån den internationella klassifikationen
av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Arbete utifrån ICF gör det
lättare och tydligare att beskriva individens behov. Den äldre och hans eller
hennes närstående får också ökade möjligheter att medverka i utredning, planeUtdragsbestyrkande
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ring och uppföljning av stödet i det dagliga livet. Äldreomsorgen blir mer likvärdig (olika biståndshandläggare fattar beslut på likadant vis)och rättssäker. Beslut är fattat för att införa ÄBIC-modellen i Borgholms kommun.
Värdegrund och värdighetsgarantier: I Sveriges kommuner finns en stor
medvetenhet kring socialtjänstlagens nya bestämmelser som innebär att omsorgen om de äldre ska inriktas på att de får leva ett värdigt liv och får uppleva välbefinnande och trygghet i sin vardag. I Borgholms kommun arbetar man med
den nationella värdegrunden i socialtjänstens verksamhet. Dessutom har vi värdighetsgarantier som tydliggör för de äldre och deras närstående vad de kan
förvänta sig av kommunens äldreomsorg. Det handlar inte bara om vad som
ska göras utan också hur, när och på vilket sätt tjänsterna ska göras. Garantierna ska ge ett konkret mervärde och vara lätta att förstå, så att de ger de äldre
ökad delaktighet och trygghet i vardagen.
Resursfördelningsmodell: En modell som tagits fram för hemtjänsten där insatser och resurser på ett bättre sätt kan synkroniseras. Med ökad insats medföljer ökad resurs så omsorgen kan ges på ett bra sätt.
LOV, Lagen om valfrihet: Beslut som innebär att en hemtjänsttagare kan
välja utförare. Valet innebär att utförare, kommunal regi eller privat utförare,
med bästa kvalitet troligen utgör förstahandsval. Verksamheten konkurrensutsätts sannolikt i liten skala men effekten av detta är positivt omtalad i uppföljningar av äldreomsorgen i sk ”LOV-kommuner”.
Hemtjänsten i Borgholms kommun utför insatser utifrån den enskildes behov
och fattat biståndsbeslut. Vid beslut ska modellen ÄBIC användas. Värdegrund
och värdighetsgarantier är viktiga delar för god kvalitet i äldreomsorgen.
Brukarinflytande och brukarmedverkan kan utvecklas inom nuvarande ramar
där genomförandeplanen sätter extra fokus på den enskildes delaktighet.
Den enskilde bör även få mer information om och ökad kännedom om befintliga
möjligheter att påverka.
Reflektioner efter kontakt med ansvarig tjänsteman i Norrköping:
Norrköpings kommun har politiskt beslut på införande av Mina timmar. Kostnader för att införa ”Mina timmar” har varit svåra att beräkna. Den kostnadsberäkning som gjordes blev osäker på grund av stora svårigheter med att få fram en
”prislapp på timmen”. I vilken utsträckning kringtiden ska räknas in har man inte
beslutat. Ökad otydlighet har även påtalats kring om det är behov av insatser eller önskemål om insatser som styr verkställigheten.
Socialförvaltningens förslag till yttrande
De riktlinjer och arbetssätt som finns i hemtjänstverksamheten kan utvecklas
med ännu större fokus hur, när och på vilket sätt insatser ska ges genom ökad
brukarmedverkan och mer brukarinflytande. Under hösten pågår utbildning för
samtliga medarbetare inom äldreomsorgen med syfte att fördjupa kunskaper
kring värdegrunden, förbättra arbetet med genomförandeplaner och stärka konUtdragsbestyrkande
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taktmannen i hens roll och ansvar.
Mina timmar är inget socialnämnden ställer sig bakom med hänvisning till det
som beskrivits i yttrandet.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-02-23 § 28 kommunfullmäktige
att bifalla motionen.

Yrkanden
Sune Axelsson (S) yrkar bifall till motionen samt att socialnämnden ska återrapporera om ett år vad som hänt.
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till motionen.
Marcel van Luijn (M) och Eddie Forsman (M) yrkar avslag på motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, bifall och avslag, vilka ska ställas under proposition.

Proposition – bifall/avslag
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Proposition – Axelssons yrkande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Yrkandet bifalls därmed.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen.

att

socialnämnden ska återrapportera till kommunfullmäktige om ett år
vad som hänt med anledning av motionen.

_____________________________
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Dnr 2017/104-042 KS

Godkännande av årsredovisning 2016; Kalmarsunds Gymnasieförbund.
Styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund godkänner och överlämnar
2017-03-30 § 17 årsredovisning 2016 till medlemskommunerna.
Av årsredovisningen framgår att resultatet för 2016 uppgår till 8 mkr. Skolenheterna samlade resultat visar ett överskott om 3,1 mkr. Vid bokslutsavstämningen år 2015 uppgick motsvarande resultat till ett underskott om 13,7 mkr.
Yrkande
Inger Sundbom (S) yrkar att årsredovisningen godkänns.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna årsredovisning 2016 för Kalmarsunds Gymnasieförbund.

Utdragsbestyrkande
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Revisoretna i Kalmarsunds Gymnasieftirbund

Till I(ommunfullmäktige i medlemskommunema
För kännedom till fötbundsstytelsen i Kalmarsunds Gymnasieförbund

Revisionsberättelse for àr 2016

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har gtanskat den vetksamhet som bedrivs i
kommunalförbundet I(almarsunds Gymnasieförbund (otg. nr 832401-6453), av dess
fötbundsstytelse.

i enlighet med gällande mål, beslut och dktlinjet
även för att det finns en tilltäcklig
samt de föreskdfter som gäller för verksamheten. De
^ltsvaÍat
intem kontroll.
Styrelsen

^ttsvarar

1ör attverksamheten bedrivs

pröv^
föt att granska verksamhet, intern kontroll och täkenskaper samt
Revisorerna
^tt
^r7svarr^r
om verksamheten beddvs enligt de uppdtag, mål och föteskriftet som gället för vetksamheten.
Granskningen har utföts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal vetksamhet,
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen hat genomförts med den inriktning
och omfattning som behövs för zttge rimlig grund föt bedömning och ansvarsptövning.

Vi bedömet

.

salftnantaget att styrelsen i kommunalfötbundet Kalmatsunds Gymnasiefötbund hat
bedrivet vetksamheten på ett ändamålsenligt och ftån ekonomisk synpunkt
tillftedsställande sätt,

.

^tt

.
.

täkenskaperna

i

allt väsen rigt är rättvisande,

styrelsens interna kontroll fu tilltiçþig,
^tt
saÍìmantaget att resultatet enligt årsredovisningen är fötenligt med de finansiella mål och
verksamhetsmål som styrelsen hat uppställt.

Vi tillsty*er att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet föt stytelsen samt föt
ledamöterna i densamma.
Vi åbetopar bifogad revisionstappott för vår bedömning
Kalm¿r den 20 mars 2077
I(almatsunds Gymnasiefötbunds tevisotet
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1 Sammanfattning och bedömning
EY har på uppdrag av Kalmarsunds Gymnasieförbunds revisorer granskat förbundets
årsredovisning för 2016. Granskningen har genomförts i enlighet med rekommendationer
från normgivande orgen och med beaktande av god revisionssed.
Efter genomförd granskning bedömer vi att;

r:'

den finansiella redovisningen har tagits fram i enlighet med Lag om kommunal
redovisn ng, god redovisn ngssed och förbundsstyrelsens riktlinjer,
i

o"t
û,ì
ïi
$
*,

i

räkenskaperna ger i allt väsentligt en rättvisande bild av resultatet för perioden
2016-01-01 -2016-12-31och ställning per 2016-12-31 ,
mål för god ekonomisk hushållning har fastställts och följts upp av
förbundsstyrelsen,
de fastställda verksamhetsmålen har sammantaget uppfyllts,
de fastställda finansiella målen har uppfyllts,
årets resultat efter balanskravsavstämning uppgår till 8,0 mnkr, vilket innebär att
balanskravet för år 2016 uppnås.

2lnledning
2.L Bakgrund
Revisionen skall enligt kommunallagen årligen pröva om verksamheten sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Lagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten. Målen ska utvärderas och redovisas i årsredovisningen.

2.2

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med denna granskning är att ge revisorerna vägledning för att kunna uttala sig om
frågeställningarna i ovanstående stycke.
Vidare är målsättningen med granskningen att bedöma om årsredovisningen ger en
rättvisande bild av förbundets resultat för 2016 och ställning per 201 6-12-31, samt om
rapporten är upprättad enligt Lagen om kommunal redovisning (KRL). Följande
revisionsfrågor skall besvaras genom granskningen:
Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultat och ställning?

Ar rapporten från styrelsen upprättad enligt Lagen om kommunal redovisning?
Ger årsredovisningen svar på frågan om det är troligt att styrelsens mål för god
ekonomisk hushållning kommer att uppnås?
3
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>

Ar balanskravet uppnått?
Om inte, redovisas i årsredovisningen tydliga åtgärder för att nå balans under den
kommande treårsperioden?

Rapporten innefattar väsentlga iakttagelser och sammanfattande bedömningar

2.3

Revisionskriterier

Granskningen sker i enlighet med kommunallagen och andra författningar om revision,
revisionsreglementet samt enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Vidare har de
rekommendationer och utkast till rekommendationer som RKR (Rådet för Kommunal
Redovisning) och SKYREV (Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer) utger varit
vägledande.
Styrelsens ansvar för rättvisande räkenskaper och delårsbokslutet regleras i följande lagar,
mål och normer, vilka utgör den norm och de kriterier som granskningens resultat värderas
mot:

>
>
>
>

Lag om kommunal redovisning (KRL), kap 9
Kommunallagen, kap 6,8,9
Styrelsens fastställda mål för god ekonomisk hushållning
God redovisningssed

2.4

Metod och genomförande

Granskningen har genomförts i enlighet med rekommendationer från normgivande organ och
med beaktande av god revisionssed. Dess huvudsakliga syfte är att ge styrelsens ledning för
den fortsatta styrningen av verksamheten så att god ekonomisk hushållning kan uppnås.
Riskbedömningen är central i vår metod. Kombinationen av inneboende risk, kontrollrisk och
revisionsrisk utgör grunden för vår bedömning av erforderliga granskningsinsatser såväl vad
avser art som omfattning.

Granskningen har genomförts genom granskning av resultaträkningens konton samt
genomgång av balansposter och bokslutsbilagor. Vidare har granskning gjorts av årets
ingående balanser mot föregående årsbokslut. Vi har även granskat tillämpade
redovisningsprinciper i syfte att säkerställa att dessa tillämpats rättvisande och i konsekvens
med tidigare år. Den utfôrda granskningen syftar till att ge oss underlag för att kunna utvärdera
styrelsens gjorda bedömning huruvida verksamhetens mål är uppfyllda.

Härtill har formen på avrapporteringen och styrelsens egen analys avseende måluppfyllelse

av beslutade verksamhetsmål granskats. Syftet är att få en uppfattning om resultatet

i

årsredovisningen är förenligt med de beslutade verksamhetsmålen. En utvärdering har gjorts
i avsnitt 5.1.
Rapporten har faktakontrollerats av förbundets ekonomichef.

4
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Rättvisande räkenskaper

En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomi är i balans är rättvisande räkenskaper.
Arsredovisningen skall upprättas enligt god kommunal redovisningssed. Detta medför krav på

bokslutsprocessen, att rutinerna anpassas så att det är möjligt att få fram uppgifter till årsredovisningen.

3.1 Bokslutsprocessen
Vår samlade bedömning efter utförd granskning är att Kalmarsunds Gymnasieförbund förfogar
över kompetent personal för den ekonomiska rapporteringen. Förbundet bedöms ha en väl
utvecklad och fungerande bokslutsprocess. Dokumentationen och kvaliteten bokslutet
bedöms över lag hålla hög nivå och granskningen har inte påvisat något annat än att deadlines
och uppsatt tidplan har efterföljts.

i

3.2

Efterföljsamhet av riktlinjer

För de fall det förekommer avsteg från Lag om kommunal redovisning, KRL, och Rådet för
kommunal redovisning, RKR:s rekommendationer, ska skäl för detta anges i den finansiella
redovisningen. Vår granskning har inte påvisat några gjorda avsteg.

3.3

Redovisningsprinciper

Med syfte att säkerställa jämförbarheten är det av stor vikt att oförändrade redovisnings- och
värderingsprinciper för bokslutens upprättande gäller mellan åren. För de fall förändringar skett
skall dessa, samt skälen härtill, tydligt anges i den finansiella redovisningen. Vidare skall, i
enlighet med god redovisningssed, jämförelsetal för tidigare år räknas om i enlighet med den
nya tillämpade principen.
Vår granskning har inte identifierat några förändrade redovisningsprinciper.

3.4

Utförd granskning av resultaträkningen

Vi har utfört analytisk granskning av resultaträkningen samt läst igenom de avsnitt i
årsredovisningen som behandlar verksamhetens resultat för 2016. I denna har vi bedömt
såväl rimligheten i redovisade belopp som tillämpningen i redovisningsprinciper.
Vi har vid vår granskning inte noterat några väsentliga avvikelser i redovisad resultaträkning

3.5

Utförd granskning av balansräkningen

Granskningen av balansräkningen har genomförts genom substansgranskning av väsentliga
poster och verifierats mot bokslutsunderlag och/eller externa bekräftelser.
I årsbokslutet för 2015 gjordes två avsättningar, dels kostnader hänförliga till beslutet att flytta

programmen

i

Torsås

till

flyktingmottagande (3 mnkr)

5

-

Kalmar (Stage4you, 6,4 mnkr), dels åtagande
totala avsättningar pà 9,4 mnkr.

för

ökat
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I årsbokslutet 2016 har återföring av avsättningen för omstrukturering Stage4you gjorts med

3,1 mnkr (dvs. återstående avsättning uppgår till 3,3 mnkr) medan avsättningen för
flyktingmottagande i sin helhet har återförts.
Vi delar styrelsens bedömning avseende de gjorda avsättningarna.

Vår genomförda granskning har inte heller

i

övrigt påvisat några väsentliga avvikelser

avseende i årsbokslutet redovisade tillgångar och skulder.

3.6

Bedömning

Arsredovisningen bedöms vara upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning
och i överensstämmelse med god redovisningssed. Baserat på utförd granskning och
genomförda analyser bedömer vi kvalitén på upprättad årsredovisning som god.

4

Resultatanalys

4.1 Utfall för 2016
Periodens redovisade resultat uppgår till 8,0 mnkr att jämföra den prognosen på 6,7 mnkr som
angavs i delårsbokslutet per 2016-08-31.

5

Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning

I kommunallagen fastställs att förbundet ska ha en god ekonomisk hushållning i sin

verksamhet
och styrelsen ska ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning. För ekonomin ska finansiella mål anges. Uppföljning skall göras i
delårsbokslut och i årsredovisning. Revisorerna skall granska och bedöma måluppfyllelsen.
Målför god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål samt verksamhetsmå|.

5.1

Uppföljning av mål i årsbokslutet

För verksamhetens 6 prioriterade mål finns 23 delmå|. Av dessa har 17 mål uppfyllts; de 6 mål
som inte har uppfyllts är dock alla i närheten av uppsatta må|.
I årsredovisningen är de olika målen och graden av uppfyllande tydligt beskrivna.

De fyra fastställda finansiella målen är uppfyllda.

Sammantaget bedömer vi att målen är uppfyllda.

o

67

EY

Euilding å þ€tt€r
rrcddnB world

5.2

Balanskravet

Kravet

på balans mellan intäkter och kostnader, balanskravet, är lagstadgat enligt
I kap. 4 $. Avstämning av balanskravet skall ske i årsbokslutet.

Kommunallagen

Balanskravsresultatet på 8 mnkr innebär att balanskravet för 2016 är uppfyllt.

Kalmar den 20 mars 2017

Kristina Lindstedt
Andersson
Auktoriserad/Certifierad kommunal revisor Auktoriserad/Certifierad kommunal revisor
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SAMMANFATTNING ÅR 2016
2016 års resultat för Kalmarsunds gymnasieförbund uppgick till 8,0 mkr och enheternas samlade resultat
visar på ett överskott om 3,1 mkr.
Förbundets enheter har investerat för 5,1 mkr av budgeterat 8,0 mkr under år 2016.
Under år 2016 hade Kalmarsunds gymnasieförbund uppfyllt 17 av 23 mål.
Den 15 september 2016 hade gymnasieförbundet 1 254 vuxenstuderanden och 3 349 gymnasieelever inom gymnasieförbundet varav 587 av gymnasieeleverna kom från andra kommuner än förbundets
medlemskommuner.
Under år 2016 ökade antalet medarbetare till 589, en ökning mot föregående år. Antalet tillsvidareanställda uppgår till 511 jämfört med 489 för år 2015. Av gymnasieförbundets tillsvidareanställda är 65 procent
kvinnor. Totalt arbetade 330 kvinnor och 181 män i förbundet vid årsskiftet.
Under 2016 avslutade 45 tillsvidareanställda medarbetare sin anställning inom gymnasieförbundet, vilket
ger en personalomsättning på 9,1 procent och är en ökning med 2,7 procentenheter mot föregående år. 12
medarbetare gick i pension under 2016.
Den totala sjukfrånvaron var 3,7 procent inom gymnasieförbundet. Medelåldern bland gymnasieförbundets tillsvidareanställda var vid årsskiftet 47,9 år.
Kalmarsunds gymnasieförbund fick under hösten 2016 mottaga kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan för sitt
digitala skolutvecklingsarbete.
I augusti 2016 startades för första gången en sammanhållen lärlingsklass inom gymnasieförbundet, som
ligger under en skola och en rektor och kallas för gymnasial lärlingsutbildning (GLU Kalmar).
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STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET
2016 har varit ett fantastiskt roligt år med stora utmaningar inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Vi gick ur året med ett positivt ekonomiskt resultat
på 8,0 mkr och med en god måluppfyllelse på 74 %.
Det är fler ungdomar från våra egna kommuner som väljer skolor inom förbundet samtidigt som antalet elever från andra kommuner i våra skolor blir
fler vilket är glädjande. Förbundet har också haft en markant ökning av antalet elever inom språkintroduktion vilket inneburit ett flertal utmaningar för
gymnasieförbundet vad gäller lokaler och personalrekryteringar m.m. Under
året har arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten fortsatt. Gymnasieförbundet har också fortsatt att arbeta med meriteringsprogram för särskilt
yrkesskickliga lärare och med att utbildningen på skolorna ska bedrivas på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
En digital agenda fastställdes inom Kalmarsunds gymnasieförbund för
åren 2016-2018 för att få de förväntningar som förbundet har på alla i organisationen dokumenterat. Under året tilldelades Kalmarsunds gymnasieförbund kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan. Det är fantastiskt roligt att få ett
bevis på att gymnasieförbundets långsiktiga och strategiska arbete inom
digital kompetens är ett arbete som andra huvudmän ser som ett
föredömligt digitaliseringsarbete inom skolan.
Slutligen vill jag framföra ett stort tack till alla medarbetare och förbundsstyrelsen för ett gott samarbete under året.
Kalmar i mars 2017
Dzenita Abaza (S)

MANDATFÖRDELNING STYRELSEN
Kalmarsunds gymnasieförbunds högsta beslutande organ
är styrelsen. Styrelsen består av fem förtroendevalda från
Kalmar, samt två från vardera Borgholm, Mörbylånga
och Torsås. Ordförande är Dzenita Abaza (S) och vice
ordförande är Sven Stenson (M).

Mandatfördelning
Miljöpartiet
de gröna (1)
Vänsterpartiet
(1)

Centerpartiet
(3)
Socialdemokraterna
(4)

Moderaterna
(2)
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VISION

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

Arbetsutskott

Förbundschef
Förbundsstaben

Verksamhetsområdeschef

Jenny Nyströmsskolan

Lars Kaggskolan

Stagneliusskolan

Axel Weüdelskolan

Skolenhet JN1

Skolenhet LK1

Skolenhet ST1

Skolenhet AW1

Skolenhet JN2

Skolenhet LK2

Skolenhet ST2

Skolenhet AW2

Skolenhet JN3

Skolenhet LK3

Skolenhet ST3

Skolenhet JN4

Skolenhet LK4

Mjölnergymnasiet

Skolenhet MJ2

Ölands Gymnasium

Skolenhet ÖG1

FÖRKORTNINGAR
Jenny Nyströmsskolan
JN1 - Estetiska pogrammet, Introduktionsprogram språkintroduktion
JN2 - Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet,
Naturvetenskapsprogrammet
JN3 - Gymnasiesärskola, Gymnasial lärlingsutbildning, Introduktionsprogram
individuellt alternativ
JN4 - Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet

ST2 - Ekonomiprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet
ST3 - Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap

Lars Kaggskolan
LK1 - Naturvetenskapliga programmet, Hantverksprogrammet
LK2 - Teknikprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet
LK3 - Introduktionsprogram preparandutbildning, individuellt alternativ,
språkintroduktion, yrkesintroduktion, programinriktat individuellt val
LK4 - Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet,
Fordons- och transportprogrammet

Mjölnergymnasiet
MJ2 - Lärvux - särskild utbildning för vuxna, Svenska för invandrare

Stagneliusskolan
ST1 - Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning medier, information och
kommunikation, Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhälle,
AST-enheten (Utbildning för elever med Autismspektrum tillstånd)

Axel Weudelskolan
AW1 - Grundläggande vuxenutbildning, Svenska för invandrare (SFI), Lärvux särskild utbildning för vuxna
AW2 - Gymnasial vuxenutbildning, Uppdrag - uppdragsutbildningar

Ölands Gymnasium
ÖG1 - Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Svenska för invandrare (SFI), Lärvux - särskild utbildning för vuxna,
Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning, Uppdragsutbildningar, introduktionsprogram språkintroduktion
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FEM ÅR I SAMMANDRAG
2016

2015

2014

2013

2012

3 349

3 099

3 005

2 983

3 144

2 762

2 413

2 407

2 447

2 567

Från andra kommuner

587

686

598

536

577

Gymnasieelever från förbundet som studerar hos
annan huvudman

671

610

704

809

951

1 254

1 107

1 057

1 036

802

Antal gymnasieelever inom förbundet 15 sep

Från förbundets kommuner

Antal vuxenstuderande inom förbundet 15 sep

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

430

410

418

443

459

98,2 %

99,8 %

97,5 %

100,3%

98,6 %

Nettokostnader tkr/elev

126

131

136

149

144

Nettokostnader (mkr)

422

405

408

445

452

Finansnetto (mkr)

0,1

0,1

0,4

0,9

1,8

Årets resultat (mkr)

8,0

5,1

10,7

-0,5

8,3

Eget kapital (mkr)

65

68

72

61

61

105

70

106

103

106

Total låneskuld (mkr)
Likvida medel (mkr)
Soliditet

62

93

84

63

66

37 %

45 %

40 %

36 %

35 %

Antal tillsvidareanställda

511

489

494

512

520

Antal årsarbetare inkl. visstid och timanställda

602

565

551

568

602

Löner och ersättningar (mkr)

278

262

261

264

266

1 281

367

-1 326

1 172

VERKSAMHETERNAS UTFALL MOT BUDGET (TKR)
Förbundskontoret

423

Lars Kaggskolan

2 007

-3 463

-1 441

259

-2 426

Stagneliusskolan

1 510

-4 354

350

-598

-3 580

-4 272

-4 305

-2 367

-1 817

-4 747

1 816

936

2 186

-804

677

Jenny Nyströmsskolan
Axel Weüdelskolan
Ölands Gymnasium inkl. komvux
Mjölnergymnasiet inkl komvux
Kost (ingår fr.o.m. 2014 i enheternas resultat)
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3 293

-275

-404

-739

-508

-1 241

-2 005

-3 160

-3 046

-499

-537

-224

x

x

x
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| Övergripande händelser och resultat

ÖVERGRIPANDE HÄNDELSER OCH RESULTAT

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Under de senaste åren har regionen upplevt ett vikande
elevunderlag men Kalmarsunds gymnasieförbund har
fortsatt arbetat för att regionens elever ska ha tillgång till
ett stort och varierat utbud av program och inriktningar. Nuvarande trend är att fler ungdomar från våra egna
kommuner väljer skolor inom förbundet samtidigt som
antalet elever från andra kommuner i förbundets skolor
blir fler. Enligt befolkningsprognosen i medlemskommunerna sker nu även ett trendbrott gällande elevunderlaget och antalet 16-19 åringar ökar från och med år 2017.
För de flesta kommunerna innebär befolkningsprognoserna i genomsnitt en procentuell ökning för ålderkategorin med ca 20 % fram till år 2025.
Parallellt med kommunernas befolkningsunderlag sker
en markant ökning av antalet elever inom språkintroduktion. Kalmarsunds gymnasieförbund har sedan slutet
av år 2015 hanterat en ökning på 335 % (från 140 elever till 470 elever). Den kraftiga ökningen av elevantalet
innebär ett flertal utmaningar för gymnasieförbundet.
Förbundet ser idag ökade kostnader inom bland annat
lokaler, personalkostnader, administration och elevhälsa.
I början av året fastställde Kalmarsunds gymnasieförbund en digital agenda för åren 2016 till 2018. Förbundets satsningar kring digital kompetens är en av de mest
kraftfulla och långsiktiga pedagogiska satsningar som
gymnasieförbundet genomfört sedan förbundet bildats.
Den digitala agendan sätter fokus på de förväntningar
som förbundet har på alla i organisationen och innebär
att förbundet hela tiden omdefinierar sina processer
för att vara fas i med tiden. Under året har Kalmarsunds
gymnasieförbund även tilldelats kvalitetsutmärkelsen
GULDTRAPPAN. Utmärkelsen Guldtrappan delas ut till

skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt
utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, och har ett gott ledarskap för kompetensutveckling, kollegialt lärande, digitala resurser samt ett
nätbaserat samarbete. Några av parterna bakom priset är
Skolverket, specialpedagogiska skolmyndigheten samt
Sveriges kommuner och Landsting.
Under året har skolinspektionen genomfört ett antal
inspektioner på några av förbundets skolenheter. Skolverkets beslut med anledning av inspektionen visade
att måluppfyllelsen är god i huvuddelen av förbundets
skolor. Gymnasieförbundet uppfyller, inom de områden
som granskats och efter genomförda åtgärder, också de
krav som ställs i författningarna. Tillsynen föranledde
emellertid att förändringar infördes för lärare inom vuxenutbildningen. Förändring innebär att lärare numera
har semestertjänst enligt Allmänna bestämmelser (AB)
för att möjliggöra att vuxenutbildning kan bedrivas kontinuerligt under hela året.
Kalmarsunds gymnasieförbund har under året fortsatt
att utveckla och förstärka organisationen. En aktivitet har
varit det fortsatta arbetet med meriteringsprogram för
yrkesskickliga lärare för att utveckla verksamheten i alla
förbundets skolor så att fler elever når kunskapsmålen. En
annan insats som beslutats av styrelsen är en förändrad
arbetsorganisation för elevhälsan. Förändringen innebär
en ökad samverkan inom elevhälsan och en möjlighet till
att skapa optimala förutsättningar för elevernas måluppfyllelse. En ny insats för året är att Kalmarsund gymnasieförbund deltar i Skolverkets verksamhetsutveckling för
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nyanlända elever. Med riktade systematiska insatser stöder Skolverket förbundets förmåga att på kort och lång
sikt erbjuda nyanlända elever en utbildning av hög och
likvärdig kvalitet med målet att förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för dessa elever. De första
eleverna vid GLU Kalmar (Gymnasial lärlingsutbildning)
på Jenny Nyströmsskolan har dessutom påbörjat sin utbildning mot sin yrkesexamen. Målet med GLU är att öka
attraktiviteten hos och stärka den gymnasiala lärlingsutbildningen. Under maj månad beslutade Kalmarsunds
gymnasieförbund att även införa skollegitimationer från
och med 1 oktober 2016. Syftet är att elever ska uppleva
en trygg skolmiljö och att personalen ska uppleva en god
arbetsmiljö.

FRAMTID

Kalmarsunds gymnasieförbund har under de senaste
åren behövt ställa av lokaler på grund av minskat elevantal men nu står förbundet inför det omvända. I princip
utnyttjas alla lokaler på Jenny Nyströmsskolan och Lars
Kaggskolan och utöver förbundets egna lokaler har ett
flertal klassrum hyrts externt för att klara av det hårda
trycket. På Ölands Gymnasium har avställda lokaler tagits
tillbaka och nya rum utöver dessa har även nödgats att
hyra. Under den kommande perioden ökar nu antalet 1619 åringar inom medlemskommunerna, vilket innebär att
den potentiella målgruppen blir större. Dessutom beräknas nivån på andelen ensamkommande barn vara fortsatt hög. Nämnda faktorer innebär en utmaning gällande
planering av förbundets verksamhetslokaler och arbetet
med lokalavställning, lokalanskaffning och lokalanpassning kommer att öka markant de kommande åren.
Utöver lokalfrågan är även den stora efterfrågan på legitimerade lärare något som gymnasieförbundet måste
hantera. Bristen av lärare pressar i sin tur upp lönerna och
personalkostnaderna ökar. Ett annat område som innebär stora behov för målgruppen ensamkommande barn
är elevhälsan. Driftkostnader för vaccinationer, skolsjuksköterskor och kuratorer är driftkostnader där förbundet
förutspår att en ökning kommer att ske.
En annan fortsatt ekonomisk utmaning är finansieringen
av den trådlösa pedagogiken. Inför 2017 har gymnasieförbundet ett fortsatt behov av en medfinansiering från
medlemskommunerna för att fortsatt kunna öka kvaliteten i undervisningen och att ta tillvara de möjligheter
som öppnar sig med informations- och kommunikationstekniken (IKT). Förbundets prognos är dock att en självfinansiering av digital kompetens kan vara möjlig från år
2018 då kommunernas befolkningsprognoser bidrar till
en utökad budgetomslutning.
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Enheternas utfall 2016

ÅRETS RESULTAT

Kalmarsunds gymnasieförbund resultat för 2016 uppgår till 8 mkr. Skolenheternas samlade resultat visar ett
överskott om 3,1 mkr. Vid bokslutsavstämingen år 2015
uppgick motsvarande resultat till ett underskott om 13,7
mkr. Inom skolenheterna finns avvikelser men enskilda
skolors underskott täcks av andra skolors överskott.
Mer information om respektive enhets utfall återfinns
längre fram i årsredovisningen.
Resultatet inklusive både skolenheter, interkommunala
ersättningar, gemensam verksamhet, finanser samt förbundskontor innebär att gymnasieförbundet även detta
år klarat av att inhämta det besparingsbeting, minskning
av 16-19 åringar, som belastade verksamheten i början av
året med ca 16 mkr. Det positiva resultatet innehåller en
återföring av ej nyttjade medel avseende pensionsrätter.
I bokslut 2014 gjordes en avsättning för detta ändamål
men pensionsadministratören har inte klarat att genomföra ålagda åtgärder. Detta innebär att medel återförs

till resultatet (5,9 mkr inklusive löneskatt). De anställda
inom förbundet har blivit fler och de anställdas löner har
ökat (tack vare lärarlönelyft och utnämning av särskilt
yrkesskickliga lärare). Denna positiva utveckling medför
dock att förbundets semesterlöneskuld ökar. Totalt ökar
skulden mellan åren 2,4 mkr vilket är 1,9 mkr över budget.
I bokslut 2015 avsattes medel för kostnader i och med
beslut tagna år 2015. Avsättningarna gällde omstrukturering/flytt av Mjölnergymnasiet samt ökade kostnader
på grund av kommunalt åtagande gällande mottagande
av ungdomar i behov av språkintroduktion. Avsättningen
används bland annat till tillfälliga hyreskostnader, initiala
extra lönekostnader och materialkostnader. Avsättningen för det kommunala åtagandet är helt nyttjat under
2016, I avsättningen för omstrukturering av Mjölnergymnasiet återstår 3,3 mkr enligt plan för kommande års
hyreskostnader.

Finansiering

14%
1%

Kostnadsfördelning
Driftsbidrag från
medlemskommunerna

7% 6%

Hyresintäkter
72%

Interkommunal ersättning

15%
16%

Försäljning m.m.
Statsbidrag

Administration

10% 8%

Undervisning
47%

Skolmåltid
Fastigheter
Interkommunal ersättning

4%

Övrigt
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I bokslutet finns även uppbokade intäkter från Migrationsverket avseende ersättning för språkintroduktionen.
Dessa uppgår till 17,3 mkr och tillsammans med budgeterade medel i budget 2016 har verksamheten omsatt 40
mkr under 2016.
Trots svårigheterna med att budgetera de interkommunala ersättningarna så är utfallet för desamma endast en
avvikelse (positiv) på 0,4 mkr. Elever från Kalmarsunds
gymnasieförbund som studerar hos andra huvudmän
var 663 stycken (2015, 671 stycken), ett underskott avseende kostnaderna på 3,0 mkr. Elever från andra kommuner som studerar hos Kalmarsunds gymnasieförbund
var 590 stycken inkl. gymnasiesärskolan och AST (2015,
583 stycken), ett överskott på intäkter på 3,4 mkr.
RESULTAT MOT BUDGET INTERKOMMUNALA
ERSÄTTNINGAR 2014-2016 (TKR)
GYMNASIEELEVER INKL. AST- OCH GYMNASIESÄRSKOLEELEVER

ANDRA UTBILDNINGSANORDNARE SOM GYMNASIEELEVERNA SÖKER ÄR:
2016

2015

2014

2013

Elever som studerar i andra
kommuner

ÅR

91

85

85

103

Fristående skolor i Kalmar

534

544

610

716

Fristående skolor övriga landet

Totalt

38

42

53

56

663

671

748

874

Kostverksamheten har under året producerat ett positivt
resultat om 0,6 mkr. Detta överskott har dock inte endast
uppkommit av positiva åtgärder.Det finns en hög efterfrågan av tillfällig personal till restauranger i samhället
vilket gjort det svårt att rekrytera tillfällig arbetskraft.
Kostverksamheten är beroende av att ersätta all frånvaro
vilket ytterligare påverkat arbetssituationen under hösten. Svårigheten och bristen på tillfällig arbetskraft har
därför medfört att personalbudget visar på ett överskott i
bokslutet. Samtidigt har efterfrågan på lägerverksamhet
varit fortsatt hög, vilket gjort att intäkterna blivit högre
än budgeterat.

ÅR

2016

2015

2014

Interkommunala
kostnader

-3 313

8 954

8 232

3 697

6 869

3 414

384

15 823

11 646

Under senare delen av höstterminen infördes skollegitimationer i förbundets skolor vilket är positivt för kostens
verksamhet. Det blir enklare för personalen att urskilja
skolans elever från gäster och eventuella obehöriga gäster.
Det är en nationell trend i samhället att människor i allt
högre grad identifierar sig med koster och dieter. Detta märks tydligt även i kostens organisation där önskemål om dieter ökar. Det är svårt att urskilja vad som är
relevant för att klara skolan och vad som är önskekoster.
Det är främst behov av anpassad kost till elever med
neuropsykiatriska diagnoser som ökat och som är svåra
att hantera och bedöma. Problemet är uppmärksammat
nationellt och är en utmaning för den offentliga maten.
Kosten har startat ett arbete med att ta fram en rutin för
behov av anpassad kost som ska säkerställa att behovet
är relevant.

Interkommunala intäkter

Summa

GYMNASIEELEVER
ANTAL ELEVER FRÅN ANDRA KOMMUNER SOM STUDERAR PÅ
GYMNASIEFÖRBUNDETS SKOLOR, GENOMSNITTLIG INTÄKT
2013-2016
2016

2015

2014

2013

534

530

540

539

20

20

21 *

115 500 kr

106 300 kr

113 900 kr

Antal elever
Antal AST-elever
Intäkt per elev genomsnitt

106 900 kr

*avser höstterminen

INVESTERINGSREDOVISNING

GYMNASIESÄRSKOLEELEVER
ANTAL ELEVER FRÅN ANDRA KOMMUNER SOM STUDERAR PÅ
GYMNASIEFÖRBUNDETS SKOLOR, GENOMSNITTLIG INTÄKT
2013-2016
2016

2015

2014

2013

Antal elever

36

33

32

37

Intäkt per
elev
genomsnitt

370 400 kr

317 900 kr

327 800 kr

325 900 kr
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Ett av förbundets ekonomiska mål är att förbundets
nettoinvesteringar ska självfinansieras. Målet stäms av
under den senaste treårsperioden vilket vid bokslut 2016
innebär en avstämning på åren 2014-2016. Resultat,
avskrivningar och förändring av pensionsskuld ger ett
prognostiserat utrymme för investeringar om 30,6 mkr
för perioden. Investeringsvolymen uppgår vid avstämning till 14,4 mkr.

81

SJÄLVFINANSIERING
INVESTERINGAR
TOTALT

2016

2015

2014
10,7

Resultat

23,8

8,0

5,1

Avskrivningar

9,3

3,6

3,0

2,8

Förändring av pensionsskuld

-2,6

0,2

0,2

-2,9

Utrymme

30,6

11,7

8,3

10,6

Investeringar

14,4

5,1

4,5

4,7

De budgeterade investeringarna 2016 uppgår till 8 mkr.
Detta är nära 3 mkr mer i utrymme än under 2015 vilket
till stor del beror på budgeterade investeringskostnader
i samband med flytt av verksamheter under 2016 från
Torsås till Kalmar.
Budget

Uall

2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

Förbundsövergripande finns en budgetpost avsedd för
enheternas beviljade anslag från verksamhetsutvecklingsfonden. 90 % av de budgeterade 500 tkr är förbrukat. I och med 2016 beslutades att kopieringsmaskiner
ska köpas in istället för att leasas. Beslutet togs i slutet
av året och två maskiner hann köpas in under 2016 till
ett värde om 121 tkr. Kostverksamheten reinvesterar i
maskiner när äldre fasas ut eller går sönder. Kostverksamheten har en investeringsbudget om 875 tkr och där är
96 % nyttjat främst avseende ny serveringslinje på Jenny
Nyströmsskolans kök (600 tkr). Kalmar Kommuns planer
på att bygga lägenheter på fastigheten Forellen innefattar nytt kök och matsal för eleverna på Stagneliusskolan,
investeringarna är därför så begränsade som möjligt avseende skolans kök. På Lars Kaggskolan har kostverksamheten investerat i ny kylmonter, nedkylningsskåp samt
högtryckstvätt.
Lars Kaggskolans investeringsbudget består återkommande till största delen i stadigvarande undervisningsmaterial och uppgår till 2,3 mkr. Årets investeringar
gällande stadigvarande undervisningsmaterial avser
VVS- och fastighetsprogrammet (inklusive inköp till
kursen kyl- och värmepumpsteknik) 112 tkr, hantverks-
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programmet inriktning styling 100 tkr och el- och energiprogrammet 158 tkr. Utöver stadigvarande undervisningsmaterial till programmen så har skolan bytt ut
klassrumsinredningar (739 tkr ) samt utlåningsdisk till
biblioteket (70 tkr). Totalt har skolan nyttjat 67 % av årets
investeringsbudget.
Stagneliusskolan fortsätter satsningen, som startades
under föregående år, på enhetens lärmiljö för att anpassa
skolan till en flexiblare, mer IKT-anpassad undervisning.
Avslutande delar i skolans aula samt utrustning i skolans klassrum innefattas i årets investeringsredovisning.
Under början av året har det uppkommit ett behov av
passagesystem inklusive dörrlarm och skolan har även
investerat i detta. Totalt har skolan nyttjat 100 % av årets
investeringsbudge , 1 735 tkr.
Totalt har Jenny Nyströmsskolan nyttjat 13 % av årets investeringsbudget som uppgår till 2060 tkr och hälften av
de nyttjade medlen (138 tkr) avser klassrumsinventarier.
I övrigt stadigvarande undervisningmaterial till främst
restaurang- och livsmedelsprogrammet i form av en
vispmaskin (72 tkr) samt inventarier för att utrusta elevhälsans lokaler (49 tkr). I investeringsbudgeten avsattes
pengar för ombyggnation av skolans lokaler. Ombyggnationen kom igång senare än planerat pga längre tid
för projektering. Ytterligare tillkommande anledning till
att budgeten inte nyttjats är att en stor del av kostnaden
blev tillägg på hyran och belastade inte investeringsbudgeten alls.
Efterfrågan och behovet av ett personalrum/vilorum på
Axel Weüdelskolan har uttryckts både från personal och
skolledning och investeringen är genomförd. Totalt har
skolan nyttjat 58 % av årets investeringsbudget som uppgår till 300 tkr.
Ölands Gymnasium hade 2016 en budget om 30 tkr som
är förbrukad och använd till nya el- och projektorinstallationer.
Mjölnergymnasiet hade 2016 en investeringsbudget om
50 tkr vilken avsåg användas till uppkomna investeringsbehov i och med omlokalisering. Inga medel har behövt
nyttjas.

MÅL, BALANSKRAV OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Utöver självfinansiering av investeringar så har förbundet
ytterligare tre ekonomiska mål.
Under den senaste treårsperioden ska förbundet ha ett
genomsnittligt positivt resultat som minst uppgår till 1
procent av förbundet medlemsbidrag (resultatmål).
Målet är uppnått.
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TOTALT

2016

2015

2014

24

8,0

5,1

10,7

Resultat
medlemsbidrag

1218

397

409

412

Resultatets förhållande till
medlemsbidraget

2,0%

2,0%

1,2%

2,6%

Under den senaste treårsperioden ska förbundets
soliditet exklusive pensionsförpliktelser minst uppgå till
35 procent samt bibehålla en positiv soliditet inklusive
pensionsförpliktelser (soliditetsmål).

SOLIDITET
Soliditetsmål > 35%

2016

2015

2014

Soliditet

37%

45%

40%

Soliditetsmål inkl. ansvarsförbindelsen >0%

2016

2015

2014

Soliditet

16%

20%

17%

Under året har förbundet, precis som tidigare år, återbetalat medel till medlemskommunerna som kompensation för höjt driftbidrag avseende finansiering av digital
kompetens. 2016 uppgår summan till 10,8 mkr. Återbetalningen belastar det egna kapitalet. Inför beslutet att
genomföra återbetalningen kalkylerades effekten på soliditeten. Målen är uppnådda.
Enligt kommunallagen ska kommuner och kommunalförbund göra en avstämning mot balanskravet. Detta
innebär att gymnasieförbundet ska redovisa ett positivt
resultat efter avdrag och tillägg. I praktiken klarar ett
kommunalförbund balanskravet om intäkterna överstiger kostnaderna.
AVSTÄMNING MOT BALANSKRAVET (MKR)
2016

2015

2014

Årets resultat enligt resultaträkningen

8,0

5,1

10,7

Digital kompetens

0,0

0,0

5,4

Realiserade/orealiserade vinster/förluster

0,0

0,0

0,0

Förändring pensionspliktelser

0,0

0,0

0,0

Balanserat resultat

8,0

5,1

16,1

Om kommunalförbundet redovisar underskott ska motsvarande belopp återföras senast det tredje året efter
bokslutsåret. För Kalmarsunds gymnasieförbund uppgår
resultatet för år 2016 till plus 8 mkr.
Avstämningen innebär att förbundet klarar balanskravet.
En god ekonomisk hushållning innebär dock 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
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att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger
kostnaderna (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 en beredskap för att möta framtida utmaningar genom att i god tid inför förväntade förändringar vidtagit nödvändiga åtgärder såsom avsättningar för
omstrukturering av verksamheter.
Förbundet har förmågan att egenfinansiera investeringar. Skulle förbundet låna till investeringar finns risk att
ränta och amortering kommer att tränga undan övriga
kostnader för drift av förbundets verksamhet.
Förbundet har, och har haft under de senaste åren, en
stabil nivå avseende soliditet dvs. den långsiktiga betalningsförmågan.
Ovan avstämning av ekonomiska mål och balanskrav,
avstämning av givna verksamhetsmål längre fram i dokumentet samt exempelvis förbundets avsättning avseende omstrukturering och kommunalt åtagande leder
till en bedömning att förbundet har en god ekonomisk
hushållning.

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. Se sammanställningstabell nedan.
2016

2015

Avsättning för pensioner

PENSIONSMEDEL

1,8

2,0

2014
1,8

Ansvarsförbindelse

37,3

38,2

41,3

Särskild avtalspension

0,0

0,0

0,0

Totala pensionsförpliktelser

39,1

40,2

43,1

Återlånade medel

39,1

40,2

43,1

Tabellen ovan visar förbundets pensionsmedel och pensionsförpliktelser uppställt
enligt rek 7.1
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MÅLUPPFYLLELSE
Bland de sex prioriterade områdena finns det 23 delmål. Av dessa har gymnasieförbundet lyckats nå de uppsatta
målen för 17 mål (74 %). Inom målområdet Normer, värden och inflytande har gymnasieförbundet nått samtliga delmål.
Det är glädjande att se att våra elever ger personalen och skolorna så bra omdömen. I analysen av resultaten vittnar
rektorerna om den goda stämningen på skolan vilket förstärker den positiva bilden. Inom området Kunskap, utveckling
och lärande har förbundet ökat resultatet på den absoluta majoriteten av delmålen men trots det inte nått målet på
några av dem. Resultaten skiljer sig dock mycket mellan skolor och program. Rektorerna redovisar i sina verksamhetsberättelser längre fram under ”Uppföljning av prioriterade målområden” vilka mått och steg de planerar för under 2017 för
att öka elevernas kunskaper och sammanlagda studieresultat för att nå högre måluppfyllelse inom detta område. Värt
att notera är att alla delmål under området Integration är uppnådda. Ett bra resultat med tanke på den stora ökningen
av nyanlända gymnasieförbundet har upplevt under det gångna året.

