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Beslut
Kollektivtrafiknämnden noterar informationen om Kalmar länstrafiks 
verksamhetsberättelse 2018 till protokollet och överlämnar till 
regionstyrelsen.

Bakgrund
Kalmar länstrafik har tagit fram verksamhetsberättelse för 2018.
Vision och värdegrund för Kalmar länstrafik är att kollektivtrafiken ska 
erbjuda resor som underlättar och berikar människors liv. Den ska vara ett 
attraktivt och naturligt alternativ och kunden ska känna trygghet under hela 
resan, från dörr till dörr. Visionen är att bli Sveriges mest uppskattade 
kollektivtrafik. För att uppnå detta har Kalmar länstrafik ett antal mål som 
redovisas i verksamhetsberättelsen.
Redogörelse sker för olika mål som landstinget hade 2018, med inriktning på 
Kalmar länstrafiks verksamhet. Målen innefattade Nöjda invånare med hög 
livskvalitet, God hälsa hos invånarna, En attraktiv, utvecklande och 
hälsofrämjande arbetsplats samt God ekonomisk hushållning.
Flera stora utmaningar finns för förvaltningen de närmaste åren, vilket 
redovisas i ett framtidsavsnitt i verksamhetsberättelsen.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 19 februari 2019
2. Verksamhetsberättelse 2018, Kalmar länstrafik

---
Föredragande
Karl-Johan Bodell, trafikdirektör

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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1 Medborgare och kund - Nöjda invånare med hög livskvalitet 
(landstingets mål)

Länets invånare ska uppleva bra bemötande, god tillgänglighet och alla ska ges möjlighet till 
delaktighet och medverkan med utgångspunkt från var och ens behov.

1.1 Vision och värdegrund för Kalmar Länstrafik
Kollektivtrafiken ska erbjuda resor som underlättar och berikar människors liv. Den ska vara ett 
attraktivt och naturligt alternativ och kunden ska känna trygghet under hela resan, från dörr till 
dörr. Visionen är att bli Sveriges mest uppskattade kollektivtrafik.

Förvaltningens mål:
1.2 Resandet med kollektivtrafiken ska öka
Kollektivtrafiken ska ge alla invånare i Kalmar län goda förutsättningar att resa. Som ett led i 
detta ska Kalmar Länstrafik prioritera basfunktioner inom nedanstående fokusområden.

Kommentar

Grundläggande för att kunderna ska attraheras av kollektivtrafiken är att vi gör det enkelt, enkelt 
att hitta restider, enkelt att köpa biljett m.m. Detta ser vi som våra basfunktioner och det är 
avgörande för om vi ska lyckas eller ej.
ResenärsinformationArbete med att säkerställa och förbättra resenärsinformationen såväl 
ombord som vid hållplats pågår kontinuerligt. Yttre skyltning i fordonen fungerar bra. Under 
sommaren beslutades att göra ett omtag för trafikinformationen ombord genom implementering 
av ny teknik lösning i skärmarna. I Kalmar stadstrafik fortsätter utbyggnaden av 
realtidsmonitorer i busskurerna. Flera parallellt pågående projekt syftar till att modernisera 
reseplaneraren för webbplatsen och mobilappar, med lansering 2019.
Biljett- och betalsystemDet nya biljett- och betalsystemprojektet BoB fortsätter i samarbete med 
fyra län i södra Sverige. Flera upphandlingar är genomförda och leverantörer arbetar nu enligt 
kravspecifikationerna. De olika delarna (kundapp, kundportal Mina Sidor, biljettautomater, 
ombordutrustning) kommer att implementeras under 2019. Utöver BoB-projektet arbetar KLT 
även med en egen mobilapp för enkelbiljetter, arbetsnamn GoOn. Avtalet med nuvarande 
biljettautomat Quickomat är uppsagt och avslutas vid utgången 2019.
BokningssystemArbete pågår med Reseplanerare, såväl lokal och regional. Reseplaneraren är ett 
väsentligt första steg vid köp av biljetter. Reseplaneraren anpassas både för webbplats och app. 
Samarbeten med kommersiella aktörer, som t ex SJ, finns. Översyn och rättelse av 
resesökningarna i Samtrafikens Resplus/Resrobot har genomförts vilket åskådliggjort fler 
resmöjligheter för främst Kustpilen-trafiken.
PålitlighetPunktlighet och driftsäkerhet är avgörande för ett fortsatt högt förtroende för 
kollektivtrafiken. Sommarens problem med tågtrafiken (främst Kustpilen) står ofta att finna i 
infrastrukturen, t ex spår- och signalfel. Tidigare problem med fordonstillgång har minskat 
betydligt. Resandeutvecklingen är fortsatt mycket bra. Detta får dock konsekvenser för 
punktligheten i busstrafiken under s.k. peaktider samtidigt som behov av förstärkningsturer 
ökar. På sikt finns en vilja att stimulera ett resande som är mer utspritt över dygnet.
BytespunkterArbetet med projektet "Den uppskattade hållplatsen" fortsätter. Det har visats sig 
finnas ett behov av att göra ett omtag av klassificeringen av hållplats-typerna, vilket också 
gjordes under hösten 2018. Busstationen vid Kalmar Central kommer att moderniseras med start 

249



 

Kalmar Länstrafik, Verksamhetsberättelse 2018 4(23)

i oktober-november, med bl.a. nya digitala realtidstavlor, nya och färre hållplatslägen, nya 
vindskydd/busskurer och modernare trafikantinformation. Diskussioner pågår i syfte att redovisa 
förekomsten av pendlarparkeringar såväl i Reseplanerare och i mobilapp för kunderna.

Mått Utfall Målvärde
Årlig resandeökning 6,1% 3 %
Ett ökat resande med kollektivtrafiken innebär en sänkt miljöpåverkan och ett effektivare 
resursutnyttjande.
Kommentar
Resandet mäts månadsvis i KLT:s biljettsystem. Utfallet för 2018 visar en resandeökning på 
6,1 % gentemot 2017. Det som framförallt drivit upp resandesiffrorna är seniorkortet som 
infördes på prov från januari 2018 och sommarlovskorten till skolungdomar från klass 6 till 
2:a året på gymnasiet.
Kollektivtrafikens marknadsandel för resor i Kalmar län. 12 % 16 %
En högre marknadsandel för kollektivtrafiken visar på en fungerande kollektivtrafik.
Kommentar
Kollektivtrafikens marknadsandel under 2018 är sammanlagt 12 %, vilket är en marginall 
tillbakagång jämfört f g år (13 %). Det kan konstateras att de bilburna resornas (som förare 
eller bilpassagerare) andel av den totala persontransportvolymen ökar i motsvarande grad (+1 
%) under 2018. Trots att kollektivtrafiken i antalet resor ökar (+9,6 %) så ökar antalet bilresor 
än mer, därav mindre andel kollektivtrafik. Resandeökningen förklaras till stora delar av 
tillkomsten av seniorperiod och sommarlovskort, där främst den sistnämnda gruppen har ett 
litet bilutnyttjande. Vissa kommuner har en lägre andel bilresor, bl a vissa 
stadstrafikskommuner, där ett större kollektivtrafikutbud skapar ett större intresse. Fortsatta 
aktiviteter i syfte att bearbeta bilister är således angelägna, samtidgt som det är viktigt att 
bygga ut och stärka den kollektiva infrastrukturen.

Förvaltningens mål:
1.3 Nöjdheten hos allmänhet och kunder ska öka
För att få nöjda kunder ska Kalmar Länstrafik prioritera basfunktioner inom nedanstående 
fokusområden.

Kommentar

Nöjdheten har ökat steg för steg alltsedan sensommaren 2017. Naturligtvis har den nya 
trafikstarten i augusti 2017 varit ett självklart startskott för en positiv utveckling. Trenden är 
liknande för såväl invånarnas nöjdhet, som kundernas och senaste KLT-resans. Mest positivt har 
kundernas nöjdhet utvecklat sig. Det ackumulerade värdet för 2018 ligger nära målvärdet på 
65 %. Man måste dra slutsatsen att kundernas nöjdhet är ett kvitto på ett återvunnet förtroende 
för KLT. Det som erbjuds ombord, vid hållplats, informationen före, under och efter resan ligger 
mera i fas med kundernas behov och uppfattning. Även invånarnas nöjdhet utvecklas positivt, 
dock i annan takt. Mot bakgrund av att nästan 3 av 4 länsinvånare åker kollektivt sällan eller inte 
alls, så är det ett bevis på en starkare image för KLT och kollektivtrafiken generellt.

Mått Utfall Målvärde
Invånarnas nöjdhet med Kalmar länstrafik (Kolbar) 52 % 60%
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Mått Utfall Målvärde
Allmänheten nöjdhet med Kalmar länstrafik – är ett mått på hur Kalmar länstrafiks varumärke 
upplevs, vad ”folk” tycker om Kalmar länstrafik, och speglar i hög utsträckning den aktuella 
mediabilden.
Kommentar
Invånarnas nöjdhet med KLT och kollektivtrafiken ökar successivt, ackumulerat för 2018 till 
52 %. Motsvarande nöjdhetsvärde 2017 var 46 %. Trenden har varit positiv alltsedan den nya 
trafiken rullade igång i augusti 2017. Trafiken, tillsammans med ny inriktning i 
marknadskommunikationen 2018 med bl a mer frekvent exponering i främst digitala medier, 
har gjort att nöjdheten fortsätter att stiga. Nöjdheten det senaste året har ökat i alla 
åldersgrupper. Mest nöjda med KLT är 15-25 år respektive 65-85 år. Det är också de 
grupperna som har omfattats av förmånliga rese- och månadskort genom politiska beslut 
(Seniorperiod samt Sommarlovskort). Den största positiva förändringen i nöjdheten återfinns 
hos kvinnor, främst gruppen 15-19 år samt 20-25 år. Bland männen är den mest positiva 
förändringen i gruppen 65-85 år. Den enda konstaterade minskningen av nöjdhet finns hos 
gruppen män 15-19 år.
Kundens nöjdhet med KLT (Kolbar) 66 % 65 %
Kundens nöjdhet är ett mått på vad de som reser med KLT minst en gång per månad tycker 
om kollektivtrafiken.
Kommentar
Kundens/resenärens nöjdhet har ökat markant under 2018 och är nu 66 %, vilket är i nivå med 
det målvärde som är uppsatt. Motsvarande värde 2017 var 50 %. Starten av det nya 
trafikavtalet i augusti 2017 har naturligtvis varit en bra injektion för resenärerna och den 
positiva utvecklingen har fortsatt hela 2018. Söks utvecklingen ut för perioden september-
december, dvs exklusive effekterna av en ny trafik och nya bussar, är förbättringen likväl 
mycket stark (+11%). Det är en tydlig signal om ett återvunnet förtroende. 
Resandeutvecklingen i stadstrafiken i Kalmar och i vissa regionsstråk är mycket stark. 
Förekomsten av ungdomarnas sommarlovskort har bidragit till flera hundra tusen nya resor, 
många korta och högst spontana resor. Enklare och mer frekventa resor i kombination med 
nya tekniska funktioner ombord eller i trafikmiljön har lockat ett större intresse och en ökad 
kundlojalitet. Lojalitetsmåtten, det s k NPS-värdet, har gått från -18 till +5, dvs vi har fler 
ambassadörer än kritiker.
Andel resenärer som är nöjda med senaste resan med Kalmar 
länstrafik