TABELL MÅLUPPFYLLELSE 2016
MÅL

RESULTAT

KUNSKAP, UTVECKLING OCH LÄRANDE
Minst 90 % av eleverna ska erhålla examensbevis.

87 %

Minst 93 % av eleverna på högskoleförberedande program ska ha grundläggande behörighet till
högskola/universitet.

89 %

Andel studerande som slutför påbörjade kurser inom grundläggande vuxenutbildning ska vara
minst 58 %.

79 %

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

97 %

Andel av elever på nationella program som fått examens- eller studiebevis inom tre år ska vara
minst 80 %.

82 %

Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska vara minst 14,3.

14,4

Minst 66 % av alla avgångselever ska ha minst betyget E i alla kurser.

69 %

Antalet studeranden inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska öka med 10 %.

156 %

Medelvärdet på påståendet ”jag får det stöd jag behöver i skolan när jag har svårigheter i skolan”
ska vara minst 7,2.
Elevernas totala närvaro ska öka.

6,9
Oförändrat

NORMER, VÄRDEN OCH INFLYTANDE
Medelvärdet på påståendet ”som helhet fungerar vår skola bra” ska vara minst 8,0.

8,3

Medelvärdet på påståendet ”på min skola respekterar vi alltid varandra” ska vara minst 7,5.

7,7

Medelvärdet på påståendet ”ordningen på lektionerna har varit...” ska vara minst 4,5.

4,6

Medelvärdet på påståendet ”min möjlighet att delta i planeringen av arbetssätt, arbetsformer och
innehåll i undervisningen har varit...” ska vara minst 4,3.

4,4

EN SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND
Antalet lektorer ska öka.
Antalet befattningar som Särskilt Yrkesskickliga Lärare (SYL) ska öka.

Oförändrat
Uppnått

DIGITAL KOMPETENS
Elevers digitala kompetens ska stärkas.

Uppnått

Lärarnas digitala kompetens ska stärkas.

Uppnått

ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE - ATTRAKTIV OCH KONKURRENSMÄSSIG UTBILDNINGSORGANISATION
Minst 20 % av gymnasieeleverna prövar att bli UF-företagare senast år 2016.
Antalet uppdragsutbildningar som gymnasieförbundet producerar ska öka.

17 %
Uppnått

INTEGRATION
Medelvärdet på trivselenkätens påstående ”på min skola respekterar vi varandra oavsett etnisk
bakgrund” ska vara minst 7,5.

7,5

Antalet elever som får studiehandledning på modersmålet ska öka.

Uppnått

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

Uppnått
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UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN
KUNSKAP, UTVECKLING OCH LÄRANDE

Minst 90 % av eleverna ska erhålla examensbevis.
En stor andel (78 %) av eleverna som slutade i juni 2016
har klarat att få ett examensbevis1. Detta är en ökning
med en procentenhet jämfört med förra året. Lars Kaggskolan var den enskilda skola som nådde målet och det
är flera enskilda program på de andra skolorna som också når målet. För övriga program initierar rektorerna flera
olika åtgärder för att öka måluppfyllelsen.
Målet är inte uppnått 87 % (kvinnor 91,3 % och män 82,7 %)
Minst 93 % av eleverna på högskoleförberedande program
ska ha grundläggande behörighet till högskola/universitet.
Flera av våra högskoleförberedande program har svårt
att nå detta mål. Gymnasieförbundet ligger i paritet med
nivån i riket bara två procentenheter under. Värt att notera är att på naturvetenskapsprogrammet (NA) på Jenny Nyströmsskolan och VVS- och fastighetsprogrammet
(VF) på Lars Kaggskolan gick alla elever ut med grundläggande behörighet.
Målet är inte uppnått 89 % (kvinnor 93,7 % och män 82,7 %)

1

För en yrkesexamen ska eleven ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska
vara godkända. Eleven ska ha godkänt i svenska 1, eller svenska som
andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Ett krav är också att eleven
har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och
ett godkänt gymnasiearbete. För en högskoleförberedande examen
ska eleven ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända. Eleven
ska ha godkänt i svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andraspråk 1, 2
och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1.
Dessutom ska eleven ha ett godkänt gymnasiearbete. En elev som
inte uppnått kraven för gymnasieexamen får istället ett studiebevis.
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Andel studerande som slutför påbörjade kurser inom grundläggande vuxenutbildning ska vara minst 58 %.
Förbundets elever på grundläggande vuxenutbildning
har under året lyckats väl med måluppfyllelsen. Resultatet är högt men har minskat från 85 % 2015 till 79 % 2016.
Det är kvinnorna som står för hela den minskningen.
Målet är uppnått 79 %, (kvinnor 73 % och män 85 %)
Andel studerande som slutför påbörjade kurser inom gymnasial vuxenutbildning ska vara minst 66 %.
Klarandegraden har ökat det senaste året med 9 procentenheter. En faktor är att många studerande kommer till
komvux för att komplettera för särskild behörighet inför
studier på högskola eller universitet med hög motivationen att klara kurserna. Skolorna jobbar intensivt med betygs- och avbrottsanalyser och har höga krav på eleverna
att vara närvarande och lämna in begärda uppgifter i tid
vilket har fått fler elever att slutföra sina kurser.
Målet är uppnått 97 % (kvinnor 98 % och män 96 %).
Andel av elever på nationella program som fått examens
eller studiebevis inom tre år ska vara minst 80 %.
Måluppfyllelsen ligger på samma höga nivå som förra
året men skiljer sig mycket åt mellan programmen, mellan 50 % och 100 %. Elever med dispens från behörighetskravet i engelska och IMPRO-elever har under åren haft
svårt att lyckats få godkända betyg både i det kvarstående grundskoleämnet och i mosvarande gymnasiekurs
under tre år på gymnasieskolan. En annan grupp elever
med svårigheter att hinna klart sin utbildning på tre år
är elever som under sin gymnasietid drabbas av psykisk
eller fysisk ohälsa. Utmaningen för skolorna är att identifiera behov hos eleverna tidigt och att intensifiera arbetet med extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller annat stöd. Tätare uppföljningar
av varje enskild elevs resultat i dialog mellan elevhälsateamet (EHT) och lärarna är en väg till högre måluppfyllelse som skolorna prövar.
Målet är uppnått 82 % (kvinnor 84 % och män 80 %).
Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska
vara minst 14,3.
De aktiviteter som skolorna särskilt framhåller som framgångsfaktorer är arbetet med tidiga insatser för elever
som riskerar att inte nå minst betyg E. En annan bidragande orsak till bra resultat är att lärarna bedriver ett bra
formativt arbete vilket medför att eleverna stimuleras att
inte nöja sig med ett E utan att sträva högre.
Målet är uppnått 14,4 (kvinnor 14,8 och män 13,9)
Minst 66 % av alla avgångselever ska ha minst betyget E i
alla kurser.
Skolorna arbetar med att få eleverna att känna att alla
kurser i studieplanen är lika mycket värda samt att se till
att de når målen under ordinarie kurstid genom lovsko-
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lor, extra resurs i klassrummet och annat stöd. Skolorna
fortsätter arbetet för ökad närvaro bland eleverna, bl.a.
genom att vara restriktiva med att bevilja ledigt och
poängtera närvarons betydelse för goda resultat.
Gymnasieförbundet tittar på system för bättre överlämningar mellan grundskola och gymnasieskola så att den
mottagande skolan direkt kan möta eleven utifrån dennes behov och förutsättningar.
Målet är uppnått 69 % (kvinnor 76 % och män 60 %).
Antalet studeranden inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska öka med 10 %.
I augusti 2016 startades inom gymnasieförbundet en
sammanhållen lärlingsklass under en skola och rektor,
under namnet gymnasial lärlingsutbildning (GLU Kalmar). Planeringen av GLU genomfördes under vårterminen 2016 och programmet såg sina första elever i augusti
2016. Skolan har under läsåret strävat mot ett fördjupat
samarbete med ämneslagen, branschorganisationer,
handledare etc. Viktiga utvecklingsområden är marknadsföring, utveckling av tim- och kursplaner, tjänstefördelning etc.
Målet är uppnått från 16 till 41 en ökning med 156 % (kvinnor 5 till 6
20 % och män 11 till 35 218 %).
Medelvärdet på påståendet ”Jag får det stöd jag behöver i
skolan när jag har svårigheter i skolan” ska vara minst 7,2.
I intervjuer som skolorna har gjort framkommer det att
eleverna uppskattar den organisering av stödinsatser
som eleverna har tillgång till men att tiden för stödinsatserna ligger på “obekväm” tid på vissa skolor vilket
medför att de uteblir. Skolorna har på olika sätt ökat tillgängligheten i tid och omfattning för olika stödinsatser.
Skolorna fortsätter att utveckla sina processer runt att
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fånga upp elever som är i behov av anpassningar och
åtgärder på organisations-, grupp- och individnivå, inte
bara för de elever som inte når kursens mål utan även för
de elever som siktar mot höga betyg. I kursutvärderingar
får lärarna höga omdömen av eleverna på påståendet att
den hjälp och det stöd de har fått av läraren för att nå
målen i kursen har varit mycket bra.
Målet är ej uppnått 6,9 (kvinnor 6,7 och män 7,4).
Elevernas totala närvaro ska öka.
Flera av skolorna beskriver i sina analyser ett antal åtgärder för att främja närvaron, men likväl för tredje året
i rad, ligger andelen närvaro still och förbundet når inte
sitt mål med ökad närvaro. Närvaron är oförändrad både
för kvinnor och för män. Den största ökningen av närvaron har fordon- och transportprogrammet på Lars Kaggskolan gjort med fem procentenheter. Program med hög
andel närvaro är el- och energiprogrammet, hantverksprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet på Lars
Kaggskolan med över 90 % närvaro.
Målet är inte uppnått närvaron är oförändrad 86 % (kvinnor oförändrad 86 % och män oförändrad 86 %)

NORMER, VÄRDEN OCH INFLYTANDE

Medelvärdet på påståendet ”Som helhet fungerar vår skola
bra” ska vara minst 8,0.
De flesta elever trivs bra på våra skolor. Skolorna arbetar
aktivt med likabehandlingsplanen och för att upptäcka
och utreda kränkningar vilket skapar trygghet och trivsel.
Ett bra klimat i klasserna där lärarna jobbar mycket med
inkludering och gemenskap bidrar till ett bra helhetsin-
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tryck av skolan. Införandet av skollegitimation har haft en
lugnande effekt på skolorna.
Målet är uppnått 8,3 (kvinnor 8,3 och män 8,2).
Medelvärdet på påståendet ”På min skola respekterar vi alltid varandra” ska vara minst 7,5.
Det finns ett ständigt pågående värdegrundsarbete i
skolorna. Utbildningar med många gånger en heterogen
elevgrupp (olika kulturer, språk, bakgrunder, planer för
framtiden) kräver stor ödmjukhet och öppenhet i vardagsarbetet. Några skolor planerar för utbildningsinsatser för såväl elever som medarbetare med utgångspunkt i
värdegrundsfrågor och normkritiskt förhållningssätt.
Målet är uppnått 7,7 (kvinnor 7,6 och män 7,9).
Medelvärdet på påståendet ”Ordningen på lektionerna har
varit …” ska vara minst 4,5.
De flesta eleverna på skolan förstår att skolan och undervisningen är viktig och tar ett ansvar för ordning och
arbetsro på lektionerna. I vissa klasser kommer rektorerna att göra klassbesök och samtala med eleverna kring
ordningen på lektionerna. Inom vuxenutbildningen är
ordningen i klassrummet en liten fråga.
Målet är uppnått 4,6 (kvinnor 4,5 och män 4,7).
Medelvärdet på påståendet ”Min möjlighet att delta i planeringen av arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen har varit…” ska vara minst 4,3.
Framgångsfaktorer som skolorna framhåller är en tydlig
organisation av de forum eleverna kan utöva inflytande.
Lärare börjar kurserna med att informera eleverna om
kursinnehåll och betygskriterier och planera kursen till-

18 | ÅRSREDOVISNING 2016

sammans med eleverna. Arbetet med digitala verktyg gör
att eleverna får möjlighet att påverka sin egen inlärning
på ett helt nytt sätt vilket de trivs väldigt bra med. Google
Classroom och liknande ger eleverna större möjlighet att
jobba hemifrån, repetera och vara förberedda. Skolorna
kommer att arbeta med att tydliggöra för eleverna i vilken mån och på vilket sätt det går att påverka arbetssätt,
arbetsformer, examinationsformer samt innehåll i kurser
Målet är uppnått 4,4 (kvinnor 4,3 och män 4,5).

EN SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND OCH BEPRÖVAD
ERFARENHET

Antalet lektorer ska öka.
Gymnasieförbundet har under 2016 haft fyra lektorer
anställda. Våra lektorer har varit bland annat varit aktiva inom engelska ämnet med ett projekt kring ”Digital
Literacy”, språkintroduktion under titeln ”Integration för
nyanlända ungdomar - deras lärande och sociala villkor”
och stöd för lärare på barn- och fritidsprogrammet och
vård- och omsorgsprogrammet i arbetet med forskningsbaserade undervisningsmetoder.
Målet är inte uppnått oförändrat 4 (kvinnor 2 och män 2).
Antalet befattningar som Särskilt Yrkesskickliga Lärare
(SYL) ska öka.
Skolorna har målmedvetet ökat sitt arbete med koppling
till forskning och beprövad erfarenhet och där är SYL:arna viktiga aktörer. De är involverade i kompetensutvecklingen genom att driva pedagogisk utveckling inom och
utom den egna skolan och är med direkt i arbets- och
ämneslagens inre utveckling.
Målet är uppnått från 30 (2015) till 41 (2016) (kvinnor 19 till 23 och
män 11 till 18).
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DIGITAL KOMPETENS

Elevers digitala kompetens ska stärkas.
Den årliga enkätundersökningen visar att 75 % av eleverna inom förbundet anger att deras digitala kompetens
stärkts inom ett 12-månaders perspektiv. Eleverna tycker
att de blivit mer källkritiska och blivit bättre på att göra
presentationer och deras digitala kompetens har stärkts
genom en tydligare struktur från skolledningen och undervisande lärare. Eleverna anser att deras digitala verktyg hjälper dem att strukturera arbetet. Dessutom upplever de att kommunikationen med undervisande lärare
förenklats.
Målet är uppnått.
Lärarnas digitala kompetens ska stärkas.
Viktigaste faktorn för att den digitala kompetensen har
stärkts är att digitaliseringen nu är en naturlig del av
övrig skolutveckling. I SKL:s självskattningsverktyg LIKA
som används av rektorer syns en tydlig indikation på en
ökning när det gäller användande av digitala verktyg i
undervisningen. I sammanställningen av enkäten Digital
kompetens - Lärare uppger lärarna att deras kompetens
har ökat under de senaste 12 månaderna. Lärare vågar pröva nya digitala kompensatoriska hjälpmedel och
genom vissa applikationer har kommunikationen med
eleverna förenklats. Kalmarsunds gymnasieförbund har
tilldelats utmärkelsen Guldtrappan 2016 med motiveringen: ”för ett genomtänkt digitalt skolutvecklingsarbete, långsiktigt drivet hela vägen från ledningsnivån till de
digitala elevcoacherna, med fäste i ett blocköverskridande vision i styrelsen och förankrat i omvärldsorientering.
Med infrastruktur, lärresurser och en innovativ modell

med IKT-pedagoger, pedagogforum, utvecklingsmiljö
och högskolesamarbete genomfört med beställarkompetens.”
Målet är uppnått.

ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE – ATTRAKTIV OCH
KONKURRENSMÄSSIG UTBILDNINGSORGANISATION

Minst 20 % av gymnasieleverna prövar att bli UF-företagare
senast år 2016.
Det är en stor variation mellan programmen och skolorna av hur stor andel av eleverna som använder sig
av UF:s undervisningsmaterial och prövar hur det är att
vara egen företagare under ett år. Eleverna har under
det gångna läsåret prioriterat andra kurser än kursen entreprenörskap som individuellt val. Elever väljer kurser
som ger högskolebehörighet, meritpoäng eller specifika
yrkeskunskaper i stället. Skolorna genomför förändringar
i timplanerna och kursen entreprenörskap blir obligatorisk för elever på flera utbildningsvägar och för andra
görs det individuella valet med inriktning mot UF mer
attraktivt bl.a. genom information från aktiva UF-företagare. UF-koordinatorn på de enskilda skolorna har ett
stort ansvar här. Dessa åtgärder kommer att få genomslag läsåret 17/18.
Det finns många sätt att jobba entreprenöriellt som är
ett av skolans viktiga mål. Skolorna har ett omfattande
entreprenöriellt lärande inom flera program. Området ingår i de centrala innehållen i respektive ämne/kurs och
eleverna jobbar mycket entreprenöriellt utan att driva ett
UF-företag.
Målet är inte uppnått 17 % (kvinnor 22 % och män 5 %).
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Antalet uppdragsutbildningar som gymnasieförbundet producerar ska öka.

I samarbete med och på beställning av Kunskapsnavet
och Borgholms kommun har under året förbundet bedrivit utbildning mot väktare, storkök, restaurang, frisör, fordonsmekaniker – tunga fordon, bilplåtslagare,
byggnadsträarbete, måleri samt vård och omvårdnad.
Branscherna och kommunerna efterfrågar medarbetare
inom dessa områden vilket gör att fler visar intresse av att
studera. Våra utbildningar samt sättet att stödja eleverna
som går hos oss har ett bra rykte.
Målet är uppnått från åtta 2015 till tolv 2016

INTEGRATION

Medelvärdet på trivselenkätens påstående ”På min skola
respekterar vi varandra oavsett etnisk bakgrund” ska vara
minst 7,5.
Under de senaste åren har förbundet tagit emot ett stort
antal nyanlända elever på väldigt kort tid. Värdegrunds-,
likabehandlings- och integrationsarbetet är ständigt
närvarande men utsätts i och med detta för större påfrestningar. Skolorna intensifierar likabehandlings- och
integrationsarbetet. Flera skolor har bl.a. genomfört gemensamma aktiviteter - matlagning, bakning, dans m.m.
för att främja integrationen av nyanlända elever.
Målet är uppnått 7,5 (kvinnor 7,5 och män 7,6).
Antalet elever som får studiehandledning på modersmålet
ska öka.
Ökningen är blygsam från en låg nivå föregående år.
Gymnasieförbundet har under 2016 startat ett samarbete med Ronneby kommun för att kunna ge studiehandledning på flera språk och i flera ämnen. Under hösten
har det testats i liten skala för att under vårterminen 2017
utökas och omfatta fler ämnen och språk. Genom att få
ett helhetsperspektiv i förbundet på nyanländas lärande kan former förhoppningsvis hittas, då detta är något
skolorna i förbundet måste samverka kring. Flera skolor
kompletterar studiehandledningen med språkstödjare i
framför allt språkintroduktionsklasserna och SFI-grupper.
Målet är uppnått
Flexibiliteten, kvaliteten och individanpassningen inom
SFI-undervisningen ska öka.
Det pågår ett ständigt arbete utifrån våra prioriterade
mål och personalen tränar på att se möjligheter i alla
lägen. Många av SFI-eleverna är välutbildade och vill inget hellre än att lära sig svenska så fort som möjligt för att
sedan gå ut i arbetslivet alternativt studera på högskola/universitet eller annan utbildning. Många börjar läsa
flera kurser inom komvux medan de fortfarande lär sig
svenska. En del på grundläggande nivå andra på gymnasial nivå eller både och. SFI-studier kan även kombineras
med praktik.
Målet är uppnått
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PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE
Rutin för patientsäkerhetsarbetet inom Kalmarsunds
gymnasieförbund finns dokumenterad i verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats (EMI). Verksamhetsplanen har reviderats under 2016.
Rapportering av risker, tillbud och negativa händelser
är en stående punkt på dagordning i EMIs yrkesnätverk
som träffas 1 ggr/månad. Under året har det inkommit
24 avvikelserapporter till verksamhetschefen. 19 av dem
är relaterade till det digitala journalsystemet PMO. Det
har varit inloggningsproblem, problem med funktionen
i kringutrustning samt driftsavbrott. En ny upphandling
av serverdrift är genomförd med tydlig kravspecifikation.
Trots detta kvarstår problemen. Alla skolsköterskor uppmanas att skicka kopia på avvikelser till systemansvarig
på Barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar för information. Möte med systemleverantören är planerat till våren
2017 med syftet att konkret påtala brister och ställa krav
på åtgärder. Två avvikelser handlar om dokumentation
i journal på fel elev. I båda fallen gjordes rättelse omgående enligt befintlig rutin. Ytterligare åtgärder bedöms
inte vara aktuella. Tre avvikelser gäller brist på utrustning
såsom skrivare, telefon osv. samt en avvikelse gällande
för liten dimension av skolsköterskeresurs. Samtliga avvikelser är åtgärdade. Utökning av skolsköterskeresurs har
skett både på Ölands gymnasium och på Lars Kaggskolan
samt planerad utökning på Jenny Nyströmsskolan där rekrytering sker under januari 2017. Den verksamhetsspecifika metodboken revideras löpande för att överensstämma med aktuell lagstiftning och underlätta i det dagliga
arbetet. En länsövergripande metodbok är framtagen
och tillgänglig för förbundets skolhälsovård. Samordnande skolsköterskor och skolläkare i länet träffas 1 gång per
termin.
Vaccinationsmottagningen på Lars Kaggskolan har efter
starten 2012/2013 blivit en del av ordinarie verksamhet
inom EMI. Under året har ytterligare en vaccinationsmottagning inrättats på Ölands gymnasium. Där har förstärkning av skolsköterskeresurs genomförts. Flyktinghälsan
och smittskyddet har hög belastning vilket innebär att
förbundet har fått ändra rutinerna i samband med vaccinationer. Det innebär att skolsköterskan gör tidiga häl-

sosamtal, med hjälp av tolk, där information om vaccinationsstatus fastställs och vaccinationsordination görs
av skolläkare. Rutiner för säker hantering finns och följs.
Alla vaccinationer dokumenteras i PMO och Inera. Samtliga elever inom fordons- och transportprogrammet och
bygg- och anläggningsprogrammet inriktning måleri har
genomgått spirometriundersökning och obligatorisk
läkarbedömning. Eleverna inom Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet är, enligt rekommendation från socialstyrelsen och krav från Kalmar
kommun, screenade för tuberkulos inför praktik i kommunal verksamhet.
All personal inom EMI har adekvat utbildning och arbetar utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Samtliga skolsköterskor har utöver grundutbildning en
specialisering för arbete inom skolan inklusive vaccinationsbehörighet. Samtliga skolsköterskor deltar i den
årligen återkommande Skolsköterskekongressen som
anordnas av Riksföreningen för skolsköterskor. Styrelsen
för Kalmarsunds gymnasieförbund lägger stor vikt vid
att säkerställa att all personal inom EMI får kontinuerlig
och likvärdig fortbildning för att upprätthålla lagstadgat
kompetenskrav kopplat till legitimerade yrkesgrupper.
EMIs nätverksträffar har innehållit fortbildningsinsatser inom ortopedi, smittskydd och infektionssjukdomar,
insatser för barn till psykiskt sjuka föräldrar samt journalgranskning kollegialt. Nätverket har fått information
från Barn- och ungdomshälsan samt haft nätverksträffar
med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). EMI har haft
två utvecklingsdagar med temat ”Mångkulturell kompetens” och
”Motiverande samtal (MI)”. Skolsköterskorna har regelbunden
handledning av legitimerad psykolog.
Elever och närstående involveras i patientsäkerhetsarbetet genom samråd vid akuta ärenden där medgivande
alltid krävs från vårdnadshavare/myndig elev vid planering och genomförande av åtgärder. Dialog förs med
vårdnadshavare/myndig elev, rektor och övrig elevhälsa
vid enskilda elevärenden.
Samtliga mål i verksamhetsplanen är uppnådda
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PERSONALFÖRHÅLLANDEN
Personalvolymen (arbetad tid) uppgick 2016 till 558,7
årsarbetare. En stor del av ökningen av personalvolymen
beror bland annat på att verksamheten för ensamkommande flyktingbarn har vuxit.

ANTAL ANSTÄLLDA

Tillsvidare- och visstidsansställda
Under 2016 ökade antalet medarbetare mer än under de
närmast föregående åren. I december 2016 uppgick antalet medarbetare till 589, en ökning under året med 37
personer.
Antalet tillsvidareanställda uppgår till 511 jämfört med
489, år 2015. Det är en ökning med 4,5 procent jämfört
med föregående år. Denna ökning kan ses främst inom
yrkesgruppen SFI-lärare (Svenska för invandrare).
Antal medarbetare med tidsbegränsade månadsavlönade anställningar har ökat med 15 personer (totalt 78
personer) 2016.
Könsfördelning
Av förbundets tillsvidareanställda är 65 procent kvinnor,
vilket innebär en ökad andel sedan 2015 (1,4 procentenheter). Inom förbundets yrkeskategorier är det dock
svårt att få sökande från det underrepresenterade könet,
vilket försvårar möjligheten att upprätthålla en jämn
könsfördelning.
Totalt arbetade 330 kvinnor och 181 män i förbundet vid
årsskiftet. I förhållande till föregående år har antalet kvinnor ökat med 19 personer och antalet män ökat med 3.
Andel män som är visstidsanställda, 47 procent, är fortfarande underrepresenterade i förbundet men dock en
ökning med 5,7 procentenheter jämfört med tidigare år.
Timavlönad personal
Antalet timavlönade är oförändrat med 12,5 årsarbetare i
jämförelse med år 2015.
Årsarbetare
Vid omräkning till årsarbetare utifrån anställdas sysselsättningsgrader motsvarade 589 månadsanställningar
558,7 heltidstjänster i förbundet år 2016 vilket är en total
ökning med 36,0 årsarbetare (6,9 procent) i jämförelse
mot föregående år.
Ålder
Den genomsnittliga medelåldern hos de tillsvidareanställda medarbetarna har inte förändras nämnvärt utan
är 47,9 år jämfört med 48,2 året innan. Den genomsnitt-
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liga anställningstiden för tillsvidareanställda har sjunkit
12,3 år (2015 13,1 år).
Åldersfördelning bland anställda
Antalet tillsvidareanställda inom respektive åldersgrupp
är förhållandevis oförändrad jämfört med 2015. Majoriteten av de anställda befinner sig i åldersgruppen 30-49
år (50,9 procent). Medarbetare under 29 år utgör 2,9 procent av förbundets tillsvidareanställda, vilket är en liten
ökning från föregående år (0,9 procentenheter). Andelen
av de tillsvidareanställda som har fyllt 61 och är äldre var
12,1 procent 2016. Totalt var det 62 anställda i åldersgruppen 61-65 år. I åldersgruppen 65 + var andelen medarbetare 0,2 procent (1 medarbetare).
Arbetstid
Andelen tillsvidareanställda med heltidstjänst, enligt den
anställdes anställningsavtal, har ökat i förhållande till förra året (90,4 procent 2016/89,9 procent 2015). Cirka 58
procent av kvinnors tjänster är heltidstjänster och cirka
33 procent är männens.
Genomsnittlig sysselsättningsgrad
Genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställd personal enligt avtal är nu uppe i 96,9 procent av
heltidstidsmåttet vilket innebär en något högre andel sedan föregående år (96,5 procent). Mäns sysselsättningsgrad minskade med 0,6 procentenheter till 96,7 procent
jämfört med 2015 medan kvinnor ökade med 0,9 procentenheter till 97,0 procent.
Den faktiska genomsnittliga sysselsättningsgraden efter
avdrag för partiella ledigheter (tjänstledighet, föräldraledighet och studieledighet) för aktiva månadsavlönade
är 93,4 procent för kvinnor och 93,6 procent för männen.
Kvinnors faktiska sysselsättningsgrad är 2,2 procentenheter lägre jämfört med anställningsavtal (95,6 procent)
och männens uppvisar en minskning med 2,4 procentenheter (avställningsavtal 91,2 procent).

PERSONALOMSÄTTNING
Under 2016 avslutade 45 tillsvidareanställda medarbetare sin anställning inom förbundet. Det ger en personalomsättningen på 9,1 procent vilket är en ökning med 2,7
procentenheter jämfört med 2015. På egen begäran avslutades 33 av 45 anställningar vilket var 14 fler än 2015.
Ökningen förekom främst inom yrkeskategorin lärare.
Personalomsättning i sig behöver inte vara något negativt eftersom det också är en förutsättning för att såväl
förbundet som individen ska ha möjlighet att utvecklas.
En hög personalomsättning kan dock leda till stora om-
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Vid uppsägning på grund av arbetsbrist tar Kalmarsunds
gymnasieförbund hjälp av det partgemensamt stiftade
stiftelsen Omställningsfonden. Omställningsfondens
uppdrag är att stödja och hjälpa tidigare anställda inom
förbundet som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist.
Deras fokus är att hjälpa varje tidigare anställd till ett nytt
jobb genom individanpassade handlingsplaner som skapar aktivitet och engagemang.
Omställningsfonden finansieras genom Sveriges kommuner och landstings medlemmar betalar årspremier
motsvarande 0,1 procent av den totala årliga lönesumman. Kalmarsunds gymnasieförbund nyttjande av
fondens tjänster har varit låg under de senaste åren på
grund av färre uppsägningar.
Rekryteringar
Under 2016 har rekrytering varit en större arbetsuppgift
än vanligt. Det stora antalet nyanlända barn/elever gör
att konkurrensen mellan kommunerna om behörig personal har ökat kraftigt.
Antalet annonser som lagts ut under året uppgår till 98,
en ökning med cirka 30 procent sedan 2015. Hur många
av dessa som är ompubliceringar på grund av sviktande
rekryteringsunderlag går ej att fastställa, men ökningen
kan vara ett tecken på den svåra rekryteringssituation flera av enheterna befinner sig i.
PERSONALOMSÄTTNING
PROCENT

ANTAL

ANTAL

ÅR

2016

2016

2015

Personalomsättning inkl
pension

9,1 %

45

32

- därav egen begäran

6,6 %

33

19

- därav pension

2,4 %

12

13

kostnader i form av ökad arbetskraftskostnad såsom
upplärning och rekrytering av ny personal.
För att kunna analysera och ge möjlighet att utveckla
organisationen samt att upptäcka eventuellt ohälsofaktorer, så är det viktigt att genomföra systematiska
avgångssamtal i samband med att en anställd avslutar
sin anställning. Syftet är att ta tillvara medarbetarens erfarenheter, upplevelser om verksamheten samt följa upp
orsak till varför personen slutar.
Omställning
Omställning av medarbetare kan komma i fråga som
följd av förändring av verksamheter på grund av exempelvis förändrat uppdrag eller förändrade förutsättningar. I första hand sker omställningen genom förflyttning av
medarbetare, i andra hand kan uppsägning på grund av
arbetsbrist bli aktuell. En omplacering föregås alltid av en
omplaceringsutredning.

PENSIONSPROGNOS

Pensionsåldern är rörlig mellan 61 och 67 år. Under 2016
avgick 12 medarbetare med pension varav 4 medarbetare valde att gå det året de blev 65 år samt ytterligare 7
personer som hade valt att gå i pension då de var 64 år
respektive 66 år. En medarbetare uppnådde pensionsåldern 67 år vid avgång.
Inom kommande femårsperiod, 2017-2021, förväntas 72
anställda att gå i pension, om de väljer att gå i pension
det året de blir 65 år. Mellan perioden 2017 och 2021
kommer 14 procent av förbundets tillsvidareanställda att
gå i pension.
Det är främst kategorin pedagogisk assistent som har
stora pensionsavgångar men även yrkesgruppen studieoch yrkesvägledare och SFI-lärare kommer att gå i pension de kommande åren.
För att säkra att rätt kompetens finns inom förbundets
verksamheter är det viktigt att inventera kommande behov, inventera vilken kompetens som finns i förbundet
och utifrån klyftan identifiera vilka insatser som behöver

ÅRSREDOVISNING 2016 | 23

94

Personalförhållanden |

göras. Kalmarsunds gymnasieförbund håller på att ta
fram en strategisk kompetensförsörjningsmodell som
ska vara ett stöd i framtida rekrytering,
Pensionsavgångar är en faktor för att bedöma framtida
rekryteringsbehov. Till det tillkommer bedömning av
personalomsättning. Antal externt annonserade tjänster var 98 stycken under 2016, varav den större delen var
tidsbegränsade.

FRISKNÄRVARO

Kalmarsunds gymnasieförbunds definition av frisknärvaro är en medarbetare som har inga sjukdagar på ett år.
Andelen medarbetare som uppfyller det kriteriet har
minskat till 45,8 procent från 2015 års nivå, 46,6 procent.
Nivån skiljer sig åt mellan könen där båda har en minskad
närvaro under 2016. Andelen kvinnor med noll sjukdagar under 2016 var 39,1 procent vilket kan jämföras med
39,9 procent under 2015. Motsvarande siffra för männen
var på 57,9 procent vilket kan jämföras med 58,9 procent
under 2015.
FRISKNÄRVARO

2016

ANTAL FRISKA
JAN-NOV

ANTAL PERSONER
JAN-NOV

FRISKNÄRVARO
JAN-NOV

242

528

45,8 %

Alla kön
Man

110

190

57,9 %

Kvinna

132

338

39,1 %

ANTAL FRISKA
JAN-NOV

ANTAL PERSONER
JAN-NOV

FRISKNÄRVARO
JAN-NOV

Alla kön

238

511

46,6 %

Man

106

180

58,9 %

Kvinna

132

331

39,9 %

FRISKNÄRVARO

2015

SJUKFRÅNVARO
För 2016 var den totala sjukfrånvaron 3,7 procent i förbundet som är mycket lågt jämfört med rikssnittet för
2015 som låg på 7,0 procent. Minskningen beror främst
på att sjukfallens längd har minskat.
Försäkringskassans rapporter gällande Kalmarsunds
gymnasieförbund som visar på fortsatt låg nivå på sjukfrånvaro, vilket är positivt.
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OBLIGATORISK REDOVISNING AV SJUKFRÅNVARON
Tabellen Sjukfrånvaro (se tabell nästa sida)
Det är lagreglerat att årsredovisningen ska innehålla obligatorisk sjukfrånvaroredovisning utifrån särskilt anvisat
beräkningsunderlag (inklusive tidsbegränsat anställda
som är timavlönade).
Sjukfrånvaro i procent
Sjukfrånvaron i procent redovisas förhållande till tillgänglig ordinarie arbetstid beräknat i timmar.
Totalt har sjukfrånvaron ökat med 0,1 procentenheter för
förbundet och uppgår till 3,7 procent jämfört med 2015. I
likhet med riket i övrigt var sjukfrånvaron i förbundet högre för kvinnor än män och ökade med högre ålder. För
kvinnorna är sjukfrånvaron 4,4 procent och för männen
2,4 procent.
Sjukfrånvaro per åldersgrupp
Sjukfrånvaron redovisas också per åldersgrupp i tre olika
åldersgrupperingar; under 29 år, 30-49 år samt över 50 år.
Båda åldersgrupperna 29 år och yngre och 30-49 år har
haft en minskning från föregående år. De som är äldre
än 50 år har haft en ökning med 0,8 procentenheter till
5,1 procent (2015 4,3 procent). Sjukfrånvaron för medarbetare yngre än 29 år har minskat mest i förbundet, 1,8
procentenheter.
Sjukfrånvaro över 60 dagar
Andelen sjuka över 60 dagar eller mer är ett nyckeltal kopplat till långtidssjukskrivning som gymnasieförbundet enligt lag ska redovisa som arbetsgivare.
Andelen av långtidssjukskrivningar över 60 dagar utgör
1,3 procent av den totala sjukfrånvaron (3,7 procent). Det
är andelen långtidssjukskrivna över 60 dagar som har
haft högst procentuell minskning under 2016 med 2,6
procent till totalt 39,2 procent.
Chefer arbetar med individuella rehabiliteringsplaner för
medarbetare i risk för långtidssjukskrivning och för dem
som redan är långtidssjukskrivna.
Jämställdhet
Förbundets systematiska arbete med jämställdhet,
mångfald och mänskliga rättigheter fortsätter utifrån
intentionerna i förbundets Jämställdhetsplan 2015-2018
för personal och elever. Enheterna arbetar systematiskt
med likabehandling och att främja personalens och
elevers lika rättigheter. Genom att bland annat ta fram
könsuppdelad statistik blir det möjligt att göra konse-

95

| Personalförhållanden

SJUKFRÅNVARO
REDOVISNING AV SJUKFRÅNVARO ENLIGT LAGEN OM KOMMUNAL REDOVISNING
RIKSNIVÅ
MEDELVÄRDE
2015
2015

NYCKELTAL

I FÖRHÅLLANDE TILL...

2016

1. Totalt sjukfrånvaro

sammanlagd tillgänglig arbetstid

3,7%

3,6%

7,0%

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

total sjukfrånvarotid

39,2%

41,8%

48,8%

3. Summa sjukfrånvarotid för
kvinnor

sammanlagd tillgänglig arbetstid för
kvinnor

4,4%

4,5%

7,7%

4. Summa sjukfrånvarotid för män

sammanlagd tillgänglig arbetstid för
män

2,4%

2,2%

4,3%

5. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre

sammanlagd tillgänglig arbetstid i
åldersgrupp 29 år och yngre

1,9%

3,7%

5,3%

6. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år

sammanlagd tillgänglig arbetstid i
åldersgruppen 30-49 år

2,5%

3,0%

6,7%

7. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre

sammanlagd tillgänglig arbetstid i
åldersgruppen 50 år eller äldre

5,1%

4,3%

7,7%

kvensbedömningar och planera insatser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Medvetenheten om genusfrågor
har ökat, vilket ger avtryck i den dagliga verksamheten.
Arbetsgivare ska vart tredje år kartlägga och analysera
lönesystemet i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra
osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Från
och med den 1 januari 2017 återinförs kravet på årlig lönekartläggning.
Kalmarsunds gymnasieförbund har kartlagt och analyserat sin lönestruktur för år 2015. Utifrån resultatet konstaterades att det förs en jämställd lönepolitisk utveckling
och det upptäcktes inga osakliga skillnader i lönen mellan könen bland de olika yrkesgrupperna. Lönekartläggning för år 2016 kommer att ske under våren 2017.

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

I syfte att ha en frisk och hälsosam personal, subventionerar
förbundet friskvård med 1 000 kronor per anställd och år.
Friskvårdsbidraget kan användas till valfri friskvårdsaktivitet,
som inom ramen för vad som enligt gällande skattelagsstiftning är tillåtet för arbetsgivaren att erbjuda skattefri förmån.
Det finns även möjlighet för medarbetare i förbundet att
ta ut en friskvårdstimme per vecka på betald arbetstid om
verksamheten tillåter det.
Av förbundets månadsavlönade har 185 personer (31 procent) nyttjat friskvårdsbidraget år 2016 vilket är en ökning
med 6 procent jämfört med föregående år 25 procent.
Anställda inom förbundet har också möjligheten att utnytt-

ja olika erbjudanden och delta i olika aktiviteter inom motion, friluftsliv, kultur och idrott anordnat av Aktiv Liv genom
att visa upp ett aktivitetskort som delas ut vid anställningstillfället.
Representanter från förvaltningar i Kalmar kommun, gymnasieförbund och fackliga organisationer ingår i ett friskvårdsnätverk. Friskvårdsnätverket planerar och arrangerar
aktiviteter som riktar sig till alla kommunanställda och anställda inom gymnasieförbundet.
Årlig uppföljning av det systematiskt arbetsmiljöarbetet
En årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
genomförs på varje enhet. Syftet med uppföljningen är att
ta reda på hur arbetsmiljöarbetet fungerat under det senaste året, identifiera eventuella förbättringar och att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften om
systematiskt arbetsmiljöarbete. Uppföljningen sker via ett
webbaserat frågeformulär som grundar sig på Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1. Formuläret besvaras av chefer,
rektorer och skyddsombud. Enheternas sammanställningar
ska behandlas i respektive samverkansgrupp vilket eventuellt leder till handlingsplan för förbättringsområden.
Bedömningen av resultatet av den årliga uppföljningen:
• Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs tillfredsställande utifrån skriften om SAM (AFS 2001:11), men att vissa
områden behöver förbättras.
• De behov av förbättringar som respektive enhet identifierat kommer att dokumenterats i handlingsplan.
• Det är viktigt att enheterna forsätter arbetet med att integrera det systematiska arbetsmiljöarbetet i planering och
uppföljning av verksamheten

Medarbetarenkät

ÅRSREDOVISNING 2016 | 25

Personalförhållanden |

Personalenkäten är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet i förbundet.
Syftet med en personalenkät är att få kunskap och synliggöra utvecklingsområden inom organisationen. Enkäten är ett verktyg för förbättring och ger förbundet en
möjlighet att följa utvecklingen över tid, samt att ha ett
bra analysunderlag för strategiskt och individuellt medarbetar-/verksamhetsarbete.
Enkäten innehåller 50 frågor och 10 frågeområden (faktorer) inom kompetens och utveckling, medarbetarskap, arbetsmotivation, information, arbetssätt och mål,
kommunikation och arbetsgemenskap, ledarskap, medarbetarsamtal och arbetsbelastning. Faktorerna bildar
tillsammans NMI (Nöjd medarbetarindex). NMI visar det
övergripande resultatet i undersökningen och är ett aggregerat värde som byggs upp av resultaten för de olika
faktorerna. Förutom NMI redovisas även resultatet för
HME (Hållbart medarbetarengagemang) som omfattas
av nio frågor om motivation, ledarskap och styrning från
Sveriges kommuner och landsting (SKL). Detta medför
att förbundet inom dessa frågeområden har en möjlighet att jämföra med andra kommuner.
Medarbetarenkäten genomfördes under veckorna 4143 2016 med ett ökat deltagande. Procentuellt svarade
80,4 procent av förbundets medarbetare vilket är en hög
svarsfrekvens. Kalmarsunds gymnasieförbund samarbetar med Kalmar kommun i år vilket innebär att frågorna
som är framtagna av Kalmar kommun påverkar jämförbarheten med tidigare år men kvalitén på resultatet har
förbättrats. Resultatet som förmedlas här är ett resultat
för hela förbundet.
Kort sammanfattat upplevde medarbetarna att arbetet
var meningsfullt och att de kände sig väl insatta i arbetsplatsens mål, samt att medarbetarna visste vad som förväntas av dem i deras arbete/arbetsroll. Medarbetarnas
psykosociala arbetsmiljö visar goda resultat kring stämningen på arbetsplatserna men medarbetarna skulle
vilja ha mer återkoppling och uppskattning för deras
arbetsinsatser från deras chef. Medarbetarna önskar mer
stöd av chefen vid eventuella uppkomna problem. Arbetsklimatet uppfattas totalt sett som god men arbetsbelastningen upplevs för hög.
Nöjd medarbetarindex NMI för kommunen med förbund och bolag är 4 på en femgradig skala.
Hållbart medarbetarengagemang HME för Kalmar kommun med förbund och bolag är 4,2.
Fokusområden kommer att tas fram i samverkan med
lokal samverkansgrupp efter att enkätresultatet presenteras på varje enhet vilket kan medföra att eventuella
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handlingsplaner för åtgärder upprättas.
Försäkringskassan
Regeringen har som mål att sjukpenningtalet ska uppgå
till högst 9,0 dagar vid utgången av 2020 i riket. Sjukpenningtalet har historiskt varierat väldigt kraftigt. Sedan
2010 har det ökat med 80 procent. Sjukpenningtalet
ökar inte längre utan har nu legat på samma nivå sedan
juli 2016.
I hela riket är sjukpenningtalet i november 2016, 10,8 dagar vilket är 0,4 dagar högre än ett år tidigare och oförändrat jämfört med oktober 2016. För Kalmar kommun
är sjukpenningtalet 11,3 dagar under oktober månad.
I jämförelse med närliggande kommuner vid samma
tidpunkt är sjukpenningtalet lägst i Vimmerby med 9,9
dagar och högst i Torsås med 14,2.
Definition av måttet sjukpenningtal
Antal utbetalda frånvarodagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad i åldrarna
16-64 år exklusive försäkrade med hel sjukersättning eller aktivitetsersättning under en 12 månadsperiod.
Arbetsmiljöenheten (fd Kommunhälsan)
Kommunhälsan byter namn till arbetsmiljöenheten för
att på ett bättre sätt beskriva vad de arbetar med.
Arbetsmiljöenhetens huvuduppgift är att ge Kalmar
kommuns förvaltningar, kommunala bolag och andra
kunder stöd i förebyggande arbetsmiljö-, rehabiliterings- och hälsofrämjande arbete. Arbetsmiljöenheten
är också en aktiv part när det gäller uppföljning av arbetsskador och medverkar vid arbetslivsinriktad rehabilitering.
Kalmarsunds gymnasieförbunds samarbete med arbetsmiljöenheten under 2016 har präglats av fortsatt fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Totalt
har 211 timmar nyttjats som inkluderar 33,6 procent av
främjande, 54 procent av förebyggande och 12,4 procent av rehabiliterande karaktär (rehabiliteringsmöte,
avstämningsmöte, arbetsförmågabedömning, läkarutlåtande om hälsotillstånd).
Sammanlagt har 63 personer besökt arbetsmiljöenheten. Det är fortfarande övervägande kvinnor som besöker kommunhälsan (60 procent) men i jämförelse med
2015 är det en minskning med 2 procentenheter (62
procent) medan männen uppvisar en ökning till 40 procent (2015 38 procent). Den största ökningen är inom
förbyggande insatser (individuella hälsosamtal, konsultation grupputveckling, informationsträffar) som har
ökat med 14,7 procent från föregående år (39,3 procent).
Arbetsskador
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Arbetsgivaren är skyldig att utreda orsakerna till olyckor,
sjukdomar och allvarligt tillbud i arbetet. Därför är det
viktigt att systematiskt undersöka och analysera arbetsskador och tillbud som anmäls, vad som ska åtgärdas
och hur arbetsgivaren förebygger att andra personer
inte drabbas.
I förbundet finns rutiner för hur arbetsskador och tillbud rapporteras och utreds. Under hösten 2016 skulle
ett webbaserat rapporteringssystem i samarbete med
Kalmar kommun införas för att underlätta anmälan och
uppföljning av tillbud. Detta system har blivit försenat
på grund av Kalmar kommuns upphandling med en ny
leverantör. Det webbaserade systemet ska ersätta det tidigare blankettsystemet. Arbetsskada anmäls till Försäkringskassan och AFA av arbetsgivaren i samarbete med
den anställde och skyddsombudet på arbetsplatsen.

| Personalförhållanden

ket är 9 färre än föregående år (21 stycken). Den vanligaste anmälningsorsaken av arbetsskada var fallolycka
hos personal och elever. Därefter kom kläm- och lyftskada som skadeorsak.
Antalet anmälda tillbud har ökat i förbundet. Under året
inkom 16 anmälningar vilket är en ökning med 5 stycken.
Arbetsmiljöhändelser som var direkt relaterade situationer med hot och våld minskade marginellt under 2016
och uppgick till 8 tillbudsanmälningar. Jämfört med 9
året innan. Insatser för att förhindra/minska antalet hotoch våldsärenden pågår ständigt (handlingsplan mot
hot och våld finns).