84 % 95 %

Här är kundernas uppfattning om Kalmar länstrafik som företag eller om kollektivtrafiken 
som begrepp och företeelse.
Kommentar
Nöjdheten med den senaste gjorda KLT-resan ökar starkt. Under 2018 är värdet 84 %. 
Motsvarande värde för 2017 var 74 %. Nya bussar, enklare, mer frekvent trafik upplevs som 
positivt. Antalet mobila biljetter ökar för varje månad, i november och december sprängdes 20 
000-nivån för antalet köp i mobikappen, vilket genererar sjusiffriga intäktsbelopp. Resan 
uppfattas som enklare att ta till sig, utföra och betala. Vår förmåga att möta behovet av enkla, 
gör-det-själv-lösningar avgör vårt sätt att paketera och presentera kollektivtrafiken som ett 
relevant alternativ. Siffrorna visar en tydlig positiv trend.
Andel resenärer som är nöjda med senaste färdtjänstresan 93,67 

%
90 %
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Mått Utfall Målvärde
Måttet avser sammanfattande nöjdhet med både beställningen och resan för senaste 
färdtjänstresan.
Kommentar
Nöjdhetsvärdena för en färdtjänstresa är stabilt höga, i regel mellan 92-95% varje månad. 
Totalvärdet för 2018 slutar på 93,7% nöjda färdtjänstresenärer. Det kan alltså konstateras att 
de som genomför en färdtjänstresa i Kalmar län är mycket nöjda, allt från beställning, 
kundbemötande och den utförda resan med transportören.
Andel resenärer som är nöjda med senaste sjukresan 91,8 % 90 %
Måttet avser sammanfattande nöjdhet med både beställningen och resan för senaste sjukresan.
Kommentar
Nöjdheten med sjukresorna fortsätter att vara hög, i regel mellan 90-93 % varje månad. 
Totalvärdet för 2018 slutar på 91,8%. Detta vittnar om en hög nivå i utförandet i alla led, 
såsom kundtjänst, beställning, trafikplanering och själva transporten.
Andel nöjda med handläggningstid 86 % 90 %
Kundens upplevda nöjdhet med handläggningstid för beslut om färdtjänst respektive 
riksfärdtjänst
Kommentar
Vad gäller nöjdheten med handläggningstider för färdtjänst/riksfärdtjänst baseras nu aktuellt 
resultat på tiden jan-okt. Vi lyckas inte till fullo komma upp till satt målvärde på 90% utan har 
att redovisa 85%. Vi har under aktuell redovisningsperiod  (generellt) klarat en 
handläggningstid understigande 3 veckor (skälig handläggningstid) vad gäller färdtjänst och 2 
veckor för riksfärdtjänst. Handläggningstiden har ökat något under sista kvartalet 2018 
beroende på nyrekrytering av två tjänster med placering Kalmar (2 av 3).
Andel nöjda med bemötandet i myndighetsutövning 90 % 90 %
Kundens upplevda nöjdhet med bemötanden vid handläggning för beslut om färdtjänst 
respektive riksfärdtjänst
Kommentar
Nöjdheten med bemötandet vad gäller myndighetsutövning färdtjänst/riksfärdtjänst baseras på 
tiden jan-okt 2018. Vi lyckas inte uppnå målvärdet på 95% utan har här att redovisa 91%. Vad 
som sedan tidigare är klargjort är att bemötandet styrs av resultatet d.v.s. det till kunden 
delgivna beslutet, ett avslag/delavslag medför allt som oftast ett sämre resultat vad gäller 
nöjdheten av bemötandet i myndighetsutövningen.
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2 Verksamhet och process - God hälsa hos invånarna (landstingets 
mål)

Landstinget i Kalmar län ska erbjuda en processorienterad, högkvalitativ, säker och tillgänglig 
hälso- och sjukvård med fokus på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Vi ska 
arbeta för att höja länets bildnings- och utbildningsnivå, erbjuda en välfungerande 
kollektivtrafik och en levande kultur i hela länet.

Förvaltningens mål:
2.1 En kollektivtrafik för alla
En väl utbyggd kollektivtrafik berikar människors liv och utvecklar regionen genom att 
möjliggöra pendling till arbete och studier samt stimulera service- och fritidsresor. Kalmar 
Länstrafik ska prioritera basfunktioner inom nedanstående fokusområden.

Kommentar

Grundläggande för att kunderna ska attraheras av kollektivtrafiken är att vi gör det enkelt, enkelt 
att hitta restider, enkelt att köpa biljett m.m. Detta ser vi som våra basfunktioner och det är 
avgörande för om vi ska lyckas eller ej.
En samlad bild efter 2018 är att invånarna, kunderna är nöjdare med vår kollektivtrafik. Fler 
åker i trafiken, men stor del av det ökade resandet ligger inom grupperna skolelever och seniorer 
med rabatterade biljettprodukter. Vår trafik attraherar men ger inte den ekonomiska följsamhet 
som är önskvärt för att vi ska leva upp till de ekonomiska målen.

Mått Utfall Målvärde
Andel av ombord- och frontpersonal som genomgår 
bemötandeutbildningar per år

20 % 20 %

I syfte att kontinuerligt utbilda förarna i kundbemötande samt KLT:s värdegrund anordnas 
utbildningsdagar.
Kommentar
Antalet förare/tågpersonal som har genomgått bemötandeutbildningen under åren 2014-2018 
överstiger nu 1000 st. Utbildning/träning sker normalt vår och höst. Under vårens utbildning 
2018 genomgick 215 förare (linjetrafik, serviceresor) en bemötandetränings-dag. Det är 
huvudsakligen nytillkomna förare dels med anledning av utökat utbud p g a trafikstarten 
augusti 2017, dels ersättning för pensionsavgångar.
Utbildningsmodellen under 2014-2016 har utvärderats i en intern KLT-rapport (daterad 30 jan 
2017) och resultaten är mycket goda. Nöjdheten med förarna ökar successivt och Kalmar län 
är 2018 topp-3 i Sverige avseende kundnöjdhet med förare.
Andel av befolkningen som reser med kollektivtrafik minst en 
gång per månad

27,4 % 40 %

Nyckeltalet visar andel av befolkningen 15-75 år i Kalmar län som åker med kollektivtrafiken 
minst en gång per månad.
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Mått Utfall Målvärde
Kommentar
Andelen av länsinvånarna som regelbundet reser med kollektivtrafik varierar månatligen 
omkring 30 %. Det ackumulerade värdet för 2018 är 27 %. Andelen sällan-resenärer är 43 %. 
Andelen icke-resenärer är 30 %. Fördelningen mellan de tre grupperna ovan har varit tämligen 
oförändrad över tid. Trots ett ökat resandeantal för KLT har inte andelen 
kollektivtrafikresenärer ökat bland befolkningen. Detta kan delvis förklaras av att samma 
resenärer gör fler resor än tidigare. Detta bekräftar i så fall det faktum att det under 2018 har 
köpts fler månadskort och färre enkelbiljetter (såväl med eller utan Reskassa). Dessutom är 
framgångarna med sommarlovskorten i hög grad fokuserade på kundgrupper som inte 
medverkar i kvalitetsmätningen, dvs under 15 år. Det kan också konstateras att bilen är 
fortsatt stark i länet, liksom att ca 20 % av de intervjuade är så kallade "växlare". Växlaren är 
vanligare bland yngre resenärer/studenter/kvinnor. Växlaren väljer transportsätt från dag till 
dag och maximal flexibilitet är en viktig faktor, liksom upplevd tillförlitlighet. Andelen 
invånare som reser kollektivt minst en gång per månad är högre i vissa kommuner, bl a 
Kalmar, Mörbylånga och Torsås. KLT fortsätter att försöka påverka resebeteendet främst i 
gruppen sällanresenärer. Detta görs genom ett långsiktigt varumärkesarbete, en anpassning av 
trafikutbudet efter efterfrågan, prioritering av enkelhet samt själv-service-tjänster.
Handläggningstiden ska uppfylla kraven för skälighet  Ja Ja
Beslut om rätten till färdtjänst/riksfärdtjänst ska vara grundade på rådande nationell praxis 
jämte lokalt taget regelverk. Handläggningstiden ska vara i enlighet med förvaltningslagens 
bestämmelser, skälig.
Kommentar
Likt tidigare erhåller våra kunder en skälig handläggningstid i enlighet med 
förvaltningslagens bestämmelser. Vi har idag en handläggningstid understigande 21 dagar för 
färdtjänst och riksfärdtjänst, gäller då de ärenden där vi äger processen internt d.v.s. inte är 
beroende av en extern profession t.ex. utlåtanden i någon form. Akuta ärenden (bedöms av 
gruppen handläggare) handläggs inom 1-3 dagar. Vi har under tertial 3 (2018) tappat två 
medarbetare med nyrekrytering som följd. Arbetet är nu slutfört men kommer under 
begränsad tid verka negativt på handläggningstiderna,  allt bedöms vara återställt under tertial 
1 2019.
Andelen tillgänglighetsanpassade fordon i kollektivtrafiken 100 % 100 %
Kommentar
Målet uppfyllts i och med att alla fordon i de nya trafikavtalen är tillgänglighetsanpassade.
Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad 45 % 50 %
Självfinansieringsgraden mäts som intäkter/kostnader
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Mått Utfall Målvärde
Kommentar
Utfallet för självfinansieringsgraden för alla verksamhet hos Kalmar Länstrafik har de senaste 
åren legat runt 42-43 % men har det senaste året stigit till 45 %. Arbetet med att höja 
självfinansieringsgraden är beroende av långsiktiga åtgärder inom trafikutveckling och 
trafikstyrning, biljett- och betalsystem kombinerat med aktiv marknadsföring för att locka fler 
resenärer till kollektivtrafiken. Det nya trafikavtalet för buss från augusti 2017, tillsammans 
med utveckling av stödsystem för trafikplaneringen, kommer att ge bättre förutsättningar för 
uppföljning av trafikkostnaderna vilket i sin tur kan ge en höjd självfinansieringsgrad. 
Samtliga kommuner i länet är från hösten 2018 anslutna till Trafikavtalet från 2017 för sin 
skolskjutstrafik vilket påverkar självfinansieringsgraden positivt då skolskjutstrafiken helt 
finansieras av kommunala medel.
Antalet resor i Servicetrafiken har ökat under 2018 jämfört med tidigare år vilket också 
påverkar möjligheten att uppnå en högre självfinansieringsgrad. För denna trafik är 
självfinansieringen lägre än övrig trafik (knappt 20%).
Busstrafiken ska hålla tidtabellen med maximalt 3 minuters 
avvikelse