Under året inkom 12 anmälningar om arbetsskador, vil-
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PERSONALMÅTT
ÖVERSIKT
ANTAL ANSTÄLLDA
Årsarbetare totalt
Månadsavlönade
Andel kvinnor och män av
månadsavlönade
Tillsvidareanställda
Andel kvinnor och män av
tillsvidareanställda

2016
TOTALT KVINNOR
559

354

TOTALT
523

327

204

MÄN
195

2014
TOTALT KVINNOR
520

MÄN

332

188

589

371

218

552

348

204

551

352

199

100 %

63 %

37 %

100 %

63,0 %

37,0 %

89,7 %

90,3 %

88,4 %

511

330

181

489

311

178

494

318

176

100 %

65 %

35 %

100 %

63,6 %

36,4 %

100 %

64,4 %

35,6 %

78

41

37

63

37

26

57

34

23

100 %

53 %

47 %

100 %

58,7 %

41,3 %

100 %

59,6 %

40,4 %

24 821

15 791

9 031

24 706

16 231

8 475

23 874

14 885

8 988

12,5

8,0

4,5

12,5

8,2

4,3

12,1

7,6

4,5

47,9

47,7

48,3

48,2

48,2

48,3

48,5

48,6

48,3

Visstidsanställda
Andel kvinnor och män av
visstidsanställda

MÄN

2015
KVINNOR

TIMAVLÖNADE
Arbetade timmar
Antal timmar omräknat till
årsarbetare

MEDELÅLDER
Tillsvidareanställda

SYSSELSÄTTNINGSGRAD - TILLSVIDAREANSTÄLLDA
Genomsnittlig syssels.grad

96,9 %

97,0 %

96,7 %

96,5 %

96,1 %

97,3 %

96,2 %

95,5 %

97,3 %

Andel av heltidstjänst av tillsvidareanställda

90,4 %

89,7 %*

91,7 %**

89,9 %

88,1%*

93,3 %**

88,5 %

86,2 %*

92,6 %**

Andel av heltidstjänst av visstidsanställda

53,2 %

48,8 %*

57,9 %**

56,5 %

52,8 %*

61,5 %**

51,7 %

54,1 %*

47,8 %**

2,6 %

1,1 %

1,4 %

1,9 %

0,6 %

ARBETSTID ENLIGT ANSTÄLLNINGSAVTAL

ÅLDERSFÖRDELNING I PROCENTUELL ANDEL TILLSVIDAREANSTÄLLDA
Ålder
<29

2,9 %

2,2 %

0,8 %

2,0 %

30-49

50,9 %

34,2 %

16,6 %

50,4 %

52,1 %

47,2 %

49,4 %

49,1 %

50,0 %

50-67

46,2 %

28,2 %

18,0 %

47,6 %

45,3 %

51,7 %

49,2 %

49,1 %

49,4 %

PENSION
Pensionsavgångar

12

5

7

13

11

2

13

9

4

PERSONALOMSÄTTNING
inkl. egen begäran och pension

9,1 %

7,9 %

11,2 %

6,4 %

7,8 %

3,9 %

4,7 %

3,6 %

1,1 %

egen begäran

6,6 %

6,3 %

7,3 %

3,8 %

4,4 %

2,8 %

2,0 %

1,8 %

0,2 %

pension

2,4 %

1,6 %

3,9 %

2,6 %

2,2 %

0,4 %

2,6 %

1,8 %

0,8 %

Antal externt/internt annonserade tjänster
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74

* Andel procent av kvinnors heltidstjänster.
** Andel procent av mäns heltidstjänster.
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| Elevernas försthands val/Organisation

ELEVERNAS FÖRSTAHANDSVAL/ORGANISATION
EXKL GYMNASIESÄRSKOLAN OCH INTRODUKTIONSPROGRAMMEN
PROGRAM LÄSÅR 2016/2017

ORGANISATION

BEHÖRIGA
1-A HANDSVAL

ANTAGNA EFTER
RESERVANT.

Barn- och fritidsprogrammet, JN

76

39

56

Barn- och fritidsprogrammet, fritid och hälsa, gymnasielärling, JN

2

0

0

Barn- och fritidsprogrammet, pedagogiskt arbete, gymnasielärling, JN

2

2

2

Bygg- och anläggingsprogrammet, LK

52

39

49

Bygg- och anläggingsprogrammet, husbyggnad, gymnasielärling, JN

2

1

1

Bygg- och anläggingsprogrammet, måleri, gymnasielärling, JN

2

0

0

Bygg- och anläggningsprogrammet, plåtslageri, gymnasielärling, JN

2

0

0

El- och energiprogrammet, LK

66

66

63

El- och energiprogrammet, automation, gymnasielärling, JN

2

0

0

El- och energiprogrammet, dator- och kommunikationsteknik , gymnasielärling, JN

2

1

0

El- och energiprogrammet, elteknik, gymnasielärling, JN

2

1

2

El- och energiprogrammet, energiteknik, gymnasielärling, JN

2

0

0

Ekonomiprogrammet, ST

96

128

128

Estetiska programmet, bild och formgivning, JN

24

18

19

Estetiska programmet, dans, JN

8

1

0

Estetiska programmet, estetik och media, JN

26

27

22

Estetiska programmet, musik, JN

16

6

12

Estetiska programmet, teater, JN

10

10

9

Fordons- och transportprogrammet, LK

18

20

18

Fordons- och transportprogrammet, lastbil och mobila maskin, gymnasielärling, JN

2

0

0

Fordons- och transportprogrammet, personbil, gymnasielärling, JN

2

2

2

Handels- och administrationsprogrammet, ST

26

13

20

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

2

1

0

Hotell- och turismprogrammet, JN

26

19

20

Hotell- och turismprogrammet, hotell och konferens, gymnasielärling, JN

2

0

0

Hotell- och turismprogrammet, turism och resor, gymnasielärling, JN

2

0

0

Hantverksprogrammet, frisör, LK

18

13

15

Hantverksprogrammet, frisör, gymnasielärling, JN

2

0

0

Hantverksprogrammet, hår - och makeupstylist, LK

18

9

15

Hantverksprogrammet, hår - och makeupstylist, gymnasielärling, JN

2

0

0

Naturvetenskapsprogrammet, JN

64

36

39

Naturvetenskapsprogrammet, LK

96

85

95

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, JN

43

32

38

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

2

0

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, färskvaror, gymnasielärling, JN

2

0

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, kök och servering, gymnasielärling, JN

2

1

0

Samhällsvetenskapsprogrammet, ST

128

109

125

Samhällsvetenskapsprogrammet BET ledarskap och idrott, ST

32

47

32

Samhällsvetenskapsprogrammet BET räddning och säkerhet, ST

32

22

27

forts. nästa sida.
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Teknikprogrammet, LK

96

104

96

VVS- och fastighetsprogrammet, LK

14

9

12

VVS- och fastighetsprogrammet, VVS, gymnasielärling, JN

2

0

0

Vård- och omsorgsprogrammet, JN

34

23

26

Vård- och omsorgsprogrammet, gymnasielärling, JN

2

2

2

929

806

838
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER FRÅN VÅRA
SKOLOR/ENHETER 2016
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AXEL WEÜDELSKOLAN & MJÖLNERGYMNASIET

AXEL WEÜDELSKOLAN
BYGGD: År 1997
ANTAL SKOLENHETER: 2
ANTAL PERSONAL: 57
ANTAL ELEVER: 922
UTBILDNINGAR: Grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, Svenska för invandrare (SFI), Lärvux,
Uppdragsutbildningar.
SKOLLEDNING: Karin Hovmark & Kenneth Johansson
Från och med hösten 2016 tillhör Mjölnergymnasiet i
Torsås en av Axel Weüdelskolans skolenheter.

EKONOMISKT UTFALL

Axel Weüdelskolan
I och med Mjölnergymnasiets omstrukturering så belastar de kostnader, vilka Mjölnergymnasiet tidigare haft
för grundläggande komvuxelever från Torsås, numera
Axel Weüdelskolan. Budgetkompensation till skolenhet 1
inom Axel Weüdelskolan har därmed genomförts avseende verksamheten för grundläggande vuxenutbildning.
Förändringen genomfördes hösten 2016 och alla resurser har inte nyttjats. Verksamheten för grundläggande
vuxenutbildning uppvisar ett plusresultat om 0,5 mkr.
Ett ökat inflöde av elever till SFI inom etableringen medför en ökad debitering från skolan till Kalmar kommun
(Mörbylånga och Torsås kommuns elever går på SFI i
hemkommunen). Sista kvartalet 2016 överträffade prognosen och verksamheten uppvisar därmed ett positivt
resultat avseende intäkterna om 0,8 mkr.
Den gymnasiala vuxenverksamheten har under hösten inte fullt ut ersatt tjänstledigheter och kan därmed
redovisa ett mindre överskott vad gäller de personella
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MJÖLNERGYMNASIET
BYGGD: År 1993
ANTAL SKOLENHETER: 1
ANTAL PERSONAL: 5
ANTAL ELEVER: Gymnasiet 39*, Komvux 65
UTBILDNINGAR: Svenska för invandrare (SFI), Lärvux
SKOLLEDNING: Karin Hovmark
* medel 39 elever, ingen verksamhet hösten 2016.

resurserna. Lärvux och uppdragsutbildning inom vården
uppvisar ett resultat enligt budget. Resultatet för skolan
uppgår i bokslut 2016 till 1,8 mkr.
Mjölnergymnasiet inklusive Komvux
Mjölnergymnasiet gick in i 2016 med ett underskott i
budgeten om 1,7 mkr. Gymnasieverksamheten har under
sommaren flyttats till skolor i Kalmar i enlighet med det
beslut som tidigare fattats. En elev på spetsutbildningen,
musik fanns dock kvar i Torsås under några månader hösten 2016. Detta genererade oförutsedda kostnader samt
en extra elevpeng till enheten. Utfallet i bokslut 2016
blev för gymnasieverksamheten ett underskott om 1,9
mkr. I detta utfall finns avskrivning av kvarstående inventarier för gymnasieverksamhet med och uppgår till 0,25
mkr.
SFI och Lärvux som bedrivs på plats i Torsås uppvisar i
bokslut 2016 ett positivt resultat om 0,7 mkr.
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UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN
- AXEL WEÜDELSKOLAN

Kunskap, utveckling och lärande
Andel studerande som slutför påbörjade kurser inom grundläggande vuxenutbildning ska vara minst 58 %.
Skolan har nått målet. Skolledningen ser en bra studievägledning som en förklaring till det bra resultatet. Eleverna läser det antal kurser som de har möjlighet att klara
av. Skolan och eleven gör tillsammans en tydlig individuell studieplan där eleven ser sin studieväg och kan planera sina studier och vardag. Eleven kommer på rätt nivåer
utefter dess kunskaper vilket gör att hen får rätt hjälp och
kan snabbare passera genom systemet.
Andel studerande som slutför påbörjade kurser inom gymnasial vuxenutbildning ska vara minst 66 %.
Skolan har nått målet. Skolledningen ser att tydligare rutiner och krav på eleven gällande ansvar vad gäller prestation i klassrummet, närvaro och en bättre hantering
av avbrott är en framgångsfaktor. Att lärarna arbetar tydligare med formativ bedömning och använder Google
Classroom21 i sina kurser samt ett ökat samarbete mellan
lärarna är andra framgångsfaktorer. Skolan arbetar med
en gemensam flexinsluss3 med samma information till
alla flexelever och fler uppföljningar genom bl.a. uppstartsenkät, uppföljningsenkät och kursutvärderingar
ger bra förutsättningar för goda resultat.
Medelvärdet på påståendet ”Jag får det stöd jag behöver i
skolan när jag har svårigheter i skolan” ska vara minst 7,2.
Skolan har nått målet. Den individuella studieplanen gör
att varje elev vet målen med sin undervisning. Utvecklandet av den formativa bedömningen och införandet av att
alla elever skall ha betygssamtal innan de får betyget har
medfört fler individuella möten mellan elev och lärare
möten som ger möjlighet till stöd. Eleverna blir medvetna om sina behov och det går att stötta på olika sätt bl.a.
genom digitala hjälpmedel och hjälp av specialpedagog
i tidigt skede.
Elevernas totala närvaro ska öka.
Elevernas närvaro på skolan som helhet har ökat sedan
förra läsåret. Tydlig studievägledning och information
om vikten av att vara i skolan och ta del av den utbildning
som erbjuds är en framgångsfaktor. Även tydliga rutiner
för närvarohanteringen och lärares ansvar bidrar till hög
närvaro på skolan. Med tanke på att det är vuxna elever
vilka går en frivillig utbildning och många som är sent
komna till Sverige med många olika svåra erfarenheter
är resultatet bra.
2

3

Google Classroom är en lärplattform som syftar till att lärare på ett
enkelt sätt kan samla information, ge uppgifter, konstruera prov och ge direkt
bedömning och återkoppling till sina elever i en pågående kurs eller kursmoment.
Flexstudier innebär studiestart direkt, studier under eget ansvar i
kombination med lärarledda lektioner, arbete i grupp eller enskilt
och/eller handledningstid.

Skolan noterar en viss minskning av närvaron bland vårdeleverna. Förklaringar på detta är hög omsättning på
lärare under terminen och att en svår vikariesituation
uppstod. De nya lärarna har fått ett tydligare mentorsuppdrag i sina klasser där uppföljning av elevernas närvaro är ett uppdrag.
Generellt kommer skolan kommer följa upp elevers frånvaro mer frekvent med tidiga samtal vid frånvaro för att
ytterligare öka närvaron.
Normer, värden och inflytande
Medelvärdet på påståendet ”Som helhet fungerar vår skola
bra” ska vara minst 8,0.
Skolan har nått målet. Många olika faktorer spelar in men
personalen har byggt en verksamhet på tillit, arbetsfördelning och ansvar där alla har sin viktiga del med elevernas måluppfyllelse i fokus och skolan löser uppgifterna
gemensamt. Skolan arbetar mycket med bemötandefrågor och elever vet från första dagen vem de ska vända sig
till om de inte är nöjda med något i skolan.
Medelvärdet på påståendet ”På min skola respekterar vi alltid varandra” ska vara minst 7,5.
Skolan har nått målet. På skolan pågår många samtal kring etik, respekt och moral och det har anordnats
utbildning i området både för elever och för lärare tillsammans med Länsmuseet. Rektor tillsammans med
lärargruppen har möte med nya elevergrupper där information om jämställdhet, jämlikhet och att respekt för
varandra är en viktig del.
Medelvärdet på påståendet ”Ordningen på lektionerna har
varit …” ska vara minst 4,5.
Skolan har nått målet. Ordningen i klassrummet är en liten fråga inom vuxenutbildningen.
Medelvärdet på påståendet ”Min möjlighet att delta i planeringen av arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen har varit…” ska vara minst 4,3.
Skolan har nått målet. Lärare börjar kurserna med att
informera eleverna om kursinnehåll och betygskriterier
och planerar kursen tillsammans med eleverna. Arbetet
med digitala verktyg gör att eleverna får möjlighet att
påverka sin egen inlärning på ett helt nytt sätt vilket de
trivs väldigt bra med. Google Classroom och liknande ger
eleverna större möjlighet att jobba hemifrån, repetera
och vara förberedda.
En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Antalet lektorer ska öka.
Skolan har inte nått målet. Ingen av skolans lärare har
varit aktuella för lektorstjänst. Inte heller de som sökt
tjänster till skolan under året har varit behöriga till lektorstjänst.
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Antalet befattningar som Särskilt Yrkesskickliga Lärare
(SYL) ska öka.
Skolan har inte nått målet. Skolan har haft sökande som
har fått avslag på sin ansökan. Skolledningen lyfter ämnet till diskussion för att få fler att se värdet av att vara
SYL-lärare.
Digital kompetens
Elevers digitala kompetens ska stärkas.
Skolan har nått målet. I enkäten Digital kompetens - Elever går det tydligt att utläsa klar ökning av elevernas digitala kompetens. 75 % av elevsvaren går att sortera in i
gruppen som uttrycker att den digitala kompetensen har
ökat. Eleverna uppfattar begreppet digital kompetens i
ett brett perspektiv. Det handlar om rent tekniskt handhavande likväl som att jobba källkritiskt, använda sociala
medier, samverka och använda olika lärstrategier. Skolans
IKT-pedagog har jobbat mycket med dessa frågor både i
arbetslagen och med enskilda lärare. Rektorerna har också haft regelbundna möten med IKT-pedagogen för att
analysera och förbättra IKT-användningen på skolan.
Lärarnas digitala kompetens ska stärkas.
Skolan har nått målet. I de flesta områden inom enkäten Digital kompetens – Lärare ser skolan tydligt en
ökning i kompetensen. Detta är särskilt synligt i frågan
om användning av kompensatoriska hjälpmedel, med en
ökning från skattningsvärdet 3,6 till 4,4 på en 6-gradig
skala. Användning av Google Classroom har ökat från 28
% till 70 %. Ett enträget arbete kring värdet av en god
IKT-satsning gör att allt fler ser möjligheter istället för
hinder och goda utbildningsmöjligheter för lärare som
sedan sprider sina kunskaper vidare till eleverna är framgångsfaktorer.

104

Entreprenöriellt lärande – attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation
Antalet uppdragsutbildningar som gymnasieförbundet
producerar ska öka.
Skolan har inte nått målet. Det har varit svårt att få fler
uppdragsutbildningar dels då efterfrågan saknas och att
dessa då i första hand ska gå genom Kunskapsnavet som
bestämmer var kurserna ska genomföras.
Integration
Flexibiliteten, kvaliteten och individanpassningen inom
SFI-undervisningen ska öka.
Skolan har nått målet - detta är vårt tydligaste mål. Det
pågår ett ständigt arbete utifrån våra prioriterade mål
och personalen tränar på att se möjligheter alla lägen för
att anamma ett lösningsorienterat arbete.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN
- MJÖLNERGYMNASIET

Kunskap, utveckling och lärande
Minst 90 % av eleverna ska erhålla examensbevis.
Skolan har inte lyckats nå måluppfyllelse vad gäller examensbevis på programmen. Skolan har fortsatt arbetet
med uppföljning av elevernas resultat via klasskonferenser samt elevhälsoteam för att på så sätt fånga upp de
elever i god tid som riskerade att inte nå god måluppfyllelse och därmed sätta in åtgärder. Av de elever som
skolan på ett tidigt stadium såg låg i riskzonen arbetades
det proaktivt med genom bl.a. motivationsstöd via elevhälsan, inkopplad speciallärare, ett nära samarbete med
vårdnadshavare samt i vissa fall med andra myndigheter.
Personliga förhållanden utanför skolans kompetensområde gjorde dock att insatta åtgärder inte bar frukt fullt
ut. Ytterligare några elever lyckades inte nå godkänt i sina
gymnasiearbeten trots insatta åtgärder.
Minst 93 % av eleverna på högskoleförberedande program
ska ha grundläggande behörighet till högskola/universitet.
Skolan har inte lyckats nå måluppfyllelse vad gäller
grundläggande behörighet. För analys se ovan.
Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska
vara minst 14,3.
Skolan har som helhet inte lyckats nå målet. Det estetiska programmet lyckades precis nå målet men tyvärr
så lyckades inte hantverksprogrammet uppnå målet.
Personalen hade en tydlig målbild under läsåret 15/16
att tydliggöra betygsnivåerna samt kursinnehåll så att
eleverna skulle ha vetskap om vad som krävdes för varje
betygsnivå. Alla pedagoger utarbetade även Classroom
med tydlig feedback utifrån arbetsmomenten för att öka
elevernas medvetande och motivation.
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Minst 66 % av alla avgångselever ska ha minst betyget E i
alla kurser.
Skolan har inte nått målet. Skolan har strävat efter att arbeta inkluderat genom framförallt förändrade examinationsuppgifter kopplade till Google Classroom och tydlig
feedback under arbetets framåtskridande. Skolan har
ökad undervisningstiden i främst matematik. Studieteknik har varit ett fokusområde under läsåret där EHT tagit
en aktiv del.
Medelvärdet på påståendet ”Jag får det stöd jag behöver i
skolan när jag har svårigheter i skolan” ska vara minst 7,2.
Skolan har inte nått målet. Skolan har arbetat mycket
utifrån stöd, både av elevhälsan samt undervisande lärare. Förhållandet att elevhälsan inte funnits på plats fem
dagar i veckan och att skolan gick igenom en turbulent
tid utifrån styrelsens beslut om skolans upphörande har
påverkat eleverna i deras bedömning.
Elevernas totala närvaro ska öka.
Skolan har inte nått målet. Skolan ser en allt större frånvaroproblematik de senaste åren som har varit svår att
komma tillrätta med och det är en anledning till den bristande måluppfyllelsen. Personalen ser bristande motivation samt psykiska ohälsa som några orsaker. Analysen visar även att merparten av skolans elever har god närvaro
vilket innebär att några få elever står för huvuddelen av
frånvaron. Arbetsgången med frånvarande elever har varit tydlig: Uppmärksamma på ett tidigt stadium - Snabb
åtgärd från mentor kopplad till elevhälsan - EHT personal
utreda skyndsamt orsakerna för att på så sätt sätta in rätt
åtgärder - Samarbete med vårdnadshavare - Koppla in
andra aktörer/myndighet utifrån orsakerna bakom frånvaron - Samtidigt arbeta med motivation, trivsel, trygghet, stimulans och studieteknik.

Normer, värden och inflytande
Medelvärdet på påståendet ”Som helhet fungerar vår skola
bra” ska vara minst 8,0.
Skolan har nått målet. På en liten enhet så finns det förutsättningar att på ett tidigt stadium fånga upp eventuella
missförhållanden. Skolans personal som arbetar tätt ihop
med eleverna och stämmer av kontinuerligt om skolsituationen.
Medelvärdet på påståendet ”På min skola respekterar vi alltid varandra” ska vara minst 7,5.
Skolan har nått målet. En mindre enhet där alla elever
och personal arbetar tätt ihop skapar en möjlighet att synas och bli lyssnad till. Ovanpå detta så har all personal
arbetat mycket aktivt för allas lika värde.
Medelvärdet på påståendet ”Ordningen på lektionerna har
varit …” ska vara minst 4,5.
Skolan har nått målet. Alla inom skolan har målmedvetet
arbetat mot att på lektionerna ska det råda studiero. Både
pedagoger, elevhälsa samt rektor har ett delat ansvar.
Medelvärdet på påståendet ”Min möjlighet att delta i planeringen av arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen har varit…” ska vara minst 4,3.
Skolan har nått målet. Genom att arbeta i demokratiska former samt på en mindre enhet så har det alltid varit möjligt för enskilda elever eller grupper att göra sina
röster hörda. Genom kontinuerliga klassråd, samtal, utvärderingar så har pedagogen flera olika möjligheter att
fånga upp synpunkter på undervisningens arbetsformer.
En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Antalet befattningar som Särskilt Yrkesskickliga Lärare
(SYL) ska öka.
Skolan har inte nått målet. Den lilla skolan har en SYL sedan några år tillbaka och har inte utökat under året.
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Digital kompetens
Elevers digitala kompetens ska stärkas.
Skolan har nått målet. Eleverna har ständigt utvecklat sin
digitala kompetens genom att röra sig i olika digitala miljöer utifrån sökt program samt via stöd från pedagoger.
Skolan rapporterar om en kontinuerlig ökning av den digitala kompetensen.
Lärarnas digitala kompetens ska stärkas.
Skolan har nått målet. Skolan har arbetat mycket med digitala plattformar och har drivit ett kollegialt lärande för
att sprida goda exempel. Det har inneburit att pedagogerna arbetar med digitala hjälpmedel i form av Google
Classroom, rörlig bild, Flipped Classroom etc. Skolan har
haft stor hjälp av den digitala coachen.
Entreprenöriellt lärande – attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation
Minst 20 % av gymnasieleverna prövar att bli UF-företagare
senast år 2016.
Skolan har nått målet. Mjölnergymnasiet har alltid arbetat entreprenöriellt. Det har skett framförallt via skolans
olika konserter där alla program på skolan är involverade i form av upplägg, marknadsföring, budgetarbete,
manus etc. Timplanen har anpassats så alla elever läser
kursen entreprenörskap. Därmed skapas möjlighet att erbjuda UF:s koncept. Skolan har de senaste åren konstant
ökat antalet elever engagerade i UF-företag.
Integration
Medelvärdet på trivselenkätens påstående ”På min skola
respekterar vi varandra oavsett etnisk bakgrund” ska vara
minst 7,5.
Skolan har nått målet. Mjölnergymnasiet har målmedvetet arbetat mot målet allas lika värde och snabbt reagerat
vid minsta misstanke om rasism.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Efter ett föreläggande från Skolinspektionen i början av
året har utbildningen vid skolan organiserats om, så att
all utbildning nu kan bedrivas kontinuerligt under hela
året. Detta arbete har involverat såväl lärare som skolledning. Många pedagogiska frågor har diskuterats för att
anpassa undervisningen till flexibelt lärande och till den
nya situationen med kontinuerlig utbildning under hela
året. Även studieresor till andra skolor har genomförts för
att inhämta inspiration och kunskaper. Kontinuerlig utbildning för alla enheter har praktiserats och kommer att
utvärderas och anpassas efter verkligheten framöver.
Samarbetet med skolans kontaktpolitiker har utvecklats,
vilket är positivt och ger den politiska organisationen
bättre förståelse för verksamheten.
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Ett gemensamt trivselrum/friskvårdsrum för all personal
har byggts upp med fin invigning i maj. Detta är ett led
i skolans arbete kring en god arbetsmiljö och god hälsa
hos personalen.
Axel Weüdelskolan har under våren fortsatt att attrahera
andra skolor och verksamheter och har haft många besök där man tittat på hur skolan arbetar inom flera olika
områden bl.a IKT, flexundervisning och integration. Skolans personal har också gjort ett antal studiebesök på andra skolor för att inhämta inspiration och kunskaper.
Samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten
(SPSM) angående stöd och hjälp för elever med speciella
behov har inletts. Skolan har arbetat med ämnet vid flera olika tillfällen t.ex under kompetensutvecklingsdagar.
Psykisk ohälsa är ytterligare ett område som lagts fokus
på.
Skolan lägger stor vikt vid utvärdering av undervisningen
och eleverna genomför kontinuerligt flera enkäter för att
utvärdera, analysera och utveckla verksamheten.
Axel Weüdelskolan fick pengar från verksamhetsutvecklingsfonden (VUF) som gav möjligheter för att tillsammans med Länsmuseet utbilda sig inom integration.
Både elever och personal har gjort olika aktiviteter under
hösten och en del insatser kommer att fortsätta under
våren 2017. Många spännande och utvecklande projekt
har kunnat genomföras tack vare VUF-pengar.
Den grundläggande vuxenutbildningen har under hela
året förberett sig för de nya kursplanerna samt nya delkurser med bedömningsstöd i alla kurser med mer än
200 poäng.
Mjölnergymnasiet i Torsås har genomgått stora organisatoriska förändringar och består nu endast av SFI och Lärvux. En lärare med platsansvar har fått 50% tjänstgöring
i Torsås och ska på denna tid täcka flera av de funktioner
som en gång fanns på skolan. Resterande tid görs på Axel
Weüdelskolan och därigenom knyts Mjölnergymnasiet
på ett naturligt sätt till skolan i Kalmar där rektor arbetar.
Personalen på Mjölnergymnasiet är en del av Axel Weüdelskolan och skolorna jobbar på samordningsvinster
både när det gäller elevernas lärande, schema och personalfrågor.
Stor vikt har lagts vid utveckling av det entreprenöriella
lärandet. Skolan har startat upp en lärcirkel där alla lärare på gymnasial vuxenverksamhet samt uppdragsutbildning deltar. Dessa har haft temadag, workshops och
seminarier där man har diskuterat böcker och haft föreläsningar med utgångspunkt av det material som fanns
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i kursen “Entreprenöriellt lärande” som samtidigt gått på
Linnéuniversitetet.
Skolan har genomfört olika VUF-projekt ex “Digitala hiälpmedel” och “Studiecafe” där man erbjudit alla elever
på gymnasiet och vid vård- och omsorgsutbildningen
att förutom ordinarie kvällsundervisning få möjlighet att
studera kvällstid vid ett tillfälle var tredje vecka. Detta genomfördes med olika lärare som handledare där handledning i alla kurser erbjöds vid samma tillfälle. Detta gav
ett stort mervärde för flera elever och för lärarlaget vid
planering och genomförande.
Det “Digitala lärandet” har utvecklats med större användning av digitala hjälpmedel/verktyg för att underlätta
elevernas lärande både i skolan och “hemifrån”. Att kunna
erbjuda digitala prov är i framtiden ett ”måste ” och Digiexam är ett exempel på ett sådant provverktyg. Implementering av detta har pågått under hösten och kommer
att fortsätta. Både ekonomin och elevernas egna lärprocess gynnas av digitala prov.
Arbetet med att bygga upp ett vårdcollege har påverkat
utbildningen med förändrade kurser och mer tid inom
vård- och omsorg. Processen har skapat stort engagemang inom utbildningsorganisationer, landsting och
kommuner med många nätverk.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Skolan fortsätter arbeta med att lägga grunden till en
organisation med kontinuerlig utbildning där skolans
elever ges möjlighet att studera under hela året och där
personalen hittar ett väl fungerande arbetssätt som leder
till ökad måluppfyllelse för eleverna.

Vårdcollege kommer att ge eleverna en bredare utbildning med fler möjligheter både till arbete och fortsatt
utbildning. Arbetet fortsätter med elevernas diplom och
validering.
Skolan kommer fortsätta med att ge möjligheter för personal både på AW och Mjölnergymnasiet att besöka andra skolor och för att få inspiration till utveckling inom
bl.a.de områden som kommer att förändras t.ex. kursplaner och kontinuerlig utbildning på hela skolan. Skolan
har genomgått en stor utveckling de senaste åren och
hoppas kunna ta emot fler besök och dela med sig av erfarenheter inom t.ex. flexundervisning och integrationsarbete.
Skolan fortsätter att utveckla det entreprenöriella lärandet för all undervisning men specifikt startar ett större
projekt i flera kurser med två av lärarna där både undervisning och lärmiljö anpassas till entreprenöriellt lärande.
Utbyggnad av skolans digitala infrastruktur för att möta
ett ökat digitalt behov då fler digitala verktyg används
i verksamheten är nödvändigt. Fördjupade kunskaper
inom IKT både hos personal och elever med det entreprenöriella lärandet i centrum, kommer att genomsyra alla ämnen på olika sätt, till exempel genom fortsatt
utveckling av självrättande digitala prov, där eleverna
tydligt kan se sina egna resultat och förstår sin egen kunskapsnivå.
Skolan hoppas kunna hjälpa fler elever i deras inlärningsprocess genom förstärkning av elevhälsan med ytterligare tjänsteutrymme för specialpedagog och kurator.
Ett annat mål är att kunna ta emot fler elever och utöka
antalet grupper.

Skolans arbete med en god arbetsmiljö och hög trivsel
bland personal och elever kommer att fortsätta. Arbetet
kring skolans totala arbetsmiljö fortsätter.
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JENNY NYSTRÖMSSKOLAN

EKONOMISKT UTFALL

Skolan hade vid årets början en kostymanpassning på
drygt 6,9 mkr (inkl. statsbidrag för främjande av gymnasial lärlingsutbildning 0,8 mkr). Det ekonomiska utfallet
hamnade på -4,4 mkr vad avser rektorernas ansvarsområde och sammantaget för skolan på -3,9 mkr inkluderat
utfallet för skolmåltider.
Den största avvikelsen mot budget är personalkostnaderna som totalt blev ca 3,4 mkr lägre mot budget. Av
dessa utgör drygt 1,1 mkr en omflyttning av personalkostnad till annan skola eftersom elever som förväntats
byta till Jenny Nyströmsskolan i stället valde att stanna
(där de påbörjat sin utbildning). Statsbidrag för förstärkning av elevhälsa samt intäkter från Skolverket för arbete med riktade insatser för nyanlända finansierade drygt
0,2 mkr i personalkostnader. Fortsättningsvis bidrar även
tjänstledigheter och sjukskrivningar som ej ersatts till
lägre kostnader.
Lägre driftskostnader när det gäller undervisningsmaterial och särskilda verksamhetsutvecklingsprojekt har
tillsammans genererat ett överskott motsvarande drygt
0,6 mkr. Samtidigt har tidigare externa projekt som nu
avslutats och slutredovisats totalt tillfört resultatet motsvarande 0,3 mkr.
En flytt av gymnasiesärskolans program skog, mark och
djur till Kalmar innebar en besparing för skolan med
knappt 0,3 mkr i år och kommer för 2017 innebära en
besparing motsvarande 0,6 mkr. Fler elever på särskolans
fritidsverksamhet har också medfört ökade intäkter med
motsvarande 0,5 mkr. Kostnaderna för taxi ökade under
höstterminen genererade en negativ avvikelse mot budget med ca 0,3 mkr.

38 | ÅRSREDOVISNING 2016

BYGGD: År 1992
ANTAL SKOLENHETER: 4
ANTAL PERSONAL: 188
ANTAL ELEVER: 935
UTBILDNINGAR: Barn- och fritidsprogrammet, estetiska
programmet, hotell- och turismprogrammet, introduktionsprogram, naturvetenskapsprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet, gymnasiesärskola, uppdragsutbildningar
SKOLLEDNING: Mariette Andersson, Helena Swahn Håkansson,
Mats Insulander, Björn Lekselius.
Hantverksprogrammet inriktning textil mode fasades ut
under våren. Programmets lokaler har under året byggts
om vilket initialt medfört en del ombyggnadskostnader.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

Kunskap, utveckling och lärande
Minst 90 % av eleverna ska erhålla examensbevis.
Skolan har inte nått målet men andelen elever med examensbevis har ökat jämfört med förra läsåret och har ca
fem procentenheter kvar till målet. Det är barn- och fritidsprogrammet (BA) och naturvetenskapsprogrammet
(NA) som har gjort stora förbättringar från förra läsåret
och NA klarar målet med marginal.
För att öka måluppfyllelsen kommer mentorerna att gå
igenom varje elevs individuella studieplan och initiera de
åtgärder som behövs. Detta gäller alla årskurser för att
inte eleverna ska komma efter. Under mentorskonferenserna kommer skolan sedan att följa upp hur det ser ut i
respektive klass för att se vilka åtgärder som ytterligare
måste sättas in. Flera arbetslag arbetar med hur lärarna,
genom ett formativt arbetssätt, kan få eleverna mer delaktiga i de olika kurserna. Lärarna kommer försöka att
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mer uttalat nå den enskilda eleven för att individualisera
momenten då elever lär sig på olika sätt och på olika tid.
Skolan kommer att marknadsföra den “nya” studiehallen
så att alla elever känner sig välkomna dit oavsett vilket
betyg eleven än siktar på.
Skolan har tagit ett helhetsgrepp på ökad måluppfyllelse
under samlingsnamnet ”Förbättrat lärande”. Aktiviteterna i den särskilda satsningen grundar sig på aktuell forskning och beprövad erfarenhet och innefattar flera delar
med bland annat följande innehåll: rektor och pedagogiska samtal, skolans arbete med elever med hög frånvaro, kurators arbete med trivselenkäten, EHT’s regelbundna kontakt med arbetslagen, reflekterande pedagog, den
enskildes ansvar för måluppfyllelsen, arbeta med höga
förväntningar på elever, ett aktivt mentorskap, formativt
arbetssätt, kollegialt lärande, inkluderande arbetssätt
samt SYLs del i skolutvecklingen och som förebild för god
undervisning. Projektet ”Läslyft” har initierats för att ytterligare höja måluppfyllelsen. 21 deltagande lärare med
varierande ämnestillhörighet träffas kontinuerligt under
terminen och testar olika undervisningsmetoder och förändrar sin undervisningspraktik.
Minst 93 % av eleverna på högskoleförberedande program
ska ha grundläggande behörighet till högskola/universitet.
Skolan har inte nått målet och ligger kvar på samma nivå
som förra läsåret. För analys och slutsatser se ovan under
examensbevis.
Andel av elever på nationella program som fått examens
eller studiebevis inom tre år ska vara minst 80 %.
Skolan har nått målet. En positiv utveckling kan ses gentemot förra läsåret. Under året har skolan fortsatt arbetet
med att analysera resultaten på klass, ämnes och lärarnivå för att höja medvetenheten om resultaten hos den
pedagogiska personalen. Skolans speciallärarresurser
sätts in på gruppnivå för att stödet ska komma ut till fler
och tidigare. För att öka resultatet ytterligare vill skolan
att samarbetet och dialogen mellan elevhälsateamet
(EHT) och lärarna kan utvecklas ytterligare. Arbetet med
extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen kombinerat med tidiga insatser intensifieras
och kompletteras med kartläggning samt tätare uppföljningar av varje enskild elevs resultat. Lärarnas samarbete
med bibliotekarien kommer att fördjupas då skolan ser
ett klart samband med att elever har svårigheter med olika begrepp inom programmen och låga studieresultat.
Bibliotekarien kan genom att presentera lämpliga texter
stötta elevernas lärande.
Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska
vara minst 14,3.
Skolan nådde inte målet som helhet, men har förbättrat
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resultatet sedan förra läsåret. Barn- och fritidsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet står för den största delen av ökningen och estetiska programmet samt
naturvetenskapsprogrammet klarar styrelsens uppsatta
mål.
Eleverna lyckas när lärarna bedriver ett bra formativt arbete vilket gör att eleverna stimuleras till att inte nöja sig
med ett E utan att sträva högre. Rektorerna ser dock att
skolan fortfarande "tappar" elever under studietiden och
i flera fall handlar det om att motivationen för studierna
minskar. Skolan måste ha koll på eleverna under hela
skoltiden genom att utmana dem och ständigt anpassa
undervisningen så att alla elever når sina mål.
Skolan fortsätter arbetet med att ge lärarna förutsättningar för diskussioner om hur de kan arbeta formativt
och ge varandra tips och idéer. Under året kommer alla
lärare att göra lektionsbesök hos en eller fler kollegor.
Minst 66 % av alla avgångselever ska ha minst betyget E i
alla kurser.
Skolan når målet. Lärarna bedriver ett bra formativt arbete med eleverna, vilket gör att eleverna stimuleras att inte
nöja sig med ett E utan att sträva högre.
Vissa av eleverna har stora behov av stöd i och utanför
skolan. Skolans analys av resultaten under läsåret visar
att de ämnen eleverna har haft särskilda svårigheter med
är engelska, matematik och svenska. För dessa elever har
en stor del av det första året krävt en omfattande repetition av grundskolans mål och då har svagt motiverade
elever hamnat på efterkälken. Skolans inställning är att
varje uppnått delmål är ett steg framåt, varför eleverna
kan ha god individuell progression utan att nå examensbevis. Skolan måste arbeta för ökad närvaro bland eleverna, bl.a. fortsätta vara restriktiva med att bevilja ledigt
och poängtera närvarons betydelse för goda resultat.
Åtgärderna som vidtas handlar ofta om vad eleven ska
göra, snarare än vad som är skolans ansvar. Personalen
måste i högre grad bli bättre på att granska skolans inre
verksamhet för att hitta förbättringsområden där. Önskvärt är också att hitta system för bättre överlämningar
mellan grundskola och gymnasieskola så att den mottagande skolan direkt kan möta eleven utifrån dennes
behov och förutsättningar
Antalet studeranden inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska öka med 10 %.
Skolan har nått målet. I augusti 2016 startades inom gymnasieförbundet en sammanhållen lärlingsklass under en
skola och rektor, under namnet gymnasial lärlingsutbildning (GLU Kalmar). Planeringen av GLU genomfördes
under vårterminen 2016 och programmet såg sina första
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Elevernas totala närvaro ska öka.
Närvaron på skolan har minskat jämfört med förgående
läsår och skolan har därmed inte nått målet.

elever i augusti 2016. Skolan har under läsåret strävat
mot ett fördjupat samarbete med ämneslagen, branschorganisationer, handledare etc. Viktiga utvecklingsområden är marknadsföring, utveckling av tim- och kursplaner, tjänstefördelning etc.
Medelvärdet på påståendet ”Jag får det stöd jag behöver i
skolan när jag har svårigheter i skolan” ska vara minst 7,2.
Skolan har inte nått målet. Skolan har etablerat en ny
studiehall4 hösten 2016 med syfte att fler elever på de
nationella programmen ska uppleva att de har någonstans att gå när de behöver hjälp av olika slag. Här görs
ett arbete också för att upplysa om att studiehallen kan
användas av alla, inte bara av de elever som strävar från
F till E. Skolan arbetar aktivt med extra anpassningar liksom åtgärdsprogram.
Psykisk ohälsa och sociala problem, tillsammans med
stress och ångest, är några av de absolut största utmaningar som elever och skolan har att hantera. Det krävs
ett ökat samarbete med externa aktörer som t.ex. primärvården och BUP. Skolpsykologens samarbete med dessa
aktörer kan utvecklas.
Noterbart är de höga omdömena från eleverna på gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen (IM).
Bland Gymnasiesärskolans samt IM:s personal har många
en gedigen erfarenhet av att arbeta kompensatorisk och
ge det stöd som behövs genom att se varje individ som
unik och skapa förtroendefulla relationer så att tillit skapas. På så sätt är det enklare för eleven att begära hjälp
och kommunicera vilket stöd som denne efterfrågar.
4 Studiehallen har öppet alla dagar i veckan under skoltid och hit är
eleverna alltid välkomna om de vill ha hjälp med ett visst ämne eller
inför ett prov. Det kan vara i kurser som eleven har svårt för men
också i kurser som den vill satsa på ett högt betyg i. Dessutom ger
våra speciallärare riktat stöd mot grupper av elever och enskilda
elever.
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Rektorerna arbetar kontinuerligt i klasserna och med
elevhälsateamet (EHT) för att analysera varför eleverna är
borta från skolan. De har upplevt att skolan har allt fler
elever som blir helt eller delvis sjukskrivna. Analysen som
lärarna har gjort av närvarostatistiken har inburit att de
lyft detta som ett område de vill arbeta extra med under
kommande läsår. Arbetslagen har identifierat de konkreta åtgärder de kan bidra med och gjort en handlingsplan
för detta. Mentorer och EHT kommer att fortsätta sitt arbete med att tidigt fånga upp de elever som är frånvarande från skolan och analysera skälen för frånvaron. Målet
är att tidigt få tillbaka eleverna till skolan.
Generellt sätt så har gymnasiesärskolan hög närvaro. Det
beror på att skolan erbjuder utbildningar utifrån individens förutsättningar och intresse. Skolan arbetar utifrån
ett individuellt upplägg där trygghet och trivsel är centrala punkter. Det resulterar i hög närvaro. Eleverna på
gymnasiesärskolan har vitt skilda diagnoser och för vissa
elever flera diagnoser samtidigt i högre grad än eleverna
på gymnasieskolan. Det innebär att större andel elever
på gymnasiesärskolan har långa vårdtider och hög sjukfrånvaro.
Normer, värden och inflytande
Medelvärdet på påståendet ”Som helhet fungerar vår skola
bra” ska vara minst 8,0.
Skolan har nått målet. De flesta elever trivs bra på skolan.
Skolan har arbetat intensivt med likabehandlingsplanen
och för att göra den känd ute hos eleverna och skolan är
bra på att upptäcka och utreda kränkningar vilket skapar
trygghet och trivsel. Införandet av skollegitimation har
haft en lugnande effekt i skolan.
Skolan kommer under läsåret ha fler samverkansprojekt
inom programmen och över ämnena för att därigenom
få en större helhet på elevernas utbildning. Skolan kommer även att intensifiera värdegrundsarbetet under kommande läsår.
Medelvärdet på påståendet ”På min skola respekterar vi alltid varandra” ska vara minst 7,5.
Skolan har nått målet. Detta är ett område där all personal ständigt arbetar aktivt för att främja att alla "får vara
som de är”. Allas människors lika värde och dess okränkbarhet är något som skolan arbetar mycket aktivt med.
Skolan ser till att reagera snabbt utifrån rådande rutin vid
misstanke om kränkning.
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Medelvärdet på påståendet ”Ordningen på lektionerna har
varit …” ska vara minst 4,5.
Skolan har inte nått målet. Lärarna uppmärksammar
och diskuterar ordningsfrågor med eleverna för att alla
ska förstå vikten av att lugn och ro gynnar alla. Skolans
ordningsregler har anslagits i klassrummen och numera
samlar lärarna in mobiltelefonerna på lektionstid för att
skapa förutsättningar för en högre koncentration i skolarbetet. Rektorer kommer att göra fler klassbesök och
samtala med eleverna kring ordningen på lektionerna.
Medelvärdet på påståendet ”Min möjlighet att delta i planeringen av arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen har varit…” ska vara minst 4,3.
Skolan har inte nått målet. Lärarna tycker att eleverna fått
vara med och påverkat när skolledningen frågar dem.
Dock kan kommunikationen mellan lärare och elever bli
tydligare. I arbetslagen diskuteras hur lärarna kan tydliggöra för eleverna vilka delar de kan påverka och vilka
delar de inte kan påverka. Lärarna kommer att lyfta och
tydliggöra detta för eleverna. Bland gymnasiesärskolans
elever syns särskilt en vilja att vara delaktiga i skolans och
lektionens utformning.
En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Antalet lektorer ska öka.
Skolan har inte nått målet. Skolans lektor anställdes under 2015 och stödjer lärare på barn- och fritidsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet i att arbeta med
forskningsbaserade metoder.

| Verksamhetsberättelser - Jenny Nyströmsskolan

Antalet befattningar som Särskilt Yrkesskickliga Lärare
(SYL) ska öka.
Skolan har nått målet. Skolan har målmedvetet arbetat
med forskning och beprövad erfarenhet inom alla lärarkategorier, såväl yrkes- såsom ämneslärare. Stort fokus
har ständigt varit “att läraren är av största vikt för elevernas studieframgångar”. Genom utökningen med fem särskilt yrkesskickliga lärare (SYL) så har det skapats ytterligare möjligheter för kollegialt lärande på en högre nivå.
SYL:arna är idag höggradigt involverade i den skolövergripande kompetensutvecklingen genom att driva pedagogisk utveckling i ämneslag, ha korta inspirationspass
hos arbetslag etc.
Digital kompetens
Elevers digitala kompetens ska stärkas.
Skolan har nått målet. Viktiga framgångsfaktorer är att
den digitala kompetensen hos lärare har mognat och
digitala verktyg har blivit en naturlig del i undervisningen. Genom att lärare designar undervisning där digitala
verktyg ingår ökar den digitala kompetensen bland elever. Det formativa och inkluderande arbetet leder även
det till att elevers digitala kompetens ökar. Arbetet med
Digitala Coacher innebär att ett antal elever får en klart
ökad digital kompetens och detta har spridningseffekter
till andra elever.
Lärarnas digitala kompetens ska stärkas.
Skolan har nått målet. Viktigaste faktorn för att den digitala kompetensen har stärkts är att digitaliseringen
nu är en naturlig del av övrig skolutveckling. I skolans
utvecklingsplan finns olika spår för lärare kopplade till
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kompetensutveckling. Spåret ”Formativt arbetssätt” med
digitala verktyg innebär att lärare använder digitala verktyg i undervisningen och undersöker deras förstärkande
effekt på elevernas lärande. Spåret ”Inkludering” leder till
att lärare ökar sin kompetens att använda kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen. Även i övriga spår
spelar de digitala verktygen en viktig roll. Kompetensutveckling kring ett inkluderande arbetssätt med digitala verktyg har getts till hela personalgruppen på Jenny
Nyströmsskolan.
Genom SKL:s självskattningsverktyg som används av rektorer 2014 och 2016 syns en tydlig ökning när det gäller
användande och kompetens av digitala verktyg i undervisningen. En annan faktor är skolledningens arbete med
sin egen digitala kompetens och förståelsen för digitaliseringen av skolan, där stöd finns från IKT-pedagog och
extern processledning.
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tera varandra. Elevhälsateamet (EHT) är en betydelsefull
resurs i detta. För att förbättra ytterligare kommer skolan
att arbeta vidare med likabehandling och integration i
undervisningen och människors lika rättigheter ska diskuteras på schemalagda mentorstider.
Antalet elever som får studiehandledning på modersmålet
ska öka.
Skolan har nått målet. Ökningen är blygsam från en låg
nivå föregående år men skolan och gymnasieförbundet
har under 2016 startat ett samarbete med Ronneby kommun för att kunna ge studiehandledning på flera språk
och i flera ämnen. Under hösten har det testats i liten skala för att under vårterminen 2017 utökas och omfatta fler
ämnen och språk. Skolan har även anställt en samordnare som kommer att underlätta kontakterna mellan JN:s
lärare och lärarna i Ronneby.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Entreprenöriellt lärande – attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation
Minst 20 % av gymnasieleverna prövar att bli UF-företagare
senast år 2016.
Skolan har inte nått målet. Eleverna har under det gångna läsåret prioriterat andra kurser än kursen entreprenörskap som individuellt val. Elever väljer kurser som
ger högskolebehörighet, meritpoäng eller specifika yrkeskunskaper i stället. Kursen entreprenörskap och gymnasiearbetet är de två kurser där utbildningsorganisationen Ung Företagsamhets (UF) läromedel är ett lämpligt
inslag. Skolan genomför förändringar i timplanerna där
kursen entreprenörskap blir obligatorisk för elever på vissa utbildningsvägar och för andra görs det individuella
valet med inriktning mot UF mer attraktivt bl.a. genom
information från aktiva UF-företagare. Dessa åtgärder
kommer att få genomslag fullt ut till läsåret 17/18. Gymnasiesärskolan har arbetat målmedvetet med entreprenöriellt lärande och UF under de senaste åren och har
redan en hög andel elever med detta inslag på de nationella programmen.

På det estetiska programmet har elever som påbörjat sin
utbildning i Torsås och S4Y tagits emot i åk 2 och åk 3.
Detta har medfört en hel del gruppindelningar och anpassningar av dessa elevers individuella studieplaner
som ur ekonomisk synvinkel inte alltid varit optimal.

Antalet uppdragsutbildningar som gymnasieförbundet
producerar ska öka.
Skolan har nått målet. Skolan har ett gott samarbete med
Kunskapsnavet och har under året bedrivit utbildning
mot väktare, storkök Steg 1 & 2 och en valideringskurs
mot storkök.

Inom restaurang- och livsmedelsprogrammet har vikten
av de kompetenser som UF-företag stimulerar tydliggjorts och majoriteten av eleverna inom kök- och servering har också valt detta som individuellt val.

Integration
Medelvärdet på trivselenkätens påstående ”På min skola
respekterar vi varandra oavsett etnisk bakgrund” ska vara
minst 7,5.
Skolan har nått målet. Detta är ett område där all personal ständigt arbetar aktivt för att främja att alla "får vara
som de är” vilket också främjar arbetet med att respek-
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Inom musiken har stora investeringar gjorts i lokaler som
gör att skolan i dagsläget har bland de bästa förutsättningar som finns för att bedriva en bra musikutbildning.
Förhoppningen är att detta kommer att innebära att fler
elever söker sig till utbildningen.
Det etablerades ett ny gymnasial lärlingsutbildning, GLU
Kalmar, inför läsåret 16/17. Alla elever inom gymnasieförbundet kan numera söka till lärling på yrkesprogrammen och går därmed på Jenny Nyströmsskolan under en
rektor i en sammanhållen klass. Det innebär att eleverna på GLU Kalmar läser gymnasiegemensamma ämnen
tillsammans på Jenny Nyströmsskolan medan karaktärsämneskurserna genomförs via yrkeslärare på respektive
program samt på arbetsförlagd plats/företag.

Inom bageriinriktningen har skolan i samtliga årskurser
påbörjat ett aktivare arbete att utifrån resultaten i 3KVH
och i samarbete med kuratorn hjälpa eleverna att se sin
utbildning och sina ämnen ur ett helhetsperspektiv där
vikten av hälsa och rätt inställning knyts till framgångar
i studierna.
Hotell- och turismprogrammet har breddat sina projekt
och detta år tagit ansvar för det naturvetenskapliga pro-
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grammets nobelfest.
Väsentliga händelser är att hantverksprogrammet, inriktning textil mode har fasats ut, vilket innebär att Jenny
Nyströmsskolan minskat med ett nationellt yrkesprogram. Detta har medfört ombyggnation av de delar som
programmet förfogade över, och numera inryms skolans
”nya” studiehall i dessa lokaler. En rejäl uppfräschning av
miljön för speciallärare möjliggör en mer samlad elevhälsa på våning 1, och skapar större förutsättningar för
samverkan mellan de olika kompetenserna. Totalt sett får
skolan mer funktionella och för verksamheten anpassade
lokaler, men samtidigt kommer fastighetskostnaderna
att öka pga. ombyggnationerna.
Andelen IMPRO-elever (programinriktat individuellt val)
är fortsatt hög på barn- och fritidsprogrammet och vårdoch omsorgsprogrammet. Den största utmaningen är
dessa elevernas stödbehov men en stor del av eleverna
övergår dock till det nationella yrkesprogrammet två år
senare.
Satsningen på det prioriterade målområdet Digital kompetens har genomsyrat verksamheten även under 2016,
och elever och lärare har utvecklats i de nya pedagogiska möjligheterna. Skolan deltog, med såväl lärare, digital coach, IKT-pedagog, bibliotekarie och rektor, under
utdelningen av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016,
som ägde rum i Stockholm i oktober månad. Jenny Nyströmsskolan har i allra högsta grad bidragit till att förbundet erhöll denna hedersbevisning.

| Verksamhetsberättelser - Jenny Nyströmsskolan

På restaurang- och livsmedelsprogrammet har nya kurser
för vuxenutbildningen startats för att möta arbetsmarknadens behov och en valideringsutbildning där obehörig storkökspersonal kan ges behörighet har startat.
Väktarutbildningen för vuxna, i samarbete med
Kunskapsnavet, kommer även att bedrivas under 2017,
vilket bidrar till ökad resurseffektivitet både avseende
lokaler och personal.
En viktig strategisk fråga är skolans förmåga att attrahera fler ungdomar. Programstrukturen har en tonvikt på
yrkesprogrammen, som minskat sina elevvolymer i hela
riket de senaste åren. Lägg därtill det estetiska programmet som lockar allt färre sökande, såväl inom förbundet
som i riket. Antalet antagna efter reservantagningen den
15 september var lägre 2016 än föregående, trots att antalet 16-åringar ökade i regionen. Skolan behöver därför
se över den fysiska miljön och i högre utsträckning förtäta verksamheten. Detta innebär ett fortsatt arbete med
att förbättra resursutnyttjandet av lokaler och personal.
Arbetet med att optimera kostnaderna för personal och
lokaler kommer därför att intensifieras, där elevantalet
kan matchas mot mer fyllda klasser i fysiskt väl avgränsade lokaler.

För att möta Skolverkets krav på ett systematiskt kvalitetsarbete innehåller skolans utvecklingsplan en modell
där samtliga lärare granskat sin pedagogiska verksamhet
och skriftligt dokumenterat detta, samt hur den utifrån
detta resultat ska utformas framöver. Detta har även
stärkt fokuset på ett formativt och inkluderande arbetssätt, kollegialt lärande samt hur allt detta kan förstärkas
med digitala hjälpmedel.
Marknadsföringen har stärkts för att förbättra söksiffrorna
till skolan. För att bättre utnyttja marknadsföringen har vi
samlat denna i en extern tjänst och anställt en marknadsförare som arbetar för en mer sammanhållen, tydligare
och effektivare kommunikation av skolans budskap.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Naturvetenskapsprogrammet kommer att gå från parallella klasser till endast en klass för att anpassa sig efter
söksiffrorna. Arbetet med att tydliggöra programmets
tankar och stärka personalen och eleverna har utvecklats
och värdeord har valts att arbeta mot, vilket kommer att
fortgå i samarbete med skolans marknadsförare nästa år.
Detsamma gäller för hotell- och turismprogrammet.
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LARS KAGGSKOLAN

EKONOMISKT UTFALL

Lars Kaggskolan gick in i budget 2016 med en kostymanpassning motsvarande 7,4 mkr. För rektorernas ansvarsområde blev resultatet vid årets slut plus 2,4 mkr och
sammantaget för skolan, med skolmåltider inkluderat,
plus 2,1 mkr.
Skolan har haft ett betydande inflöde av elever och framförallt till det individuella programmet språkintroduktion. Detta tillförde skolan 10 mkr i ökade intäkter från
Migrationsverket. Under året har detta inneburit ett ökat
personalbehov vad det gäller lärare, elevhälsa och administration. Förstärkningen av elevhälsan har emellertid
till stor del finansierats av statsbidrag. Samtidigt har lokalbehovet ökat vilket resulterat i två nya lokaler. En betydande utgiftspost i samband med elevtillströmningen till
språkintroduktion är kostnadsökningen för tolkning som
ökat med närmare 0,2 mkr under året.
En ökad efterfrågan på vuxenutbildningar som erbjudits
inom skolans hantverksprogram inriktning frisör, byggoch anläggningsprogrammet samt fordonsprogrammet
har under året genererat intäkter med ca 0,8 mkr utöver
budgeterade.
Hantverksprogrammet på skolan fick till hösten inriktningen styling. Detta har inneburit lokalanpassningar
och en del uppstartskostnader i form av inköp av inrednings- och undervisningsmaterial.
Under hösten installerades kameror i skolans lokaler och
innebar en kostnad motsvarande drygt 0,2 mkr.

BYGGD: År 1961
ANTAL SKOLENHETER: 4
ANTAL PERSONAL: 163
ANTAL ELEVER: 1226
UTBILDNINGAR: Bygg- och anläggningsprogrammet, el- och
energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet,
hantverksprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet, uppdragsutbildningar.
SKOLLEDNING: Jonas Hallén, Märit Truuts, Jens Nilsson,
Inga Andersson, Magnus Birgersson

UPPFÖLJNING PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

Kunskap, utveckling och lärande
Minst 90 % av eleverna ska erhålla examensbevis.
Skolan som helhet och flertalet av programmen på skolan har nått uppsatt mål. Det finns en rad olika faktorer
som förklarar detta. Kontinuerliga lotskonferenser har
lett till en ökad kommunikation mellan, lärare, elever och
lotsar och skolans möjlighet att tidigt fånga upp elever
med behov av extra anpassningar har ökat. Skolans förändrade arbetssätt runt elevkonferenser, elevhälsateamet, specialpedagogiska insatser samt resurscentrum
har gett resultat. Detta har medfört att problematik har
upptäckts tidigare och åtgärder satts in omgående. Speciallärare och specialpedagoger har under året jobbat
ute i klassrummen istället för att ta en enstaka elever
till resurscentrum vilket gett positiva effekter för många
elever. Dessutom har schemalagd mattehjälp påverkat
positivt.
För att öka måluppfyllelsen fram för allt på bygg- och
anläggningsprogrammet och fordon- och transportpro-
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grammet kommer skolan att vidareutveckla den goda
kommunikationen lärare emellan gällande elever med
behov av stöd. Utökat antal speciallärare som jobbar i
klassrummet tillsammans med undervisande lärare samt
en utökning av övrig elevhälsa kommer att genomföras.
På några program inför skolan en schemalagd position
där stöd erbjuds åt elever i karaktärsämnet samt i engelska.
Minst 93 % av eleverna på högskoleförberedande program
ska ha grundläggande behörighet till högskola/universitet.
Skolan har nått målet och naturvetenskapliga programmet når målet med bred marginal samt att det går att
konstatera en markant förbättring från förra året på teknikprogrammet (TE). Insatser från specialpedagog och
speciallärare har en stor betydelse för den tydliga ökningen på TE. Skolan bygger vidare på dessa insatser, då
tidiga insatser, inkluderande stöd samt snabbare och rätt
anpassade åtgärder ger eleven en ärlig chans att klara sin
grundläggande behörighet.
Andel av elever på nationella program som fått examens
eller studiebevis inom tre år ska vara minst 80 %.
Skolan har nått målet, men resultaten skiljer sig stort
mellan programmen. Skolan har använt nya grepp och
arbetssätt t.ex. fånga eleverna tidigt via lotskonferens
och att specialpedagoger jobbat mer verksamhetsnära
innevarande läsår jämfört med tidigare. Dispens och IMPRO-elever har under åren haft svårt att lyckats läsa upp
både grundskolans kvarvarande betyg och gymnasiets
betyg under sina tre år på gymnasiet. Samma gäller elever som under sin gymnasietid drabbas av psykisk ohälsa eller annan sjukdom. Stora språkliga brister har varit
ett problem på framförallt fordonsprogrammet och det
stöd skolan har gett eleverna har inte räckt för att fylla
de språkliga luckorna under denna period. Istället för att
jäkta på och avsluta kurser på tre år har eleverna fått möjlighet till förlängning för att få en möjlighet att avsluta
sina studier med resultat som speglar deras potential.
Skolan ska itensifiera arbetet med att fånga signaler på
elevernas mående tidigt och ha god kontakt med hemmet, skolpsykolog och BUP för att finna lösningar för den
enskilde individen. Skolan ska dessutom i högre grad
utnyttja inläsningstjänst och andra digitala resurser för
förbättrade resultat.
Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska
vara minst 14,3.
Skolan har nått målet och det genomsnittliga jämförelsetalet på skolan har ökat men alla program på skolan når
inte målet. Rektorerna anser att ett nytt arbetssätt där
lärarna arbetat tydligare med extra anpassningar i klassrummet, ambitionen att fånga eleverna tidigt ger resultat
och att specialpedagoger och speciallärare arbetat mer
verksamhetsnära innevarande läsår jämfört med tidigare
ger utslag i måluppfyllelsen.

Skolan kommer att arbeta mer frekvent med inläsningstjänst5 och andra digitala resurser vilket ger möjlighet
till förbättrade resultat. Skolan kommer att arbeta för att
motivera eleverna till att nå högre betyg än E t.ex. med
tydliga höga förväntningar från lärarna på elevernas prestationer. Skolan kommer att sträva mot att erbjuda eleverna på yrkesprogram fler och mer motiverande kurser
kopplade till deras yrkesval som individuellt val.
Minst 66 % av alla avgångselever ska ha minst betyget E i
alla kurser.
Skolan har nått målet. Flertalet av programmen har ökat
sin andel med minst E i alla kurser jämför med förra året.
För de elever som har svårt att nå detta mål handlar det
många gånger om elever som redan i år 1 inte klarar av
kärnämneskurser och inte hittar motivation för studier i
dessa under de kommande åren. Utbudet av yrkeskurser
inom det individuella valet är begränsat vilket medför
att elever som saknar motivation för svåra teoretiska behörighetsgivande kurser tvingas att läsa dessa med låga
resultat som följd. Skolan försöker motivera eleverna till
att genomföra även dessa kurser genom att visa på alla
kursers lika värde, samt se till att de når målen under ordinarie kurstid genom lovskolor under termin, extra resurs i
klassrummet samt på resurscentrum.
Antalet studeranden inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska öka med 10%.
Skolan har nått målet. Måluppfyllelsen påverkas av att
eleverna går ut på lärlingsplatsen i år 2, de har under
ettan provat alla varianter/inriktningar av valt program
och vet vad som förväntas av dem ute på arbetsplatsen.
Steget att gå ut och prestera ute på en arbetsplats är så
5

Inlästa läromedel tillgängliga för elever med läs- och skrivsvårigheter och
dyslexi
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mycket enklare när eleverna har ett års kunskap med sig
än om de går ut direkt i ettan. Mogenheten påverkar också att de vågar ta steget och känner att det går att lyckas.
Eleverna är dessutom mer målmedvetna med vad de vill
bli inom de yrkesutgångar programmet kan erbjuda då
de gått ett år på programmet. Yrkeslärarna har en stor roll
i elevernas val av hur de ska nå sin yrkesutgång antingen
via skol- eller lärlingsförlagd gymnasieutbildning. Eleverna växer i den diskussion de har med yrkeslärarna när
alternativet lärling dyker upp och förstår vilka krav som
ställs på dem ute på en arbetsplats så detta inte blir någon överraskning. Eleverna lär sig vikten av att ta för sig,
vara i tid och ta eget ansvar under år 1 vilket gör steget
mycket enklare samt förutsättningarna att de inte hoppar av ökar.
Medelvärdet på påståendet ”Jag får det stöd jag behöver i
skolan när jag har svårigheter i skolan” ska vara minst 7,2.
Skolan har nått målet. Eleverna har god hjälp av lärarna
på resurscentrum (RC) och av speciallärare och specialpedagoger som jobbar ute i klasserna. Vi har dessutom
erbjudit extra stöd i matematik under året. Det goda
resultatet är en följd av en kontinuerlig utveckling och
anpassning av undervisningen utifrån elevernas behov.
Skolan har utvecklat processer runt att fånga upp elever
som är i behov av anpassningar och åtgärder på organisations-, grupp- och individnivå.
Elevernas totala närvaro ska öka.
Eleverna på skolan har ökat sin närvaro totalt sett, men
det finns variationer mellan programmen. Skolan har
jobbat hårt med närvaron under läsåret. Rektorer noterar att i diskussion med elever och föräldrar framkommer
att närvaro i skolan generellt inte alltid anses vara viktigt,
bara man klarar kurserna. Skolan har stramat åt möjligheten till ledigheter för t.ex. semesterresor och i samband
med detta uppmärksammat eleverna på att det finns en
risk att bli av med studiestödet. Trots detta väljer eleverna att åka. En faktor för låg närvaro i skolan är elevers
psykiska mående. Det finns nästan alltid några elever på
varje program vars psykiska ohälsa gör att de får svårt att
vara i skolan varje dag.
Under inledningen på höstterminen har skolan arbetat
mycket aktivt med de elever som har en tendens till hög
frånvaro för att tidigt bryta en negativ trend. Det pågår
också ett långsiktigt arbete med att betona vikten av närvaro för att få elever och föräldrar att förstå sambandet
mellan närvaro i skolan och goda studieresultat. Skapar
personalen bra relationer med eleverna och får dem
engagerade och känna hög trivsel så är eleverna mer
närvarande. Detta är ett fokusområde i skolans utvecklingsplan under 2016-17 och kommer att speglas bl.a. i
fortbildningsinsatser och SYL6 -uppdrag.
6
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Normer, värden och inflytande
Medelvärdet på påståendet ”Som helhet fungerar vår skola
bra” ska vara minst 8,0.
Skolan har nått målet. Det finns många faktorer som påverkar detta men en allmänt god stämning på skolan,
kompetenta lärare, ETH:s utvecklade arbetssätt mm. Har
bidragit till resultatet. Ett bra klimat i klasserna där lärare
och lotsar jobbar mycket med inkludering och gemenskap bidrar till ett bra helhetsintryck av skolan. Skolan
upptäcker snabbt om någon är utanför och sätter in
åtgärder omgående. Trivsel bygger mycket på att skapa goda relationer med eleverna vilket skolans lärare är
mycket duktiga på.
Medelvärdet på påståendet ”På min skola respekterar vi alltid varandra” ska vara minst 7,5.
Skolan har nått målet. Det bra resultatet visar på det ständigt pågående värdegrundsarbetet som pågår i klasserna. Klasser med många gånger en heterogen elevgrupp
(olika kulturer, språk, bakgrunder, planer för framtiden)
kräver stor ödmjukhet och öppenhet i vardagsarbetet.
Incidenter har inträffat i klasserna där eleverna inte alltid har respekterat varandra, vilket får visst genomslag i
måluppfyllelsen. Insatser har gjorts i de klasser personalen har uppmärksammat problem med respekten mellan
eleverna. Skolan har startat en arbetsgrupp med representanter från alla program vars uppgift är att jobba med
likabehandling, diskrimineringsgrunder och jämställdhetsfrågor. Gruppen träffas varje månad och uppdraget
är att få dessa frågor integrerade i den dagliga verksamheten.
Medelvärdet på påståendet ”Ordningen på lektionerna har
varit …” ska vara minst 4,5.
Skolan har nått målet. De flesta eleverna på skolan förstår
att skolan och undervisningen är viktig och tar ett ansvar
för ordning och arbetsro på lektionerna. Området diskuteras på bl.a. inflytanderåd7, lotstid och utvecklingssamtal.
Medelvärdet på påståendet ”Min möjlighet att delta i planeringen av arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen har varit…” ska vara minst 4,3.
Skolan har nått målet. Eleverna på skolan är nöjda med
hur det fungerar. Inflytande är ett av de områden skolan
tar upp särskilt i utvecklingsplanen och arbetet i de programvisa inflytanderåden och Kaggrådet handlar just om
praktiskt inflytande.
En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Antalet lektorer ska öka.
Skolan har inte nått målet. Skolan har två lektorer anställda sedan ett par år tillbaka, varav en har tjänstledigt.
Lektorernas arbete handlar i första hand om att öka med7

I Lars Kaggskolans inflytanderåd är personal och elever från varje
program representerade.
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vetandet om hur och på vilket sätt skolan redan idag arbetar vetenskapligt och enligt beprövad erfarenhet, vilket i många fall inte medvetandegörs.
Antalet befattningar som Särskilt Yrkesskickliga Lärare
(SYL) ska öka.
Skolan har nått målet. Skolans rektorer har uppmuntrat
medarbetare att satsa på Arete-meritering och att söka
SYL-uppdragen. Det har avspeglat sig i ökningen av
SYL:are. Under året har de arrangerat kompetensutvecklingsdagar kring temat förväntningar och gruppdynamik. Skolledningen kommer fortsätta diskussionen med
SYL:arna på viket sätt deras kompetens bäst ska tas tillvara på skolan.
Digital kompetens
Elevers digitala kompetens ska stärkas.
Skolan har nått målet. Rektorerna gör bedömningen att
kompetensen har stärkts genom att skolan styrt över
kommunikationen mellan lärare och elev till Google
Classroom, vilket i sin tur lett till tydlighet och enklare
förhållningssätt till verktyget. Den årliga enkätundersökningen visar att 75 % av eleverna inom förbundet anger
att deras digitala kompetens stärkts inom ett 12-månaders perspektiv. Eleverna tycker att de blivit mer källkritiska och blivit bättre på att göra presentationer och deras
digitala kompetens har stärkts genom en tydligare struktur från skolledningen och undervisande lärare. Eleverna
anser att deras digitala verktyg är ett bra sätt att strukturera arbetet. Dessutom upplever de att kommunikationen med undervisande lärare förenklats.
Lärarnas digitala kompetens ska stärkas.
Skolan har nått målet. Enligt den årliga enkäten Digital
kompetens – Lärare så anser över 90 % av lärarna på
skolan att deras totala digitala kompetens har ökat i ett
12-månaders perspektiv. Många lärare anger att man
använder Google Classroom och Socrative i undervisningen. Lärare vågar pröva nya digitala hjälpmedel och
genom vissa applikationer har kommunikationen med
eleverna förenklats. Den digitala kompetensutvecklingen behöver nu snäva in mot didaktiken inom respektive
ämne. KPT måste bli mer knuten till ämnena för att nästa
steg ska tas i den digitala satsningen
Entreprenöriellt lärande – attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation
Minst 20 % av gymnasieleverna prövar att bli UF-företagare
senast år 2016.
Skolan har inte nått målet. Det är en stor variation mellan
programmen på andelen av elever som använder sig av
UF:s undervisningsmaterial och prövar hur det är att vara
egen företagare under ett år. Eleverna på HV-programmet läser entreprenörskap som en obligatorisk kurs och
har en hög måluppfyllelse. IM driver ett UF-företag på
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navigatorskolan där flertalet elever är engagerade. Däremot är det på flera andra program där det inte finns en
enda elev som prövar. De väljer att läsa kurser som ger
dem meritpoäng då de söker vidare till universitet och
högskolor.
Det finns många sätt att jobba entreprenöriellt som är
ett av skolans viktiga mål. Skolan har ett omfattande entreprenöriellt lärande inom flera program. Området ingår i de centrala innehållen i respektive ämne/kurs och
eleverna jobbar mycket entreprenöriellt utan att driva
ett UF-företag. För att få fart på UF inom fler av yrkesprogrammen krävs en anpassning av UF:s kursupplägg så
det på ett naturligare sätt blir en del i yrkeskurserna.
Skolan har under ett par år gett möjligheten till UF genom det individuella valet och informationen runt vad
dessa innehåller har varit bristfällig. Skolan förbättrar
informationen och tydliggör vad som gäller i de olika
individuella valen kring innehåll och krav. Under läsåret
2016/17 har skolan en UF-koordinator på 10% som bland
annat har till uppgift att marknadsföra UF i skolan samt
fungera som ett stöd för undervisande UF-lärare.
Antalet uppdragsutbildningar som gymnasieförbundet
producerar ska öka.
Skolan har nått målet. Skolan bedriver vuxenutbildning
mot frisör, fordonsmekaniker – tunga fordon, bilplåtslagare, byggnadsträarbetare och målare. Branscherna efterfrågar medarbetare inom dessa områden vilket gör
att fler visar intresse av att studera. Skolans utbildningar
samt sättet att hantera eleverna som går på Lars Kaggskolan har ett bra rykte. Ett aktivt intresse av att få in fler
yrkeslärare och behålla duktigt folk samt använda lokalerna mer optimalt har resulterat i en positiv syn hos personalen i att hitta lösningar för uppdragsutbildningar.
Integration
Medelvärdet på trivselenkätens påstående ”På min skola
respekterar vi varandra oavsett etnisk bakgrund” ska vara
minst 7,5.
Skolan har inte nått målet. Under de senaste åren har skolan tagit emot ett stort antal nyanlända elever på väldigt
kort tid. Värdegrunds-, likabehandlings- och integrationsarbetet är ständigt närvarande men utsätts i och med
detta för större påfrestningar, inte bara mellan elever på
språkintroduktionen och nationella program utan också
mellan elever med olika bakgrund på språkintroduktionen. Skolan intensifierar likabehandlings- och integrationsarbetet. Ett långsiktigt arbete pågår för att skapa
möten mellan elever med olika bakgrund, både i form av
särskilda samverkansformer mellan nationella program
och språkintroduktionen men också för att skapa naturliga mötesplatser för alla skolans elever, oavsett bakgrund.

48 | ÅRSREDOVISNING 2016

118

EHT har ett särskilt uppdrag kring att driva frågan men
naturligtvis är det också något som ska vara ständigt närvarande, både i undervisning, bemötande m.m.
Antalet elever som får studiehandledning på modersmålet
ska öka.
Skolan har inte nått målet. På de nationella programmen
är det bara några enstaka elever som har visat intresse för
studiestöd på modersmålet. Även om tillgång till pedagogisk personal med annat modersmål än svenska finns
anställd på skolan har någon organiserad studiehandledning på modersmål ännu inte kunnat erbjudas. Organisationen har varit utsatt för starkt press i samband med stor
andel nya elever, vilket innebär att skolan ännu inte hunnit finna formerna för bl.a. studiehandledning. Genom att
få ett helhetsperspektiv i förbundet på nyanländas lärande kan former förhoppningsvis hittas, då detta är något
gymnasieförbundets skolor måste samverka kring. Skolan kommer att se över hur språkstödjarna bäst kan stödja eleverna i deras lärande. Skolan räknar med att kunna
ta del av förbundets pilotprojekt - studiehandledning via
fjärrundervisning - senast under höstterminen 2017.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Lars Kaggskolan fortsätter vara ett attraktivt val för regionens elever i årskurs 9-elever. Vid höstens antagning var i
stort alla platser på samtliga program fyllda.
Vilket nämnts ovan har skolan under hösten 2016 startat
ytterligare en inriktning på hantverksprogrammet i och
med flytten av hår-och makeupstylist från Torsås.Detta har inneburit specialanpassningar och att en sal har
byggts om för att passa den nya verksamheten.
2016 års flyktingströmmar fick konsekvenser även för Lars
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Kaggskolan. Under 2016 steg mottagandet av nyanlända
elever från ett 70-tal till 250 stycken, vilket inneburit en
stor utökning av introduktionsprogrammet språkintroduktion. För att kunna starta upp undervisningsgrupper
har ett stort antal lärare anställts och dessutom har behovet av undervisningssalar inneburit att vi ytterligare lokaler utanför skolan används (sedan höstterminen 2015
används lokaler på Fabriksgatan och sedan höstterminen
2016 används lokaler på Verkstadsgatan).
Den stora tillströmningen av nyanlända elever har också
medfört ökade behov av elevhälsa, vilket har inneburit
att resurserna under året har utökats med skolsköterska,
kurator, studie- och yrkesvägledare samt speciallärare.
Lars Kaggskolan har under längre tid kört ettåriga uppdragsutbildningar mot Kunskapsnavet. Under året har
följande vuxenutbildningar dragit igång med en ny omgång elever; HV-frisör, tunga fordon, skadetekniker-lackerare samt en ny utbildning i husbyggnad-trä.
Uppfräschning av skolans cafeteria har genomförts genom målning av väggar, byte av undertak och belysning
samt nytt möblemang. Förutsättningar för bättre lärmiljöer har skapats genom uppfräschning av möbleringen i
flera lektionssalar.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Tack vare goda elevresultat, hög trivsel och populära
program förväntas en god tillströmning av elever även
kommande år. Skolan ser dock ett behov av att se över
fördelningen av nyanlända elever på fler skolor för att
öka integrationen samt få en bättre arbetsmiljö för både

elever och lärare.
Fabriksgatan avvecklas vårterminen 2017 vilket kan
medföra behov av nya lokaler. Då elevantalet på
hantverksprogrammet ökar i samband med ytterligare en inriktning finns troligen behov av att specialanpassa ytterligare en sal. Beslut om eventuell ombyggnad tas i samband med gymnasieansökningarna den
15 februari 2017. Ombyggnad av ventilation kommer
ske i stora delar av skolans lokaler och påverkan på
verksamheten är i dagsläget svårt att överblicka.
Då lokaler och möbler är slitna fortsätter arbetet med
att byta ut möbler m.m. i både klassrum och uppehållsrum. Även stolarna i hörsalen kommer att bytas
ut.
Eftersom arbetsmarknaden har stort behov av att
nyanställa personal inom skolans yrkesutbildningar
förvänta sen fortsatt god tillströmning av elever till
dessa program. För att möta marknadens behov finns
även ett fortsatt behov av uppdragsutbildningar riktade mot vuxenstuderande.
I gymnasieutredningens betänkade finns flera åtgärder, riktade mot introduktionsprogrammet, som
kommer att få betydande konsekvenser om och när
de genomförs, bland annat rätt till heltidsstudier, tidigare införande av undervisning av andra ämnen än
svenska, rätt till yrkesspår m.m. Dessa åtgärder kommer bland annat att innebära ett ökat behov av undervisande personal och lokaler.
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STAGNELIUSSKOLAN

BYGGD: År 1933
ANTAL SKOLENHETER: 3
ANTAL PERSONAL: 107
ANTAL ELEVER: 950
UTBILDNINGAR: Ekonomiprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet,
utbildning för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd.
SKOLLEDNING: Lena Sandell, Mari Bredman, Stefan Regebro

EKONOMISKT UTFALL

Stagneliusskolan gick in i budget 2016 med en kostymanpassning på 4,4 mkr. Skolan har genomfört åtgärder
för att sänka kostnaderna och har lyckats reducera underskottet och vända detsamma till ett positivt resultat.
Förändringar inom arbetslags- och ämneslagsupplägget, kostnadsreduceringar avseende både drift och personellt på NIU samt en i övrigt gynnsam utveckling vad
gäller elevunderlaget hösten är huvudorsakerna till återhämtningen. AST-enheten uppvisar på egen hand ett
resultat om 1,6 mkr vilket har sin grund i ej fullt nyttjade
personalkostnader (0,5 mkr) och kompensation för elevökning vid höstterminens start (1,0 mkr). Även ekonomiprogrammet uppvisar ett betydande resultat, 1,2 mkr
efter höstens positiva elevutveckling där fyra nya klasser
startade. Handelsprogrammet visar i bokslut 2016 ett positivt resultat om 0,5 mkr.
Samhällsprogrammet på skolan (där inriktning media
och samhälle återfinns i skolenhet 1 och inriktning beteende återfinns i skolenhet 3) har, bland annat i nuvarande årskurs ett, en blandning av inriktningar i klasserna för
att på ett resurseffektivt sätt bedriva verksamheten. Detta innebär dock att det vid prognoser och uppföljningar
finns ett behov av att se samhällsprogrammet som en
enhet för att på ett rättvist sätt definiera programmets
ekonomiska utfall. I bokslut 2016 så visar samhällsprogrammet totalt ett resultat om minus 2 mkr inklusive NIU
verksamheten.
Skolans totala resultat inklusive skolmåltider är i bokslut
2016 positivt 1,5 mkr. Exklusive utfallet för skolmåltiderna, vilket ligger utanför rektorernas ansvarsområde, uppgår resultatet till 1,1 mkr.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

Kunskap, utveckling och lärande
Minst 90 % av eleverna ska erhålla examensbevis.
Skolan har förbättrat resultatet något sedan förra året
och eleverna på ekonomiprogrammet klarar sig bra och
ligger en bit över målet för examensbevis. Skolan totalt
sett når inte styrelsens målsättning.
Elever på AST-enheten (utbildning för elever med en diagnos inom autismspektrumtillstånd) har inte samma
förutsättningar som övriga elever på samhällsvetenskapliga programmet och får svårt att klara examensbevis. Av
de elever som i våras avslutade sina studier på handelsoch administrationsprogrammet fanns fyra som vägrade genomföra den arbetsplatsförlaga delen av lärandet
(APL) och följaktligen inte blev godkända i de kurser som
var relaterade till den. Detta medförde en låg måluppfyllelse på programmet. Skolan kommer att tydliggöra
kopplingen mellan APL och övriga kurser så att eleverna
ser sambandet.
Utvecklingen mot ett alltmer formativt arbetssätt8 påverkar naturligtvis elevernas resultat i positiv riktning. Andra
8

50 | ÅRSREDOVISNING 2016

Läraren tydliggör målet med undervisningen för eleverna, tar reda
på var varje elev befinner sig i förhållande till målet och ger återkoppling om hur eleven ska komma vidare mot målet.