77 % 80 %

Punktligheten för busstrafiken mäts vid start- och sluthållplats samt vid  s.k. reglerhållplatser 
under väg.
Kommentar
Punktligheten i stadstrafiken i Kalmar fortsätter att öka och når målvärdet i genomsnitt under 
året. Även övrig busstrafik har en förbättrad punktlighet, men har i större grad påverkats av 
trafikstörningar vid vägarbeten runt om i länet.
Tågtrafiken ska ha maximalt 5 minuters försening vid 
tidtabellens slutstation

92 % 95 %

Under 2018 ska det samlade medelvärdet för tågtrafikens punktlighet uppgå till 95%. Det som 
mäts är antal tåg som ankommer till slutstation rättid upp till + 5 min. Normalt mått inom 
branschen för InterRegional trafik, uppgifter följs upp och rapporteras varje månad genom 
Trafikverket.
Kommentar
Vi har en mycket bra punktlighet på 4 av våra 6 bandelar där vi uppnår målet för punktlighet. 
Punktlighet under året:
Emmaboda-Karlskrona (Krösatågen) 98%
Emmaboda-Kalmar (Krösatågen) 97%
Linköping-Västervik (Kustpilen) 95%
Linköping-Kalmar (Kustpilen) 83%
Berga-Oskarshamn (Kustpilen) 99%
Alvesta-Kalmar (Öresundståg) 89%
På sträckan Linköping-Kalmar beror förseningar på infrastrukturfel som gör att tågen inte kan 
köra i full fart och ett försenat tåg medför att det i sin tur försenar mötande tåg.
På Öresundstågen är det främst förseningar från utlandet och långa banarbetsområden på 
Södra Stambanan som genererar förseningarna.

Aktiviteter
 Trafik-, pris- och taxeanalys
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Aktiviteter
Resandeantalet ökar år efter år liksom intäkterna. Dessvärre är ökningstakten för intäkterna 
för låg för att klara trafik- och resandeutvecklingen fullt ut. I kombination med en del politiskt 
initierade utredningsuppdrag samt krav på 50% självfinansieringsgrad, inleddes en pris- och 
taxeutredning under 2013. Utredningen har två syften: prisdifferentiering i syfte att sprida ut 
peak-resorna och få fler s.k. sällanresenärer att åka mer frekvent.
Delar av de svar som analysen har givit kommer att prövas under kommande period, ett 
sådant exempel är Seniorperiod, vilket kan ses som en typ av differentiering av biljettpriset 
under dagen.
Kommentar
Prisutredningen 2013-2015 resulterade i fyra specifika uppdrag: Införa seniorkort 65+ för 
resor under lågtrafik, införa enklare köpmodell för mobilbiljetter, differentiering av taxan i 
hög- och lågtrafik och differentierad skolstart. Det första uppdraget infördes 1 jan 2018. Den 
enklare betal- och köpmodellen för mobilbiljetter är i princip klar att lanseras under 2019. De 
sistnämnda uppdragen är inte utredda ännu.

 Seniorperiod i kollektivtrafiken
Under delar av dagen finns ledig kapacitet i dagens den allmänna kollektivtrafiken. För att få 
fler att använda kollektivtrafiken när det finns ledig kapacitet införs Seniorperiod, en 
biljettprodukt med giltighet för personer 65+. ”Senior-kortet” gäller mellan kl. 09.00 - 15.00 
och mellan 18.00 - 00.00. Kortet införs på prov under två år och ska utvärderas under hösten 
2019. Utvärderingen kommer att ligga till grund för ett eventuellt permanent införande.
Kommentar
Seniorkortet infördes som planerat från årsskiftet. Utfallet är över förväntan ca 3000 kort per 
månad säljs, på vilka kunderna gör ca 25 000 resor. En övervägande del av dessa resor 
genomförs i Kalmar, ca 60 %. Vi ser dock att delar av kundgruppen var tidigare kunder som 
flyttat över sitt biljettköp till ett billigare alternativ. Under året har vi haft en mycket bra 
utveckling av kortförsäljning och av resor per kortköpare.
Kortet infördes på prov under två år och skulle utvärderas under hösten 2019. Men redan 
under sommaren 2018 fastställdes att kortet som på kort tid blivit väldigt populärt ska 
permanentas från årsskiftet 2019.

 De uppskattade bytespunkterna
Med bytespunkt menas platser i trafiknätet där byte av färdsätt och/eller färdmedel kan ske. 
Begreppet bytespunkt inkluderar därmed fler funktioner än begreppet hållplats. Säkra 
anslutningar för gångtrafikanter och cyklister liksom parkeringsmöjligheter för bilister är 
exempel på funktioner som en bytespunkt kan ha. För att kunna underhålla och utveckla de 
drygt 2000 bytespunkter som finns i länet kommer en klassificering och inventering 
(delmängd) av länets bytespunkter genomföras under 2018. Det digitala verktyget StolpPlats 
kommer att utvecklas och ges en strategisk funktion till stöd för planering och dialog med 
väghållarna (kommuner/Trafikverket). Avsikten är att tillsammans med väghållaren skapa en 
gemensam målbild för hur bytespunkterna ska kunna utvecklas för att möta olika målgruppers 
behov. Särskilt viktigt är det att beakta behoven hos barn, äldre och personer med 
funktionsnedsättningar. De faktiska förbättringarna av bytespunkterna kommer att utföras i 
den takt som ekonomin tillåter.
Kommentar
Delprojekt avslutade. Utredning gjord av Ramböll som var det ursprungliga uppdraget. 
Arbetet kommer att fortsätta 2019 med utveckling av digitala system, StolpPlats och därefter 
löpande inventering.
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Aktiviteter
 Framtida biljett- och betallösningar

Med digitalisering av alltfler tjänster efterfrågar kunden oftare ”sömlöst” resande i 
kollektivtrafiken. Den gemensamma utvecklingen, som bygger på Samtrafikens öppna 
standard, syftar till att kunden ska kunna köpa biljetter som kan användas vid resor i olika län 
och över länsgräns. Genom att bygga på en gemensam, öppen standard finns också möjlighet 
för andra trafikorganisatörer/kommersiella trafikföretag att skapa egna anpassningar till 
samma system.
Skånetrafiken har sedan 2014 arbetat med att ta fram ett system som skall ersätta dagens 
biljettmaskinssystem ”CUBIC”. Trafikorganisatörerna Kalmar Länstrafik, Jönköpings 
Länstrafik, Hallandstrafiken och Länstrafiken Kronoberg ( som tillsammans utgör 
Samarbetsgruppen) har utifrån detta beslutat sig för att gemensamt driva ett projekt för 
”Framtida biljett- och betallösningar” med Samtrafikens standard som bas. Blekinge 
Länstrafik deltar som observatör i det gemensamma arbetet. Överordnat allt annat, är att det 
skall vara kompatibelt med Skånetrafikens, Blekingetrafikens, Västtrafiks och 
Östgötatrafikens biljettsystem för att inte försämra för kunder som reser över länsgränserna.
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Aktiviteter
Kommentar
Projektet framtida biljett och betallösningar (BoB) består av tre faser där samtliga faser 
bygger på utveckling och anpassning till den BoB-standard som Samtrafiken tagit fram och 
förankrat i branschen. Projektet Lynx bedrivs inom Samverkansgruppen där även Kronoberg, 
Jönköping och Halland ingår. När biljetter kan köpas i försäljningskanaler som följer 
standarden ska biljettköp för kollektivt resande över länsgränser bli enklare och man kommer 
att kunna köpa varandras lokala biljetter i samtliga system med de parter man samverkar. Fas 
1 ett består av anpassning av nuvarande app (Mobitime) till BoB-standarden samt utveckling 
av den mjukvara där priser, produkter och mobil biljett skapas och valideras (tester pågår). 
Fas 2 består av en upphandling av optiska läsare för validering av mobila biljetter och 
pappersbiljetter men sannolikt även biljetter med annan bärare i framtiden. Upphandlingen är 
klar och har genomförts i samverkan med Västtrafik och hårdvaran börjar levereras under 
hösten 2018.
Fas 3 innebär ett komplett nytt biljettsystem. Kravinsamling för framtida biljett- och 
betalsystem har genomförts i övergripande funktioner som senare ska utvecklas i en agil 
process tillsammans med leverantörer. Upphandlingarna för Kundapp, biljettautomater 
(TVM) och Kundportal (CRM) har nu avslutats och leverantörerna har påbörjat utveckling av 
systemen. Därtill pågår nu ytterligare en upphandling av försäljningssystem ombord på våra 
fordon men utrustningen ska även kunna användas vid försäljning på fast försäljningsställen t 
ex kundcenter och ombud.
Fas 3 måste, med minst samma funktionalitet som idag, vara i full drift vid årsskiftet 
2019/2020 i övriga tre samarbetslän. Driftstarten i Kalmar län kan planeras till ett senare 
datum som ännu inte är fastställt. Men projektet har många olika beroenden till övriga system 
där framtida systemarkitektur nu utreds av KLT. Även utredningar som Sydtaxan 2.0 och 
strategier kring framtida försäljningskanaler håller på att utarbetas för att ange inriktning och 
krav på system.
Samverkan pågår löpande med Skånetrafiken, Blekingetrafiken och Östgötatrafiken, vilka 
samverkar kring det biljett- och betalsystem som Skånetrafiken utvecklar.
Den huvudsakliga försäljningskanalen kommer inom något år (vad vi tror idag) att vara via 
appar i mobilen men även id-/konto-baserat resande är lösningar som utreds och som tros 
kunna förenkla köp av biljett i framtiden. Parallellt med projektet ovan pågår även utveckling 
och tester av en app (GoOn) som med GIS-positionering känner av om resenären färdas i 
kollektivtrafiken. Med hjälp av denna teknik ska ett köp av enkelbiljett kunna bli mycket 
enkelt. Införandet av framtida biljett- och betalsystem kommer också att kräva anpassningar 
till befintliga och lokala system på Kalmar Länstrafik. Omfattning och prioritering utreds för 
närvarande.

 Upphandling av serviceresor och närtrafik
En ny upphandling av serviceresor och närtrafik inleds under 2018 med beräknad trafikstart i 
januari 2020. Ny avtalsstruktur och krav på fossilfria bränslen kommer ställas på 
trafikföretagen.
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Aktiviteter
Kommentar
Upphandlingen riktar sig till både taxi- och bussbranschen. Upphandlingsprocessen har under 
våren och sommar präglats av samråd och kravinsamling för att hitta en bra affärsmodell. I 
början av sommaren har ansökningsinbjudan (steg 1) avslutats och förfrågningsunderlag (steg 
2) kommer att delges de som kvalificerat sig. Under hösten 2018 kommer inkomna anbud att 
utvärderas och eventuellt förhandlas. Nya trafikavtal beräknas bli klara i december 2018 
vilket ger trafikföretagen ett år på sig att förbereda uppstart av trafik till den 1 januari 2020. 
Målsättning är att vi efter upphandlingen ska uppnå fossilfri trafik och en bättre tillgänglighet 
av fordon och förare. Krav på fossilfria drivmedel i kombination med specialfordon och 
bristande tillgång på förare är utmaningar som gör upphandlingen komplex.

 Upphandling av fordon för regionaltågstrafiken
Landsting och regioner inom Regionsamverkan Sydsverige planerar att tillsammans 
upphandla nya tågfordon som ersättning för befintlig flotta, samt planera för utökning av 
trafiken inom Krösatåg och Kustpilentrafiken enligt fastställda Strategiplaner.
Bakgrunden är att inom mindre än 10 år har 70% av dagens tågflotta uppnått sin tekniska 
livslängd. Gällande målsättningar hos landsting och regioner är att kollektivtrafiken ska vara 
fossilfri 2020-2025. Därutöver krävs att tåg som ska trafikera Linköping C eller delar av 
sträckan Tranås-Nässjö-Alvesta-Hässleholm från år 2023 är anpassade till signalsystemet 
ERTMS. En ombyggnad av befintliga fordon till denna standard, samtidigt som den tekniska 
livslängd i princip är uppnådd, är  inte ekonomiskt försvarbar.
Kommentar
Efter sommaren har projektet för tåginköp tagit fart. Transitio som kommer att leda arbetete 
har tillsammans med länen bemannat en organisation för arbetet. Från oss kommer förutom 
deltagare i styrgrupp genom Karl-Johan, deltagare även att finnas i finansieringsgrupp och 
fordonsgrupp.

 18/02 Utreda förutsättningarna för patienter i norra länet att resa till länssjukhuset, 
diarienummer 180022
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Aktiviteter
Kommentar
Det körs sedan tidigare fasta turer dagligen till och från länssjukhuset med resenärer som har 
behov av transporterna. Det som bör göras bättre är samplanering av resor och vårdinsatser.
Dagens möjlighet att resa för vård/behandling vid länssjukhuset sker genom fasta turer, under 
förutsättning att allmänna kollektivtrafiken inte kan nyttjas. För att resa med specialfordon 
krävs medicinska skäl.
De fasta turerna genomförs med handikappanpassadefordon eller andra fordon om behov 
föreligger. Fordonskapaciteten styrs av efterfrågan. Från och till den norra delen av länet 
ligger under vardagar åtta fasta turer planerade enligt grundplanen. Om inget behov föreligger 
för resa exempelvis från Västervik, så startar turen från den nordligaste punkten (exempelvis 
Figeholm).
Enligt ovan beskrivna struktur hanteras även resor till/från sjukhuset i Oskarshamn. Det är 
samma fordon som hantera resor till Oskarshamn och Kalmar. På samma sätt som linjetrafik 
är uppbyggt i busstrafiken där kunden väljer målort, gör här patienten gällande Kalmar och 
Oskarshamn.
En möjlighet att skapa effektivare samordning kan ske genom start av samverkan mellan 
Kalmar Länstrafiks servicereseenhet och hälso- och sjukvårdsförvaltningens enhet för 
onkologi. Onkologen är den största länsgemensamma behandlingsenheten med patienter från 
hela länet som har behov av resor antingen med specialfordon eller med allmänna 
kommunikationer.
Detta samarbetsforum kommer omgående att startas upp. De fördelar som upptäcks genom 
samarbetet kan därefter överföras på andra enheter.

Förvaltningens mål:
2.2 Fossilbränslefritt och energieffektivt
Fossilbränslefri kollektivtrafik 2020.

Kommentar

Kalmar länstrafik har en fastställd plan "Färdplan 2020" för hur länets kollektiva transporter ska 
kunna bli fossilbränslefria till år 2020. Alla kollektiva vägtransporter ska enligt planen vara 
fossilbränslefria till år 2020. Stångådals- och Tjustbanan är inte elektrifierade, vilket i en 
tidigare utredning från KLT rekommenderats för att nå miljömålet. Trafiken på dessa banor 
kommer därför inte att kunna nå målet om fossilfrihet till år 2020.
KLT närmar sig planenligtmålet för vägtransporterna.

Mått Utfall Målvärde
Mängden koldioxidutsläpp i kollektivtrafiken ska minska med 
30% per år fram till 2020

30 % 30 %

Kommentar
Arbetet för att nå fossilfrihet bedrivs planenligt (Färdplan 2020) och innebär en bedömd 
minskning av utsläppen från vägtrafiken med 30 % per år fram till år 2020. 
Sammanställningen av 2018 års siffror visar att vi närmar oss målet planenligt.

Aktiviteter
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Aktiviteter
 Färdplan 2020

Kalmar län har ett regionalt mål att kollektivtrafiken ska vara helt fossilbränslefri år 2020. 
KLT har därför upprättat en ”Färdplan2020” som beskriver de aktiviteter som ska genomföras 
fram till år 2020 för att nå fossilfrihet. Samtliga tåg, bussar och servicefordon ska registreras i 
miljö- och verksamhetsuppföljningssystemet FRIDA som ger värden för bl.a. 
koldioxidutsläpp och energianvändning. En ny version av FRIDA tas i bruk våren 2018 och 
en utbildning kring rapportering och användning av FRIDA ska hållas för trafikföretagen.
Kommentar
Under de första tertialen 2018 har allt data överförts från miljödatabasen Frida till en ny 
uppdaterad version kallad "Frida 2.0". En utbildning har också hållits i Frida 2.0 för berörda 
entreprenörer.
Årsredovisningen av "Färdplan 2020" visar att utsläppen av koldioxid sjunker snabbt och 
planenligt sedan det nya bussavtalet trätt i kraft (aug 2017). Den pågående upphandlingen av 
serviceresor som sjösätts den 1 januari 2020 gör att alla vägtransporter då kommer att vara 
omställda till fossilbränslefri drift. Tågtrafiken på Stångådals- och Tjustbanan, som drivs med 
diesel, återstår då att ställa om.

 Upphandling av serviceresor och närtrafik
En ny upphandling av serviceresor och närtrafik inleds under 2018 med beräknad trafikstart i 
januari 2020. Ny avtalsstruktur och krav på fossilfria bränslen kommer ställas på 
trafikföretagen.
Kommentar
Upphandlingen riktar sig till både taxi- och bussbranschen. Upphandlingsprocessen har under 
våren och sommar präglats av samråd och kravinsamling för att hitta en bra affärsmodell. I 
början av sommaren har ansökningsinbjudan (steg 1) avslutats och förfrågningsunderlag (steg 
2) kommer att delges de som kvalificerat sig. Under hösten 2018 kommer inkomna anbud att 
utvärderas och eventuellt förhandlas. Nya trafikavtal beräknas bli klara i december 2018 
vilket ger trafikföretagen ett år på sig att förbereda uppstart av trafik till den 1 januari 2020. 
Målsättning är att vi efter upphandlingen ska uppnå fossilfri trafik och en bättre tillgänglighet 
av fordon och förare. Krav på fossilfria drivmedel i kombination med specialfordon och 
bristande tillgång på förare är utmaningar som gör upphandlingen komplex.

 Upphandling av fordon för regionaltågstrafiken
Landsting och regioner inom Regionsamverkan Sydsverige planerar att tillsammans 
upphandla nya tågfordon som ersättning för befintlig flotta, samt planera för utökning av 
trafiken inom Krösatåg och Kustpilentrafiken enligt fastställda Strategiplaner.
Bakgrunden är att inom mindre än 10 år har 70% av dagens tågflotta uppnått sin tekniska 
livslängd. Gällande målsättningar hos landsting och regioner är att kollektivtrafiken ska vara 
fossilfri 2020-2025. Därutöver krävs att tåg som ska trafikera Linköping C eller delar av 
sträckan Tranås-Nässjö-Alvesta-Hässleholm från år 2023 är anpassade till signalsystemet 
ERTMS. En ombyggnad av befintliga fordon till denna standard, samtidigt som den tekniska 
livslängd i princip är uppnådd, är  inte ekonomiskt försvarbar.
Kommentar
Efter sommaren har projektet för tåginköp tagit fart. Transitio som kommer att leda arbetete 
har tillsammans med länen bemannat en organisation för arbetet. Från oss kommer förutom 
deltagare i styrgrupp genom Karl-Johan, deltagare även att finnas i finansieringsgrupp och 
fordonsgrupp.
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3 Medarbetare - En attraktiv, utvecklande och hälsofrämjande 
arbetsplats (landstingets mål)

Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska erbjuda utvecklingsmöjligheter och 
delaktighet. Arbetsmiljön ska bidra till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv med engagerade 
medarbetare.

Förvaltningens mål:
3.1 KLT är en attraktiv, utvecklande och hälsosam arbetsplats
KLT:s personal- och kompetensförsörjning har fokus på att attrahera, utveckla och behålla 
medarbetare, samt säkerställa att medarbetarna har rätt kompetensen för dagens och framtidens 
krav.

Kommentar

Resultatet från medarbetarenkäten 2017 var i vissa delar ett uppvaknande. Mycket var av godo 
men gav ändå en klarhet över önskade åtgärder från våra medarbetare. Basenheterna arbetar 
vidare utifrån det till dem tillhörande resultatet och även fokusera på förvaltningens 
gemensamma prioriteringar såsom ledning, tystnadskultur och förbättringar vad gäller arbeta 
över gränserna (samarbete inom förvaltningen).
KLT:s hälsoinspiratörer agerar med kontinuitet, friskvården jämte gemensamma aktiviteter 
ses/upplevs som positiva och uppmuntras av förvaltningen. Vad som nu finns på agendan är 
framtagandet av en mer utarbetad struktur med dess aktiviteter, en plan och en styrning mot en 
friskare medarbetargrupp. För att belysa ledningens vilja kommer hälsoinspiratörernas 
verksamhet framkomma i budget för verksamhetsår 2019 och framåt.
Som en del av vårt attraktivitetsarbete har vi under en längre tid planerat för tillgången av ett 
kontor i Oskarshamn. Detta är nu klart och verksamheten är igång. Detta innebär att vi nu kan 
erbjuda placering i Högsby, Kalmar och Oskarshamn. Trots att vi inte kommer erbjuda en fri 
rörlighet för våra medarbetare kommer utökningen att på sikt öka möjligheten att få vara 
verksam på bostadsorten som helhet eller till delar (akut uppkomna situationer alternativt 
utbildningsdagar på orten).
Vad som måste bearbetas/utvecklas vidare är en något minskad personalomsättning (inom vissa 
områden). En viss personalomsättning är av godo men idag redovisade siffror på ca 10 % 
bedöms för högt, speciellt vid huvudkontoret i Högsby där intresset vid återbesättning är lägre 
än i Kalmar och Oskarshamn. Vi har därtill att hitta struktur vad gäller utveckling och möjlighet 
att gå vidare i sin profession inom KLT alternativt landstinget. Det finns väl utarbetad strategi 
för utveckling på ordinarie tjänst men om medarbetaren önskar/har för avsikt att byta befattning 
har de allt som oftast tvingats söka extern arbetsgivare.