121

faktorer som påverkat resultatet i positiv riktning är skolans utlägg av studietid9, tätare uppföljningar av elever i
form av fler mentorskonferenser samt tidigare tillgång till
de stödstrukturer skolan ger. Utvärdering och analysen
av förra årets studietid resulterade i att skolan har dubbla pass för stöd och handledning varav ett inbakat mitt
under elevernas skoldag och tillgängligt även för handelseleverna under sin APL. Användandet av förstärkningstid10 tydliggörs genom att rektor fattar beslut för de elever där detta stöd är aktuellt.
För AST-enheten gäller ett fortsatt arbete med specifika
anpassningar där mer funktionella lokaler är en viktig
pusselbit som återstår. Skolledningens främsta uppdrag
är att hela tiden förbättra medarbetarnas insatser och
prestationer genom stöd, utveckling, coaching och formativ återkoppling.
Minst 93 % av eleverna på högskoleförberedande program
ska ha grundläggande behörighet till högskola/universitet.
Skolan totalt sett når inte styrelsens målsättning för
grundläggande behörighet. Skolan har ökat något sedan
förra året och eleverna på ekonomiprogrammet klarar sig
bra och ligger en bit över målet. För analys och förslag till
förbättringar se ovan.
Andel av elever på nationella program som fått examens
eller studiebevis inom tre år ska vara minst 80 %.
Skolan har nått målet. Skolan ligger på samma nivå som
förra året. För analys och förslag till förbättringar se ovan.
Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska
vara minst 14,3.
Skolan har ökat det värdet på det genomsnittligt jämförelsetal men når inte riktigt upp till styrelsens mål, det
saknas endast 6 hundradelar. Det är ekonomiprogrammet som har högst värde och som är drygt 0,5 över resultatet för riket. För analys och förslag till förbättringar
se ovan.
Minst 66 % av alla avgångselever ska ha minst betyget E i
alla kurser.
Skolan har nått målet. Eleverna på ekonomiprogrammet
och samhällsvetenskapsprogrammet klarar sig bra. Värt
att notera gällande resultatet på samhällsvetenskapsprogrammet är att många av de kunskapskrav som infördes i
GY11 handlar om samarbete, interaktion, social förmåga,
reflektion, analys etc. Alla dessa förmågor tillhör det som
är mycket svårt för elever med diagnos inom autismspek9

Studietid är icke kurskopplad undervisningstid som schemaläggs för
alla elever en gång i veckan. Studietiden kan användas för ämnesövergripande projekt, prov, extra undervisning m.m.
10 Lärare i framför allt svenska, engelska, matematik men även andra
ämnen som bl.a. samhällskunskap, psykologi, spanska, historia, religion och naturkunskap, som på särskild tid kan hjälpa elever att nå
målen för kursen.
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trumtillstånd, en förklaring till en lägre andel elever på
samhällsvetenskapsprogrammet. På handelsprogrammet fanns fyra som inte slutförde sin APL och följaktligen
inte blev godkända i de kurser som är relaterade till APL:n
som ger genomlag på detta mål.
Det går att konstatera att inom samhällsvetenskapsprogrammet råder stor skillnad mellan de juridiska könen
gällande detta prioriterade mål. Arbetet med normkritik i
våra arbetslag fortsätter. Trots att arbetet inte givit större
genomslag i statistisk uppföljning är upplevelsen såväl
från elever och lärare att en positiv utveckling har ägt
rum under året gällande normkritiskt förhållningssätt.
Antalet studeranden inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska öka med 10 %.
Skolan har inte nått målet. Handelsprogrammet har två
elever inom lärlingsutbildningen, lika många som i fjol.
Ansvarig rektor för just nu en diskussion i den förbundsövergripande gruppen kring lärlingar, vilka nästa steg i
utvecklingen är.
Medelvärdet på påståendet ”Jag får det stöd jag behöver i
skolan när jag har svårigheter i skolan” ska vara minst 7,2.
Skolan har inte nått målet. Vid intervjuer med elever på
mentorstid framkommer det att eleverna uppskattar den
organisering av stödinsatser som eleverna har tillgång till
men att tiden för stödinsatserna ligger på “obekväm” tid
vilket medför att de uteblir. Skolan har utökat stödresurserna på flera schemapositioner.
Elevernas totala närvaro ska öka.
Närvaron på skolan har minskat med en procentenhet
sedan läsåret 2014-15. Det är eleverna på handels- och
administrationsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet som har minskat sin närvaro.
Skolan konstaterar att alltfler elever arbetar under gymnasietiden och personalen skönjer en alltmer utbredd
brist på motivation inför studierna. Av förra årets riktade
insatser med tätare närvarouppföljningar, fler varningar för hög frånvaro och fler elever som rapporterades
till CSN, ser rektorerna inte någon effekt i form av ökad
närvaro. Analysen är därför att det i första hand inte är
genom disciplinära åtgärder skolan uppnår en ökad närvaro utan personalen måste arbeta med elevernas inre
drivkrafter.
Ett tydligt pedagogiskt fokus på motivationshöjande,
meningsskapande och verklighetsanknuten undervisning med fler inslag av tematiska studier och ämnesövergripande samverkan kommer framöver att påverka
elevernas närvaro på lektionerna positivt.
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Normer, värden och inflytande
Medelvärdet på påståendet ”Som helhet fungerar vår skola
bra” ska vara minst 8,0.
Skolan har nått målet. Skolledningen konstaterar att de
allra flesta eleverna tycker att Stagneliusskolan fungerar
tillfredsställande. Skolan kommer fortsätta arbeta med
kvalitetsindikatorer inom detta område för att bibehålla
alternativt få än bättre resultat nästa läsår.
Medelvärdet på påståendet ”På min skola respekterar vi alltid varandra” ska vara minst 7,5.
Skolan har inte nått målet. Under året har det funnits en
uttalad konflikt på skolan gällande könsöverskridande
identitet och uttryck. Denna konflikt skapade två grupperingar på skolan, vilket avspeglas i måluppfyllelsen.
Skolledning med elevhälsoteamen arbetade kontinuerligt med denna problematik tillsammans med involverade elever och en handlingsplan upprättades och
likabehandlingsplanen reviderades för ökad trivsel. Utbildningsinsatser för såväl elever som medarbetare planeras med utgångspunkt i värdegrundsfrågor och normkritiskt förhållningssätt.
Medelvärdet på påståendet ”Ordningen på lektionerna har
varit …” ska vara minst 4,5.
Skolan har nått målet. Skolledningen konstaterar dock
mindre skillnader mellan kön som bör beaktas och säkerställas. Personer som inte vill identifieras sig som varken
kvinna eller man har dock kraftigt avvikande uppfattning
vilket skapar en del frågetecken. Skolan planerar att genomföra kvalitativa elevintervjuer under mentorstid för
att få en bättre bild.
Medelvärdet på påståendet ”Min möjlighet att delta i planeringen av arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen har varit…” ska vara minst 4,3.
Skolan har inte nått målet. Skolan har under läsåret arbetat med att tydliggöra för eleverna i vilken mån det går
att påverka arbetssätt, arbetsformer, examinationsformer samt innehåll i kurser för att öka medvetenheten hos
alla och envar. Det råder en viss villfarelse i vad som går
att påverka. Dialogen mellan ämneslärare och elever vid
kursuppstart och under läsårets gång måste fortsätta och
fördjupas.
En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Antalet lektorer ska öka.
Skolan har inte nått målet. För närvarande har skolan
en fyllnadsgrad av tjänster som inte tillåter ytterligare
anställningar då skolledningen arbetar efter budget i
balans. Dock beaktas lektorskap som alternativ vid varje
nytillsättning av tjänst.
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Antalet befattningar som Särskilt Yrkesskickliga Lärare
(SYL) ska öka.
Skolan har nått målet. Skolans SYL:are har förstärkts med
ytterligare två lärare under året och är nu 14 stycken.
Digital kompetens
Elevers digitala kompetens ska stärkas.
Skolan har nått målet. I enkäten Digital kompetens - Elever går det tydligt att utläsa klar ökning av elevernas digitala kompetens. 75 % av elevsvaren går att sortera in i
gruppen som uttrycker att den digitala kompetensen har
ökat. Eleverna uppfattar begreppet digital kompetens
i ett brett perspektiv. Det handlar bland annat om rent
tekniskt handhavande, att jobba källkritiskt, att använda
sociala medier, att samverka och olika lärstrategier.
Lärarnas digitala kompetens ska stärkas.
Skolan har nått målet. Man kan se både ökning och
minskning i frågor om den digitala kompetensen i sammanställningen av enkäten Digital kompetens - Lärare,
men förändringarna är väldigt små. Totalt sett anser de
flesta lärare att deras digitala kompetens de senaste 12
månader har ökat. Ökningen ligger på ungefär samma
nivå som för hela förbundet. Att notera är att användning av Google Classroom har ökat från 42 % till 76 %.
Skolan planerar för att erbjuda lärare coachande samtal
med IKT-pedagogen med syfte att fokusera på vad som
är nästa steg för respektive lärare när det gäller att använda digitala verktyg i undervisningen samt att inventera
vilka behov av kompetensutveckling som finns. Fortsatt
nära samarbete mellan IKT-pedagog och skolledning i
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syfte att stärka skolledares digitala kompetens och att
IKT-pedagog ska fungera som ett aktivt stöd i processen
att leda digitalisering.
Entreprenöriellt lärande – attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation
Minst 20 % av gymnasieleverna prövar att bli UF-företagare
senast år 2016.
Skolan har nått målet. Andelen av elever som prövar att
driva ett UF-företag skiljer sig mycket mellan programmen på skolan. Att starta ett UF-företag är obligatoriskt
för elever på handels- och administrationsprogrammet
och för eleverna på ekonomiprogrammet inriktning ekonomi. Eleverna på ekonomiprogrammet inriktning juridik
erbjuds detta som ett av valen bland fördjupningsämnena. Trots intensiv marknadsföring av UF och utbildning av
särskilda UF-lärare för samhällsvetenskapsprogrammet,
kan skolan konstatera att intresset varit väldigt litet från
dessa elever. Skolan har en UF-samordnare som kommer
att bedriva ett aktivt, synligt och kontinuerligt arbete för
att inspirera, informera såväl lärare som elever.
Antalet uppdragsutbildningar som gymnasieförbundet
producerar ska öka.
Skolan har inte nått målet. Detta har inte varit ett prioriterat område för skolans verksamhet under året.
Integration
Medelvärdet på trivselenkätens påstående ”På min skola
respekterar vi varandra oavsett etnisk bakgrund” ska vara
minst 7,5.
Skolan har nått målet.
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Antalet elever som får studiehandledning på modersmålet
ska öka.
Skolan har nått målet. Skolan deltar i ett pilotprojekt i
samarbete med Ronneby där studiehandledning erbjuds
eleverna på sju olika språk.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Stagneliusskolan genomför en fortsatt satsning på skolans lärmiljöer som utgår från den pedagogik och den
kunskapssyn skolan strävar mot. Allt i enlighet med skolans utvecklingsplan och de prioriterade målområden
som förbundet har satt upp. Skolans ambition är att under 2017 fortsätta denna utveckling.
Parallellt med utvecklingen av skolans lärmiljöer har Stagneliusskolan under året arbetat med framtagandet av en
helhetsidé enligt VISKA-modellen (Hans-Åke Scherp).
Ambitionen är att under läsåret 2016/17 implementera
denna och arbeta i enlighet med den fullt ut. Den nya
organisation ska resultera i en ökad måluppfyllelse hos
våra elever i och med att vi tydliggör hur en organisations
mönster på bästa möjliga sätt bidrar till elevernas lärande
och utveckling utifrån skolans uppdrag.
Viktiga framgångsfaktorer är bl.a. strukturerade lektionsobservationer och reflekterande samtal kring elevers
lärande samt att på olika sätt granska skolans undervisning i syfte att förbättra och utveckla. Lärare sambedömer elevers arbeten i olika ämnen för att uppnå en mer
likvärdig bedömning och för att lära av varandra. Stagneliusskolan befrämjar ett kollektivt lärande i organisationen. Här är den pågående digitala satsningen av stor
betydelse.
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Sammantaget innebär dessa satsningar ytterligare ett
steg mot att öppna upp skolan, både att bli mer flexibla
och öppna genom att skapa ett klimat där alla lär av varandra men också att i större utsträckning öppna skolan
mot omvärlden och med hjälp av ett vetenskapligt förhållningssätt möta framtidens samhälle.
Förmågan att attrahera ungdomar att söka till Stagneliusskolan är fortsatt hög. Skolan noterar att ekonomiprogrammet fortsatt attraherar ett stort antal ungdomar
vilket medfört att skolan utökat organisationen med en
klass per årskurs. Samhällsvetenskapsprogrammet med
de olika inriktningarna och profilerna har ett stabilt söktryck vilket motiverar att skolan till hösten fortsatt erbjuder motsvarande utbud som idag. Söktrycket på handelsoch administrationsprogrammet var 2016 något högre
än tidigare år vilket å ena sidan gett en stabilare ekonomi
som resultat men samtidigt gör att resursbehovet ökat.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Stagneliusskolan ska i samverkan med andra aktörer ge
förutsättningar för ungdomar att utveckla sina kunskaper och förmågor. Målet är att alla elever ska lämna skolan med en fullständig gymnasieexamen. Skolan ska också stärka elevernas förmåga att använda sina kunskaper
som medborgare i ett demokratiskt samhälle.
Den mångåriga satsningen inom förbundet på IKT har bidragit och kommer att fortsätta att bidra till att skapa en
attraktiv utbildning som lättare kan anpassas till den enskilde elevens kunskapsnivå och förutsättningar. En fortsatt utveckling av pedagogiska verktyg och metoder ger
verksamheten större flexibilitet och ger eleverna bättre
möjligheter att nå sina kunskapsmål.
Stagneliusskolan har under flera år organiserat kollegial
samverkan och konstaterar att kollegial samverkan är en
förutsättning för att utveckla lärarnas yrkeskompetens
och som ska leda till förbättrade elevresultat. Men om lärarsamarbetet inte ingår i ett sammanhang är risken stor
att de mer bekräftar varandra i sina föreställningar om
hur undervisningen ska bedrivas än hjälper varandra att
bryta gamla vanor. Stagneliusskolan ser dock att skolans
angreppssätt bryter lärarnas isolering och ger dem tillfälle att tala med varandra om problem som de upplever i
sin undervisning. Stagneliusskolan förväntar sig att detta
ska resultera i en än högre måluppfyllelse.
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ÖLANDS GYMNASIUM

EKONOMISKT UTFALL

Ölands Gymnasium gick in i 2016 med en kostymanpassning på 0,3 mkr gällande restaurang- och livsmedelsprogrammet samt 0,1 mkr för hotell- och turismprogrammet. I bokslut 2016 har hotell- och turismprogrammet
ett mindre överskott men då restaurang- och livsmedelsprogrammet genererar ett underskott så uppvisar
programmen ett sammanlagt minusresultat om cirka 0,3
mkr. Detta till viss del beroende på utbetalningar för lärlingsplatser som blivit högre än förväntat då de utbetalats retroaktivt för hösten 2015.
Ölands Gymnasium visar dock på ett bokslutsresultat
avseende gymnasiedelen om plus 2,0 mkr. Detta har en
direkt koppling till språkintroduktionen (IMS) på Ölands
Gymnasium som under 2016 har en full organisation. I
budget 2016 fick skolan inte med sig någon budget för
språkintroduktionen utan den har korrigerats efter reellt
utfall av antal elever. Under hösten 2016 fanns cirka 95
språkintroduktionselever på skolan.
Komvuxverksamhetens bokslutsresultat uppgår till plus
1,3 mkr. Detta tack vare det planerade överskottet på
YH-verksamheten (som i sin uppstartsfas genererade ett
underskott) samt köksutbildningen inom den gymnasiala vuxenverksamheten. Utbildningen startade 2016
och genererar ett överskott åt verksamheten då skolan
använder egna lokaler samt säljer platser till externa aktörer.

UPPFÖLJNING PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

Kunskap, utveckling och lärande
Minst 90 % av eleverna ska erhålla examensbevis.
Skolan når inte målet. Hög frånvaro för en knapp handfull
elever pga. personliga orsaker. Eleverna och föräldrar av-

BYGGD: År 2003
ANTAL SKOLENHETER: 1
ANTAL PERSONAL: 29
ANTAL ELEVER: 320
UTBILDNINGAR: Restaurang- och livsmedelsprogrammet,
hotell- och turismprogrammet, Introduktionsprogram,
Svenska för invandrare (SFI), Lärvux - särskild utbildning för
vuxna, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, uppdragsutbildningar.
SKOLLEDNING: Christina Larsson
böjde den hjälp som skolan erbjöd. Kommande treor har
bättre förutsättningar att lyckas.
Andel studerande som slutför påbörjade kurser inom grundläggande vuxenutbildning ska vara minst 58 %.
Skolan når målet trots en viss försämring av resultatet
men grundläggande vuxenutbildning har vuxit från i
stort sett inga elever till ett 50-tal elever under läsåret
2015/2016. Många av eleverna är inom kommunens etableringsplan och kombinerar studier och praktik/arbete
med följd att studierna ibland tar längre tid än planerat.
Skolan för diskussioner med kommun, och arbetsförmedling kring ett djupare samarbete kring enskild elev
och dennes studieplan, etableringsplan och framtid med
en ännu högre individualisering som mål.
Andel studerande som slutför påbörjade kurser inom gymnasial vuxenutbildning ska vara minst 66 %.
Skolan når målet med marginal. De flesta komvuxelever
har ett tydligt mål med sina studier (vidare studier på högre nivå) samt är motiverade och når då kursmålen i hög
utsträckning. Bra studieplanering och kontinuerlig uppföljning av studieresultaten bidrar likaså till hög måluppfyllelse.
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Andel av elever på nationella program som fått examens
eller studiebevis inom tre år ska vara minst 80 %.
Skolan har inte nått målet. Flera av eleverna i avgångsklassen våren 2016 hade en studiesocial problematik
som var svår att komma till rätta med, trots skolans insatser och arbete med elev och vårdnadshavare. Detta
visar sig i måluppfyllelsen. Skolan kommer att intensifiera
kontakterna med elev och handledare under APL-terminen så att eventuell frånvaro kontrolleras och åtgärdas
omgående.
Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska
vara minst 14,3.
Skolan når inte målet och har något lägre resultat än förra
året. Se ovan under examensbevis för analys och förbättringsförslag.
Minst 66 % av alla avgångselever ska ha minst betyget E i
alla kurser.
Skolan har inte nått målet. Se ovan under examensbevis
för analys och förbättringsförslag.
Antalet studeranden inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska öka med 10%.
Skolan har inte nått målet. Ölands Gymnasium hade inget nytt intag hösten 2016.
Medelvärdet på påståendet ”Jag får det stöd jag behöver i
skolan när jag har svårigheter i skolan” ska vara minst 7,2.
Skolan har nått målet. Ett lärarbyte har skett inom ett program på ungdomsgymnasiet liksom ett byte av praktikplats vilket förhoppningsvis ger en positiv inverkan.
Elevernas totala närvaro ska öka.
Närvaron på ungdomsgymnasiet har sjunkit två procentenheter jämfört med förra läsåret och därmed når skolan
inte målet. Några få elevers höga frånvaro slår igenom i
statistiken. Komvux gymnasienivå - inom de flesta gymnasiala kurser ges möjlighet till en flexibel undervisningsform där eleven kan följa kursen via Google Classroom.
De som kombinerar arbete med studier kan på så sätt
klara kursen trots att de inte är med på varje lektion.
Normer, värden och inflytande
Medelvärdet på påståendet ”Som helhet fungerar vår skola
bra” ska vara minst 8,0.
Skolan har inte klarat målet. Vuxeneleverna ger skolan ett
högre omdöme än ungdomseleverna. Läsåret 2015-2016
startade olyckligt för restaurangeleverna med t.ex. avsaknad av kökslärare på Halltorps Gästgiveri vid läsårsstart i
augusti. Detta har i hög grad bidragit till det låga betyget.
Metodköket saknade spis och kyl under en kortare tid i
början av läsåret pga. av byte av desamma vilket också bidrog negativ eftersom man inte fått information om förändringen. Skolan kommer att göra tätare avstämningar,
muntligt och via enkäter, för att fånga upp missnöje.
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Medelvärdet på påståendet ”På min skola respekterar vi alltid varandra” ska vara minst 7,5.
Skolan har uppnått målet. I en av vuxenklasserna, med
lågt värde på enkäten, var det en mycket heterogen elevsammansättning. Där några personer utmärkte sig i elevgruppen med kritiska åsikter om skolan, personalen och
klasskamraterna. Med hårt arbete från involverad personal lyckades skolan skapa ett acceptabelt arbetsklimat.
Medelvärdet på påståendet ”Ordningen på lektionerna har
varit …” ska vara minst 4,5.
Skolan har nått målet. Dock hade skolan svårt att hitta bra
arbetsformer i en av ungdomsklasserna. Under vårterminen hade elever i en klass stora sociala problem och det
var svårt för skolan att samarbeta med föräldrarna. Lärdomen skolan har gjort är att det är viktigt att läraren fångar
elevernas fokus vid lektionsstart och sedan behåller det
lektionen ut. Som en hjälp i detta gör rektor lektionsbesök med ett strukturerat observationsprotokoll och ger
en omedelbar feedback till läraren efter lektionens slut.
Medelvärdet på påståendet ”Min möjlighet att delta i planeringen av arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen har varit…” ska vara minst 4,3.
Skolan har inte nått målet. Ett för övrigt bra omdöme från
eleverna dras ner av vårdutbildningen inom vuxenutbildningen. Utbildningen planeras utifrån att eleverna ska
kunna välja mellan lärarledd undervisning i skolan och
att helt följa kursen på distans, i sig en flexibel undervisningsform med stort inflytande över tid och plats. Men
detta medför en strikt veckoplanering som är klar när de
studerande påbörjar utbildningen och en från början given struktur via färdiga studiehandledningar som följer
kurslitteraturen ger föga utrymme för de studerande att
påverka planering, upplägg och arbetsformer.
En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Antalet lektorer ska öka.
Skolan har inte nått målet. På Ölands Gymnasium finns
inget lektorat. En rimlig förklaring till avsaknad av lektorat på skolan är att den är för liten för att ha ett eget lektorat samt att ingen lärare än så länge inte har satsat på
att studera vidare mot en licentiatexamen. Rektor ser ett
samarbete och samnyttjande av övriga lektorer i förbundet som både möjlig och önskvärd. En av lärare studerar
nu mot en mastersexamen med målet att ta licentiatexamen inom något år. Då kanske det är dags!
Antalet befattningar som Särskilt Yrkesskickliga Lärare
(SYL) ska öka.
Skolan har inte nått målet. Skolan har en SYL som utsågs i
första omgången men inte utökat antalet under året. Under året har läraren mest varit engagerad i IMS. Det har
inte funnits något större intresse bland övriga lärare att
söka SYL-tjänst eller delta i Aretes meriteringsprogram.
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Flera lärare har genomgått annan fortbildning och känt
att det varit tillräckligt för tillfället.
Digital kompetens
Elevers digitala kompetens ska stärkas.
Skolan har nått målet. Rektor gör bedömningen att elevernas digitala kompetens är stärkt. Ungdomseleverna får
låna en dator under sin gymnasietid och vuxeneleverna
har 40 datorer som finns till förfogande under skoltid. Vid
terminens början (augusti och januari) får eleverna en
genomgång av b.l a. Google for Education, Dexter etc. Så
gott som alla kurser är upplagda i Google Classroom där
eleverna följer sin/a kurser.
Lärarnas digitala kompetens ska stärkas.
Skolan har nått målet. Antalet anställda lärare har ökat
markant på skolan. Spridningen i kunskap om och användandet av sin dator i undervisningen är väldigt stor. Flera
av skolans lärare ligger i framkant vad gäller datorkunskap. Sett över tid är målet nått. En framgångsfaktor är
stödet och hjälpen av IKT-pedagogerna i förbundet för
de lärare som är nya och saknar relevant digital kompetens.
Entreprenöriellt lärande – attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation
Minst 20 % av gymnasieleverna prövar att bli UF-företagare
senast år 2016.
Skolan har inte nått målet. Skolan har nu infört att samtliga ungdomselever på de nationella programmen läser
kursen entreprenörskap. I kursen ingår att pröva på att
driva ett företag under kursens gång. De flesta har valt att
driva ett UF-företag, så för 2017 kommer sannolikt skolan
att nå uppsatt mål.
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Antalet uppdragsutbildningar som gymnasieförbundet
producerar ska öka.
Skolan har nått målet. Skolan bedriver vårdutbildning
som en uppdragsutbildning åt Borgholm kommun och
en restaurangutbildning mot kock/kök inom komvux i
samarbete med Kunskapsnavet i Kalmar. Det finns ytterligare intresse hos kommunen och arbetsförmedlingen för
yrkesutbildningar för vuxna.
Integration
Medelvärdet på trivselenkätens påstående ”På min skola
respekterar vi varandra oavsett etnisk bakgrund” ska vara
minst 7,5.
Skolan har nått målet. Skolan har under 2016 haft en förändring i elevsammansättningen. Plötsligt är majoriteten
av elever av utländsk härkomst och elever inom IMS och
SFI. Under året har skolan aktivt arbetat för en integration
mellan svenska elever och invandrare. Ölands Gymnasium har genomfört gemensamma aktiviteter - matlagning, bakning, dans m.m. för att främja ett samarbete.
Skolan har många elever på SFI som har en längre utbildning från sitt hemland och som nu studerar gymnasiekurser i matematik och engelska på komvux tillsammans
med svenskfödda studerande. I dessa situationer föds en
tolerans och förståelse för varandras likheter och olikheter.
Antalet elever som får studiehandledning på modersmålet
ska öka.
Skolan har nått målet. Eleverna på språkintroduktion
(IMS) har modersmålsstöd för arabisktalande och daritalande (pashto och persiska) och delvis för tigrinja. Det är
personer som studerar inom vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt SFI och som har lärarutbildning eller erfarenhet av pedagogiskt arbete från
sina hemländer, som via arbetsförmedlingen fått instegs-
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jobb som modersmålsstöd för ungdomarna. Under 2017
får vi fler modersmålsstödjare via arbetsförmedlingen.
Från och med 2017 ska denna funktion finnas på SFI.
Flexibiliteten, kvaliteten och individanpassningen inom
SFI-undervisningen ska öka.
Skolan har nått målet. De SFI-studerande som under hösten 2016 fått uppehållstillstånd och blivit kommunplacerade är alla från förra höstens flyktingvåg. Många är välutbildade och vill inget hellre än att lära sig svenska så fort
som möjligt för att sedan gå ut i arbetslivet alternativt
studera på högskola/universitet eller annan utbildning.
Många börjar läsa flera kurser inom Komvux medan de
fortfarande lär sig svenska. En del på grundläggande nivå
andra på gymnasial nivå eller både och. Ibland behövs
modersmålsstöd då man kanske saknar “ordet/begreppet” på svenska. Många är t.ex. duktiga på matematik.
SFI-studier kombineras även med praktik.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

2016 var ett spännande år med många utmaningar. I januari 2016 gick de elever som hade sin skolgång på språkintroduktionen (IMS) vid Lars Kaggskolan men som var
bosatta i Borgholms kommun över till Ölands Gymnasiums språkintroduktionsprogram. Skolan har haft ett kontinuerligt intag till IMS under hela 2016. I augusti började
elever födda -00 som tidigare varit på någon av kommunens grundskolor. Totalt var under hösten 97 elever inskrivna. Detta har bland annat inneburit att antalet lärare
ökat samt att elevhälsan förstärkts. Skolan arbetar med
ett “Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt” enligt
Pauline Gibbons och erbjuder minst 12 ämnen för att
möjliggöra för de elever som behöver och vill att komma
in på ett nationellt gymnasieprogram att nå målet.
I enlighet med politiskt beslut från 2015 togs inga nya
elever in till vare sig restaurang- och livsmedelsprogrammet eller hotell- och turismprogrammet. Vid höstterminens början återstod 10 elever i årskurs tre och fyra elever
i årskurs två. De sistnämnda, årskurs två, övergick dock till
lärlingsutbildning.
Antalet SFI-elever inom etableringen ökar i takt med beviljade uppehållstillstånd och kommunplaceringar. Mellan 70 - 80 personer studerar inom SFI under hösten 2016.
Från att under ett antal år endast ha haft ett fåtal studerande på grundläggande nivå (GRUV) inom Komvux söker sig nu många av de som klarat SFI vidare till GRUV och
kurserna SVA, svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap. Många högutbildade elever
börjar direkt på gymnasial nivå, förutom i kursen svenska.
I februari 2016 startade skolan upp en treterminers restaurangutbildning mot kock inom Komvux. Utbildning-
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en, som sker i samarbete med Kunskapsnavet, omfattar
1700 gymnasiepoäng av restaurang- och livsmedelsprogrammets karaktärsämnen.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Utvecklingen inom IMS är svår att förutsäga då Migrationsverket aviserat stängning av flera asylboenden i
Borgholms kommun. Många har hunnit få uppehållstillstånd men då det kan vara svårt att hitta annat boende
tvingas många att lämna kommunen. När vårterminen
börjar 2017, har flera asylförläggningar stängt och elever
och familjer flyttats till annan ort. Av de 97 elever som
gick på skolan hösten 2016 finns endast 74 kvar på IMS.
Den tidigare nämnda avvecklingen av restaurang- och
livsmedelsprogrammet samt hotell- och turismprogrammet fortsätter och efter sommaren återstår endast några
få elever.
Ett nytt intag till restaurangutbildningen inom Komvux
planeras dock till februari 2017. En fortsatt ökning av studerande inom vuxenutbildningen generellt förväntas.
Inte minst beroende på en en ökning av antalet invandrare.
Regeringens satsning på vuxenutbildning - “Utökad rätt
till Komvux” och ett nytt Kunskapslyft kommer förhoppningsvis medföra fler platser och ett ökat statsbidrag för
vuxenutbildningen. Den grundläggande vuxenutbildningen har från 2017 nya kursplaner med möjlighet att
betygsätta delkurser i kurserna svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.
Det finns önskemål från Borgholms kommun och Arbetsförmedlingen om nya utbildningar, uppdragsutbildningar, inom Komvux för att på ett bättre sätt kunna möta
behovet av utbildning av och för våra nya kommuninvånare.
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REDOVISNINGSPRINCIPER
EXTERNA REDOVISNINGSPRINCIPER

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

PENSIONSSKULD

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

AVSKRIVNINGAR

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

60 | ÅRSREDOVISNING 2016

GRÄNSDRAGNING MELLAN KOSTNAD OCH INVESTERING

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

KAPITALTJÄNSTKOSTNADER

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

SEMESTERLÖNESKULD OCH ÖVERTID

Semesterlöneskulden och okompenserad övertid för de
anställda har redovisats som en kortfristig skuld. Årets förändring har belastat resultaträkningen. De intjänade förmånerna har belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter samt
ytterligare 0,2 % för medlemsavgift Pacta för de grupper det
berör.
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RESULTATRÄKNING
RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS
(TKR)

NOT

BUDGET

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

2016

2016

2015

2014

Verksamhetens intäkter

1

78 730

124 508

123 749

118 004

Jämförelsestörande intäkter

1

0

0

3 482

0

Verksamhetens kostnader

2

-455 277

-530 427

-513 002

-507 426

Pensionskostnader m.m.

3

-16 721

-12 818

-16 494

-15 929

Avskrivningar

4

-3 584

-3 562

-3 011

-2 766

-396 853

-422 299

-405 276

-408 118

397 118

397 118

408 574

412 120

33 063

1 711

6 333

266

7 882

5 009

418 452

231

116

98

427

-9

-11

-25

497

7 989

5 096

402

0

0

0

0

497

7 989

5 096

10 737

Verksamhetens nettokostnad
Medlemsbidrag

5

Statsbidrag

6

Verksamhetens resultat
Poster från finansiella tillgångar

7

Poster från finansiella skulder

8

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster

Årets resultat
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KASSAFLÖDESANALYS
KASSAFLÖDESANALYS
NOT
(TKR)

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

2016

2015

2014

7 989

5 096

10 737

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

57

   Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång

4

3 562

  Återbetalning medlemskommuner

14

-10 806

0

0

  Avsättning till pensioner

13

-180

153

-2 936

  Övrigt

14

-6 164

-645

-714

0

0

44

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

10

-54 163

41 678

12 489

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

15

34 770

-36 206

2 956

-24 993

13 086

25 399

-5 142

-4 473

-4 764

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

Medel från den löpande verksamheten

3 011

2 766

Investeringsverksamhet
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

9

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

0

Försäjning av finansiella anläggningstillgångar

0

Medel från investeringsverksamheten

-5 142

-4 473

-4 764

0

0

0

Finansieringsverksamhet
Nyupptagna lån
Amortering av skuld

0

0

0

14

14

14

14

14

14

Årets kassaflöde

-30 121

8 627

20 649

Likvida medel från årets början

92 459

83 832

63 183

Likvida medel från årets slut

62 338

92 459

83 832

Ökning av långfristiga fodringar

Medel från finansieringsverksamheten
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BALANSRÄKNING
(TKR)

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

NOT

2016

2015

2014

9

Anläggningstillgångar
  Immateriella anläggningstillgångar
  Mark, byggnader och tekn anläggningar
18 333

16 753

15 290

     Övriga materiella anl. tillgångar

   Maskiner och inventarier

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

98

112

18 431

16 865

0

0

736

736

736

10

93 244

39 081

80 759

0

0

12

62 338

92 460

83 832

Summa omsättningstillgångar

156 318

132 276

165 327

Tillgångar

174 749

149 141

180 743

2016

2015

2014

7 989

5 096

10 737

67 794

71 530

60 793

Långfristig fordran

11

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till infrastruktur

15 416

Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar
Kortfristiga placeringar
   Kassa och bank

NOT

Eget kapital
   Årets resultat
Ingående eget kapital
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital

0
14

Summa eget kapital

-10 806

-8 832

64 978

67 794

71 530

Avsättningar
Avsättningar för pensioner

13

1 786

1 998

1 795

Andra avsättningar

14

3 309

9 441

1 304

Långfristiga skulder

16

0

0

0

Kortfristiga skulder

15

104 677

69 907

106 113

Summa skulder

109 772

81 346

109 213

Eget kapital och skulder

174 749

149 141

180 743

29 995

30 782

33 275

37 272

38 250

41 348

182 558

84 734

126 731

Anläggningskapital

18 431

16 865

15 416

Rörelsekapital

51 641

62 369

59 213

37%

45%

40%

62 338

92 460

83 832

16%

20%

17%

Skulder

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser före 980101

17

inklusive löneskatt
Borgensåtaganden
Leasingåtaganden

18

Nyckeltal

Soliditet
Likvida medel
Soliditet ink ansvarsförbindelse avseende pensionsförpliktelser
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DRIFTSREDOVISNING
DRIFTREDOVISNING
(TKR)
ENHET

KOSTNADER

INTÄKTER

NETTO

AVVIKELSE

BUDGET

REDOVISNING

BUDGET

REDOVISNING

BUDGET

REDOVISNING

2016

Gemensamt

147 749

160 424

122 811

135 189

24 939

25 236

-297

Lars Kaggskolan

122 787

126 307

6 837

12 364

115 951

113 943

2 007

Stagneliusskolan

81 156

82 346

930

3 629

80 226

78 716

1 510

Jenny Nyströmsskolan

125 467

134 187

9 153

13 601

116 314

120 586

-4 272

Axel Weüdelskolan

44 991

44 264

12 681

13 770

32 311

30 495

1 816

Ölands Gymnasium

10 759

9 609

25

861

10 735

8 748

1 987

Öland - komvux

8 857

10 512

1 541

4 502

7 316

6 010

1 306

Mjölnergymnasiet

4 652

6 690

51

187

4 601

6 503

-1 902

Torsås - komvux

2 955

2 724

329

759

2 626

1 965

660

Varav avskrivningar

-3 584

-3 562

0

0

-3 584

-3 562

-22

0

0

0

-33 063

0

33 063

-33 063

-19 016

-29 332

-19 016

-29 332

0

0

0

0

879

0

1 211

0

-331

331

finansiering pensioner, intern ränta

-14 889

62 739

0

78 192

-14 889

-15 453

564

Pensionskostnader

16 721

12 818

0

0

16 721

12 818

3 903

Avskrivningar

3 584

3 562

0

0

3 584

3 562

22

532 190

624 169

135 341

201 870

396 850

422 299

-25 449

Medlemsbidrag

0

0

397 119

397 118

-397 119

-397 118

-1

Statsbidrag

0

0

0

33 063

0

-33 063

33 063

534 485

640 682

154 357

264 264

380 129

376 418

3 711

19

9

250

116

-231

-107

-124

551 225

653 510

551 726

661 499

-501

-7 989

7 489

0

0

0

0

0

0

0

551 225

653 510

551 726

661 499

-501

-7 989

7 489

Varav statsbidrag
Varav interna poster
Externa projekt

Verksamhetens intäkter/kostnader

Verksamhetens resultat
Poster från finansiella tillgångar/
skulder

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster

Årets resultat
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INVESTERINGSREDOVISNING
INVESTERINGSREDOVISNING
(TKR)

BUDGET 2016

REDOVISNING 2016

Gemensam vht

1 475

1 078

546

Lars Kaggsskolan

2 308

1 537

1 568

Stagneliusskolan

1 735

1 730

1 512

Jenny Nyströmsskolan

2 060

583

830

300

173

0

30

41

17

Axel Weudelskolan
Ölands Gymnasium och komvux
Mjölnergymnasiet och komvux

REDOVISNING 2015

50

0

0

7 958

5 142

4 473
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NOTER
NOT 1: VERKSAMHETENS INTÄKTER
Intäkter
Jmf störande post återbetalning AFA

2016

2015

2014

124 508

123 749

118 004

0

3 482

Finansiering PO (intern post)

77 362

71 790

Stadsbidrag

33 063

1 711

Interna intäkter

29 332

29 020

40 847

Summa intäkter verksamhet enligt driftredovisningen

264 264

229 751

158 850

2016

2015

2014

-545 050

-503 560

-507 426

0

-6 452

NOT 2: VERKSAMHETENS KOSTNADER
Kostnader
Avsättning omstr S4Y
Avsättning Kommunalt åtagande

0

-2 989

Finansiering PO (intern post)

-62 739

-57 788

Avskrivningar

-3 562

-3 011

Interna kostnader

-29 332

-29 020

-40 834

Summa kostnader verksamhet enligt driftredovisningen

-640 682

-602 821

-548 260

NOT 3: PENSIONSKOSTNADER M.M.

2016

2015

2014

Semesterlöneskuld

-2 373

1 085

2 933

Löneskatt

-3 235

-3 325

-4 330

-310

-207

181

-1 627

-2 642

-1 074

Omställningsfonden

-116

-280

-287

Förvaltningsavgifter

-99

-119

-118

Förändring pensionsskuld

180

-153

2 362

Avtalsförsäkringar (KPA, FORA)
FÅP

Löneskatt förändring p-skuld

41

-40

574

Utbetalda pensioner

-1 867

-1 907

-7 623

Pensioner (ind. valet)

-9 288

-8 907

-8 573

Pensionsrätter inkl löneskatt

5 875

0

0

Summa

-12 818

-16 494

-15 954

Finansiering pensioner (interna poster)

14 623

14 002

13 711

NOT 4: AVSKRIVNINGAR

2016

2015

2014

Avskrivningar

-3 562

-3 011

-2 766

Internränta

-830

-756

-716

Summa

-4 392

-3 767

-3 482

NOT 5: MEDLEMSBIDRAG

2016

2015

2014

Borgholm

11,0%

11,1%

11,2%

Torsås

6,6%

6,8%

6,9%

Kalmar

67,7%

67,3%

68,1%

Mörbylånga

14,8%

14,8%

13,8%

Summa

397 118

408 574

412 120

66 | ÅRSREDOVISNING 2016

137

NOT 6: STATSBIDRAG M.M.

| Noter

2016

2015

2014

Övrigt

33 063

1 711

6 333

Summa

33 063

1 711

6 333

NOT 7: FINANSIELLA INTÄKTER

2016

2015

2014

Räntor på likvida medel

116

98

427

Summa

116

98

427

NOT 8: FINANSIELLA KOSTNADER

2016

2015

2014

Finansiella kostnader p-skuld

9

11

-25

Summa

9

11

-25

2016

2015

2014

Ackumulerat Anskaffningsvärde

178 105

173 631

168 867

Ackumulerade avskrivningar

NOT 9: MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Maskiner och inventarier

-154 378

-151 368

-148 601

Ackumulerade justeringar

-6 985

-6 985

-6 985

Ingående bokfört värde

16 741

15 278

13 292

Årets nyanskaffningar

5 142

4 473

4 764

Årets avskrivningar

-3 300

-3 011

-2 766

-261

0

0

12

0

0

Summa anläggningstillgångar

18 333

16 741

15 290

NOT 10: KORTFRISTIGA FORDRINGAR

2016

2015

2014

38 420

5 436

39 457

Förutbetalda kostnader

9 986

9 116

9 841

Upplupna intäkter

19 570

5 323

3 057

Övriga fordringar

6

579

0

Justerat bokfört värde
Justerpost

Kundfordringar

Schablonmoms

1 277

0

1 042

Fodran moms

2 658

2 656

2 289

Fodringar hos staten

1 832

413

2 207

Skattekonto

19 421

15 505

22 827

73

53

37

Summa

93 244

39 081

80 759

NOT 11: LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

2016

2015

2014

Elevkår Stagg

98

112

126

Summa

98

112

126

Interimsfordringar löner
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NOT 12: LIKVIDA MEDEL
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2016

2015

62 289

92 407

49

53

Summa

62 338

92 460

83 832

Plusgiro
Handkassor

2014

NOT 13: AVSÄTTNING PENSIONER M.M.

2016

2015

2014

Ingående avsättning inkl löneskatt

1 998

1 764

1 847

Pensionsutbetalningar

-207

-133

-136

0

313

186

Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning

-716

-14

-127

Förändring löneskatt

-41

46

-16

Övrigt

744

21

11

Utgående avsättning inkl löneskatt

1 777

1 998

1 764

varav löneskatt

349

390

350

FÅP

375

392

408

KÅP

158

498

173

Ålderspension 31 st

502

166

520

Pension till efterlevande

393

16

320

537

25

Rek 2.1 särskild avtalspension och visstidspension
Specifikation - Avsatt till Pensioner
Särskild avtals/ålderspension
Pensionsavgift
Förmånsbestämd/kompl pension st

Finasiella kostnader

Summa Pensioner

1 428

1 608

1 445

Löneskatt

349

390

350

Summa avsatt till pensioner

1 777

1 998

1 795

Politiker

0

0

0

Tjänstemän

0

0

0

Avsättning för pensioner

1 777

1 998

1 795

Ansvarsförbindelse

Antal visstidsförordnanden

Rek 7.1 pensionsmedel och pensionsförpliktelser
37 272

38 250

41 348

Finasiella placeringar

0

0

0

Särskild avtalspension

0

0

0

Totala pensionsförpliktelser

39 049

40 248

43 143

Återlånade medel

39 049

40 248

43 143

Förpliktelser intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen

1 396

869

0

Förpliktelser intjänade from 1998, pensionsavsättning

6 213

4 721

2 261

Del av pensionsförpliktelsen som tryggats genom försäkring
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FORTS. NOT 13: AVSÄTTNING PENSIONER M.M.

2016

2015

2014

Utredningsgrad

99%

98%

98%

Överskottsfond KPA enligt RKR 17.1

9 261

8 439

NOT 14: EGET KAPITAL OCH ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

2016

2015

2014

Ingående avsättning

9 441

1 304

2 018

Ianspråktagande under perioden

0

-674

-714

Periodens återföringar av outnyttjat belopp

0

-631

Omstrukturering S4Y

-3 143

6 452

Kommunalt åtagande

-2 989

2 989

Utgående avsättning

3 309

9 441

Direktbokning eget kapital

10 806

8 832

Borgholm

1 304

1 081

967

Torsås

756

607

Kalmar

7 348

5 954

Mörbylånga

1 621

1 304

NOT 15: KORTFRISTIGA SKULDER

2016

2015

2014

Semesterlöneskuld

21 254

18 881

19 966

Leverantörsskulder

26 360

29 971

18 474

Upplupna kostnader

6 677

8 724

13 015

Övriga kortfr skulder

1 587

1 481

1 448

Intäktsförskott

34 880

2 135

36 241

Upplupna pensionskostnader

9 221

8 695

8 406

0

0

4 628

4 698

20

3 935

104 677

69 907

106 113

2016

2015

2014

0

0

0

2016

2015

2014

Leasing

28 120

23 438

14 793

Lokalhyra inom ägarkretsen

109 397

56 096

99 562

Lokalhyra utom ägarkretsen

45 041

5 200

12 376

Summa

182 558

84 734

126 731

Upplupen arbetsgivaravgift
Upplupen skatter

Totala kortfristiga skulder

NOT 16: LÅNGFRISTIGA SKULDER
Summa

NOT 17: ANSVARSFÖRBINDELSER M.M.
Leasing och lokalhyror

Pensionsförpliktelser äldre än 1998
Pensionsförpliktelser

29 995

30 782

33 275

Löneskatt

7 277

7 468

8 073

Summa

37 272

38 250

41 348
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NOT 18: LEASING

2016

2015

2014

28 120

23 438

126 731

1 917

1 067

2 389

Leasingavtal över 3 år
Maskiner och inventarier
Totala minimileaseavgifter
Därav förfall inom 1 år
Därav förfall inom 1-5 år

4 042

13 247

110 105

Därav förfall senare än 5 år

22 162

9 124

14 237

NOT 19: RÄKENSKAPSREVISION

2016

2015

2014

Sammanlagd kostnad för kommunala revisorernas granskning av
bokföring, delårsrapport och årsredovisning

57,0

42,5

62,2
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BEGREPPSFÖRKLARINGAR
Anläggningstillgångar är tillgångar som ska användas en
längre tidsperiod, till exempel byggnader, fordon, maskiner, värdepapper etc.
Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräkningen
över ekonomiska åtaganden som inte redovisas som
skuld eller avsättning i balansräkningen.
Avskrivningar är planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela anskaffningskostnaden
över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Avsättning utgörs av de betalningsförpliktelser som är
säkra eller sannolika till sin existens och där det finns säkerhet beträffande beloppets storlek eller tidpunkten för
betalning, till exempel avsättning för pensioner.
Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid årets
slut uppdelat på tillgångar (anläggnings- och omsättningstillgångar), eget kapital, avsättningar samt skulder
(lång- och kortfristiga skulder).
Bokfört värde är det värde som en tillgång är upptagen till
i bokslutet.
Eget kapital är totala tillgångar minus avsättningar och
skulder (nettoförmögenhet). Det egna kapitalet har två
beståndsdelar; anläggningskapital och rörelsekapital.
Extraordinära intäkter/kostnader saknar tydligt samband med
ordinarie verksamhet och är av sådan art att de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till väsentligt belopp.
Finansiella intäkter/kostnader redovisas under särskild rubrik
i resultaträkningen, exempelvis ränteintäkter, utdelning,
räntekostnader med mera.
Finansnetto är finansiella intäkter minus finansiella kostnader.
Frånvarotid: Frånvaro från ordinarie arbetstid. Med ordinarie arbetstid avses all tid som ska utföras enligt respektive
anställds anställningsavtal, alltså inte faktisk arbetad tid.
Avser månadsavlönade.
Intern ränta är en årlig ersättning mellan finansförvaltningen och nämnderna för det kapital som nyttjas av nämnden.
Investeringsredovisning redovisar in- och utbetalningar för
årets nettoinvesteringar i till exempel fastigheter, an-

läggningar, maskiner och inventarier. Dessa tillgångar är
avsedda att användas under en längre tidsperiod.
Finansieringsanalysen beskriver betalningsflödet uppdelat
på sektorerna löpande verksamhet, investeringar och finansiering och mynnar ut i förändring av likvida medel.
Frisktal: Personer som inte har haft någon registrerad sjukdag under året.
Kortfristiga fordringar och skulder har en förfallotid på mindre än ett år från balansdagen.
Likvida medel består av kontanter, banktillgodohavande,
statsskuldsväxlar, bankcertifikat med mera.
Långfristiga fordringar och skulder har en förfallotid på mer
än ett år efter balansdagen.
Långtidssjukfrånvaro: All sjukfrånvaro som är över dag 60 i
sjukperioden.
Löneskatt är skatt på pensionsförmåner till anställda.
Månadsavlönade: Tillsvidareanställda och visstidsanställda
med månadslön (till exempel vikarier och allmän visstidsanställning).
Ohälsotal: Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med
sjukpenning, arbetsskadesjuk-penning, rehabliteringspenning, sjuk eller aktivitetsersättning (f.d. förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller
således inte dagar med sjuklön från arbetsgivare).
Omsättningstillgångar är tillgångar som förväntas innehas under kort tid, exempelvis kundfordringar och förråd. Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas till likvida
medel.
Periodisering innebär en fördelning av kostnader och intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.
Personalomsättning: Antalet tillsvidareanställda som har slutat i förbundet under året, dividerat med det genomsnittliga
antalet tillsvidareanställda. Observera att det gäller samtliga
anställda, även dem som har slutat helt i förbundet.
Resultaträkning sammanfattar årets intäkter och kostnader
och därmed hur förändringen av förbundets eget kapital
framkommit. Denna förändring kan också beräknas genom att man jämför eget kapital i de senaste två årens
balansräkningar.