Mått Utfall Målvärde
Sjukfrånvaron inom landstingets alla verksamheter 4,77 % 4,2 %
Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete som grund ska vi främja hälsa, förebygga och 
rehabilitera ohälsa med målsättningen att minska sjukfrånvaron.
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Mått Utfall Målvärde
Kommentar
Vi har under hela verksamhetsår 2018 varit aktiva vad gäller vårt mål om en minskad 
sjukfrånvaro. Detta har skett via kontinuerliga kontakter med vår företagshälsovård  och där 
via vårt gemensamma projekt kring erbjudande av hälsosamtal.
Vi har så även varit aktiva i vår dialog med försäkringkassans representanter samt därtill i vår 
kontakt med medarbetarna under själva sjukdomsperioden.
Vårt arbete med den interna arbetsmiljön har varit fortsatt och inneburit en mängd olika 
förbättringar.
Sjukfrånvaron har minskat i takt med vårt arbete och redovisas för verksamhetsår 2018 till 
4,77% totalt, detta med en fördelning på 3,10% understigande 60 dagar och 1,66% 
överstigande 60 dagar. I timmar redovisat är resultatet 9193 sjukfrånvarotimmar, detta en 
minskning med 340 timmar mot verksamhetsår 2017.
Medarbetare som i medarbetarenkäten uttrycker stolthet över 
att arbeta i Landstinget i Kalmar län

75 
(indexvärde)

Stolthetstalet mäts i samband med landstingets gemensamma medarbetarenkät.
Kommentar
Arbetet med årets interna medarbetarenkät  gick dessvärre om intet. Vår interna bedömning 
var att vi skulle kunna frigöra tid för att administrera enkäten men tappa möjligheten för 
bearbetning med eventuella förändringar som följd. Vi har nu att avvakta nästa centrala 
mättillfälle hösten 2019.
Andel medarbetare med årligt uppdaterade utvecklingsplaner 100 % 100 %
Kommentar
Alla medarbetare vid KLT har en upparbetad utvecklingsplan som har att samplaneras till tid 
och uppdrag med befintlig Landstingsplan (årlig revidering).
Inflytande och påverkansmöjlighet (medarbetare) 4,2
Skattning av inflytande och påverkansmöjlighet från förvaltningens medarbetare i KLT:s 
medarbetarenkät.

KLT arbetar aktivt med att öka medarbetarnas delaktighet och inflytande, detta är och ska ses 
som en nödvändighet för förvaltningen. Från medarbetarenkäter (centrala och interna) har det 
kommit fram en önskan om en ökad delaktighet. Fr.o.m. 2016 finns inom förvaltningen en 
Medarbetargrupp, sammansatt av medarbetare från förvaltningens basenheter. Gruppen 
arbetar självständigt med de frågor som anses/bedöms prioriterade. Gruppen har en ordinarie 
plats i förvaltningens basenhetsråd samt därtill del i ledningens återkommande 
informationsträffar.
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Mått Utfall Målvärde
Kommentar
Kalmar Länstrafik arbetar likt tidigare med att aktivt öka  våra medarbetares delaktighet och 
inflytande, detta är och ska för oss vara både självklart och nödvändigt. I medarbetarenkäter 
(centrala och interna) har en önskan om en ökad delaktighet redovisats. Fr.o.m. 2016 finns 
inom KLT en Medarbetargrupp sammansatt av medarbetare från samtliga basenheter. 
Gruppen ska arbeta självständigt med de frågor som anses/bedöms prioriterade. Gruppen har 
en ordinarie plats i förvaltningens basenhetsråd samt är därtill del i förvaltningens 
återkommande informationsträffar. Arbetet med att ytterligare öka engagemanget från våra 
medarbetare har varit och är i fokus nu och i framtiden. I ett försök att erhålla en ökad 
fokusering har till medarbetargruppen anslutits en styrgrupp med representanter från KLT 
ledningsgrupp, därtill ett obligatoriskt deltagande av representation från förvaltningens 1:a 
linjens chefer vad gäller kontinuerliga träffar.
1.)  Antal tävlingar 2.) Antal deltagare 10 4
Aktiviteten följs upp genom registrering av antal genomförda tävlingar och antal deltagare.
Kommentar
Mindre resurser inom gruppen engagerade hälsoinspiratörer, vilket påverkat arbetet.
Antal uttagna friskvårdsbidrag 55 55
Varje enhet tar ut egna siffror från Heroma. 
Antal uttagna friskvårdsbidrag mäts på årsbasis av centrala HR.
Kommentar
Som förvaltning arbetar vi aktivt med att öka uttaget av friskvårdsbidrag via av oss anordnade 
gemensamma aktiviteter, information m.m. Årets resultat återhämtade sig under 
verksamhetsårets andra hälft och redovisas till 50% med en fördelningen kvinnor 59,38% och 
män 36,96%.

Aktiviteter
 Återkommande interna tävlingar med hälsofokus med hjälp av hälsoinspiratörerna

Hälsofrämjande aktiviteter genomförda
Kommentar
Vi har satt en plan för höstens aktiviteter. Däremot har antalet engagerade hälsoinspiratörer 
minskat vilket kan påverka resultatet negativt på grund av brist på tid.

 Insatser för att ökad andel medarbetare ska använda friskvårdsbidraget
Fler medarbetare använder friskvårdsbidraget
Kommentar
I samband med sista inlämningsdag av 2018 års friskvårdsbidrag planerar hälsoinspiratörerna 
att belöna dem som nyttjar sitt friskvårdsbidrag.

 Varumärkesresan
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Aktiviteter
Varumärkesresan startade september 2013 och är både ett internt och externt arbete. 

Internt har en inventering gjorts VAD KLT måste bli bättre på, såväl internt medarbetare som 
mot trafikföretagen. En rad aktiviteter har identifierats och avbockning sker successivt. Till 
hjälp finns bl a en aktivitetsvägg. Behovet av åtgärder har dessutom bekräftats i de 
medarbetarenkäter som är gjorda under tiden. 

Varumärkesresans externa del startade i april 2014 och har i grunden ett fokus på visuella 
medier, främst TV, eftersom det är ett mycket starkt varumärkesmedie. Den senaste tiden har 
även de digitala kanalerna börjat nyttjas med mycket gott resultat. Till:sammans har många 
bottnar och syftet är att långsiktigt skapa en starkare image och trovärdighet mot resenärer och 
allmänhet. Det är viktigt att vara uthållig och konsekvent. Genom att repetera basbudskapet 
och att fördelarna med kollektivt resande ska vi successivt bygga en bättre känsla och en 
samhörighet med resenärer/allmänhet. Starkt signalvärde viktigt.

En del i den interna varumärkesresan är bemötandeutbildningar för ombordpersonal och 
frontpersonal.
Kommentar
Kalmar Länstrafik
Varumärkesresan i sin externa form har oftast fokuserat på de positiva värdena ombord. 
Under 2017 riktades budskapen mer till bilister. En ny strategi lades fram för 2018 vilken 
bygger på att varumärkesarbetet med "Till:sammans" sammanflätas tätare och mer naturligt 
med årets ordinarie aktiviteter. Alla nyheter och kampanjer förmedlas av en specifik karaktär, 
föraren Bosse. Genom att personifiera KLT:s värdeord öppet, engagerad, kunnig till en figur, 
kan budskapen framföras med både humor och allvar. Under 2018 har omdömena om 
karaktären varit övervägande positiva. Både äldre och yngre åldersgrupper uttalar sig väl över 
karaktären och på det sätt nyheterna förmedlas. Filmerna som produceras har en bas av 
"storytelling" och det finns alltid en så kallad oväntad tvist i budskapet. Ett mediabolag mäter 
löpande uppmärksamhetsvärdena och kan konstatera att väldigt många vill se filmen färdigt. I 
ett landskap med väldigt många snabba medieformer är detta ovanligt. Och en klar styrka för 
vårt budskap.
Fortsatt fokus på visuella och digitala media. Det har visat sig att behovet av ett mer 
diversifierat mediaval är ytterst viktigt. Grupperna bevakar och befinner sig på olika 
plattformar och i olika mediaformer. Karaktären Bosse måste finnas på rätt ställe och 
förmedla budskapet på olika sätt.
Internt bevakas aktivitetslistan från 2014 genom avslut alternativt återaktivering. En del av 
aktiviteterna kan inrymmas i det pågående arbetet med nya biljett- och betalformer. En gång 
varje år samlas samtliga medarbetare till en s.k. Till:sammans-Gala, en kväll att påminnas om 
projektet, om värdegrunderna och att inspireras.

 Analys och planering av kompetensbehov
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Aktiviteter
•Nuvarande och framtida bemanningsstruktur

Hänvisning till kommande Verksamhetsberättelser med dess aktiviteter under 2018. Inget vid 
dags datum att förändra vad gällande bemanningsstrukturen.

•Nuvarande och framtida kompetensbehov samt eventuellt kompetensgap och/eller behov av 
kompetensväxling

Under de senaste verksamhetsåren har KLT arbetat efter utifrån en 
personalförsörjningsstrategi områden såsom vårdande av arbetsgivarvarumärke, 
placeringsorter för kontor, attraktiva arbetsplatser, rätt förutsättningar och lärande, ökad 
drivkraft och engagemang bland medarbetarna med goda resultat och arbetet fortsätter med 
aktiviteter under 2018.
Kompetensväxling är en del av strategin vad gäller att säkra framtidens kompetens. 

•Yrkesroller och utveckling av dessa

Grund vad gäller utbildning för trafikassistenter och trafikledare ska klargöras under 2018 
med inriktning på logistik. 

Grund vad gäller utbildning för trafikplanerare ska klargöras under 2018 med inriktning på 
samhällsplanering.

I samarbete med SFF (Svensk Färdtjänstförening) och Malmö högskola kommer en 
högskoleutbildning anordnas inom handläggning/administration för handläggare särskild 
kollektivtrafik. Utbildningsstart  skedde under 2017 och kommer att slutföras under 2018. 

•Nyckelfunktioner 

Idag har KLT ett nyckelpersonsberoende som är för högt. Under 2018 kommer strategier 
utarbetas vad gäller implementering av lösning på individnivå.