ÅRSREDOVISNING 2016 | 71

Begreppsförklaringar |

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar
och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet är en del av det
egna kapitalet.
Sjukfrånvaro: Den totala sjukfrånvaron i timmar omräknat
till procent. Avser samtliga anställda det vill säga såväl
månads- som timavlönade.
Soliditet är eget kapital satt i relation till de totala tillgångarna. Visar hur stor del av de totala tillgångarna som finansieras med egna medel.
Tillsvidareanställd: En medarbetare med fast anställning. En
anställning som enligt avtal pågår tills uppsägning sker
från någon part. En tillsvidareanställning kan vara på heleller deltid.
Timavlönad: Avser tidsbegränsade anställningar och medarbetare som får betalt per timme.
Visionen anger ett framtida, ej tidsbestämt, önskvärt tillstånd och talar om vart Kalmarsunds Gymnasieförbund
är på väg.
Visstidsanställd: Anställd som från början har ett fastställt
slutdatum. Det kan vara ett vikariat eller en allmän visstidsanställning så kallad AVA, på hel- eller deltid.
Årsarbetare: Samtliga anställda (hel- och deltider) i en given
grupp eller kategori, omräknat till heltidstjänster. Detta är
vanligtvis det begrepp som används när man i jämförande
syfte beskriver volymen anställda.
Skolförkortningar:
ST- Stagneliusskolan
JN- Jenny Nyströmsskolan
ÖG- Ölands Gymnasium
S4Y- Stage4you academy
LK- Lars Kaggskolan
AW– Axel Weüdelskolan
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Programförteckningar
BA
Bygg- och anläggningsprogrammet
BF
Barn- och fritidsprogrammet
BP
Byggprogrammet
EC
Elprogrammet
EE
El- och energiprogrammet
EK
Ekonomiprogrammet
EN
Energiprogrammet
ES
Estetiska programmet
ESMUS Estetiska programmet inriktningen musik
FT
Fordons- och transportprogrammet
FP
Fordonsprogrammet
HA
Handels- och administrationsprogrammet
HR
Hotell- och restaurangprogrammet
HT
Hotell- och turismprogrammet
HP
Handels och administrationsprogrammet
HU
Humanistiska programmet
HV
Hantverksprogrammet
IM
Introduktionsprogrammet
IMIND Introduktionsprogrammet individuellt val
IMPRO Introduktionsprogrammet
IMSPR Introduktionsprogrammet Språkintroduktion
IMYRK Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion
IN
Industritekniska programmet
IP
Industriprogrammet
LP
Livsmedelsprogrammet
MP
Medieprogrammet
NA
Naturvetenskapsprogrammet
NV
Naturvetenskapsprogrammet
OP
Omvårdnadsprogrammet
RL
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
SA
Samhällsvetenskapsprogrammet
SP
Samhällsvetenskapsprogrammet
TE
Teknikprogrammet
VF
VVS- och fastighetsprogrammet
VO
Vård- och omsorgsprogrammet
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FOTNOTER
1.

För en yrkesexamen ska eleven ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända. Eleven ska ha godkänt i svenska 1, eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Ett krav är också att eleven
har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete. För en
högskoleförberedande examen ska eleven ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända. Eleven ska
ha godkänt i svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik
Dessutom ska eleven ha ett godkänt gymnasiearbete. En elev som inte uppnått kraven för gymnasieexamen får istället ett studiebevis.

2.

Google Classroom är en lärplattform som syftar till att lärare på ett enkelt sätt kan samla information, ge
uppgifter, konstruera prov och ge direkt bedömning och återkoppling till sina elever i en pågående kurs
eller kursmoment.

3.

Flexstudier innebär studiestart direkt, studier under eget ansvar i kombination med lärarledda lektioner,
arbete i grupp eller enskilt och/eller handledningstid.

4.

Studiehallen har öppet alla dagar i veckan under skoltid och hit är eleverna alltid välkomna om de vill ha
hjälp med ett visst ämne eller inför ett prov. Det kan vara i kurser som eleven har svårt för men också i
kurser som den vill satsa på ett högt betyg i. Dessutom ger våra speciallärare riktat stöd mot grupper av
elever och enskilda elever.

5.

Inlästa läromedel tillgängliga för elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.

6.

SYL är förkortning för särskilt yrkesskicklig lärare och är gymnasieförbundets benämning på förstelärare.

7.

I Lars Kaggskolans inflytanderåd är personal och elever från varje program representerade.

8.

Läraren tydliggör målet med undervisningen för eleverna, tar reda på var varje elev befinner sig i förhållande till målet och ger återkoppling om hur eleven ska komma vidare mot målet.

9.

Studietid är icke kurskopplad undervisningstid som schemaläggs för alla elever en gång i veckan. Studitiden kan användas för ämnesövergripande projekt, prov, extra undervisning m.m.

10.

Lärare i framför allt svenska, engelska, matematik men även andra ämnen som bl.a. samhällskunskap,
psykologi, spanska, historia, religion och naturkunskap, som på särskild tid kan hjälpa elever att nå målen
för kursen.
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AXEL WEÜDELSKOLAN • JENNY NYSTRÖMSSKOLAN
LARS KAGGSKOLAN • MJÖLNERGYMNASIET
STAGNELIUSSKOLAN • ÖLANDS GYMNASIUM

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

Kalmarsunds gymnasieförbund, Årsredovisning 2015, 1602-JH
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Inledning
Två större händelser i länet har påverkat regionförbundets arbete under året; beslutet att stänga
reaktorerna O1 och O2 i Oskarshamn samt etableringen av E-hälsomyndigheten. Arbetet i
Oskarshamn har handlat om att tillsammans med kommunen, Tillväxtverket, arbetsförmedlingen och
OKG ta fram en strategi och mobilisera resurser för att genomföra insatser i syfte att behålla
kompetensen i regionen. I arbetet med etableringen av e-hälsomyndigheten görs ett arbete tillsammans
med bland andra Kalmar kommun och landstinget för att kommunicera etableringen samt för att
profilera regionen som en attraktiv plats att leva och verka i. En mycket viktig etablering som tillför
över 100 nya kvalificerade jobb i regionen.
Den internationella politiska kartan har förändrats såväl inom EU som utanför. Vad som kommer att
ske inom EU den närmaste tiden och i vilken utsträckning det påverkar arbetet med den regionala
utvecklingen i vårt län vet vi inte ännu. Under året som gått har detta påverkat diskussionerna om den
nya sammanhållningspolitiken och därmed EU:s strukturfonder. Strukturfonderna är ett viktigt verktyg
i den regionala utvecklingen. Här kommer regionförbundets påbörjade påverkansarbete både på
nationell nivå men även via Småland Blekinge Halland – South Sweden vara av stor betydelse.
Delar av året präglades av diskussioner om större regioner men än en gång begravdes denna fråga. För
regionförbundets del betyder det nu att vi lägger fullt fokus på fusionen med Landstinget i Kalmar län.
Under året startade processen med revideringen av länets regionala utvecklingsstrategi, RUS. Som ett
led i detta genomfördes dialogmöten med bland annat våra ägare och uppdragsgivare under hösten.
Processen kommer pågå även under första halvåret 2017 och beslut förväntas fattas under senare delen
av 2017. Med anledning av fusionen 2019 genomförs processen denna gång tillsammans med
landstinget. Det är ett bra sätt att mötas i de båda organisationerna, lära sig om varandras uppdrag samt
att hitta kopplingen mellan regional utveckling och hälso- och sjukvårdsfrågor.
Parallellt med arbetet med RUS har processen med vårt andra lagstyrda uppdrag påbörjats – att ta fram
en regional transportplan. Tidplanen för detta arbete löper parallellt med revideringen av RUS. Arbetet
genomförs i nära dialog med representanter från bland annat länets kommuner och näringsliv.
Under året har också ett omfattande arbete genomförts för att implementera ett systematiskt arbete
med intern kontroll på regionförbundet. Styrelsen har beslutat om ett reglemente och en
internkontrollplan. Samtliga områdesgrupper har involverats i framtagandet av planen och också
genomförandet av den.
Helena Nilsson
Regiondirektör
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 Vårt uppdrag
Regionförbundet i Kalmar län är ett kommunalt samverkansorgan och ska verka för en
hållbar ekonomisk, social och kulturell utveckling i Kalmar län. Vårt syfte är att vara en
gemensam organisation för kommunerna och landstinget för att främja länets utveckling. I
egenskapen av samverkansorgan1 har vi fått ett antal statliga planeringsuppgifter och
utvecklingsresurser. Vårt arbetssätt präglas i hög grad av samförstånd och konsensus och
många av de initiativ till förändringar och förbättringar som regionförbundet tar förutsätter
därför de egna medlemmarnas eller andra offentliga och privata aktörers aktiva medverkan.
Vår verksamhet ska utgå ifrån den regionala utvecklingsstrategin (RUS).
Enligt lagen om samverkansorgan ska vi:


utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting avser att
genomföra i samarbete med andra parter



samordna insatser för genomförande av strategin



besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete



upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur



följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till
regeringen.

Enligt vår förbundsordning ska vi också:

ansvara för förskottering av medel till statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen


ha möjlighet att bidra till finansiering, investeringar i och marknadsföring av infrastruktur av
betydelse för regionen



ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag2



verka för att eftergymnasial utbildning samt forskning och utveckling samordnas och anpassas
till regionens behov



ansvara för och samordna regionala näringspolitiska utvecklingsinsatser



ansvara för omvärldsbevakning, internationell verksamhet, marknadsföring och information
inom förbundets uppgiftsområde



ansvara för regional turismverksamhet



ansvara för regional samordning och intressebevakning av miljöfrågor, arbetsmarknadsfrågor
och kommunikationsfrågor inom förbundets uppgiftsområde



utse representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde



verka för att organisationer i Kalmar län, som arbetar med regionala utvecklingsuppgifter,
samordnar sina verksamheter



ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som medlemmarna väljer
att tillföra förbundet



utgöra samverkans- och intresseorgan för länets kommuner



svara för den övergripande trafikpolitiken i länet.

1 Förordning

om regionalt tillväxtarbete (SFS 2007:713) och Lag (2002:34) om samverkansorgan i länen
regionförbundets styrelsemöte den 16 december 2015 beslutades att punkten om Kulturansvar stryks från
förbundsordningen från och med 1 januari 2016 i samband med att ansvaret för kulturfrågor förs över till Landstinget i
Kalmar län.
2 Vid
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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 2016 har
regionförbundets styrelse sammanträtt vid sju 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 förbereder
ärenden till styrelsens sammanträden. Gruppen sammanträdde vid åtta tillfällen under 2016.
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 2016 har sex sammanträden med PKN
genomförts. Ordförande i nämnden är Tomas Kronståhl (S), och vice ordförande är Henrik Yngvesson
(M).
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 Medarbetare
Regionförbundet strävar efter att skapa en effektiv och långsiktigt hållbar verksamhet som bidrar till
länets utveckling med goda resultat. Vårt arbetssätt präglas i hög grad av samförstånd. Kompetenta
och delaktiga medarbetare är tillsammans med en väl fungerande dialog såväl internt som externt en
nyckel till framgång. För medarbetarnas del innebär det bland annat kompetensutvecklingsinsatser,
krav på flexibilitet och att vara delaktig i den utveckling som sker.
De värderingar som präglar arbetsplatsen och som vi arbetar för att omsätta i det dagliga arbetet är:


arbetet på regionförbundet ska präglas av öppenhet



vi tar stort personligt ansvar och respekterar varandra



vi är positiva och gör alltid vårt bästa



bemötandet på arbetsplatsen kännetecknas av prestigelöshet, rättvisa, förståelse och ärlighet



vi värderar nyfikenhet och är öppna för förändring

Personalstruktur
Det totala antalet medarbetare var vid årsskiftet något färre än föregående år. Den 31 december 2016
var det 91 personer (jämfört med 94 december 2015). Av dessa var 64 tillsvidareanställda och 27
tidsbegränsat anställda. Medarbetare med en tidsbegränsad anställning arbetade främst med kortare
och externt finansierade projekt. Av de tidsbegränsat anställda hade 13 personer en intermittent
anställning, som är en behovsanställning för specifika/enstaka mindre uppdrag.
Under året har 8 personer slutat sin anställning, varav 5 har gått i pension. Dessa har dels ersatts med
nya medarbetare, dels genom omfördelning av arbetsuppgifter bland befintliga medarbetare.
Ytterligare pensionsavgångar förväntas fram till årsskiftet 2018/2019, då 4 personer kommer att uppnå
65 års ålder under denna tidsperiod. Medelåldern hos de anställda var 48 år (48 för kvinnor och 49 för
män). Av de anställda var 66 procent kvinnor och 34 procent män.

Arbetsmiljö och hälsa
Frågor om medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö är viktiga för att skapa en långsiktigt hållbar och
effektiv verksamhet på regionförbundet. Målet är att vi ska vara en arbetsplats med


god arbetsorganisation



gott ledarskap



goda möjligheter för den anställde att påverka sin arbetssituation



god balans mellan arbets- och privatliv



gott socialt stöd arbetskamrater emellan



god fysisk arbetsmiljö

Under året genomfördes flera utbildningsaktiviteter för att öka kunskaperna inom arbetsmiljöområdet
enligt följande. Företagshälsovården utbildade samtliga chefer och skyddsombud i systematiskt
arbetsmiljöarbete. Därefter delegerades ett arbetsmiljöansvar till områdescheferna. Andra
utbildningsinsatser inom arbetsmiljöområdet som erbjudits till samtliga medarbetare var
brandutbildning och riskutbildning i halkkörning.
För att främja medarbetarnas hälsa erbjuds ett friskvårdsbidrag på 2000 kr per kalenderår. Under 2016
utnyttjade 59 procent av medarbetarna hela eller delar av bidraget. När individuella behov har funnits,
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har företagshälsovårdens ergonom anlitats för utprovning av utrustning och arbetsanpassning av
kontorsarbetsplats.
Medarbetarenkät
I september genomfördes en medarbetarenkät, som var en upplevelsekartläggning av medarbetarnas
arbetssituation och psykosociala arbetsmiljö. Resultaten presenterades i oktober månad dels för
regionförbundet som helhet, dels uppdelat på respektive områdesgrupp. I undersökningen ingick alla
anställda oavsett om arbetsplatsen var på regionförbundets kansli eller på annan ort, samt tjänsteköp
med sin arbetsplats på kansliet. I enkäten fanns också några frågor som Sveriges kommuner och
landsting (SKL) tagit fram gällande Hållbart medarbetarengagemang (HME). Syftet med dessa är att
utvärdera organisationens och dess chefers förmåga att tillvarata och upprätthålla ett stort
medarbetarengagemang. För HME-frågorna kunde svaren för regionförbundet också jämföras med
andra offentliga verksamheter, som exempelvis kommuner och landsting.
Det totala resultatet var mycket positivt och visade på ett högt engagemang. Höga värden fick frågor
rörande medarbetarnas känsla av att få ta ansvar, känna att arbetet är meningsfullt och att veta
arbetsplatsens mål och förväntningar. Frågor rörande utvärdering och uppföljning av arbetsplatsens
mål fick något lägre värden. Samtliga områden fick dock relativt höga värden även om det varierade
något mellan grupperna.
I områdesgrupperna samt ledningsgruppen arbetade man sedan vidare utifrån sin grupps resultat och
med ansvarsspridning utifrån de olika rollerna i organisationen. Syftet var att ta vara på medarbetarnas
synpunkter och allas delaktighet i utvecklingen av arbetsplatsen.
Nytt lokalt avtal om arbetstid
Under året har ett nytt lokalt kollektivavtal om arbetstid tecknats med de fackliga organisationerna
(totalt 13 stycken). Avsikten med det nya avtalet var att få en ökad tydlighet och en mer modern
tillämpning av flex- och årsarbetstid. Det tidigare avtalet hade tecknats 1997 då regionförbundet
bildades och en hel del hade förändrats sedan dess.

Nyckeltal sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har legat på en fortsatt låg nivå, men den ökade något under 2016. Den var 3,15 procent
av den totala ordinarie arbetade tiden. Kvinnornas sjukfrånvaro var något högre än männens (1,65
procentenheter) och gruppen 50 år eller äldre har ett något högre värde än övriga grupper (4,46
procent). Att långtidssjukfrånvaron har ett så högt värde (24,22 procent) beror på att värdet beräknas
som andel av den totala sjukfrånvaron vilken är relativt låg, samt att det totalt sett handlar om ett fåtal
personer.
Sjukfrånvaro i procent

2016

2015

2014

Total sjukfrånvaro

3,15

1,46

1,15

Långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro > 60
dagar

24,22

22,10

8,35

Total sjukfrånvaro, kvinnor

3,45

1,80

1,43

Total sjukfrånvaro, män

2,46

0,57

0,48

Total sjukfrånvaro, 0 – 29 år

*

2,84

0,65

Total sjukfrånvaro, 30 – 49 år

1,79

0,76

1,26

Total sjukfrånvaro, 50 år –

4,46

1,79

1,11

* 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.
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Regionförbundets rutin för bevakning och uppföljning av sjukskrivningar och rehabiliteringsbehov har
tillämpats i förekommande fall. Individuella handlingsplaner har upprättats där behov funnits. Det
finns också ett etablerat samarbete med företagshälsovården som, i samråd med aktuell chef, har
bidragit i rehabiliteringsarbetet när sjukskrivningen bedömts vara arbetsrelaterad.

Kompetensförsörjning/kompetensutveckling
Under året har ett mer systematiskt arbetssätt påbörjats för att möta kommande uppdrag med rätt
kompetenser de närmaste åren. Analyser och planer har utförts på både grupp- och individnivå genom
s.k. gap-analyser. Gapet (skillnaden) mellan befintlig kompetens och framtida kompetens/utvecklingsbehov har analyserats. Detta har gjorts i samband med medarbetarsamtal, nya och/eller
förändrade uppdrag, samt inför avslut av anställning (exempelvis vid pensionsavgång).
Den tidigare rollen som områdesansvarig förändrades under året till områdeschef. Samtliga chefer har
tillsammans genomfört ett utvecklingsarbete i ledningsgruppen av arbetsformer och ledningsprocesser.
Dessutom har flera kompetenshöjande aktiviteter genomförts såsom utbildning i arbetsgivarfrågor och
lönedialog, systematiskt arbetsmiljöarbete samt utbildning i förändringsledning. Syftet har varit att ge
en ökad kunskap om ledarskapets påverkan på arbetsplatsens kultur och vad värderingsstyrt ledarskap
innebär, samt att leda förändringsprocesser ur ett individuellt och organisatoriskt perspektiv.
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 Ekonomisk måluppfyllelse
Regionförbundets intäkter för 2016 uppgår till 110 619 341 kronor. Årets verksamhet har resulterat i
ett överskott på 3 792 174 kr.

Intäkter 2016
Statsbidrag regional
kulturverksamhet (1 Mkr)
1%
Övriga ersättningar och
intäkter (23 Mkr)
20%

Medlemsavgifter (33 Mkr)
30%

Medlemsbidrag (12 Mkr)
11%

Projektbidrag (42 Mkr)
38%

Medlemsavgifter och medlemsbidrag från länets kommuner och landstinget utgör tillsammans 41 %
av finansieringen. Resterande 59 % 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
Regionförbundets styrelse har fastslagit tre finansiella mål:


Soliditeten, betalningsförmågan på lång sikt, ska överstiga 20 %.



Likviditeten, betalningsförmågan på kort sikt, ska överstiga 100 %.



Projektfinansieringsgraden, betalningsförmågan avseende kostnader i projekt i avvaktan på
inbetalning av extern medfinansiering, ska överstiga 100 %.

Finansiella nyckeltal

2016

2015

2014

2013

2012

Soliditet, %

42

41

34

32

26

Likviditet, %

162

157

141

136

124

Projektfinansieringsgrad, %

1333

1031

1085

550

398
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Till regionförbundets förfogande står:


från föregående år balanserat resultat 31 424 765 kr



årets resultat 3 792 174 kr

Summa eget kapital 35 216 939 kr
Eget kapital per resultatenhet:


Kansli 28 680 588 kr (anm; 5,5 mkr är bundet i Kommunernas Hus AB)



AV-Media 3 442 117 kr



Fokus Kalmar län 3 094 234 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
Efter verksamhetsövergång per 1 januari 2016 bedrivs den regionala kulturverksamheten av
Landstinget i Kalmar län. Detta innebär att regionförbundets intäkter såväl som kostnader har minskat
i betydande omfattning. Budgetavvikelsen är 77,8 mkr både på intäkts- och kostnadssidan till följd av
övergången. På intäktssidan berörs posterna medlemsbidrag och statsbidrag regional
kulturverksamhet, och motsvarande kostnader återfinns i huvudsak i posten utbetalade bidrag.
Förändringen i total omsättning, men även fördelning mellan de olika intäktsslagen de senaste fem
åren, illustreras i diagrammet nedan.
Intäkter 2012-2016
Statsbidrag regional kulturverksamhet
Övriga ersättningar och intäkter
Projektbidrag
Medlemsbidrag
Medlemsavgifter

250 000 000

200 000 000

150 000 000

100 000 000

50 000 000

0
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Motsvarande förändring av rörelsekostnader framgår av nedanstående diagram.
Rörelsekostnader 2012-2016
Avskrivningar

250 000 000

Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader

200 000 000

Utbetalade bidrag

150 000 000

100 000 000

50 000 000

0
2012

2013

2014

2015

2016

Under första halvan av 2016 har situationen i projektverksamheten varit densamma som under 2015,
dvs i glappet mellan två av EUs programperioder. Under hösten startade flera stora projekt, vilket har
medfört nyanställningar inom dessa projekt.
I enlighet med verksamhetsplan och budget, och i likhet med år 2015, belastar finansiering av verksamheten kommunal praktisk samverkan socialtjänst (KOMPASS) resultatenheten Fokus med 1,2 mkr.

Årets resultat
Regionförbundet redovisar ett positivt resultat med 3 792 174 kronor, medan året är budgeterat till ett
underskott på 904 000 kr. Resultatet inkluderar underskott med 1 221 906 kronor i resultatenheten
Fokus. Detaljerad redovisning av utfall och budget framgår av resultaträkningen i avsnittet Ekonomisk
redovisning.

Driftredovisning, tkr
Kansli
AV-Media
Fokus
Nka
Räntenetto
Resultat

2016

2015

5 008

Budgetavvikelse
2016

Budget
2016

2 520

496

4 512

3

35

0

3

-1 222

-1 365

-1 600

378

-147

0

0

-147

150

468

200

-50

3 792

1 658

-904

4 696

Kansliets överskott på 5 007 512 kr beror på att utfallet på övriga ersättningar och intäkter (not 6)
under perioden blev högre än budgeterat, samtidigt som övriga rörelsekostnader (not 9) ligger lägre än
Regionförbundet i Kalmar län

13

Årsredovisning 2016

174
förväntat. Projektverksamheten har bidragit med ett positivt netto på 1,2 mkr. Återbetalda premier från
AFA försäkring och KPA är poster av engångskaraktär som bidragit till det positiva resultatet med
sammanlagt 0,8 mkr.
AV-Media visar ett positivt resultat på 2 999 kr, och följer därmed budget.
Fokus redovisar ett underskott med 1,2 mkr i bokslutet. Ingen verksamhet har bedrivits sedan 2013,
men medel har nyttjats för verksamheten KOMPASS med 1 221 906 kr och resultatenheten bär vissa
avvecklingskostnader för personal. Ett underskott på 1,6 mkr budgeterades för 2016, men utfallet blev
en positiv budgetavvikelse med 0,4 mkr till följd av att avvecklingskostnader för personal blev
betydligt lägre än budgeterat.
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) budgeterade ett nollresultat, men redovisar 146 624 kr i
underskott. Verksamheten finansieras av projektmedel och statsbidrag beviljade för särskilda uppdrag.
Statsbidraget för 2016 är 9,5 mkr och har under perioden erhållits i sin helhet. Totala intäkter 2016 är
11,1 mkr vilket är 4 mkr lägre än 2015.
Finansnettot för perioden är +150 193 kr, vilket är lägre än budgeterat. Under året har räntan sänkts till
noll även på det fasträntekonto som tidigare gett viss intäktsränta. Bankbehållningen vid periodens slut
uppgår till 62,8 mkr. En stor del av behållningen beror på att regionförbundet erhållit externa medel i
förskott i vissa projekt, vilka överstiger motsvarande fordringar i andra projekt, nettot utgör 23,6 mkr i
behållning. Förhållandet återspeglas i en fortsatt hög projektfinansieringsgrad.
Småland Blekinges Brysselkontor (nytt namn fr.o.m. 2017 är Småland Blekinge Hallands
Brysselkontor då även Region Halland ingår som part) särredovisas inte i sammanställningen ovan.
Verksamheten omsatte 2,9 mkr 2016. Utfallet på +369 506 kr är 0,2 mkr högre än budgeterat. I
samband med kontorets tillkomst och första årets verksamhet fonderades, i stället för att återbetalas,
den del av ”medlemsavgiften” som inte nyttjades första året. Dessa medel har därefter använts för
resultatutjämning. Ingående reserv 2016 var ett underskott på 0,1 mkr, vilket har täckts av parternas
avgifter för 2016. Årets resultat fonderas till kommande år.
IT Plattform Småland & Öland AB ägs till lika delar av Region Kronoberg, Smålands Turism AB och
Regionförbundet i Kalmar län. Bolaget har i uppdrag av ägarna att utveckla, effektivisera och
samordna den ”IT-plattform” som har utvecklats av ägarna gemensamt. Bolaget fakturerar ägarna för
drift, underhåll & support av teknisk IT-plattform. De utförda tjänsterna bedöms vara av gemensam
nytta varför ägarna faktureras med lika belopp, 750 000 kr.

Investeringsredovisning
Investeringar på 0,3 mkr har gjorts under perioden, se not 11. Beträffande kapitalkrävande
anskaffningar tillämpar regionförbundet i regel leasing. Under året har leasingavtal för tre bilar
förlängts.

Ekonomisk framtidsbedömning
Under hösten har flera stora projekt startat bland annat inom områdena livsmedel, integration och
ungdomspolitik. Projekten som pågår under flera år, har medfört flera projektanställningar.
Projektverksamheten beräknas fortsätta på nuvarande nivå de närmaste åren.
Avtal har tecknats med länets kommuner för verksamheten KOMPASS för åren 2017-2018.
Regionförbundets del av finansiering av denna verksamhet, samt avvecklingskostnader för personal i
den tidigare verksamheten Fokus, beräknas till 1,5 mkr per år och nyttjas ur Fokus ”eget kapital”. För
att regionförbundets samlade ekonomi inte heller fortsättningsvis ska visa underskott krävs att
kansliets verksamhet, genom positivt netto för projektverksamheten, tillkommande andra intäkter eller
lägre övriga kostnader, genererar minst lika mycket överskott som Fokus redovisar i underskott, samt
att övriga resultatenheter minst redovisar nollresultat.
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Den nya programperioden för strukturfonderna har startat. Nya regler för bidragen jämfört med
föregående strukturfondsperiod innebär att vissa typer av projekt blir svårare att finansiera, och att
ersättningen för de administrativa omkostnaderna blir lägre. Det kan därför bli svårare att få extern
kostnadstäckning för insatser.
Ett fortsatt lågt ränteläge, där varken placering på bankernas konton eller på skattekontot längre ger
någon avkastning på insatt kapital, innebär att finansnettot för 2017 i princip beräknas bli ett
nollresultat. Finansiella intäkter i form av ränta på lån till Kommunernas Hus AB budgeteras till
32 500 kr, och beräknas motsvaras av finansiella kostnader på samma nivå.

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. Sammanställd redovisning visar överskott på 4 046 210 kr.
Samtliga transaktioner framgår av noter till sammanställd resultat- och balansräkning.

Intern kontroll
Under året har ett omfattande arbete genomförts för att implementera ett systematiskt arbete med
intern kontroll på regionförbundet. Ett reglemente har tagits fram och beslutats av styrelsen i juni. Alla
områdesgrupper har arbetat med risk- och väsentlighetsanalyser avseende de egna processerna.
Ledningsgruppen har utvärderat, prioriterat och sammanställt analyser i ett förslag till kontrollplan för
regionförbundet. Styrelsen godkände internkontrollplanen i oktober. Planen innehåller både
kontrollmoment och åtgärder.
Kontrollerna avseende avtalstrohet visar att det finns avvikelser främst avseende inköp av resor och
förbrukningsmaterial. Åtgärder för att förbättra detta kommer att vidtas. Kontroll av introduktioner av
nyanställda visar att det över lag fungerat bra.
I internkontrollplanen ingick tre områden för åtgärder. Rutin och processbeskrivningar har påbörjats i
grupperna. Ärendeberedningsprocessen har utvecklats med tydligare styrande rutiner och mallar.
Slutligen har det genomförts fyra utbildningstillfällen gällande diarieföring.
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Resultaträkning, kr

not

2016-12-31

2015-12-31

Budget 2016

110 619 341

192 819 708

179 378 000

1
Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter

2

33 037 630

31 896 798

33 038 000

Medlemsbidrag

3

12 150 875

60 925 738

61 833 000

Projektbidrag

4

41 772 171

46 155 258

41 404 000

Statsbidrag kultursamverkan

5

1 112 000

28 431 000

28 780 000

Övriga ersättningar och intäkter

6

22 546 665

25 410 914

14 323 000

7

536 464
-107 311 349

-191 311 781

-180 152 000

Övriga rörelseintäkter/
Jämförelsestörande poster
Verksamhetens kostnader
Utbetalade bidrag

8

-16 198 824

-91 323 834

-81 212 000

Övriga rörelsekostnader

9

-44 471 587

-49 444 620

-52 705 000

10

-46 640 938

-50 543 327

-46 235 000

1,11

-202 475

-317 726

-330 000

3 641 981

1 190 201

-1 104 000

182 040

492 720

200 000

182 040

492 720

200 000

-31 847

-25 138

0

-31 847

-25 138

0

3 792 174

1 657 783

-904 000

3 792 174

1 657 783

-904 000

Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader/
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar
Rörelseresultat
Övriga finansiella intäkter
Övriga ränteintäkter m.m.

12

Finansiella kostnader
Övriga räntekostnader m.m.
Resultat före extraordinära poster

12

/Resultat efter finansiella poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat
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Balansräkning, kr

not
1

2016-12-31

2015-12-31

5 955 395
375 295
375 295
5 580 100
580 100
500 000
80 100
5 000 000
5 000 000

5 872 732
292 632
292 632
5 580 100
580 100
500 000
80 100
5 000 000
5 000 000

14

77 909 409
123 579
123 579
14 967 555
3 106 514
4 967 721
519 987
6 373 333

71 655 851
126 860
126 860
21 287 243
7 670 521
6 439 266
544 883
6 632 573

15

62 818 275

50 241 748

83 864 804

77 528 583

35 216 939
31 424 765

31 424 765
29 766 982

3 792 174

1 657 783

429 229

459 361

429 229

459 361

48 218 635

45 644 456

0

0

48 218 635
9 882 757
0
38 335 879

45 644 456
10 462 320
800 580
34 381 557

83 864 804

77 528 583

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella
varav ADB och Övrigt
Finansiella
varav aktier
i koncernföretag
i andra företag
varav långfristiga fordringar
fordringar i koncernföretag
Omsättningstillgångar
Förråd, lager
Rikskuponger
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Interimsfordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa o bank

11
13

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
varav ingående eget kapital
Balanserat resultat
varav årets resultat
Avsättningar
varav pensioner och liknande
förpliktelser
varav uppskjuten skatt
varav övriga avsättningar

17

16

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Interimsskulder
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys, kr

not

2016-12-31

2015-12-31

Årets resultat, efter finansnetto

17

3 792 174

1 657 783

Justering för av- och nedskrivningar

11

202 475

317 726

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Justering för betald skatt
Justering för gjorda avsättningar

0
16

-30 132

-30 243

(reavinst/förlust)
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

3 993 517

1 945 266

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar

6 319 688

1 430 329

0

0

3 281

-35 520

Justering för ianspråktagna avsättningar
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar
Ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

2 574 178

-11 388 050

12 861 664

-8 047 974

-285 138

-36 819

-285 138

-36 819

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella
anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar

11

Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Investering i finansiell leasing
Försäljning av finansiell leasing
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Ökning (+)/minskning (-) långfristiga skulder

0

Ökning (+)/minskning (-) finansiell leasing

0

Ökning (-)/minskning (+) långfristiga fordringar

600 000

Övriga finansiella poster
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

600 000

ÅRETS KASSAFLÖDE

12 576 526

-7 484 793

Förändring likvida medel

12 576 526

-7 484 793

Likvida medel vid årets början

50 241 748

57 726 541

62 818 275

50 241 748

Likvida medel vid årets slut

Regionförbundet i Kalmar län
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen 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 räknas 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 ses inte som anläggningstillgångar. AV-Medias datorer, TVapparater, kameror och liknande som används till produktion eller uthyrning betraktas inte som
anläggningstillgångar.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Antal år
3
5

ADB-inventarier
Övriga inventarier

Leasingavtal, finansiella och operationella
Samtliga leasingavtal är och redovisas som vanliga hyresavtal (operationell leasing).
Tabellen nedan visar det nominella värdet av framtida leasingavgifter för avtal på mer än tre år.

Kaffemaskin
Vattenkylare
Kopieringsmaskin
Bilar

Antal
3
2
3
3

2017 (tkr)
15
10
72
163

2018 (tkr)
8
10
72
54

2019 (tkr)
0
0
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. Förändringen i jämförelse med motsvarande period 2015 beror på att
kulturverksamheten hos regionförbundet vid årsskiftet 2015/2016 övergick till landstinget. Då budget
2016 beslutades hade beslut om verksamhetsövergången ännu inte fattats, vilket visar sig i en stor
budgetavvikelse på denna post. Budgetavvikelsen till följd av övergången är -50,1 mkr, se även not 5
och not 8, medan total budgetavvikelse för medlemsbidrag är -49,7 mkr.
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Not 4 Projektbidrag
Posten omfattar projektbidrag där regionförbundet är projektägare (stödmottagare). Statsbidragen till
verksamheten inom Nka ingår med 9,5 mkr. Av totalbeloppet 41,8 mkr utgör 3,9 mkr EU-bidrag,
vilket är en ökning av andelen EU-bidrag från år 2015, då totala projektbidrag uppgick till 46,2 mkr
medan EU-bidragen bidrog med 1,8 mkr. EU:s förra programperiod avslutades 2014 och nya projekt
har först under andra halvan av 2016 börjat komma igång.

Not 5 Statsbidrag regional kulturverksamhet
Statsbidrag för regional kulturverksamhet som betalas ut till kulturorganisationer hanteras av
landstinget efter verksamhetsövergång. Regionförbundet får i år 1,1 mkr i bidrag till regionbiblioteket
från Kulturrådet. Hela budgetavvikelsen på 27,7 mkr beror på att landstinget ombesörjer
bidragshanteringen från och med 2016, se även not 3 och not 8.

Not 6 Övriga ersättningar och intäkter
I posten övriga ersättningar och intäkter på 22,5 mkr ingår bland annat kurs- och konferensavgifter
med 9,8 mkr, kansliersättning från länsstyrelsens anslag med 5,9 mkr och finansiering av
Brysselkontoret med 2,2 mkr. Intäkterna avser såväl ordinarie verksamhet som projekt- och
kursverksamhet.

Not 7 Jämförelsestörande poster
Avser återbetalda premier för år 2004 från AFA Försäkring (Avtalsgruppsjukförsäkring och
Avgiftsbefrielseförsäkring) med 0,5 mkr.

Not 8 Utbetalade bidrag
Posten avser bidrag till ALMI med 5,4 mkr och utbetalade projektbidrag inom kansliets
projektverksamhet. I projektbidragen ingår bland annat Glasrikesmiljonen med 4 mkr, Träprogrammet
med 2,3 mkr och Plug In med 2,3 mkr.
Budgetavvikelse för utbetalade bidrag till regional kulturverksamhet är -75,9 mkr, som en följd av att
kulturverksamheten i sin helhet övergick i landstingets regi från årsskiftet, se även not 3 och not 5.
Total budgetavvikelse är -65,0 mkr där mellanskillnaden avser ovan nämnda projektbidrag, då endast
bidrag till ALMI ingår i budgeterat belopp.

Not 9 Övriga rörelsekostnader
Övriga rörelsekostnader 44,4 mkr, avser regionförbundets samtliga kostnader utöver
personalkostnader och utbetalade bidrag. Kostnaderna avser såväl ordinarie verksamhet som projektoch kursverksamhet.
Övriga rörelsekostnader (kr)
Konsulter, föreläsare, inhyrd personal
Övriga externa tjänster (konferensavgifter,
revision, övriga tjänster)
Lokalkostnader
Resor (bilar, biljetter, logi)
Annonser, utställningar, marknadsföring
Regionförbundet i Kalmar län

2016

2015

22 594 080 23 800 494
3 360 038

2 324 908

3 041 528
3 987 809
1 194 947

3 228 547
4 009 060
2 377 304
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Förbruknings- och kontorsmaterial,
förbrukningsinventarier, trycksaker
Post, frakter, tele, datakommunikation
Måltidskostnader och lokaler, egna kurser o
konferenser mm
Övrigt (medlemsavgifter, företagsförsäkring,
tidningar & facklitteratur mm)

4 283 768

4 835 928

2 416 205
2 645 936

2 872 947
5 109 303

918 276

886 129

44 442 587 49 444 620

Av kostnaderna för konsulter, föreläsare och inhyrd personal på totalt 22,6 mkr avser 11,6 mkr
kansliets projektverksamhet, 4,7 mkr avser Nka, medan kurs- och konferensverksamheten samt
samhällsorientering svarar för 2,9 mkr, kansliet i övrigt 3,1 mkr och AV-media 0,3 mkr. Kostnaden för
inhyrd personal (tjänsteköp av längre karaktär), som ingår i ovan nämnda belopp, har ökat från 7,8
mkr 2015 till 8,3 mkr 2016.

Not 10 Personalkostnader
Personalkostnader 46,6 mkr avser regionförbundets samtliga personalkostnader, dvs såväl ordinarie
verksamhet som projektverksamhet.
Personalkostnader (kr)

2016

2015

78

81

Löner och ersättningar har uppgått till
Förtroendevaldas arvoden
Övrigas arvoden
Anställdas löner
Övriga ersättningar
Totala löner och ersättningar

1 883 727
21 010
30 577 272
807 391
33 289 400

2 018 276
67 733
33 255 676
720 646
36 062 331

Pensionskostnader
Sociala avgifter samt semesterlöneskuld
Övriga personalrelaterade kostnader
Bidrag för personal

2 919 547
10 138 962
591 076
- 298 047

3 623 259
10 817 986
531 670
- 491 919

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

46 640 938

50 543 327

Medeltal anställda (avser antal årsarbetare)

Personalkostnaderna följer budget. I övriga ersättningar ingår bland annat traktamente och
bilersättning. Övriga personalrelaterade kostnader omfattar till exempel utbildning och motionsbidrag.
Pensionsförpliktelser för personal från åren 2002 och tidigare redovisas under Borgens- och
ansvarsförbindelser.

Not 11 Inventarier
Inventarier (kr)
Ingående anskaffningsvärden
+ Inköp
- Försäljning
- Utrangering
Regionförbundet i Kalmar län

2016-12-31

2015-12-31

6 480 647
285 138

6 443 828
36 819
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Inventarier (kr)
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
- Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

2016-12-31

2015-12-31

6 765 785

6 480 647

- 6 188 015
- 202 475
- 6 390 490
375 295

- 5 870 289
- 317 726
- 6 188 015
292 632

Investeringar på totalt 285 tkr har gjorts i utrustning till videokonferenslokal, ny server, en interaktiv
skärm till AV-medias kurslokal och rullgardiner till de nya fönster som satts in i fastigheten under
året.

Not 12 Finansiella intäkter och kostnader
Av periodens ränteintäkter avser 33 tkr ränta på fordran (5,0 mkr) på Kommunernas Hus AB och 146
tkr avser ränta på bankkonto och skattekonto.

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier (kr)

Antal

2016-12-31

2015-12-31

Aktier i Kommunernas Hus i
Kalmar AB
(556190-8368) (100%)

5 000

500 000

500 000

IT Plattform Småland & Öland AB
(33,33%)

500

50 000

50 000

Aktier i E22 AB (20%)

200

20 000

20 000

10

10 000

10 000

1

100

100

2016-12-31

2015-12-31

500 000

500 000

Aktier i Industriellt
Utvecklingscentrum IUC
Träcentrum i Nässjö AB (2,5%)
Sweden China Trade Council
ekonomisk förening

Långfristiga fordringar (kr)

Långfristig fordran som förfaller till
betalning Senare än fem år efter
balansdagen:

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

Not 14 Interimsfordringar och -skulder
Av interimsfordringar, 6,4 mkr, utgör i 4,6 mkr fordringar på projektbidrag. Av interimsskulder,
38,3 mkr, utgör 28,0 mkr förskottsbetalad projektfinansiering.
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Not 15 Kassa och bank
Regionförbundet har en (outnyttjad) checkkredit på 1 000 000 kr. Bankbehållningen och förändringen
av likvida medel framgår av balansräkning och kassaflödesanalys.

Not 16 Avsättningar
Avser återstående pensionsförpliktelse till förtroendevalda.

Not 17 Förändring av eget kapital
Eget kapital (kr)

2016-12-31

2015-12-31

Belopp vid årets ingång

31 424 765

29 766 982

2 999

35 558

- 1 221 906

- 1 365 411

5 011 081

2 987 636

35 216 939

31 424 765

Årets resultat, AV-Media
Årets resultat, Fokus Kalmar län
Årets resultat, övrigt
Belopp vid årets utgång
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Borgens- och ansvarsförbindelser

2016-12-31

2015-12-31

Inga

Inga

429 229

459 361

Tillgångar

11 949 638

11 544 232

Pensionsreserv (åtaganden) inkl löneskatt

12 500 024

13 076 281

550 386

1 532 049

260 000

225 000

144 000

175 000

Ställda säkerheter
Bankgaranti har tecknats avseende 6 månaders
hyra för hyreskontraktet i Bryssel.
Pensionsförpliktelser till förtroendevalda har
redovisats bland avsättningar.
Pensionsavgifterna för anställda i Regionförbundet
i Kalmar län regleras genom löpande betalning av
avgifter debiterade av KPA och Pensionsvalet.
Tillgångar i SKL Pensionsstiftelse och
Pensionsförpliktelser från förutvarande
Kalmar läns Kommunförbund samt
Regionförbundet till och med juni 2002

Ej säkrad förpliktelse
Operationell leasing, överstigande 3 år
Förfallobelopp under det närmaste året
Återstående framtida förfallobelopp efter
det närmaste året
Hyreskontrakt med Kommunernas Hus AB
är ett-årigt kontrakt.
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Sammanställd redovisning
Resultaträkning, kr

not

2016-12-31

2015-12-31

110 492 073

192 692 903

Medlemsavgifter

33 037 630

31 896 798

Medlemsbidrag

12 150 875

60 925 738

Projektbidrag

41 772 171

46 155 258

1 112 000

28 431 000

22 419 397

25 284 109

Verksamhetens intäkter

Statsbidrag kultursamverkan
Övriga ersättningar och intäkter

1

Övriga rörelsekostnader /

536 464

Jämförelsestörande poster
Verksamhetens kostnader

-106 648 906

-190 580 427

Utbetalade bidrag

-16 198 824

-91 323 833

-43 809 144

-48 713 267

-46 640 938

-50 543 327

-451 114

-566 325

3 928 517

1 546 151

149 607

216 762

149 607

216 762

-31 914

-25 157

-31 914

-25 157

Resultat efter finansiella poster

4 046 210

1 737 756

Årets resultat

4 046 210

1 737 756

Övriga rörelsekostnader

1

Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader /
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar
Rörelseresultat
Utdelning
Koncernbidrag
Övriga finansiella intäkter
Övriga ränteintäkter m.m.

2

Finansiella kostnader
Övriga räntekostnader m.m.

2

Noter
Den sammanställda redovisningen avser Regionförbundet i Kalmar län och Kommunernas Hus AB.
1. Kommunernas Hus AB har debiterat regionförbundet 2 160 079 kronor för hyra och städning.
Regionförbundet har debiterat Kommunernas Hus AB 158 868 kronor för fastighetstillsyn och
administration.
2. Regionförbundet debiterar enligt avtal ränta på lånet till Kommunernas Hus AB med 32 500 kronor.
3. Regionförbundet har ett långfristigt lån till Kommunernas Hus AB på 5 000 000 kr.
4. Kommunernas Hus AB har fordringar på 711 298 kronor och skulder på 231 085 kronor till
regionförbundet.
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Balansräkning, kr

not

2016-12-31

2015-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella
varav ADB och Övrigt
varav Byggnader och mark

5 067 190
4 457 090
643 418
3 813 672

4 743 166
4 133 066
635 606
3 497 460

Finansiella
varav aktier
i koncernföretag
i andra företag
varav långfristiga fordringar

610 100
500 000
110 100
0

610 100
500 000
110 100
0

79 945 009

74 198 626

123 579

126 860

14 802 990
2 888 429
4 983 649
532 250
6 398 662
65 018 440
85 012 199

20 863 640
7 206 431
6 439 266
560 617
6 657 326
53 208 126
78 941 792

36 844 269
600 000
500 000
100 000

32 798 058
600 000
500 000
100 000

32 198 059
4 046 210

30 460 302
1 737 756

429 229
429 229

459 361
459 361

47 738 701

45 684 373

47 738 701
9 295 449
0
48 341
38 394 911

45 684 373
10 480 232
800 580
0
34 403 561

85 012 199

78 941 792

3

Omsättningstillgångar
Förråd, lager
Rikskuponger
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Interimsfordringar
Kassa o bank
SUMMA TILLGÅNGAR

4

4

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
varav bundet eget kapital
Aktiekapital (5000 aktier)
Reservfond
varav ingående fritt eget kapital
varav årets resultat
Avsättningar
varav pensioner och liknande förpliktelser
Skulder
Långfristiga skulder

3

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Interimsskulder

4

4

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys, kr

2016-12-31

2015-12-31

4 046 210

1 737 756

451 114

566 325

-30 132

-30 242

Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

4 467 192

2 273 839

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar

6 060 650

1 402 511

Ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

3 281
2 054 328
12 585 451

-35 520
-10 894 278
-7 253 448

Investering i materiella anläggningstillgångar

-775 137

-36 819

Investering i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-775 137

-36 819

0

0

ÅRETS KASSAFLÖDE

11 810 314

-7 290 267

Förändring likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

11 810 314
53 208 126
65 018 440

-7 290 267
60 498 393
53 208 126

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat, efter finansnetto
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Justering för ianspråktagna avsättningar

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE »
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Befolkning och välfärd

Kalmar län behöver tackla de demografiska utmaningarna genom att kraftsamla kring det
som idag skapar obalans i befolkningsstrukturen. Delaktighet, jämlikhet, jämställdhet och
mångfald är viktiga perspektiv. Perspektiven ska genomsyra allt vi gör men är också egna
utvecklingsområden och processer som kräver analys, samarbeten och tydliga
målsättningar.