•Åtgärder och aktiviteter i form av kompetenshöjande insatser och rekrytering för att möta 
framtida kompetensbehov

Nyetablering av kontor i länet under 2018 kommer att ge fördelar vid rekrytering.
Kommentar
Vi har likt tidigare inom KLT ett nyckelpersonsberoende (specifika befattningar inom vårt 
sakområde) som för oss är och blir negativt med tiden. Orsaken är att befattningarna med dess 
innehåll som för oss är centrala kräver en stor erfarenhet d.v.s. är inte till fullo beroende på en 
idag befintlig utbildning. Erfarenheter som krävs varierar mellan de olika befattningarna.
Under tertial 3 2018 och helår 2019 har vi att utarbeta strategi för vår strategiska 
personalförsörjning. Vi kommer att arbeta efter modellen ARUBA (attrahera, rekrytera, 
utveckla, behålla och avveckla) och har nu att för varje del finna strategi.
Vi har under tertial 2 och 3 haft en något för hög personalomsättning inom vissa av våra 
verksamheter, vi har nu via modell ovan redovisad finna strategie för att minska 
personalomsättningen till en mer för vår verksamhet godtagbar omfattning.
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4 Ekonomi - God ekonomisk hushållning (landstingets mål)
Landstinget ska ha en kostnadseffektiv hushållning av resurser. Den verksamhet som landstinget 
bedriver ska vara ekonomiskt ansvarsfull, hållbar och långsiktig. Verksamhetens mål ska nås 
med lägsta möjliga resursinsats.

4.1 Ekonomiskt resultat
Under 2018 har trafikkostnaderna ökat markant vilket kommer ställa höga krav på arbetet med 
planering av trafik. Under året görs kontinuerligt mätningar för att kunna anpassa trafikutbudet 
utifrån resandet i länet. Det finns en viss tröghet i möjligheten att göra anpassningar i den 
linjelagda trafiken under aktuellt trafikår för att resenärerna i kollektivtrafiken ska kunna lita på 
systemet. Större justeringar behöver kommuniceras i god tid med bl.a. Trafikverket. Inför 2019 
kan en större översyn behöva genomföras för att anpassa trafikutbudet om kostnadsutvecklingen 
inte mattas av.
Samtliga kommuner i länet är från hösten 2018 anslutna till Trafikavtalet från 2017 för sin 
skolskjutstrafik. Detta innebär samordningsfördelar i trafiken och en möjlighet att erbjuda 
länsinvånarna ett större trafikutbud i de kommuner som valt att öppna skolskjutstrafiken för 
allmänheten.
Regeringens beslut omstatsbidrag för Sommarlovskort innebar en möjlighet för ungdomar resa 
med kollektivtrafik utan kostnad i hela länet under sommarlovet. Beräkningar visar att de resor 
som gjordes med produkten skulle genererat motsvarande statsbidraget (8,3 mkr) i intäkter. 
Seniorkorten som lanserades på prov i början av 2018 visar upp en positiv resandeutveckling. 
En beräkning av de intäkter detta resande skulle gett vid köp av andra biljettprodukter motsvarar 
mer än 7 mkr.

4.2 Investeringar
Utvecklingen av framtida biljett- och betalsystem pågår med flera län som aktiva intressenter. 
Under året har flera upphandlingar genomförts avseende hård- och mjukvara där ersättningarna 
behandlas som pågående investeringsprojekt i syfte att aktiveras när delar av projektet är klart 
att lanseras mot kund under hösten 2019.

4.3 Intern kontroll
Arbetet med intern kontroll visar att det i flera fall är en fördel med en liten förvaltning och 
korta beslutsvägar. De landstingsgemensamma kontrollpunkterna för löneprocesserna och 
leverantörsreskontra visar att det finns behov av att uppmärksamma punkterna men att resultaten 
av kontrollerna ofta kan förutses och är enkla att korrigera.
De förvaltningsspecifika kontrollerna för entreprenörsavtal och försäljning görs generellt 
månadsvis i samband med utbetalning och avstämning av in- och utbetalningar och följer de 
processer som byggts upp för att säkerställa att de kommersiella villkoren, i främst 
entreprenörsavtalen, fullföljs. Utöver detta har inga specifika kontroller genomförts.

Förvaltningens mål:
4.4 Kalmar Länstrafik ska ha en god ekonomisk hushållning
Kalmar Länstrafik ska ha en kostnadseffektiv hushållning av resurser. Den verksamhet som 
bedrivs ska vara ekonomiskt ansvarsfull, hållbar och långsiktig. Verksamhetens mål ska nås 
med lägsta möjliga resursinsats. 
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Det långsiktiga ekonomiska målet för kollektivtrafiken är att uppnå en självfinansieringsgrad om 
50%. För att uppnå detta krävs att resandet ökar och taxorna räknas upp med index enligt 
kostnadsutvecklingen. Ett genomsnittligt mått på resandeutvecklingen är en ökning med 3% per 
år och för kostnadsutvecklingen 2,5% över tiden.

Självfinansieringsgraden varierar stort mellan trafikslagen inom förvaltningen. Allmän 
kollektivtrafik med tåg, buss samt närtrafik uppvisar en självfinansieringsgrad på närmare 50 % 
medan serviceresor som utförs åt kunder i färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresa (inklusive 
myndighetsutövning) har en självfinansieringsgrad på runt 20 %.

Kommentar

En god ekonomisk hushållning är väsentlig för Kalmar Länstrafik. Detta för att, inom befintlig 
ram, möjliggöra justeringar i trafikutbud och trafikstrukturer samt fortsätta utveckla tekniska 
system för styrning av trafik samt biljett- och betalmöjligheter.
Kostnadsutvecklingen för förvaltningen baseras i stort på indexjusteringar i trafikavtalen. Under 
2018 har index stigit mer än förväntat och ökningen har fortsatt in i första halvåret 2019. Det är 
främst indextalen för bränsle som ger stigande kostnader. Inför 2019 kan en större översyn 
behöva genomföras för att anpassa trafikutbudet om kostnadsutvecklingen inte mattas av.
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5 Framtidsavsnitt
Flera stora utmaningar finns för förvaltningen de närmaste åren. Främst avser detta de 
grundläggande funktionerna så som kostnadsutvecklingen och biljettintäkterna.
Inledningsvis ser vi stor utmaning i det grundläggande trafikutbudets kostnadsutveckling där 
varje procent utöver beräknad normalnivå innebär ca 5-8 mkr i ökade kostnader. Avtalen är 
skrivna på lång tid varvid stor stabilitet ändå finns, innevarande avtal för den allmänna 
kollektivtrafiken gäller fram till 2027.
När det gäller Servicetrafiken som upphandlas nu och driftsätts från 1 jan 2020 ser priserna ut 
att öka. Det är ett sammanfattande beroende till de krav som lagts fast i uppgörelsen. 
Taxibranschen som tidigare till del legat i gråzonen gällande arbetsmarknadsavtal m.m. ställs 
här inför tydliga krav vad vi som upphandlare/uppdragsgivare kräver. Till detta ska också läggas 
kraven på fossilfriheten med huvudinriktning på BioGas oavsett fordonets storlek eller funktion.
Två stora projekt som genomförs är nytt biljett- och betalsystem samt inköp av nya regionala 
tågfordon. Båda projekten är mycket stora, båda projekten innefattar behov av stora tekniska 
kunskaper. Detta innebär behov av omfattande projektbudgetar inför leverans av nya produkter. 
För att uppnå rätt produkt krävs rätt kravställning på detaljnivå. I leveransfas ligger redan under 
året ett nytt biljett- och betalsystem. Stor del av underlag är framtagen, men det är ändå kvar att 
genomföra ett omfattande implementerings- och utvecklingsarbete. Detta arbete ska göras 
mellan fyra parter inkl att det ska vara kompatibelt med den nationella standarden från 
Samtrafiken (BoB-standarden).
Upphandling och inköp av nya regionala tågfordon som kan ersätta fordonen i Kustpilentrafiken 
och i Krösatrafiken måste genomföra. Detta måste ske parallellt med att infrastrukturen 
säkerställs för Stångådals- och Tjustbanan. Ett uppdrag har även upptagits i Regionplanen, att 
utreda pendeltågstrafik på Stångådalsbanan. Utredning bör göra snarast så att en bedömning av 
vilket krav på fordonsbehov som kan uppstå vid införande av sådan trafik.
Infrastrukturbehovet är överhängande för Stångådals- och Tjustbanan. Det är flera 
grundläggande åtgärder som måste till i närtiden, då ligger nytt signalsystem självklart överst på 
listan. Utöver det så har vi de säkerhetsmässiga trafikdelarna med stängning av obevakade 
järnvägsövergångar och trädsäkring för att undvika olyckor och brister i regulariteten mot 
kunderna. På sikt kommer hygienkrav på elektrifiering av banorna samt standardhöjning för 
minskad restid.
Nästa steg i utvecklingen för vår andra järnvägsbana Kust till Kustbanan är behovet av 
dubbelspår. Dubbelspår är ett grundkrav för att kunna utveckla olika strukturer i trafikuppläggen 
(snabba tåg och långsamma tåg med generös uppehållsbild).
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Folkhögskolestyrelsen

§ 11 Ärendenummer RUN 2019/331

Verksamhetsberättelse för bildningsverksamheten 2018

Beslut
Folkhögskolestyrelsen noterar informationen till protokollet och överlämnar 
Verksamhetsberättelse 2018 till regionstyrelsen för kännedom.

Bakgrund
Bildnings- och kulturförvaltningen, Landstinget i Kalmar län har lämnat en 
verksamhetsberättelse för 2018. Den omfattar ansvarsområdena för 
Folkhögskolestyrelsen och Kulturnämnden i landstinget. Gull-Britt 
Johansson redogör för verksamhetsberättelsen både för 
bildningsverksamheten och kulturverksamheten. 

Handlingar
Verksamhetsberättelse 2018, Bildnings- och kulturförvaltningen
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Beslut
Regionala utvecklingsnämnden noterar informationen till protokollet och 
överlämnar Verksamhetsberättelse 2018 till regionstyrelsen för kännedom.

Bakgrund
Bildnings- och kulturförvaltningen, Landstinget i Kalmar län har lämnat en 
verksamhetsberättelse för 2018. Den omfattar ansvarsområdena för 
Folkhögskolestyrelsen och Kulturnämnden i landstinget.
Regionala utvecklingsnämnden har fått dragning av verksamhetsberättelsen 
på Folkhögskolestyrelsen. 

Handlingar
Verksamhetsberättelse 2018, Bildnings- och kulturförvaltningen

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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1 Medborgare och kund - Nöjda invånare med hög livskvalitet 
(landstingets mål)

Länets invånare ska uppleva bra bemötande, god tillgänglighet och alla ska ges möjlighet till 
delaktighet och medverkan med utgångspunkt från var och ens behov.

Förvaltningens mål:
1.1 Nöjda kursdeltagare
Deltagarna ska vara nöjda med sina studier och känna sig väl bemötta, så att de rekommenderar 
andra att studera på folkhögskola.

Kommentar

Resultatet kring nöjda kursdeltagare bygger på en enkät som genomförs varje termin. Det 
samlade resultatet är gott. Det finns variationer mellan skolorna. Samtidigt finns ett bra 
erfarenhetsutbyte där man lär av varandras styrkor. Resultatet analyseras och ligger till grund för 
justeringar i kursupplägg och kursplaner.

Mått Utfall Målvärde
Studerande på folkhögskolorna som upplever att de blivit 
bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt av personalen

96 % 100 %

Mäter deltagarnas upplevelse av bemötande.
Kommentar
Högt resultat och små skillnader mellan skolorna. Resultatet för hösten är 2 procent lägre än 
motsvarande enkät vid avslutning av läsåret 2017/2018.
Studerande på folkhögskola som anser att de blivit bemötta 
med respekt och på ett hänsynsfullt sätt av sina studiekamrater

94 % 90 %

Förmågan till samarbete med andra studerande är viktig i folkhögskolans idé och arbetssätt. 
Det förutsätter kunskap om olika förutsättningar och funktionssätt för ett bra gemensamt 
arbete.
Kommentar
Högt resultat och små skillnader mellan skolorna. Resultatet för hösten är 1 procent lägre än 
motsvarande enkät vid avslutning av läsåret 2017/2018.
Andelen deltagare som upplever att de har möjlighet att 
påverka sina studier

86 % 90 %

Mäter deltagarnas upplevelse av möjligheten att påverka studierna.
Kommentar
Skillnader mellan skolorna, 80-94 procent. Endast en av skolorna når målet på 90 %. Männen 
är över lag något mer positiva än kvinnorna.
Andelen deltagare som tycker att de nått sina mål 86 % 90 %
De studerandes värdering av i vilken grad de nått uppsatta mål.
Kommentar
Resultatet är likvärdigt med vårens och höstens mätning, men når inte målvärdet. Det är fler 
kvinnor som når sina mål.
Andelen deltagare som upplever att de får det stöd de behöver 
för att nå sina mål

91 % 90 %

274



 

Bildnings- och kulturförvaltningen, Verksamhetsberättelse 2018 4(35)

Mått Utfall Målvärde
Mäter deltagarnas upplevelse av skolans stödinsatser för att nå deltagarens mål.
Kommentar
Ligger över målvärdet vid båda enkäterna. Resultatet för hösten ligger 2 procent lägre än 
motsvarande enkät vid avslutning av läsåret 2017/2018.
Studerandes upplevelse och nöjdhet med utbildningen på 
folkhögskola

91,5 % 95 %

Måttet är en sammanslagning av flera mått och ger svar på elevernas totala upplevelse av 
helhetsintrycket
Kommentar
Arbetet på folkhögskolorna siktar på att varje enskild deltagare ska uppleva att de är nöjda 
med utbildningen. Resultatet vid slutet av läsåret 2017/2018 var 92 %, vilket är en förbättring 
med 2 % jämfört med förra läsåret. Förbättringen ligger i att fler når sina studiemål och även 
upplever att de får rätt stöd för att nå målen. Vid höstens enkät var resultatet 91 %.
De studerande är mycket nöjda med bemötandet och här finns inga märkbara skillnader 
mellan kvinnor och män. Männen ser sammantaget större möjligheter att påverka sina studier. 
Andelen som når sina studiemål har ökade vid sammanställning av läsåret 2017/2018. Det är 
fler kvinnor som anser att de nått sitt studiemål; 91 % jämfört med 80,5 % av männen. Den 
tendensen är tydlig även vid höstens mätning. Både kvinnor och män är nöjda med det stöd de 
ges för att nå sina studier.
Insatser har riktats till både personal och studerande för att stärka ett gott bemötande. 
Fortbildningsinsatser har prioriterats för att fler lärare ska utbildas i folkbildningens idé och 
pedagogik och stärka kompetensen när det gäller specialpedagogik och svenska som 
andraspråk.

Aktiviteter
 Aktualisera bemötandefrågor personal

Kontinuerlig fortbildning och samtal kring bemötandefrågor gällande personalen.
Kommentar
Bemötandefrågor aktualiseras vid personalsamlingar och planeringsdagar. Deltagarenkät med 
frågor om bemötande genomförs vid varje terminsslut.

 Aktualisera bemötandefrågor deltagare
Kontinuerlig fortbildning och samtal kring bemötandefrågor gällande deltagare.
Kommentar
Varje skola har sin modell för att bidra till att de studerande reflekterar över sitt bemötande 
och bemöter alla med respekt. Det kräver kunskap om våra olika förutsättningar och 
funktionssätt samtidigt som det krävs stöd för att olikheter ska fungera tillsammans. Det finns 
goda rutiner för arbetet med bemötandefrågor.

 Deltagarinflytande
Kontinuerligt genomförande och uppföljning av studeranderättslig standard, kursråd och 
deltagarråd.
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Aktiviteter
Kommentar
Det finns rutiner för kursråd och deltagarråd på skolorna. Det studeranderättsliga arbetet är 
strukturerat och beskrivet i en studeranderättslig standard. Vid varje terminsslut ställs frågor 
kring deltagarinflytande i enkät.

 Kontinuerlig uppföljning av studiemål
Den individuella studieplanen är genomförd ur deltagarens perspektiv och följs upp 
tillsammans med mentor regelbundet under läsåret.
Kommentar
Det individuella stödet i studieplaneringen är ett ständigt pågående arbete. Behovet av att 
individualisera har blivit större på grund av att fler studerande är ovana att studera och har 
behov av särskilt stöd. Rutinerna för specialpedagogiskt stöd har förbättrats.

 Specialpedagogiska insatser
Genomförande av hälsosamtal som underlag för specialpedagogiskt stöd. Särskild redovisning 
till Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Kommentar
Det specialpedagogiska arbetet har prioriterats genom fortbildning för att stärka kompetensen.

 Genomförande enkäter
Deltagarenkäter genomförs i december och maj varje läsår. Enkäten konstrueras i det 
landstingsgemensamma verktyget esMaker och sammanställs i detsamma. Resultaten 
redovisas för deltagare, personal och styrelse och används bland annat för att sätta nya 
verksamhetsmål samt kursutveckling.
Kommentar
Deltagarenkäter har genomförts i maj och december. Enkäten i maj gav en samlad bild av 
läsåret 2017/2018. Resultatet presenterades för deltagare, personal och styrelsen och var 
viktiga underlag för att förfina verksamhetsmål och utveckla kurserna. Deltagarenkäten i 
december genomförs för att i god tid se om det krävs omprioriteringar för att fler ska ha 
möjlighet att nå sina studiemål.

Förvaltningens mål:
1.2 Öka ungas delaktighet inom kulturområdet
Unga är prioriterad målgrupp för regionen och länets kommuner. Ungas uppväxt, delaktighet i 
samhällslivet och framtidsmöjligheter har hög prioritet och omfattar hela samhället, framförallt 
skola fritid och kultur.

Kommentar

Under året har flera viktiga insatser gjorts för att stärka ungas delaktighet inom kulturområdet. 
Inte minst gäller det att samplanera och göra en starkare struktur för kultur i skolan. Dialogen 
med de regionala kulturverksamheterna har varit tydlig när det gäller att nå barn i hela länet. Det 
går ännu inte att avläsa några kvantitativa resultat av insatserna. Ett skäl till lägre besöksantal är 
att Byteatern saknat permanent spellokal under ombyggnationen.
En uppföljning har gjorts när det gäller kultur i skolan 2017. Detta är ett viktigt underlag för 
framtida planering. Rapporten visar:
Samtliga tolv kommuner hade en politiskt förankrad kultur i skolan-plan/garanti 2017, i tio 
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kommuner var den antagen och under arbete i två kommuner.
Samtliga tolv kommuner erhöll Skapande skola-medel från Statens kulturråd under 2017.
Samtliga tolv kommuner har haft skolor som utnyttjat KLT-avtalet för fria kulturresor under 
både läsåret 2016/17 och 2017/18, men i mycket varierande grad.
I tre kommuner har barn och unga haft möjlighet att påverka planeringen av kultur i skolan 
under 2017 och i resterande kommuner har barn och unga haft den möjligheten i vissa fall.
I fem kommuner har barn och unga varit delaktiga i utvärderingen av kulturverksamheten 
medan i resterande kommuner har barn och unga haft den möjligheten i vissa fall.
Elva av tolv kommuner hade under 2017 en särskild samordnare för kultur i skolan.
Tio av tolv kommuner har deltagit vid regionala utbudsdagar eller liknande.
Sex kommuner arrangerade över 2 aktiviteter per elev under 2017 medan en av kommunerna 
arrangerade färre än en aktivitet per elev.
Genomsnittet i länet för barn och unga 3-15 år är 1,89 kulturprogram per år i förskola/skola.
Teater är det kulturområde som flest elever (3-15 år) i Kalmar län upplevde/deltog i under 2017.
Därefter kommer Film, Musik, Litteratur, Dans, Kulturarv, Bild/form och Hemslöjd i fallande 
skala.

Mått Utfall Målvärde
Antal besök av barn och unga (0-18 år) inom regionalt 
kulturutbud

66 728 100 000

Antal besök av unga (0-18 år) hos Kalmar läns museum, Kalmar Konstmuseum, Byteatern 
och Länsmusiken. Målet motsvarar fyra besök per år och barn.
Kommentar
Statistiken avser 2017 och visar besök hos Kalmar läns museum, Kalmar Konstmuseum, 
Byteatern och Kalmar läns museum. Resultatet är en minskning jämfört med 2016. En viktig 
orsak är att Byteatern tagit emot färre besökare eftersom de saknar spellokal. Målet är högt 
satt och får ses på lång sikt.
Antal besök per barn och unga, 0-18 år, inom regionalt 
kulturutbud.

1,89 2

Mätning av barn och ungas möte med regional kultur, med målet att alla ska delta i minst 2 
aktiviteter oavsett ålder och kommun.
Kommentar
Sex av länets kommuner nådde målvärdet med 2 aktiviteter per elev. En kommun hade färre 
än en kulturaktivitet per barn. Resultatet med 1,89 kulturprogram är ett genomsnittligt värde 
för länet och gäller barn och unga, 3-15 år.

Aktiviteter
 Enkät Skola och Kultur

Enkät till regionala kulturverksamheter och grundskolor i länet angående samverkan skola 
och kultur.
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Aktiviteter
Kommentar
Enkäten är sammanställd och ingår i Kultur- och fritidsmedelsrapporten som antagits av 
Kulturnämnden.