Övergripande mål
Bidra till att utveckla metoder för att tillvarata nyanlända akademikers kompetens på arbetsmarknaden.
Stimulera nyanlända akademiker till eget företagande genom samhällsorienteringen för nyanlända.
Samtliga nyanlända inom etableringen i Kalmar län ska erbjudas samhällsorientering på modersmål inom
ett år efter etableringsplanens upprättande samt öka deltagandet i samhällsorienteringen från den utökade
målgruppen anhöriginvandrare utanför EES.
Stimulera nyanlända akademiker till eget företagande genom samhällsorienteringen för nyanlända.
Samtliga nyanlända inom etableringen i Kalmar län ska erbjudas samhällsorientering på modersmål inom
ett år efter etableringsplanens upprättande samt öka deltagandet i samhällsorienteringen från den utökade
målgruppen anhöriginvandrare utanför EES.
Mål 2016

Utfall/kommentarer

Utveckla konceptet för Samhällsorienteringen mot
fler vägar in på arbetsmarknaden.

Dialog har förts med Arbetsförmedlingen. Ingen aktivitet har
genomförts.

Bidra till att utveckla en mötesplats för nyanlända
akademiker i länet.

En kartläggning har gjorts och en rapport har tagits fram med
slutsatsen att varje lärosäte ska arbeta vidare med frågan
utifrån sina förutsättningar. Linnéuniversitetet har gjort så
genom att bland annat instifta stipendier till nyanlända
asylsökande.

Bidra till att samla kompetens kring snabbare
validering av kunskap och yrke.

Inom kompetensplattformsuppdraget har en valideringskarta
tagits fram för att synliggöra aktörernas roll i
valideringsprocessen.

Sprida information om den utökade målgruppen
(anhöriginvandrare utanför EES) rätt att delta i
samhällsorienteringen.

Information om möjligheten lyfts kontinuerligt till PKN och
länets integrationsråd. Information finns också på
regionförbundets hemsida.
Målgruppen har lyfts in som en prioriterad grupp i den
regionala samhällsorienteringen. Inga deltagare från
målgruppen har anmälts in av kommunerna under 2016.
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Övergripande mål
Att regionförbundet har ett jämställdhetsperspektiv i all verksamhet som bedrivs
Att öka kunskapen i länet om vikten av jämställdhetsarbete för länets kommuner.
Mål 2016

Utfall/kommentarer

Följa upp regionförbundets arbete med
jämställdhetsintegrering av den egna
verksamheten och synliggöra resultaten.

Ej genomfört.

Medverka i länets arbetsgrupp för jämställdhet
som tillsammans erbjuder kunskapshöjande
insatser.

Regionförbundet har medverkat i arbetsgruppens möten.

I samverkan med länsstyrelsen ta fram en struktur
för jämlikhets- och jämställdhetsfrågor.

Regionförbundet har fört en dialog med SKL om utbildning
inom att leda och styra för jämställd verksamhet. Ingen sådan
är genomförd.
Jämställdhet och välfärd har varit tema för en
kommunstrategisk överläggning under våren 2016.
Medverkade gjorde bland annat regeringens utredare i
Jämställdhetsutredningen.

Övergripande mål
Etablera fler stödjande strukturer, metoder och insatser kring ungas uppväxt.
Arbeta för att ge unga ökade möjligheter till delaktighet och inflytande.
Mål 2016

Utfall/kommentarer

Fortsätta stötta länets unga som är engagerade i
elevråd, ungdomsråd och civilsamhällets
föreningar.

Två temadagar kring främlingsfientlighet och rasism har
genomförts med unga i länets elev- och ungdomsråd.

Stödja ungas egen organisering genom medel till
Action och stöd till metoder för ökad delaktighet
bland unga.

Regionförbundet har fördelat medel till föreningen Kumulus
som i sin tur stöttat 10 olika ungdomsprojekt med Actionpengar
under våren i 7 kommuner och 3 ungdomsföreningar.

Genomföra ett regionalt ungdomsråd 2016.

Ett regionalt ungdomsråd hölls i samband med regiondagarna
2016 och tillsammans med Kumulus och länets ungdomsråd.
Totalt 60 ungdomar deltog.

Påbörja ett arbete för att locka fler och stötta
redan aktiva unga politiker.

Under hösten bjöd regionförbundet in länets ungdomspartier till
ett möte. Detta fick emellertid ställas in på grund av dålig
uppslutning. Nytt försök görs 2017.

Ökat deltagande i samhällsorientering på
modersmål för unga (13-20 år).

Under 2016 deltog cirka 170 ungdomar vilket var en kraftig
ökning jämfört med den pilotverksamhet om cirka 20 deltagare
som bedrevs under 2015. Deltagande kommuner var
Mörbylånga, Torsås och Kalmar.

Ta fram ett metodpaket för att erbjuda nyanlända
familjer och ensamkommande barn
kolloverksamhet och mötesplatser för nyanlända
och ideell sektor.

Dialog har förts med ideell sektor. Idéer och samverkan har
framförallt kanaliserats via projektet EKO och
utvecklingsinsatsen Samhällsorientering för unga. Det finns
ännu inget metodpaket framtaget för familj, ensamkommande
barn eller kolloverksamhet.
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Övergripande mål
Bidra till att höja kunskap och kompetens i länet kring nyanländas etablering på arbetsmarknaden.
Bidra till högre samverkan kring vägar in på arbetsmarknaden.
Mål 2016

Utfall/kommentarer

Påbörja arbetet med projektansökan: Integration,
etablering och kompetens i Kalmar län (EKO)
med syfte att vara kunskapshöjande, skapa
nätverk och verktyg för kommunövergripande
arbete med integration.

En ansökan blev under året godkänd av ESF. Analys och
planeringsfas påbörjades under hösten.

Vidareutveckla samhällsorienteringen med fokus
på hälsa.

Deltagit på nationell spridningskonferens och haft dialog med
landstinget kring en regional lösning. Finansiering saknas för
tillfället.

Utveckla fler samarbeten med så kallade nav i
länet för vidareutvecklingen av
samhällsorienteringen.

Vidareutveckling av samhällsorienteringen fortgår med en ny
basfinansieringsmodell.

Bidra till samordning i arbetet med ”Delegationen
unga till arbete” (DUA).

DUA-arbetet har diskuterats i nätverket för
arbetsmarknadsenheterna i länet, där regionförbundet
ansvarar för samordningen. Frågan har också lyfts med
Arbetsförmedlingen.

Utveckla studentmedarbetar-systemet mot
näringslivet.

Drivhuset, Linnéuniversitetet har fått i uppdrag att utveckla
formen för studentmedarbetare under 2017.

Tre kurser och konferenser har genomförts under året kopplat
till integration.

Övergripande mål
Att intensifiera samverkansarbetet på den regionala nivån för socialtjänsten och angränsande hälso- och
sjukvårdens område.
Bidra till ett mer sammanhållande arbete i länet kring folkhälsa och välfärd.
Mål 2016

Utfall/kommentarer

Fortsätta arbetet med regional samordning av
Länsgemensam ledning i samverkan inom
socialtjänsten och angränsande område hälsooch sjukvård (äldre, sociala barnavården,
missbruk och beroendevård,
funktionsnedsättning, psykisk hälsa, e-Hälsa och
informationsöverföring mellan huvudmännen).

Regionförbundet har fortsatt arbetet med att samordna
uppbyggnaden av den regionala samverkans- och
stödstrukturen för Kalmar läns socialtjänst och angränsande
hälso- och sjukvård. Under 2016 har del tre utifrån
evidensbaserad praktik arbetats fram som innebär att reell
brukarmedverkan nu ingår i ordinarie struktur. I
evidensbaserad praktik ingår kunskap på vetenskaplig grund,
professionens expertis samt brukarens erfarenheter och
perspektiv och dessa delar ingår från och med 2017 i
utvecklingsprojekten som bedrivs inom Länsgemensam
ledning i samverkan.

Arbeta för att den regionala samordningen på
regionförbundet inom socialtjänsten och
angränsande område hälso- och sjukvård ska
utgöra plattformen för kontaktvägarna mellan den
lokala, regionala och nationella nivåns
utvecklingsarbete på området.

Utvecklingsarbetet pågår i den beslutade samverkans- och
stödstrukturen, nationellt, regionalt och lokalt. Ett exempel på
detta har varit analys och handlingsprogram för psykisk hälsa i
Kalmar län.

Utveckla administrativ struktur på regional nivå för
ett regionalt utvecklingsråd i Kalmar län.

Ett utvecklingsråd för brukarmedverkan har byggts upp under
året. Deltagare medverkar inom länsgemensam ledning och
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beredning inom området socialtjänst och angränsande hälsooch sjukvård.
Formalisera nätverket för länets social- och
omsorgschefer till formella och protokollförda
beslutsmöten.

Arbetet pågår och kommer att formaliseras under 2017.

Medverka till en formaliserad samverkan mellan
skola, socialtjänst och barn- och
ungdomspsykiatrin för ungas hälsa.

Flera samarbetsuppdrag har startats under 2016 och fortgår
under 2017. Ett exempel på detta är en revidering av
samarbetsavtal samt samverkan kring ungdomsmottagningar.

KOMPASS – Kommunal praktisk samverkan
inom socialtjänsten i Kalmar läns kommuner.

Sex länsövergripande nätverksträffar har genomförts. De
enskilda kommunerna har fått stöd från länsprocessledaren
utifrån önskemål. Sju heldagarsutbildningar riktade mot
enhetschefer har genomförts. I nio av länets kommuner har
implementeringsprocessen påbörjats.

Implementering av IBIC inom äldreomsorgen i
Kalmar län
Upprätta en gemensam plan för
kompetensutveckling IFO:s område barn och
unga.

Under våren genomfördes en behovsinventering. En
sammanställning har gjorts och utifrån den har ett förslag till
kompetensutvecklingsplan tagits fram. En introduktionsutbildning kommer startas till våren 2017. Innehåll i övriga
kurser och utbildningar håller på att arbetas fram.

Kartlägga behovet av kompetensutveckling för
dem som inte uppnår lagstiftningens krav på
utbildning.

En inventering inleddes under början på året. Då det inte stod
klart hur kraven på kompetens egentligen ser ut har arbetet
pausats i avvaktan på att detta slås fast. Besked väntas i
januari 2017.

ANDT-förebyggande arbete genom CAN.

Arbetet ligger i fas med planeringen. CAN har tagit fram och
presenterat en rapport om preventionsindex och olika insatser.
Två länsövergripande träffar per termin samt två träffar med
styrgruppen har genomförts.

Väsentliga händelser/insatser under året
Integration och etablering
Under året har samhällsorienteringen för vuxna genomförts för drygt 750 deltagare och på åtta språk.
En ny basfinansieringsmodell för fortsatt samarbete har antagits.
Arbetsmarknadsfrågor
Regionförbundets samordning av länets arbetsmarknadsenheter har fortgått under året. Fyra möten har
genomförts med fokus på bland annat kompetensplattformen och sociala företag. I december
genomfördes en workshop för länets arbetsmarknadsaktörer och vuxenutbildningar där prognosen för
arbetsmarknad 2017 presenterades. Detta var början på ett närmare samarbete med
arbetsförmedlingen. Som ett resultat av detta kommer arbetsförmedlingen att bjudas in till vissa
regionala nätverksträffar med arbetsmarknadsenheterna och PKN under 2017.
Kompass
Med anledning av hur situationen med ensamkommande flyktingbarn sett ut genomfördes under våren
en föreläsning riktad mot chefer och föreståndare inom området ensamkommande flyktingbarn. Under
hösten erbjöds aktuella verksamheter en utbildning via Rädda barnen riktad mot aktuell personal.
Även ett samarbete med Nova gällande ansökan om KY-utbildning med denna inriktning
genomfördes.
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Psykisk hälsa – överenskommelse 2016
En överenskommelse fattades under 2016 mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting
för ett långsiktigt arbete inom området psykisk hälsa. Med koppling till denna har följande gjorts eller
görs på länsnivå:


Framtagande av en länsgemensam analys och handlingsplan med lång- och kortsiktiga mål.



Ett förslag på ramavtal för ungdomsmottagningar mellan kommunerna i Kalmar län och
Landstinget i Kalmar län är under arbete.



Två brukardialoger har genomförts.



Ett handlingsprogram för självmordsförebyggande åtgärder i Kalmar län har tagits fram och
beslutats.
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 Hållbarhet och kommunikationer
Väl fungerande vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser är viktiga för en positiv utveckling i
Kalmar län. Detsamma gäller vår IT-infrastruktur och hur vi tar tillvara på intentionerna i
länets regionala digitala agenda. Inom området ryms också miljöfrågorna som utgör en
avgörande del i arbetet för regional utveckling och tillväxt. Definitionen på hållbar tillväxt är
en tillväxt av såväl ekonomiskt och mänskligt kapital som miljökapital.

Övergripande mål
Planerade investeringar längs E22 fullföljs för att nå mötesfri väg hela länet.
Arbetet pågår, bland annat genom lobbyarbete, möten med Trafikverket och medverkan i följande
åtgärdsvalsstudier (ÅVS).
- ÅVS för Bergkvara
- ÅVS södra och mellersta trafikplatsen Oskarshamn
- ÅVS genomfart Mönsterås
Två objekt från den nationella transportplanen har påbörjats:
- Gladhammar-Verkebäck
- Förbifart Rinkabyholm
Länets järnvägar får bra funktionella anslutningar till höghastighetsbanorna i Växjö/Alvesta samt Linköping.
Regionförbundet har arbetat för att höghastighetsbanan ska dras via Växjö/Alvesta. Detta genom att delta i styr- och
arbetsgrupper för nätverket Höghastighetsbanan. Nätverket har bland annat presenterat en rapport kring effekterna
av en placering i Värnamo i jämförelse med Växjö. Sverigeförhandlingens förslag blev dock att den ska dras via
Värnamo. Anslutning för länets järnvägar i Linköping är ännu osäker.
Flera åtgärdsvalsstudier är genomförda, se separat mål
Mål 2016

Utfall/kommentarer

Påbörja arbetet med den regionala
transportplanen för åren 2018 – 2029.

Arbetet har påbörjats bland annat genom möten med länets
kommuner, Kalmar länstrafik, Trafikverket och länsstyrelsen
samt information på arbetsutskott och styrelse. Mötena har
främst haft inriktning på de starka stråken.

Lobba mot den nationella transportplanen.

Se Samverka inom Sydsverige.

Medverka i åtgärdsvalsstudier inför
infrastrukturprojekt, så kallade ÅVS.

Regionförbundet har deltagit i följande ÅVS:





Kust till kustbanan mellan Kalmar/Karlskrona och
Växjö/Alvesta för att bedöma behov av åtgärder för
snabbare resor till den nya höghastighetsbanan.
Stångådals- och Tjustbanan för att bedöma behov av
åtgärder för snabbare resor för bland annat
anslutning till höghastighetsbanan i Linköping.
ÅVS för väg 136 på Öland, mellan brofästet och
Borgholm.
Se också Planerade investeringar längs E22.

Samverka med Trafikverket,
Kollektivtrafikmyndigheten och länets kommuner.

Görs löpande.

Samverka inom Sydsverige.

Arbetet pågår kontinuerligt, bland annat när det gäller
gemensamma skrivningar i våra respektive transportplaner,
gemensamma möten med Trafikverket samt lobbyaktiviteter i
form av t.ex. positionspapper och debattartiklar.
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Påbörja framtagandet av ett regionalt fysiskt
program som en förlängning av regionens
medverkan i ”Den Attraktiva Regionen, DAR”.

Arbetet har påbörjats.
Projektet DAR-Mer Kalmarsund har bland annat tagit fram en
rapport om regional bostadsmarknad, en förstudie för en så
kallad Östersjöexpress (”tåg på gummihjul”) och ett
planprogram för expressens stationslägen.
Projektet DAR – Linnéstråket har bland annat tagit fram ett
underlag för fysisk planering av stationsnära lägen på åtta
stationsorter längs Kust till kustbanan Kalmar - Växjö.
Kansliet har, i samverkan med Region Kronoberg, tagit fram
ett förslag för plan- och byggsamverkan Sydost.

Övergripande mål
50 procent av andelen hushåll och företag i Kalmar län ska ha 100 Mbit/s.
Målet är nått vad gäller hushållen, medan siffran för företag är cirka tio procentenheter lägre. Regionförbundet
arbetar, tillsammans med Kronobergs och Jönköpings län, för att kartlägga återstående behov. Denna kartläggning
beräknas bli klar under 2017. Regionförbundet har också påbörjat en revidering av länets bredbandsstrategi.
Mål 2016

Utfall/kommentarer

Information till politiker och samhällsföreningar

Regionförbundet har bland annat träffat samtliga kommuner
(kommunstyrelsens ordförande, kommunchefer med flera)
samt ca 25 föreningar.

Påverka företag att bygga ut fibernät i Kalmar län

Löpande kontakter har tagits med privata fibernätsaktörer.

Övergripande mål
Initiera ett arbete för en godsstrategi
Mål 2016

Utfall/kommentarer

Genomgång av tidigare utredningar, analysera
behov av nya undersökningar

Ej genomfört. Framflyttat till VP 2017.

Övergripande mål
Medverka till beslut om styrning och ledningsstruktur för genomförandet av den regionala digitala
agendans förslag för samtliga områden.
Regionförbundet har framför allt en roll i att initiera och koordinera genomförandet av agendans förslag.
Genomförandet sker ofta hos andra aktörer. Regionförbundet har under året deltagit i styr- och referensgrupper
inom den regionala digitala agendans samtliga fem områden.
Nuläge:
Kommunal e-utveckling beslutas av kommunchefsgruppen, som ger uppdrag till LänsITrådet.
”Länsgemensam ledning i samverkan” har uppdraget inom e-hälsa.
Infrastrukturutbyggnad hanteras av en sedan länge etablerad länsgemensam arbetsgrupp medan beslut tas i
styrelsen och primärkommunala nämnden.Inom kompetensområdet pågår just nu en förstudie för att ta fram
beslutsunderlag för bland annat ett kompetenscenter.
Inom näringslivsområdet har IEC under hösten etablerat en företagarförening med styrelserepresentation från
regionerna, kommunerna och de digitala företagen i Linnéregionen.
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Övergripande mål
Initiera ett genomförande i åtminstone ett par av respektive temaområdes förslag i den Regionala Digitala
Agendan.
Kommunschefsgruppen har tillsamman med LänsITrådet prioriterat tre områden inom kommunal e-utveckling för
2016.
Regionförbundet har gått in med riktade insatser inom kommunal e-utveckling för att starta upp ett nytt
arbetsområde kring gemensam e-tjänsteutveckling hos kommunerna. Detta går över i skarp drift under våren 2017,
då ett antal gemensamma e-tjänster tas i bruk. Andra uppdrag gäller mobilt arbetssätt och driftsamverkan.
Regionförbundet har initierat en förstudie inom kompetens och lärande för e-serviceverkstäder och gemensamt
kompetenscenter, vilken slutredovisas våren 2017.
Linnéuniversitetet, regionerna och näringslivet samverkar på IT-området inom ramen för IEC – Information
Engineering Center med mera.
Regionförbundet ingår i IEC:s styrgrupp liksom i styrelsen för den nybildade företagarföreningen. Regionförbundet
ingår även i styrgruppen för RUVeS som bland annat syftar till att stimulera den lokala företagsutvecklingen inom ehälsoområdet.
För övriga exempel inom e-hälsa, informationssäkerhet och bredband, se separata punkter.

Övergripande mål
Ta fram en strategi och rekommendation till handlingsplan för informationsåtkomst mellan huvudmän och
myndigheter.
”Samordnande gruppen för eHälsa” leds av regionförbundet och är länets eHälsoråd. Gruppen har bland annat
upprättat en strategi och handlingsplan med rekommendationer för säker digital informationsdelning mellan
huvudmän och myndigheter. Beslut väntas under 2017.
Medverka till en ökad användning av videovårdplanering mellan huvudmännen.
Mål 2016

Utfall/kommentarer

Påbörja arbetet med en strategi och
rekommendation för en länsgemensam
helhetsplattform för digitala stödinsatser i hemmet
(sensorer, kameror och påminnelsestöd) som
stödjer nationella standarder, legala krav och
informationssäkerhet.

Regionförbundet har bland annat tagit initiativ till en kommunal
arbetsgrupp för välfärdsteknik i hemmet, samordnat ett
kommungemensamt arbete för att öka acceptans och kunskap
kring digitalisering inom socialtjänsten samt stöttat
kommunerna i deras utveckling av lokalt eHälsoarbete.

Arbeta för att efterfrågade informationsmängder
och eTjänster görs tillgängliga för länsinvånarna.

Man har genomfört en förstudie kring informationsdelning och
videovårdplanering.

Övergripande mål
Informationssäkerhet ska integreras och beaktas i arbetet med att följa den regionala digitala agendan.
Informationssäkerhet finns regelbundet på LänsITrådets agenda och integreras också i arbetet med att etablera en
så kallad e-tjänsteplattform. Regionförbundet bevakar frågan och medverkar löpande vid LänsITråd och andra
regionala projektmöten.
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Övergripande mål
Etablera en regional samverkansform för att långsiktigt möta dagens och morgondagens
säkerhetsutmaningar.
En överenskommelse om en regional samverkansform har tecknats med tio av länets kommuner.
Mål 2016

Utfall/kommentarer

Ge Stödjande insatser inom områden som earkiv, e-hälsa, e-tjänsteplattform, upphandlingar,
driftsamverkan e-utveckling och kraven på EU:s
dataskyddsdirektiv.

Exempel på genomförda aktiviteter är bland annat utbildningar
i dataskyddsförordning, informationssäkerhet och juridik för
Hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg samt
ledningssystem och ISO standard för informationssäkerhet.
Under året har regionförbundet även tagit fram ett koncept för
att öva en allvarlig IT-relaterad händelse samt genomfört
säkerhetsanalyser hos enskilda kommuner.

Erbjuda uppdragsgivare kompetenshöjande
aktiviteter inom ramarna för projektmedel från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
MSB.
I samverkan med kommunerna utforma likartade
styrande dokument och processer.

Övergripande mål
Genomföra 2016 års handlingsplan för ”fossilbränslefri region”, enligt separat beslut i regionförbundets
styrelse.
Regionförbundet har hel- eller delansvar för nio av handlingsplanens aktiviteter. Åtta av dessa är påbörjade eller
genomförda: ”Färdplan 2020”, arbete för mer biogas, uppföljning av mål, kommunikation/hemsida, länssamverkan,
samverkan i sydost, kommundialog samt uppmuntringspriset ”Solrosen”.
Mål 2016

Utfall/kommentarer

Samordna arbetet med ”Färdplan 2020”, med
målet att länets samhällsbetalda transporter
(person- och godstransporter) ska vara
fossilbränslefria år 2020.

Klimatsamverkans arbete har under år 2016 koncentrerats till
två aktiviteter. Dels stöd till kommuner och landsting i deras
arbete med ”Färdplan 2020”, för att nå delmålet om
fossilbränslefria samhällsbetalda resor år 2020. Dels en
kommundialog hösten 2016, som underlag för
klimatkommissionens kommande arbete och
rekommendationer.

Inneha ordförandeposten och del av kansliet för
”Klimatsamverkan Kalmar län”.

Regionförbundet utgör, tillsammans med länsstyrelsen, kansli
för Klimatsamverkan Kalmar län och klimatkommissionen och
samordnar därmed det länsgemensamma arbetet.

Övergripande mål
Stötta och utveckla vattensamarbeten på alla nivåer, inklusive vatten som ett område för smart
specialisering. Inriktning enligt handlingsprogrammet för ”Miljö i balans”.
Mål 2016
Kontinuerligt vattensamarbete, såväl regionalt
(Kalmarsundskommissionen) som i
Östersjöregionen (ERB).

Regionförbundet är ordförande och kansli för ERB:s
vattenarbetsgrupp.
Exempel på insatser som har genomförts är ERB Water Forum
samt en ansökan till ICLD om stöd för vattensamarbete med
Kaliningrad.

Delta i arbetet för smart specialisering.
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Projektutveckling, framförallt med inriktning mot
vattenförvaltning, dagvatten och kretslopp.

Under november organiserades workshopen Grundvatten i
balans med drygt tio inbjudna kommuner och organisationer.
Ambitionen är att på sikt ta fram en ansökan med syfte att
jobba med vattenfördröjande åtgärder i landskapet.

Övergripande mål
Öka den generella kunskapen i länet om kemikalier i vardagen och dess påverkan på människa och miljö.
Miljösamverkan Sydost har genomfört projektet Giftfri miljö i förskolan. Man har, tillsammans med landsting och
länsstyrelse, arrangerat två utbildningsdagar riktade till kommunala upphandlare samt förskolepersonal.
Miljösamverkan Sydost har även tagit fram ett informationsmaterial som stöd till förskolor i arbetet med att skapa
giftfria miljöer. Årets tillsynsprojekt omfattade omkring 7000 barn.
Mål 2016

Utfall/kommentarer

Undersöka förutsättningarna för ett internationellt
samarbetsprojekt.

Detta har inte kunnat genomföras på grund av bristande
resurser.

Övergripande mål
Genom Miljösamverkan Sydost samordna länens tillsynsmyndigheter inom miljö, hälsoskydd- och
livsmedelsområdet för att uppnå miljömålen och kunna genomföra tillsynen på ett likvärdigt och effektivt
sätt.
Mål 2016

Utfall/kommentarer

Genomföra de projekt och temadagar som
Miljösamverkan Sydosts styrgrupp har beslutat
om:
”Giftfri miljö i förskolan” i samverkan med

landstinget, länsstyrelsen och AV-Media.
Fortsätta projektet ”Nedlagda deponier”

Uppdatera äldre informationsmaterial

som Miljösamverkan Sydost tidigare tagit
fram
”Kontroll av kosttillskott”


Giftfri miljö i förskolan: se ovan.
Nedlagda deponier: Flertalet av länets kommuner arbetar nu
med att undersöka de deponier som bedömts utgöra en risk för
miljön.
Uppdatera informationsmaterial: Ett inspektionsunderlag om
egenkontroll har uppdaterats. Även broschyrerna om farligt
avfall och rivningsavfall har reviderats.
Uppföljning av ett tidigare projekt riktat till verkstadsindustrin.
Kontroll av kosttillskott: En gemensam checklista samt
informationsmaterial togs fram. 201 produkter i 74
verksamheter kontrollerades och fyra produkter belades med
saluförbud.

Övergripande mål
Bredda samhällsdialogen när det gäller slutförvaret av använt kärnavfall för att föra upp frågan på
dagordningen i vårt län ur ett medborgarperspektiv.
Mål 2016

Utfall/kommentarer

Anordna två ”Tjejresor”.

Under våren har två resor genomförts. Totalt har ca 55 unga
kvinnor från Oskarshamn/Kalmar bjudits in att diskutera
naturvetenskap/teknik och göra studiebesök på bland annat
Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet.

Regionförbundet i Kalmar län

39

Årsredovisning 2016

200

Informationsresa i Kalmar län tillsammans med
SKB och en representant från granskningsgruppen i Oskarshamn.

Informationsresan kommer att genomföras 2017.

Samverkan med Oskarshamns kommun kring
granskning av SKB:s ansökan, samt övrigt
deltagande i kommunens arbete kring
slutförvarsprocessen.

Prövningen av slutförvarsansökan har under perioden
intensifierats vilket i stor utsträckning har gjorts i samverkan
med Oskarshamn kommun och LKO-gruppen.

Viktiga händelser/insatser
e-samhället
SKL har tagit fram en strategi för hur vi ska kunna få till stånd en nationell finansiering och utveckling
av e-tjänster, vilket kommer att påverka det regionala arbetet. Gunilla Bradley Center för digitala
affärer (GBC) har bildats som ett tvärvetenskapligt nav vid Linnéuniversitetet. Detta kan stödja
digitaliseringen av det mer traditionella näringslivet medan Information Engineering Center (IEC)
koncentrerar sin verksamhet på IT- och digitala företag.
Informationssäkerhet
År 2018 kommer vår svenska personuppgiftslag att ersättas av en ny dataskyddsförordning. Den nya
lagen stärker enskildas rättigheter, men innebär samtidigt ökade krav på den offentliga förvaltningens
hantering av information. För att möta dessa krav rustar nu kommunerna med ytterligare resurser inom
området.
Fossilbränslefri region
Landstinget i Kalmar län har under våren 2016 avslutat upphandlingen av ny busstrafik, med resultatet
att den från och med 2017 kommer att vara fossilbränslefri och att 65 procent av trafiken kommer att
drivas med biogas. Regionförbundet har deltagit i förarbetet.
Fördjupat samarbete över kommungränser kring strategisk fysisk samhällsplanering
Under året har Kalmar, Mönsterås och Oskarshamn, gemensamt antagit en avsiktsförklaring om
fördjupat samarbete kring strategisk fysisk planering. Samarbetet rör bostadsförsörjning, näringsliv
och transporter. Syftet är att skapa en gemensam identitet med och närhet till Kalmarsund, inom
arbetsmark nad, boende, miljö som fritid och kultur. Som förutsättning nämns särskilt ett nära
samarbete och goda kontakter med den regionala kollektivtrafikmyndigheten, regionförbundet och
Trafikverket.
Detta bidrar till att uppfylla målet om fortsatt arbetet i samma anda som Den attraktiva regionen –
DAR.
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 Näringsliv och kompetensförsörjning
Regionförbundets uppgift är att stödja idéer som kan skapa tillväxt i länet. Det
handlar om stöd till enskilda företag och företag i samverkan men också stöd till olika
typer av utvecklingsprojekt. På samma sätt som inom regionförbundet i stort, är
arbetet inom näringslivsområdet också inriktat på att driva frågor som är
gemensamma inom länet – ett exempel är besöksnäringen.
Lärande, utbildning, kunskap och kompetens är viktiga faktorer för såväl lokal- som
regional utveckling. Det övergripande målet är att bidra till att höja kompetens- och
kunskapsnivån i samhället framförallt genom samarbete med arbetsgivare,
arbetsmarknadsaktörer och utbildningsaktörer. Ambitionen är att skapa bättre
förutsättningar för matchning av utbildningsutbud mot efterfrågan från regionens
arbetsliv.

Övergripande mål
Ökad innovation/FoU i näringslivet och inom offentlig sektor.
Ökad internationalisering.
Ökad samverkan mellan utbildnings-, näringslivsaktörer och sakområden.
Ökad kunskap om vikten av ökad jämställdhet/mångfald inom näringsliv/arbetsliv/ utbildningssektorn.
Mål 2016

Utfall/kommentarer

Öka andelen beviljade företagsstöd till
innovationer och produktutveckling

Under 2016 inkom 10 ansökningar om stöd till produktutveckling.
Gällande stöd till innovationer beviljades 7 stöd och en ansökan fick
avslag under 2016, vilket nästan är en dubblering från 2015.

Arbetet med utvalda insatser inom
Innovationsagendan fortsätter. En smart
specialiseringsstrategi ska tas fram.

Ett förslag till specialiseringsstrategi har tagits fram. Det har inte
antagits som en separat strategi utan kommer att ingå i underlaget till
RUS.

Öka antalet ansökningar inom Horisont
2020 och andra av EU:s sektorsprogram
inom området tillsammans med
Linneuniversitetet och landstingets
stödfunktioner

Antalet ansökningar inom Horisont 2020 från vårt län har inte ökat
under 2016. Skälet till det är i första hand att den handläggartjänst
riktad till Horisont 2020 som var tänkt att delas mellan landstinget och
regionförbundet inte har utlysts. Linnéuniversitetet har anställt en
Horisont 2020 handläggare så fler projekt från regionen med sitt
ursprung i universitetet kan komma

En innovationsmiljö inom
livsmedelsområdet, med inriktning mot
proteinrika livsmedel, bildas i samverkan
med branschen, branschorganisationer

Projektet Livsmedelsutveckling Sydost, medfinansierat av EU:s
regionala fond, har startat under 2016 och drivs av regionförbundet.
Ett stort antal aktörer medverkar. Projektet är ett första steg mot en
branschgemensam innovationsmiljö.

Under 2016 påbörjas arbetet med att
systematisera förutsättningarna för att
etablera en innovationsmiljö kring SKB:s
laboratorier med fokus på Äspötunneln.

Under 2016 har flera delaktiviteter påbörjats inom projektet och ett
stort antal aktörer är delaktiga i arbetet. Under året har till exempel
workshops genomförts med syfte att identifiera möjliga
utvecklingsområden inom Äspö som har tydlig koppling till
näringslivet. Inledande kontakter har också etablerats med RISE,
Sveriges forsknings- och innovationspartner för näringsliv och
samhälle. Projektet pågår även under hela 2017.
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Arbetet med att utveckla och stärka
innovationsmiljön Smart Housing fortsätter.

En internationell utvärdering genomfördes under 2016. Utvärderarna
var mycket positiva till satsningen.

Fler aktiviteter kopplat till exportfrämjande
insatser via företagsstöd och tematiska
företagsträffat för att öka antalet
ansökningar om stöd för ”Steps to export”
eller affärsutvecklingscheckar för
internationalisering.

Fyra ”Steps to export” har genomförts i länet under året. Drygt 25
företag har visat intresse för de särskilda checkarna för
affärsutveckling. Regionförbundet har under året medverkat till
insatser för att exempelvis etablera ett Exportcentrum i
Smålandsregionen samt till finansiering av en heltidstjänst hos Almi
Kalmar län för att fördjupa arbetet med nätverket Enterprise Europe
Network. Sammantaget innebär detta ett starkare fokus och större
samverkan kring näringslivets internationalisering.

Stötta det kommunala internationella
arbetet genom samordning av nätverk för
internationella frågor med 4 möten under
året.

Det kommunala internationella nätverket har under året träffats vid tre
tillfällen. Det planerade möte i Hultsfred i december fick tyvärr ställas
in då alltför många fick förhinder.

Fortsätta arbetet med Småland China
Support som tydligt ansluter till de båda
länens prioriteringar.

Verksamheten i Småland China Support fortsatte under året med
oförminskad kraft. Verksamheten noterar mycket goda resultat både
inom sina prioriterade näringslivsområden (miljöteknik, träindustri,
besöksnäring och livsmedel) samt inom arbetet med att rekrytera
studenter. Projektet fortsätter under hela 2017.

Aktivera ERB-samarbetet som en plattform
för gemensamma projekt inom
Östersjöregionen.

Samarbetet har under året blivit allt mer aktivt. Sekretariatet i Elblag
har nyanställt, vilket inneburit att man nu är betydligt aktivare som
partner i projekt och med att stötta medlemsorganisationer att gå in i
projekt. ERB finns med som partner och arbetsgruppsansvarig för
information och kommunikation i CaSYPoT-projektet där
regionförbundet är projektledare.

Öka marknadsinsatserna på utländska
nyckelmarknader inom besöksnäringen

De gemensamma internationella marknadsföringsinsatserna i länet
ska under 2016-2018 primärt inriktas mot marknaderna Tyskland,
Danmark och Holland. Den sekundära marknaden under perioden är
Norge. Våra målgrupper är den globala resenären som är familjer och
aktiva personer över 55 år. Mycket av den internationella
marknadsföringen genomförs tillsammans med de andra
Smålandslänen där vi syns under namnet Småland och Öland.
Under sommaren ökade antalet internationella gästnätter med
22 000, trots att fler boendeanläggningar hade ingått avtal med
migrationsverket och att OKG inte genomfört någon revision under
året, vilket vanligtvis ger hög beläggning på hotellen på orten.

Samordna genomförandet av ”Växande
värde- och livsmedelsstrategi för Kalmar
län 2016-2025” samt utföra
regionförbundets del i denna strategi.

Regionförbundet deltar aktivt i det samlade arbetet och har under år
2016 haft huvudansvaret för följande delar:
Pilotprojektet ”Kompetensråd Mat 2016”

Även livsmedelsföretag kan ta del av regionförbundets

företagscheckar
Regionförbundet gick in som huvudman för nystartade

”Livsmedelsutveckling Sydost”– en långsiktig och konkret
satsning för livsmedel, sysselsättning, innovation och
utveckling
Sekretariat för livsmedelsstrategins genomförande och dess

styrgrupp

Under 2016 ska några av de konkreta
aktiviteter som finns listade i den regionala
handlingsplanen för landsbygdsutveckling
genomföras.

En ansökan om medel för insatser och en extra resurs för arbetet
med landsbygdsutveckling är inlämnad till Tillväxtverket, beslut
väntas i början av 2017.

Skapa mötesplatser för YHutbildningsanordnare för ökad samverkan
och samordning kring frågor om
kompetensförsörjning.

Regionförbundet har träffat nätverket för YH-anordnare och
sammanställt de synpunkter och aktiviteter som YH-anordnarna vill
se och delta i framöver. Vi kommer att skapa ett forum där de ges
möjlighet att träffa Studie- och yrkesvägledare samt representanter
för näringslivet, privat och offentligt.
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Skapa en bestående regional struktur för
arbetet med kompetensförsörjning.

Under året har arbetet med att ta fram en hållbar regional struktur för
samverkan mellan aktörer inom kompetensförsörjningsområdet
påbörjats.

Samverka med andra aktörer kring frågan
om validering av reell och formell
kompetens.

En valideringskarta har tagits fram och finns tillgänglig på
regionförbundets webb för att åskådliggöra vem som gör vad inom
validering på nationell, regional och lokal nivå.
Under året har dialog förts med olika aktörer som jobbar med
valideringsfrågor såsom Linneuniversitetet, YH-anordnare samt olika
branscher.

Fortsätta det interna och externa arbetet
med jämställdhetsintegrering av projekt
och företagsstöd samt följa upp
genomförda insatser inom området.

I handläggning av projekt och företagsstöd är jämställdheten en
inkluderad frågeställning. Någon utvärdering eller uppföljning har inte
genomförts under året.

Bidra till alternativa företagsformer,
egenanställning som alternativ för
nystart/uppstart.

Under 2016 genomfördes ett antal möten med arbetsförmedlingen,
Firmify och ytterligare ett företag för att undersöka alternativa
företagsformer som modell. Idén kom dock aldrig in i en
genomförandefas.

Tillsammans med kommunerna och andra
företagsfrämjande aktörer utveckla en
modell likt ”UF-företagare” för utrikesfödda
med koppling till SFI och KomVux.

2016 fanns en utlysning hos Tillväxtverket som enbart riktade sig till
aktörer som själva bedriver utbildning till exempel KomVux eller SFI.
Ingen aktör i länet hade möjlighet att ta på sig ansvaret för en
ansökan och ett genomförandeprojekt.

En tillgänglighetsguide för besöksnäringen
ska tas fram under 2016

En förstudie för en digital tillgänglighetsguide genomfördes under året
och medel är beviljade från Regionala fonden för ett
genomförandeprojekt. Projektet är ett samarbete med Landstinget i
Kalmar län, Destination Småland med regionförbundet som
projektägare. Guiden gör att Kalmar och Kronobergs län nu kan bli
först i Sverige med att inrätta denna hjälp för funktionsnedsatta.

Väsentliga händelser/insatser under året
Euroregion Baltic
ERB deltar som associerad partner i andra södra Östersjöprograms-projekt som ”DUNC” där
Mörbylånga kommun är med som partner samt ”Baltic Sea Tourism Centre” och South Coast Baltic”
där regionförbundet undersökt möjligheter för deltagande från länet men där aktuella aktörer beslutat
att tacka nej. Just nu arbetar ERB med flera projektansökningar som t.ex. ”Interconnect” och ”Liquid
Energy” (Energikontor Sydost har visat intresse för projektet). Dessutom arbetar man just nu med en
ansökan till programmet ”Europé for Citizen” för att uppmärksamma och medfinansiera delar av
ERB:s 20-årsjubileum 2018.
Samarbetet med Kaliningradregionen har under året återaktiverats och regionförbundet är idag
engagerade i två projekt med regionen: CaSYPoT-Ru med finansiering från Svenska Institutet och
Waternets-Ru med finansiering från Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD).
Besöksnäring
Masterplan 2017-2026 är ett strategidokument för internationell marknadsföring som regionförbundet
ingått i tillsammans med VisitSweden, Smålands Turism och Destination Småland. Målet med
masterplanen är att fördubbla antalet internationella gästnätter till år 2026. Det är ett ”levande”
dokument som kommer att uppdateras varje år. En aktivitetsplan kommer också att göras inför varje
år. Fyra olika strategier finns:


En hållbar tillväxt för besöksnäring



Förbättra tillgängligheten till Småland och Öland (såväl att resa hit som digitalt)
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Öka antalet utländska gästnätter



Ökade resurser för internationell marknadsföring

I förstudien Hållbara evenemangsstäder arbetar regionförbundet tillsammans med tio andra parter för
att ta fram en Vinnova-ansökan som ska leda till en tydligare och mer professionell näring inom
evenemang. Detta är bland annat en fortsättning på Projektet More than sport där vi använde en metod
för att utvärdera evenemang som nu i och med detta projekt kan bli nationell.
Kompetensförsörjning
Vi har påbörjat arbete med att etablera en regional struktur för kompetensmatchning i Kalmar län. Vi
har deltagit i ett flertal möten med ett antal regionala aktörer, bland andra landstinget,
Linnéuniversitetet, representanter från kommuner och näringslivet för diskussion om insatser inom
kompetensförsörjningsområdet.
Vi har 2015/2016 tagit fram en OECD-rapport om den framtida arbetskraftsförsörjningen i Kalmar
län. Rapporten används som underlag till regionförbundets strategiska arbete och planering av
kommande konkreta insatser.
Vi har etablerat och genomfört två regionala kompetensforum med temat ”Hur säkrar vi länets
framtida kompetensförsörjning?” och ”Hur skapar vi hållbar tillväxt i Kalmar län”.
Vi har också etablerat en mötesplats för förtroendevalda i regionen med ansvar för utbildnings- och
kompetensförsörjningsfrågor, exempelvis genom att arrangera två regionala presidiekonferenser där
frågor om lärarkompetens lyftes samt en där kommunernas behov av framtida kompetens diskuterades
utifrån en genomförd kommundialog med tema ”Framtida Kompetensförsörjning”. I slutet av året
initierade vi en dialog mellan lokala lärcentra i form av Nova i Oskarshamn och Campus Småland
samt Linneuniversitetet för att diskutera utlokalisering av lärarutbildningar. En viktig dialog som vi
fortsätter med under 2017.
Vi har initierat lokal och regional samverkan mellan olika aktörer när det gäller vägledning,
kompetensmatchning, integration samt validering. YH-anordnare, Arbetsmarknadsnätverket och
Kalmar läns bildningsförbund deltar i arbetet med syfte att diskutera kompetensförsörjning.
Regionförbundet deltar i styrgrupperna för Teknikcollege östra Småland och Vård- och
Omsorgscollege Kalmar län för (VO college) att matcha utbildning med det behov som teknik- och
tillverkningsindustrin respektive vård- och omsorgssektorn signalerar. Teknikcollege är en
kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att
öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Inom VO College Kalmar län
samverkar tolv kommuner, Landstinget i Kalmar län, Kommunal Sydost samt privata och kommunala
utbildningsanordnare. Tillsammans formas relevanta utbildningar inom vård och omsorg.
Arbetsgivare, fack och utbildare samverkar för att utveckla utbildningar och höja kvaliteten inom
området.
Projektkontoret
Projektkontorets fokus på ett mer proaktivt arbete har ställt krav på färre men mer personligt inriktade
utskick om utlysningar 2016 samt att webb och nyhetsbrev utnyttjats i högre grad.
Information om extern nationell, nordisk och EU-finansiering har gått ut till lokala och regionala
aktörer, tematiska nätverk samt enskilda aktörer som visat intresse för att driva utvecklingen inom
aktuella områden för vissa utlysningar.
Projektkontoret har hanterat drygt 150 inkomna projektförfrågningar, frågor kring partnersök samt
allmän projektrådgivning under året, fördelat på 10 % interna, 15 % utländska samt 75 % län- och
grannlänskontakter. Inflödet av ansökningar som var högt våren 2016 avtog under hösten.
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Färre idéer utvecklas till färdiga projektansökningar trots god tillgång till och vetskap om att EUmedel är tillgängliga. De större aktörer som är vana att söka har fullt upp med att driva sina fleråriga
projekt och mindre aktörer avvaktar.
South Baltic
I rollen som Nationell kontaktnod för South Baltic-programmet 2014-2020 arrangerade
regionförbundet programmets två första beslutsmöten (Kalmar i april och Växjö i oktober) samt andra
möten för övervakningskommitté och sekretariat då Sverige var programmets ordförandeland 2016.
Vid första beslutsmötet bifölls 10 av 27 ansökningar varav fyra svenska inklusive regionförbundets
gränsregionala projekt; CaSYPot med fokus ungdomars delaktighet.
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 AV-Media Kalmar län
Som regionens resurscentrum i skärningspunkten mellan it, media och pedagogik är
AV-Medias uppdrag att främja skolutveckling inom området. AV-Media är en egen
resultatenhet inom regionförbundet.

Övergripande mål
Att göra våra filmer, radioprogram, apparater ännu mer tillgängliga, synliga och satta i pedagogiska
sammanhang.
Mål 2016
Fokusera på AV-Medias basutbud och utöka
möjligheterna i mediekatalogen.
Göra filmer, radioprogram i Play och utlåningsapparater mer tillgängliga, synliga och satta i ett
pedagogiskt sammanhang.
Erbjuda hög kvalitet och relevant innehåll på
inköpta medier så att de passar in i pedagogiska
sammanhang.

Under 2016 implementerades det nya verktyget Plus i
mediekatalogen. Här kan lärare skapa och dela teman,
lektionsplaneringar och pedagogiska planeringar utifrån LGR
11. AV-Media tog fram 23 centrala temasamlingar kopplade till
nyinköpta filmer och aktuellt kursutbud. Under året skickades
11 tematiserade nyhetsbrev.
Under året köptes 177 nya titlar till Play. Under 2016 har länets
lärare och elever haft tillgång till drygt 4 000 unika filmtitlar
anpassade till undervisning. Utöver det tillkommer hela UR:s
utbud på över 12 000 titlar vilket tillsammans ger ett utbud på
över 16 000 titlar. Creaza, Skolplus, WebMath och Vocalex har
funnits tillgängliga som onlineprogram i mediekatalogen under
året.

Övergripande mål
Att få fram en plan för hur Regional digital agenda kan göra att de digitala möjligheterna bättre kan utnyttjas
inom området kompetens.
Mål 2016
Att tillsammans med Regionbiblioteket tillsätta en
förstudie som syftar till att utreda förutsättningarna
för inrättande av e-serviceverkstäder,
kompetenscentrum för IKT och lärande samt en
gemensam tjänsteplattform med utgångspunkt i
målen för länets regionala digitala agenda. För
detta krävs extra finansiering.

Förstudien har genomförts och stämts av med PKN. Beslut om
Kompetenscentrum samt e-serviceverkstäder fattas under
2017.
För AV-Medias räkning så föreslås i utredningen inrättandet av
ett mindre kompetenscentrum i anslutning till AV-Media.

Övergripande mål
Att inom det IKT-pedagogiska området i högre grad inspirera och fortbilda inom fokusområdena: MIK,
programmering samt digitalt berättande.
Mål 2016
Under året kommer AV-Medias IKT-pedagoger att
kompetensutvecklas kring fokusområdena
programmering och medie- och informations-
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kunnighet samt utveckla nya effektiva
fortbildningsinsatser för länets pedagoger.
AV-Media kommer följa Skolverkets uppdrag att
ta fram nationella IT-strategier för skolan.
AV-Media driver fortsatt samarbete med nätverk
som Splitvision och IT-pedagogerna i Kalmar län,
samt kommunala mediecentraler i samverkan i
Sverige.

Under året har programmering varit den mest bokade kursen
och AV-Media har också valt att köpa in programmeringsrobotar som lärare har lånat för att komma igång med
programmering. Under året har också digitalt berättande samt
medie- och informationskunnande varit i fokus. En del av
kursutbudet finns tillgängligt online.
AV-Medias IKT- pedagoger har arbetat med att lyfta delar av
sitt kursutbud i Plus, samt skapat pedagogiska planeringar till
de apparater som finns att låna i Play.

Övergripande mål
Erbjuda riktade insatser mot skolledare, politiker, lärarutbildare, pedagoger och elever.
Mål 2016
AV-Media kommer tillsammans med en
rektorsgrupp ta fram en ny särskild insats riktad
mot modersmålslärare i länet.
AV-Media jobbar vidare med att koppla ihop
fortbildningar och lärresurser med arbetssätt som
bygger på dokumenterat effektiv pedagogik. I
detta arbete så är förstelärarna en intressant
samarbetsgrupp.
Vi ska sträva efter att tilltala både killar, tjejer och
elever med olika förutsättningar.

Under året genomfördes en AV-Mediadag för
modersmålslärare med fokus på digitala verktyg i
språkundervisningen. Dett är ett resultat av samverkan med
länets rektorsgrupp för modersmålslärare.
För att IT i skolan ska bli framgångsrik behöver kunskapen om
digitaliseringen finnas på ledningsnivå inom skolan.
Jan Hylén, utredare och analytiker inom utbildningsområdet
samt Johanna Karlén från SKL, medverkade på föreläsningar
och samtal kring hur skolan ska möta det digitala samhällets
utmaningar, hur elever förbereds på ett föränderligt arbetsliv,
LIKA-verktyget och vilka vinster digitaliseringen ger.
Föreläsningarna spelades in och finns tillgängliga i vår
mediekatalog och på vår YouTube-kanal.

Vi kommer även att erbjuda riktade
kompetensinsatser kopplade till IKT och lärande
för skolledare, politiker och lärarutbildare.

Väsentliga händelser/insatser under året
AV-Media har under året utvecklat verksamhetens pedagogiska register genom fördjupningar kring
utmanande och synligt lärande. Verksamheten har på olika plan utvecklats för att hitta mer
användarnära arbetsformer.
Vi har under året arbetat fram en mer välutvecklad mediekatalog som stödjer en mer genomtänkt och
planerad pedagogisk användning av våra resurser och där våra brukare kan dela med sig och lära av
varandra. AV-Media har också påbörjat ett samarbete med utvecklingslärare kring hållbar utveckling
där resultatet i form av pedagogiska planeringar blir tillgängliga i länets mediekatalog. Pedagogiska
föreläsningar som arrangerats av länets kommuner har spelats in. För att vara större stöd till länets
pedagoger och skolledare har de pedagogiska caféerna under året flyttats ut till skolorna i länet. Detta
har kompletterats med pedagogiska fokusbrev. Samtliga strömmande titlar är nu adaptiva, det vill säga
anpassningsbara i förhållande till internethastighet, vilket är viktigt för tillgängligheten då AV-Media
under 2017 enbart kommer att tillhandahålla strömmande medier.
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 Regionbiblioteket i Kalmar län
Regionbibliotekets uppdrag är att bidra till utvecklingsarbete tillsammans med
kommunbiblioteken i enlighet med nationellt uppdrag enligt bibliotekslagen samt RUS
för Kalmar län och Kulturplanen för Kalmar län.

Övergripande mål
Ge förutsättningar till utökad kunskap hos länsinvånarna om digitala verktyg.
Innan utgången av 2016 ska den regionala biblioteksplanen vara antagen och börja implementeras.
Länets litterära landskap (verksamma litterära sällskap, författare, illustratörer med flera) ska kartläggas
och arbetet med en handlingsplan kring struktur och strategi för litteraturområdet ska påbörjas.
Mål 2016

Utfall/kommentarer

Tillsammans med AV-media genomföra en förstudie
som syftar till att utreda förutsättningarna för
inrättande av e-serviceverkstäder,
kompetenscentrum för IKT och lärande och en
gemensam tjänsteplattform med utgångspunkt i
målen för Regional digital agenda inom området
kompetens.

Förstudien är genomförd. Arbetet har redovisats för
Primärkommunala nämnden. Förslaget förordar eserviceverkstäder på bibliotek med stöd från
regionbiblioteket. Nämnden godkände rapporten och önskar
att den lyfts igen under våren 2017 och därefter med
regionförbundets arbetsutskott och styrelse för beslut.

En rad underlagsmaterial till den regionala
biblioteksplanen ska tas fram, mål formuleras,
planen ska remitteras till länets kommuner beslutas
i regionförbundets styrelse samt fastställas i
landstingets kulturnämnd.

Regional biblioteksplan är skriven och redovisad i
landstingets kulturnämnd i februari 2017. Beslut fattas i
landstingsfullmäktige under våren 2017.

En utredning inför arbetet med kartläggningen av
det litterära landskapet ska genomföras och en
struktur för handlingsplan ska tas fram. Insamling
och sammanställning av information till
handlingsplanen ska börja ställas samman.

Kartläggning av länets litterära landskap påbörjades hösten
2016. Utredaren och en arbetsgrupp med författare, litterärt
sällskap bibliotekschefer samt regionbibliotek ska vara klar
med handlingsplan i juli 2017.

Väsentliga händelser/insatser under året
Det läsfrämjande projektet Relä har under 2016 haft upp till 13 delprojekt och mer än 3000 besökare
och 150 genomförda aktiviteter.
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 Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) är ett regeringsuppdrag med syfte att
stimulera och stödja utvecklingen av stödet till anhöriga.

Övergripande mål
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.
De planerade aktiviteterna för att stödja och underlätta implementering av anhörigstöd har rönt stort intresse. Många
regioner och kommuner arbetar nu med implementering av en anhörigvänlig vård och omsorg.
Mål 2016

Utfall/kommentarer

Genomföra hearings och skapa nätverk och
samverkansorganisationer med kommuner,
landsting, enskilda utförare, idéburna
organisationer och intresserade arbetsgivare och
organisationer för utveckling av stödet till anhöriga
under de kommande fem åren.

En hearing om kvalitet i äldreomsorgen ur ett
anhörigperspektiv är genomfört med representanter för
idéburna organisationer, yrkesförbund, beslutsfattare och
anhöriga.

Baserat på 2015 års förstudie Interkulturellt
perspektiv på Barn som anhöriga och den aktuella
situationen med ett stort antal ensamkommande
barn kommer en handlingsplan och
utvecklingsarbete inom området att utvecklas
tillsammans med Socialstyrelsen.

Arbetet är påbörjat. En flik på webbsidan har skapats med
filmad föreläsning uppdelad på 11 teman,
diskussionsunderlag, reportage, material och länkar.

Erbjuda information och workshops om
användningen av de två webbutbildningarna ”Stöd
till anhöriga” och ”Barn som anhöriga – våga
fråga” för att utveckla stödet till anhöriga och
publicera exempel på ”best practice” inom
anhörigområdet för att finna och möta anhöriga
oavsett kön, ålder och interkulturell bakgrund och
att samverka med civilsamhället.

Två webbinarier har genomförts på temat ”Stöd till anhöriga”
med deltagare på 140 orter. Tre webbinarier har genomförts
med deltagare på 291 orter på tema:
Sömn och sömnsvårigheter

Anhöriga och stroke

Anhöriga och äldre med psykisk ohälsa


Genomföra lärandeseminarier med
nyckelpersoner inom landstingen för
implementering av 2 g § HSL ”Barn som
anhöriga” och starta blandade lärande nätverk
(BLN) mellan socialtjänsten, hälso- och
sjukvården och skolan för att stödja ett samordnat
arbetssätt och implementeringen av ett
familjeperspektiv i vård och stöd till familjer med
missbruk.

Seminarium har genomförts med nio landsting, BLN har
påbörjats med åtta kommuner i Skåne och nationell konferens.
Familjeperspektiv och samverkan inom missbruksvård
planeras att genomföras 2017.

Arrangera workshops, utvärderingsverkstäder och
forskningscirklar om metoder och verktyg för stöd
till anhöriga och systematisk uppföljning av
effekterna samt erbjuda ”on line” support av
validerade kartläggnings-, planerings-,
uppföljnings- och utvärderingsinstrument för
anhörigstöd.

Metoder och verktyg för systematisk uppföljning och planering
av anhörigstöd samt metoder för erfarenheter och
kompetensutveckling finns samlat på webben. Planering av
forskningscirklar om implementering av den nya vägledningen
för anhörigstöd pågår och dessa kommer att starta våren
2017. Två seminarier har anordnats med representanter för
länssamordnarna för anhörigstöd.
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Övergripande mål
Fungera som en länk mellan forskning och praktik samt utveckla och förmedla metoder och verktyg
Mål 2016

Utfall/kommentarer

Medverka i Landstinget i Kalmar läns arbete med
utveckling av ett strategi- och handlingsprogram
för patient-, närstående-/anhörig- och
brukardelaktighet i hälso- och sjukvård.

Nka ingår i strategigruppen och är adjungerade i landstingets
funktionshinderråd.

Utveckla och validera instrument för att kartlägga,
planera, följa upp och utvärdera anhörigstöd.

Ett utvecklingsarbete har startat i samverkan med
länssamordnarna för anhörigstöd i samband med deras årliga
utvecklingsdagar, två workshops har hållits tillsammans med
representanter för länssamordnarna.

Ta fram ett fortbildningspaket för kompetensutveckling för personal inom förskolan avseende
Barn som anhöriga i samverkan med
Socialstyrelsen.

Ett webbaserat material är framtaget.

Utveckla metoder och verktyg till arbetsgivare för
en mer anhörigvänlig arbetsplats.

En pågående doktorsavhandling knuten till Nka som publiceras
våren 2017 utgör underlag för framtagande av metoder och
verktyg. Medlemmar i Nka:s styrgrupp undersöker möjligheten
till extern finansiering. Samarbete är inlett med Kommunal.

Ansöka om forskningsmedel från 1/ EUprogrammet Horizon 2020 och VINNOVA för
forskning och utveckling av sammanhållen
integrerad vård där anhöriga har en tydlig roll, 2/
Vetenskapsrådet för ett projekt om hemmet som
vårdmiljö och vad det innebär för barnen i familjen
och 3/ utvecklingsmedel från Allmänna
Arvsfonden för arbete tillsammans med idéburna
organisationer om daglig verksamhet för personer
med flerfunktionsnedsättning.

Nka har beviljats ett sexårigt programstöd från Forskningsrådet
för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) för ett forskningsprogram kring brukar- och anhörigdelaktighet. Arbetet görs i
samverkan med Universitetet i Lund (huvudsökande),
Universitetet i Göteborg, Högskolan i Kristianstad och ett
nationellt forskningscentra i Italien för forskning inom
äldreområdet.
En ansökan med Nka som huvudsökande har lämnats in och
gått vidare till steg 2 i Horizon 2020. Medverkar gör Holland,
Italien, Schweiz, Slovenien, Storbritannien, Eurocarers,
Länsgemensam ledning och föreningen Maskrosbarn.
NkA har varit medsökande i tre ansökningar till Arvsfonden.
Två av dessa har beviljats medel och den tredje är under
handläggning på Arvsfonden.

Övergripande mål
Bidra till utveckling av metoder och verktyg samt till systematisk spridning och uppföljning av dessa.
Mål 2016

Utfall/kommentarer

Medverka i Erasmusprojektet Palliare som
omfattar vård, omsorg och stöd till personer med
demens och dess anhöriga i den palliativa fasen
av demenssjukdom, parter: Nka, innéuniversitetet,
Skottland, Portugal, Spanien och Finland.

Projektet har resulterat i certifierade e-kurser webbaserade
nätverk för vård- och omsorgspersonal inom EU. Baserat på
dessa resultat ansöker Nka och Linnéuniversitetet om EUmedel för tre doktorander som kommer att ingå i utbyte med
ytterligare nio doktorander i Skottland, Portugal, Spanien och
Finland.

Medverkan i Erasmusprojektet Care2work (20152017), Unga vuxna med utländsk bakgrund och
deras utmaningar avseende utbildning och
yrkesliv, partners: Nka, Linnéuniversitetet, Italien,
Grekland och England.

E-lärandekurs för unga omsorgsgivare och personal inom
grund- och gymnasieskola samt vård och omsorg på samtliga
av de deltagande ländernas språk har utarbetats och
implementeras och utvärderas nu i samtliga länder.
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Utvecklingsarbete inom ambulans- och
akutsjukvården rörande Barn som anhöriga i
samverkan med ambulansverksamheten i Halland
och Socialstyrelsen.

Metoder, verktyg och filmade föreläsningar finns publicerade
på webbsidan. Materialet vänder sig till personal inom
ambulans- och akutsjukvård, räddningstjänst, polis och skola
och syftar till att stödja utvecklingen av stödet till barn som
anhöriga i akuta situationer.

Planera för ett utvecklingsprojekt förskola/skola
och skolhälsovård i samverkan Regionförbundet i
Kalmar län.

Planeringen av en ansökan till ESF i mars 2017 har påbörjats.
Ansökan avser ett treårigt projekt för att motverka psykisk
ohälsa och ofullständiga betyg från grund- och
gymnasieutbildning hos unga omsorgsgivare.

Övergripande mål
Sammanställa samt förmedla forskningsresultat och bästa tillgängliga kunskap inom området.
Mål 2016

Utfall/kommentarer

Publicera sex kunskapsöversikter (KÖ) inom
områdena: Anhöriga och stroke, Anhöriga och
äldre med psykisk ohälsa, Yrkesverksamma
anhöriga och IKT-stöd, Äldre anhöriga och IKTstöd, Barn till föräldrar som missbrukar droger
eller alkohol och Samspelsstöd för föräldrar med
ohälsa, missbruk och späda barn.

Sju kunskapsöversikter och åtta rapporter har publicerats, sju
av dem i serien om Barn som anhöriga, se bifogad
publikationslista.

Under varje vecka publicera en filmad
presentation med svensk text från den
internationella konferensen på Nka Play,
uppdatera det virtuella biblioteket, publicera
nyhetsbrev och reportage samt intressanta
exempel och länkar.





Biblioteket har uppdaterats.
Två tryckta nyhetsbrevet har publicerats.
Digitala nyhetsbrev har skickats ut en gång i
månaden.

Genomföra en internetbaserad högskolekurs 7,5
hp på avancerad nivå om Barn som anhöriga med
60 platser i samverkan med Linnéuniversitetet.
Genomföra tio seminarier tillsammans med
Socialstyrelsen och ambulans- och
akutverksamheter vid landsting/regioner med
målet att skapa och kunna erbjuda
ändamålsenligt stöd till barn vid förälders
sjukdom/död.

Söktrycket till kursen har varit högt med 414 ansökningar
under hösten och 387 till våren 2017 Utbildningen har fått en
positiv utvärdering.

I samverkan med Socialstyrelsen, nationella och
internationella parter sprida kunskap på temat
familj och migration och planera den
Internationella ”Young Carers” konferensen, 2629 maj 2017.

Information om konferensen har spridits och i dagsläget är 115
internationella och 40 skandinaviska presentationer bekräftade
samt 350 deltagare anmälda.

Under året har NkA genomfört seminarier på nio orter i Sverige
med totalt 775 deltagare. Temat har varit ”Barn som är
närstående vid svåra händelser”.

Övergripande mål
Kunna ge kunskapsstöd direkt till föräldrar och anhöriga till personer, företrädesvis barn och unga, med
kombination av flera omfattande funktionsnedsättningar och omfattande medicinska behov.
Mål 2016

Utfall/kommentarer

Telefonrådgivning, frågor och svar på webbsidan
och stödgrupper via Internet till anhöriga till

Närmare hundra frågor har besvarats via telefon och webb.
Därtill får Nka:s medarbetare ett stort antal frågor i samband
med föreläsningar, presentationer, utställningar på mötesdagar
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personer med flerfunktionsnedsättning som stöds
av en multidisciplinär expertrådgivningsgrupp
inom området.

och konferenser och familjeläger. Två webbaserade
stödgrupper har hållits under året.
Arbete med att etablera en expertgrupp har påbörjats.

Arrangera mötesdagar för anhöriga i samverkan
med regionala parter, medverka på
Anhörigriksdagen och i konferenser och
utbildnings- och informationsinsatser som
arrangeras av andra organisationer.

En regional mötesdag i Västra Götaland genomfördes under
året.

Publicera kunskapsöversikter och verktyg för
anhöriga, en avseende övergång till vuxenlivet
och en avseende livslångt lärande för personer
med flerfunktionsnedsättning.

Arbetet är under planering.

Elektroniska nyhetsbrev och tryckta nyhetsbrev
som distribueras via brev och e-post

Nyhetsbreven är integrerade med de gemensamma
nyhetsbreven för samtliga områden.

Uppdatera webbsidan med reportage, filmade
föreläsningar, länkar och teman om ungdomens
vuxenblivande, verktyg till anhöriga att möta
vuxenlivets utmaningar.

Flera artiklar och reportage med filmade presentationer från
konferenser som ”Kommunikationskarnevalen” och
slutkonferensen ”Delaktighet och stöd” har publicerats på
webbsidan.

Nka har även medverkat på Anhörigriksdagen och en rad
andra konferenser, föräldraläger och möten.

Arbete med en kunskapsöversikt om hälsa för personer med
flerfunktionsnedsättning har påbörjats i samverkan med
Norrbottens läns landsting.

Väsentliga händelser under året
Väsentliga händelser i relation till policyutveckling
Under året medverkade Nka på ett möte i den nationella politikgruppen ”En sjukvård för alla, utan
gräddfiler” (S) i Stockholm där Nka bidrog med synpunkter och rekommendationer avseende
anhörigfrågor.
En presentation av Nka:s arbete gjordes på Finska ambassaden. Vidare har Nka haft ett uppdrag från
Utredningen Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre (2015:05) att ta fram en rapport om
kvalitet inom äldreomsorgen utifrån ett anhörigperspektiv. Rapporten publicerades i november och
fick uppmärksamhet i nationell och regional media. Nka ingår också i en arbetsgrupp vid
Socialstyrelsen för att utarbeta en samhällsinriktad nationell strategi för demensområdet. Det ger
möjlighet att lyfta fram anhörigfrågan.
Väsentlig händelse för praktikens utveckling
Nationella nätverket för länssamordnare tog initiativ till att tillsammans med Nka skapa en hållbar
nationell struktur för utveckling av stöd till anhöriga. Ett samverkansprojekt har skapats för att arbeta
fram ett program för nationell samverkan för anhörigstöd. Programmet kommer att innebära
utveckling av metoder och verktyg för individualisering, uppföljning och utvärdering av stöd till
anhöriga.
Väsentliga händelser i relation till civilsamhället
Efterfrågan på metoder och verktyg för stöd till anhöriga har ökat från de idéburna organisationerna
bidrar till att utveckla metoder och verktyg för stöd till anhöriga.
Som exempel på det är Nka:s medverkan i arrangerandet av den 5:e nationella inspirationsdagen om
anhöriga och psykisk ohälsa på initiativ av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsas och i
samverkan med SKL. Nka har också ombetts att vara medsökande i fyra olika ansökningar till
Arvsfonden. Huvudsökande i dessa ansökningar är FUB – för barn, unga och vuxna med
utvecklingsstörning, HSO – Handikappförbunden, Bräcke Diakoni och Attention. Nka har också
blivit ombedda att stödja tre olika idéburna organisationers arbete med systematisk utvärdering och
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uppföljning av deras verksamheter - Schizofreniförbundet, SHEDO - förbundet för självskadebeteende
och ätstörning och Ersta Diakoni.
Övriga väsentliga händelser
Under året har sex vetenskapliga artiklar publicerats. Dessa bidrar till internationell närvaro och
kunskapsspridande av anhörigfrågor och Nka:s arbete. Artiklarna finns att beställa från Nka. På grund
av upphovsrättslagar är det ej möjligt att publicerade dem på webbsidan.


Järkestig-Berggren, U., & Hanson, E. (2016). Children as next of kin: A scoping review of
support interventions for children who have a parent with a serious physical illness. Child
Care in Practice, 22(3), 277-295.



Tolson, D., Fleming, A., Hanson, E., Abreu, W., Lillo Crespo, M., MacRae, R., Jackson, G.,
Hvalic Touzery, S., Routasalo, P. & Holmerová, I. (2016). Achieving Prudent Dementia Care
(Palliare): An International Policy and Practice Imperative. International Journal of
Integrated Care, 16(4), 18.



Hanson, E., Hellström, A., Sandvide, A., Jackson, G., MacRae, R., Waugh, A., Abreu, W. &
Tolson, D. (2016). The extended palliative phase of dementia- an integrative literature review.
Dementia: the International Journal of Social Research and Practice,DOI:
10.1177/1471301216659797



Andersson, A, Erlingsson, C, Magnusson, L. & Hanson, E. (2016). The experiences of
working carers of older people regarding access to a web-based family care support network
offered by a municipality. Scandinavian Journal of Caring Sciences, DOI: 10.1111/scs.12361



Hanssen, H, Norheim, A. & Hanson, E. (2016). How can web-based training facilitate a more
carer friendly practice in community-based health and social care services in Norway? Staff
experiences and implementation challenges, Health & Social Care in the Community,
DOI: 10.1111/hsc.12343



Ericson, L, Magnusson, L, Hovstadius, B. Societal costs of fetal alcohol syndrome in Sweden.
Eur J Health Econ (2016) DOI: 10.1007/s10198-016-0811-4]

Övriga publikationer under 2016 finns på Nka:s webbplats: www.anhoriga.se/publicerat.
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 Administration
Området bidrar huvudsakligen med stöd till regionförbundets verksamhet genom
interna processer men också med externa strategier. Här samlas funktionerna
ekonomi, personal, kontorsservice, post, diarium och arkiv, kommunikation samt
kurs- och konferensverksamhet. Genom pålitliga och värdeskapande processer
medverkar de administrativa funktionerna till en effektiv och långsiktigt hållbar
verksamhet som ytterst syftar till att regionförbundet når sina mål.

Övergripande mål
De interna stödsystemen ska aktualiseras, bli tydligare och mer ändamålsenliga genom ökad kund- och
processorientering, samt systematiskt förbättringsarbete.
En revidering och aktualisering har gjorts av följande interna styrdokument: reglemente intern kontroll,
delegationsordning, reglemente för arbetsutskottet och primärkommunala nämnden och firmateckning.
Flera processer inom de olika funktionsområdena har kartlagts och reviderats.
Den interna och externa kommunikationen ska utvecklas.
Arbetet med en intern kommunikationspolicy samt förbättringsinsatser kopplat till denna har påbörjats. Den externa
kommunikationen har utvecklats bland annat genom en uppdatering och förbättring av regionförbundets webbplats
samt genom att skapa tydligare kommunikationsprocesser.
Mål 2016

Utfall/kommentarer

Utveckla löneöversynsprocessen inklusive rollen
att vara arbetsgivarföreträdare och lönesättande
chef.

Löneöversynsprocessen har tydliggjorts och rollen som
arbetsgivarföreträdare och lönesättande chef har stärkts, bland
annat genom en utbildningsinsats med syfte att utveckla chef –
medarbetardialogen, såsom utbildning i arbetsgivarfrågor och
lönedialog, systematiskt arbetsmiljöarbete samt utbildning i
förändringsledning.

Uppdatering av regler och riktlinjer inom
personalpolitiska området t.ex. rekryteringspolicy
och friskvårdspolicy

Arbetsmiljöpolicy, krishandbok, lönepolicy och
friskvårdspolicyn har i den årliga uppföljningen av det
systematiska arbetsmiljöarbetet reviderats.
En revidering av rekryteringspolicyn är påbörjad och kommer
att färdigställas under 2017.

Ta fram en plan för regionförbundets strategiska
kompetens- och personalförsörjning

Under året har ett mer systematiskt arbetssätt påbörjats för att
möta kommande uppdrag med rätt kompetenser de närmaste
åren. Analyser och planer har utförts på både grupp- och
individnivå genom s.k. gap-analyser. Detta har gjorts i
samband med medarbetarsamtal, nya och/eller förändrade
uppdrag, samt inför avslut av anställning (exempelvis vid
pensionsavgång).

Tillsammans med verksamhetens
områdesansvariga och medarbetare utarbeta en
arbetsmodell för effektivare kommunikationsstöd.

Hur regionförbundet arbetar mer proaktivt och strategiskt med
kommunikation har diskuterats i ledningsgruppen. Ett
förbättringsarbete inom kommunikationsfunktionen pågår vilket
i stora drag handlar om tydligare kommunikationsprocesser
samt att i ökad utsträckning arbeta med ett coachande
arbetssätt.
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Utveckla angreppssätten för regionförbundets
externa närvaro genom kommunikationskanaler
och externa nätverk.

Ett förslag på utveckling av regionförbundets närvaro i sociala
medier är framtaget och beräknas starta under 2017.

Uppdatera och aktualisera regionförbundets
webbplats genom dels tekniska förbättringsåtgärder, dels översyn av innehåll och struktur i
dialog med områdesansvariga.

En uppgradering till en modernare extern webbplats gjordes i
början av juni 2016. Bytet till en ny webb med modernare
layout, mer funktionell navigering och ett antal övriga
förbättringar gjordes i projektform tillsammans med leverantör
och föregicks bland annat av en dialog med verksamheten.

Beakta jämställdhetsperspektivet både i det
dagliga arbetet och i publika arrangemang.

Könsuppdelad statistik görs i publika arrangemang, vilket
möjliggör uppföljning ur ett jämställdhetsperspektiv. Detta görs
i årsstatistiken och inom respektive sakområde. Ärenden som
hanteras på politisk nivå har beretts utifrån ett
jämställdhetsperspektiv av ansvarig handläggare där så varit
motiverat.
Jämställdhetsperspektivet beaktas i rekryteringsprocessens
alla delar.
Kommunikationsarbetet utgår från regionförbundets checklista
för jämställd text och bild.

Införa möjlighet att skicka elektroniska
kundfakturor.

Möjligheten att skicka elektroniska fakturor har utretts och
beslut har fattats om att i nuläget inte gå vidare med detta.

Se över ärendehanteringsprocessen och
möjligheten att använda diariehanteringssystemet
i den politiska beslutsprocessen.

Möjligheten att använda diarieföringssystemet i den politiska
beslutsprocessen har utretts, och beslut har fattats om att i
nuläget inte gå vidare med detta.

Genomföra utvärderingar inför eventuella beslut
avseende förlängningar, alternativt nya
upphandlingar av: administrativt kurssystem,
ledarutvecklingsprogram samt
konferensanläggningar.

Avtalen avseende administrativt kurssystem,
ledarutvecklingsprogram samt konferensanläggningar har
förlängts.

Väsentliga händelser/insatser under året
Under året har ett omfattande arbete genomförts för att implementera ett systematiskt arbete med
intern kontroll på regionförbundet. Ett reglemente har tagits fram och beslutats av styrelsen i juni. Alla
områdesgrupper har arbetat med risk- och väsentlighetsanalyser avseende de egna processerna.
Ledningsgruppen har utvärderat, prioriterat och sammanställt analyser i en gemensam kontrollplan för
regionförbundet. Styrelsen godkände internkontrollplanen i oktober. Planen innehåller både
kontrollmoment och åtgärder, där administrativa gruppen varit mycket aktiv i genomförandet.
Resultatet redovisas i avsnittet om intern kontroll i årsredovisningen.
Arbetet mot ett mer konsultativt och strategiskt arbetssätt är påbörjat inom samtliga funktionsområden
i administrativa områdesgruppen bland annat genom identifiering av förbättringsområden,
processkartläggning samt diskussioner i regionförbundets ledningsgrupp.
Som både ett mål i verksamhetsplanen och som en del i den interna kontrollen har flera processer och
rutiner setts över, kartlagts och förbättrats. Bland annat har flera delar kring den politiska
beslutsprocessen kartlagts och tydliggjorts bland annat genom mallar och förenklade instruktioner.
Motsvarande arbete har genomförts inom samtliga funktionsområden.
Administrativa gruppen har under året tagit fram olika typer av underlag inför diskussioner om, och
deltagit i olika möten avseende utredning av nya organisationsformer från och med 2019. Det gäller
bland annat Region Kalmar län, kommunförbund i länet samt även storregionfrågan.
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Under hösten 2016 har statistik- och analysfunktionen utvecklats och fått en ny inriktning. Som en del
i detta arbete har tillgången på regionalt uppdelade offentliga data inventerats. En process har inletts
för att få tillgång till mer detaljerade data med högre geografisk upplösning, vilka ger möjlighet att ta
fram mer detaljerade analyser och i förlängningen bättre beslutsunderlag. Arbetet med att utveckla
analysfunktionen kommer att fortsätta under 2017.
Medarbetare i den administrativa gruppen deltar i det arbete med att revidera den regionala
utvecklingsstrategin (RUS) som påbörjades under hösten 2016, bland annat genom att delta i dialoger
med företrädare för politiska församlingar, näringslivet och den ideella sektorn. Administrativa
gruppen bidrar också med faktaunderlag och analyser av länets styrkor och utmaningar. Tillsammans
med synpunkter från dialogmötena ligger dessa underlag till grund för de olika prioriteringar och
målformuleringar som sedan görs i RUS. Genom detta bidrar områdesgruppen även med stöd kring
kommunikationen av RUS-arbetet internt och externt.
Rollen som områdesansvarig har förändrats till områdeschef och flera kompetenshöjande aktiviteter
har genomförts i samband med detta, såsom utbildning i arbetsgivarfrågor och lönedialog, systematiskt
arbetsmiljöarbete samt utbildning i förändringsledning. Syftet har varit att ge en ökad kunskap om
ledarskapets påverkan på arbetsplatsens kultur och vad värderingsstyrt ledarskap innebär, samt att leda
förändringsprocesser ur ett individuellt och organisatoriskt perspektiv.
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Bilaga 1 – Ärendeflöde avseende bidrag

Ärendeflöde 2016

Beviljade
Avslag/avskrivna
Ej slutbehandlande

Företagsstöd

R Projekt

EU-Medf

Totalt

233 (220)

59 (58)

7 (9)

299 (298)

30 (56)

0 (2)

0 (0)

30 (58)
3 (9)

3 (9)

Utfästelser 2017-2019

266 (285)

Regionförbundet i Kalmar län

27 (33)

27 (33)

86 (93)
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7 (9)

359 (398)
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Bilaga 2

Beviljade projektmedel för regional tillväxt år 2016
Projektägare

Projektnamn

Länsövskr 1:1 medel

EU medel

NATIONELLA STRATEGIN; Åtgärd 1 Innovation & företagande

Regionförbundet i Kalmar län
Linnéuniversitetet
SP
Kalmar kommun
Linnéuniversitetet
Regionförbundet i Kalmar län
Linnéuniversitetet
Regionförbundet i Kalmar län
Västervik Framåt AB
Ung företagssamhet
Coompanion Kalmar län
ALMI
Mönsterås kommun
ALMI
Vattenbrukscentrum Ost VCO
Linnéuniversitetet
Regionförbundet i Kalmar län
ALMI
Hultsfreds kommun
Oskarshamns Kommun
Västervik Framåt AB
Mörbylånga kommun
Energikontor Sydost AB
Regionförbundet i Kalmar län
Linnéuniversitetet

Partnerskap Smålands fortsatta arbete 2016-2017
Linnaeus Innovation DesignLab
Smart Housing Småland
Förstudie - Unika historiska Kalmar och Öland
Förstudie - Regional Digitalisering
Proteiner i fokus - plattform för forskning,
innovation…
Ledarskap i Småland
Mobilisering av en innovationsmiljö - SKB:s lab…
Systematisk affärsutveckling för fler
arbetstillfällen…
Ung Företagsamhet i Kalmar län
Förstudie - Socialt företagande i Kalmar län
Att stärka mångfald i näringslivet i Kalmar län
Förnyelse företag, jobb och samhälle i
Blomstermåla
Enterprise Europe Network Kalmar län
VCO 2016
Stöd till forskning, utveckl och tillväxt inom
datavetenskap
Regional livsmedelsstrategi för Kalmar län, del 2
Tillväxtrådgivning i Kalmar län del 2
Makerspace Hultsfred
Förstudie kring kärnkraftens underleverantörer
Program för nyanlända företagare
Förstudie - Biogas Mörbylånga
Flytande biogas till land och till sjöss
Trä i Småland - Fas 2
Linnaeus Eco-tech 16

X
X
X

X

710 000
1 731 502
1 900 000
150 000
118 128
3 044 734
900 000
690 800

5 194 507

236 255
6 509 146

700 000
500 000
320 628
400 000

X

X
X

SummaInnovation & företagande

250 000
550 900
50 000
375 000
408 500
800 653
453 600
193 000
250 000
150 000
216 727
1 330 000
25 000
16 219 172

384 822

397 897

12 722 627

NATIONELLA STRATEGIN; Åtgärd 2 Attraktiva miljöer och tillgänglighet

Oskarshamns Kommun
Västerviks kommun
Alvesta kommun
Kalmar kommun
Oskarshamns Kommun
Växjö kommun
Kalmar kommun
Linnéuniversitetet
Regionförbundet i Kalmar län
Linnéuniversitetet
Ölands kommunalförbund
Attraktiva Oskarshamn AB
Regionförbundet i Kalmar län

Teknikcollege Östra Småland
Tyngre Transporter Skärgård 2015
stambanan.com - delstudier 2015-2017
Förstudie - Åk Tåg
Godstransporter i skärgården
Höghastighetsbanan….
Bilden som planeringsverktyg på landsbygden
Big Data: from joint action to scientific excellence
and societal value
E-tjänstesamverkan
RUVeS, Regional Utveckling inom
Välfärdsteknologi…
Utveckling av digitalt webbverktyg för cykelleder
på Öland
Evenemangsstrategi och hockeypilot för stärkt
besöksnäring

59

X

X

X

450 000
152 505
90 000
50 000
17 787
105 000
75 000

368 566

200 000
52 739
833 334

2 611 728

130 000
94 100
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Kalmar kommun
Reaktor Sydost
Kalmar läns Musikstiftelse
Midnattssolsrallyt AB
Destiantion Kalmar
Destiantion Kalmar
Destiantion Kalmar
Mörbylånga kommun
Kulturkvarteret Astrid
Lindgrens Näs AB
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Regionförbundet i Kalmar län

Ljus på Kultur 2016
Förstudie, Filmfond Sydost
Talangcoach II
Midnattssolsrallyt
Nyinspelning av Enkelstöten
Förstärkning av länets satsningar på idrottsturism
Ironman Kalmar 2016
Nätverksträff Världsarv i Sverige
Trädgårdarna på Astrid Lindgrens Näs - Tredje,
sista…
Glasrikeuppdraget Exit
Konferens - Kulturella och kreativa näringar 17-18
maj 2016

X

X

140 146
125 000
350 000
500 000
300 000
450 000
500 000
70 000
1 000 000
255 000
88 452

Summa Attraktiva miljöer och
tillgänglighet

6 029 063

2 980 294

190 000

1 198 840

NATIONELLA STRATEGIN; Åtgärd 3 Kompetensförsörjning

Regionförbundet i Kalmar län
Västerviks kommun
Västerviks kommun
Västervik Framåt AB
Linnéuniversitetet
Emmaboda Kommun
Kalmar kommun
Drivhuset
Kalmar kommun
Linnéuniversitetet

Kompetensråd Mat 2016
Universitets- och högskoleutveckling i norra
Kalmar län
Vård- och omsorgscollege i Kalmar län
Förstudie entreprenörscollege
Kompetenstappet - Behålla fler internationella
akademiker i Linnéregionen
Ny resurs i Emmaboda
Kalmarsundsregionen
E-faktor i Kalmar län
Etablering eHälsomyndigheten
Möjliggörande av studier för asylsökande

500 000
300 000
50 000
X

X

Summa Kompetensförsörjning

555 012
200 000
225 000
167 192
200 000
250 000
2 637 204

1 198 840

1 277 186
285 000
1 760 000
499 000
3 821 186

1 638 179
1 638 179

NATIONELLA STRATEGIN; Åtgärd 4 Internationellt samarbete

Regionförbundet i Kalmar län
Vimmerby kommun
Regionförbundet i Kalmar län
Regionförbundet i Kalmar län

SMASH15
Internationella samarbeten som metod
Internationell marknadsföring 2016-2018
CaSYPoT - Capacity Building for Strategic Youth…

X

Summa Internationellt samarbete
ÖVRIGT

Regionförbundet i Kalmar län
Emmaboda Kommun
Regionförbundet i Kalmar län
Hultsfreds kommun
Mönsterås kommun
Länsstyrelsen i Kalmar län

Projektkontoret 2016
Participation, Interaction, Experience…. (PIE)
Regional samverkan kring ungas uppväxt 20142016
Möjligheternas mötesplats - Nationell
integrations…
Mat- & Kulturfestival i Mönsterås
Regional skogsstrategi för Småland

Summa Övrigt

Regionförbundet i Kalmar län

Uppföljning/Utvärdering 2016

X

X

300 000

993 930
297 500
37 000
163 676
2 992 106

8 954 332

1 000 000

Summa Analys, utvärdering &
uppföljning
Summa TOTALT
Regionförbundet i Kalmar län

1 000 000
500 000

60

1 000 000

0

32 698 731

27 494 272
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Bilaga 3 – Beviljade stöd kommunvis/gemensamma/ verksamhetsåret 2016

Företags-

Regionala

EU

Total per

stöd

projekt

Medf

kommun

inkl eu delen

länet

Borgholm

483 910

183 144

0

667 054

Emmaboda

488 091

848 929

0

1 337 020

1 070 284

998 695

0

2 068 979

Högsby

358 035

153 429

0

511 464

Kalmar

7 692 269

238 144

0

7 930 413

691 016

428 429

0

1 119 445

Mörbylånga

1 157 165

448 144

0

1 605 309

Nybro

1 722 367

148 929

0

1 871 296

Oskarshamn

162 143

435 316

0

597 459

Torsås

375 873

66 429

0

442 302

1 923 755

1 545 095

0

3 468 850

Västervik

997 820

1 397 600

0

2 395 420

Lessebo/Uppvidinge

750 000

0

Hultsfred

Mönsterås

Vimmerby

Kalmar län
Totalt

Lessebo o Uppvidinge

Regionförbundet i Kalmar län

17 872 728

750 000

17 887 168

6 876 425

24 763 593

24 779 451

6 876 425

49 528 604

Regionförbundets del i Glasrikesmiljonen
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Årshjul - aktivitetsplan för kommunfullmäktige 2017
Januari
- revisorerna info
- info BEAB
- info våtmarker
- Antagande av fördjupning av översiktsplanen för Byxelkroksområdet
- Allmänpolitisk debatt
- Nytt beslut gällande
prioritering av tillfälligt
statsbidrag
- Interpellationer

Mars
- revisorerna info
- Redovisning
oavslutade
motioner/mbf
- Återrapportering
beredning av bifallen
motion Giftfri kommun
- begäran om tilläggsbudget 2017, BEAB

Maj
- revisorerna info
- info förstudie hamnutredning
- Framtidsdiskussion
- Info cykelturism fyr till
fyr
- ansvarsfrihet/årsredov
- förvärv av aktier Inera
- godkännande av
BEABs förvärv av
Hammaren 8

Augusti
- revisorerna info
- Info KS
- inrättande av fmberedning Sveriges
bästa äldreomsorg

Januari
16

Mars
13

Maj
15

Augusti
21

Februari
13
Februari
Inställt

April
10

April
- revisorer info
- ansvarsfrihet
- Årsredovisning
- rättelsebeslut Budget
2017
- medborgarförslag

Juni
12

Juni
- revisorerna info
- INFO – SBN
- slutrapport Demokratiberedningen
- ansvarsfrihet/årsredov.
- ev Trädvårdspolicy
- ev kulturplan
- deltagande Sydarkivera
- ev revidering av
ägardirektiv BEAB
- antagande av rev
finanspolicy
- utbetalning av partistöd
- tilläggsäskanden

Oktober
- revisorerna info
- INFO - UN
- Redovisning oavslutade
motioner/medborgarförslag
- ALLMÄNPOLITISK
DEBATT

December 2016
- revisorerna info
- INFO – BEAB
- INFO – MoHberedningen

Oktober
September 16
18

November
20

December
11

September
- revisorerna info
- INFO – SN
- INFO – Ölands Turist

November
- revisorerna info
- Budget 2018
- Delårsrapporter

Enligt Kommunallagen 3 kap 15 § ska nämnderna redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem (delegation genom
reglementen) – därför finns information från nämnderna upptagna på årshjulet. Nämnderna ska då genom sina balanserade styrkort redovisa sin verksamhet (utifrån av
fullmäktige antagna strategiska mål) och även återredovisa beslut som de därutöver har fått av kommunfullmäktige (bifallna motioner)
Aktivitetsplanen fylls kontinuerligt på med aktuella ärenden.