 Kulturresor
Uppföljning av avtalet mellan KLT och kommunerna när det gäller skolornas transporter till 
regionala kulturverksamheter.
Kommentar
KLT tecknade hösten 2017 en överenskommelse med kommunerna när det gäller kulturresor. 
Överenskommelsen bygger på möjligheten att nyttja ledig kapacitet i regional kollektivtrafik. 
Det finns också ett erbjudande när det gäller anslutningen till regionala kollektivtrafiken. 
Resorna bokas av skolorna vilket underlättat administrationen för kulturverksamheterna. 
Nyttjandet av kulturresor ligger fortsatt på en låg nivå.

 Medverka till kommunala skolkulturplaner.
Ge stöd till kommunerna i arbetet med skolkulturplaner med utgångspunkt från Relevant.
Kommentar
Ett utvecklingsarbete är inlett för att samordna de kommunala planerna för kulturen i skolan 
med kulturverksamheternas utbud. Ett kulturbygge har genomförts som upptakt av arbetet 
med att ta fram en samordnad struktur.

1.3 Kulturen ska bygga på en demokratisk grund 

Förvaltningens mål:
1.4 Kultur till alla i hela länet

Kommentar

De regionala kulturverksamheternas ansvar för att bidra till kultur i hela länet har betonats i de 
nya överenskommelserna och föregåtts av dialoger med respektive verksamhet. Vid 
kommundialogen betonades särskilt kommunernas ansvar för den regionala kulturens 
förutsättningar när det gäller stöd till arrangörsföreningar och kultur i skolan och omsorgen. 
Kulturresor med KLT har inte varit ett reellt alternativ för skolor som vill besöka 
kulturverksamheter, med undantag för de skolor som har möjlighet att använda tåg eller ligger 
utefter pendlingsstråk. Även för vuxen publik finns stora begränsningar när det gäller 
möjligheten att åka kollektivt till kulturarrangemang.
Under året presenterades en rapport över användningen av kultur- och fritidsmedel i 
kommunerna 2017. Viktigt att notera är:
- Kulturmedlen i kommunerna ökade från 2015 till 2017 med 8 procent och utgjorde 2017 
knappt 311 miljoner kronor totalt. Fyra kommuner minskade anslagen för kultur, medan åtta 
kommuner ökade anslagen.
- Den högsta utgiftsposten för kulturmedel utgjorde biblioteken med 121,6 miljoner 
kronor, vilket är en minskning sedan 2015 med 2 procent. Av länets sammanlagda 
kulturmedel utgjorde biblioteksverksamheten 39,1 procent. Fem kommuner minskade 
biblioteksanslagen medan de resterande sju kommunerna ökade.
- Det näst högsta kulturanslaget för kulturmedel utgjorde musik- och kulturskolorna med 
60,4 miljoner kronor, vilket är en ökning sedan 2015 med nära 11 procent. Av länets 
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sammanlagda kulturmedel utgjorde musik- och kulturskolan 19,4 procent. Elva kommuner 
ökade kostnaderna för musik- och kulturskolan, endast en minskade.
- Bidragen till studieförbunden har fortsatt att minska och utgör nu endast 2,5 procent av 
de totala kulturkostnaderna jämfört med riksgenomsnittet som är 4 procent. Länets 
kommuner ger nu 7,9 miljoner kronor i bidrag till studieförbunden, jämfört med 9,2 miljoner 
kronor 2009.
Regionsamverkan Sydsverige har enats om ett positionspapper med gemensamma prioriteringar 
för att öka utbudet och tillgängligheten till kultur. Ett viktigt mål är att underlätta för invånarna 
att uppleva och delta i kultur i hela Sydsverige.
Länet har tillförts extra resurser i satsning på biblioteksverksamhet. Regionala medel har 
prioriterats för att möjliggöra så att alla kommuner har aktuella biblioteksplaner. Dessutom har 
kommunerna fått extra stöd för att stärka sina möjligheter att söka nationella projektmedel och 
satsa på kompetensutveckling genom Stärkta bibliotek. Regionbiblioteket och Regionförbundet 
stod värdar för en nationell bibliotekskonferens där "Från ord till handling- på väg mot en 
nationell biblioteksstrategi" presenterades. Det följdes sedan upp av en dialogdag kring strategin 
inom Regionsamverkan Sydsverige.
 

Mått Utfall Målvärde
Antal besök inom regionalt kulturutbud 234 215 300 000
Antal besök hos Kalmar läns museum, Kalmar Konstmuseum, Byteatern och Länsmusiken. 
Målet innebär att antalet besökare ökar med drygt 20 procent jämfört med 2015.
Kommentar
Redovisat resultat gäller verksamheten 2017 och är en förbättring jämfört med 2016. Målet är 
högt satt. Förutsättningarna påverkas bland annat av Byteaterns ändrade förutsättningar i 
samband med ombyggnation. I statistiken ingår Kalmar läns museum, Kalmar Konstmuseum, 
Byteatern och Länsmusiken.

Aktiviteter
 Kulturplan

Arbetet med processen pågår med målet att en ny plan ska antas av landstingsfullmäktige 
våren 2018. Arbetsprocessen innebär uppföljning av nuvarande plan tillsammans med 
kulturverksamheter, föreningar och kommuner.
Kommentar
Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022 antogs av landstingsfullmäktige i maj. 
Implementeringen har påbörjats, bland annat genom att nya överenskommelser har tecknats 
med de regionala verksamheterna och en kommundialog har genomförts. Beslutet föregicks 
av en rad dialoger och fördjupningsmöten i samverkan med kulturverksamheter, kommuner, 
länsstyrelsen och civilsamhället. Under våren hade intresserade möjlighet att lämna remissvar 
och synpunkter.

 Teckna överenskommelser för att möjliggöra kultur till alla i hela länet.
Med utgångspunkt från ny kulturplan tecknas överenskommelse med regionala aktörer med 
tydligt fokus på kultur till alla i hela länet.
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Aktiviteter
Kommentar
Överenskommelser har tecknats med regionala kulturverksamheter och antagits av 
kulturnämnden i december 2018.

 Stärka de lokala arrangörerna.
Lokala arrangörer är en förutsättning för att regional kultur ska kunna verka i hela länet. 
Region och kommuner samverkar för att ge stöd till studieförbund och arrangörsföreningar.
Kommentar
Kulturplanen lyfter kommunernas ansvar att stödja arrangörsföreningar. Det är en 
förutsättning för att nå ut med kultur i hela länet. Frågan betonades särskilt vid kommundialog 
i november.
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2 Verksamhet och process - God hälsa hos invånarna (landstingets 
mål)

Landstinget i Kalmar län ska erbjuda en processorienterad, högkvalitativ, säker och tillgänglig 
hälso- och sjukvård med fokus på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Vi ska 
arbeta för att höja länets bildnings- och utbildningsnivå, erbjuda en välfungerande 
kollektivtrafik och en levande kultur i hela länet.

Förvaltningens mål:
2.1 Öka bildnings- och utbildningsnivån i länet
Utbildning har en tydlig påverkan på hälsan och den sociala och ekonomiska tryggheten. 
Folkhögskolorna ska erbjuda både allmänna och särskilda kurser för att motivera till studier och 
bidra till att höja utbildningsnivån.

Kommentar

Länets invånare har en jämförelsevis kort teoretisk utbildningsnivå. För folkhögskolorna har det 
därför varit viktigt att göra insatser som motiverar fler att studera, så att bildnings- och 
utbildningsnivån höjs. Behovet av allmänna kurser är fortsatt stort eftersom många länsbor är 
beroende av behörighet för högre studier. Därför har antalet platser till allmänna kurser 
prioriterats. Fler än tidigare studerar på grundskolenivå. Samtidigt är det fler än tidigare som har 
universitetsutbildning och som studerar svenska och samhällsorientering. Andelen allmänna, 
behörighetsgivande kurser var på vårterminen 40 % och 39 % under hösten. Under de två 
senaste läsåren har vi sett en ökning av manliga studerande på allmän kurs. En orsak till detta 
kan vara att fler rekryteras från etableringskurserna där det är en kraftig övervik av manliga 
deltagare. Sett till hela studerandegruppen är kvinnorna fortfarande i majoritet. Andelen 
deltagare med svenska som andraspråk har också ökat. Under vårterminen var det 49 % på 
allmän kurs som hade svenska som andraspråk och av dessa hade 37 % särskilt stöd på grund av 
brister i svenska språket. På hösten ökade antalet som får extrastöd till 42 %. På allmän kurs har 
42 % särskilt stöd kopplat till någon funktionsnedsättning. Det är främst andelen med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som har ökat. Den ökade psykiska ohälsan är tydlig 
och behovet av kurativt stöd är relativt stort.
Folkhögskolorna har tillsammans en stor bredd när det gäller estetiska utbildningar som 
förberedelse för högre studier. Antalet ansökningar till musikutbildningar har minskat vilket har 
inneburit förändringar i kursplaner och kursutbud.
Skolorna visar en bredd av aktiviteter kopplat till målområdena demokrati, kultur och 
samhällsengagemang.
I samverkan med arbetsförmedlingen har etableringskurser för nyanlända genomförts på alla 
skolorna. Kurserna pågår i sex månader och innehåller studier i svenska och 
samhällsorientering.
Folkhögskolornas yrkesutbildningar och YH-utbildningar leder i mycket hög grad till arbete. Av 
de som slutade våren 2017 var 92 % i arbete efter sex månader

Mått Utfall Målvärde
Allmänna kurser på folkhögskolorna med möjlighet att få 
behörighet till högskolan

39 % 30 %

Erbjuda ett brett utbud av allmänna kurser, för att bidra till att fler får behörighet till högre 
studier.
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Mått Utfall Målvärde
Kommentar
Behovet av allmänna, behörighetsgivande kurser är stort och för första gången når alla 
skolorna målvärdet. Det samlade resultatet ligger betydligt över målvärdet.
Andel deltagare på allmän kurs som har svenska som 
andraspråk.

42 % 25 %

Riktade insatser till nyanlända och nya svenskar för att motivera fler att studera.
Kommentar
Skolorna har genom bland annat etableringskurser och studiemotiverande folkhögskolekurser 
gjort särskilda insatser för att nå deltagare som saknar svensk utbildning. Flera av deltagarna 
på framför allt etableringskurser vill fortsätta studera på folkhögskola. På de allmänna 
kurserna våren 2018 hade 49 % av deltagarna på allmänna kurser svenska som andraspråk. Av 
dess hade 37 % ett särskilt stöd på grund av brister i svenska språket. När det nya läsåret 
startade hade behovet av extra stöd ökat till 42 % av de studerande.  Det möjliggörs genom 
särskilda nationella medel riktade till dessa stödinsatser
Andel studerande som uppnår allmän behörighet på 
folkhögskolornas allmänna kurser

62 % 75 %

Grundläggande behörighet för högskolestudier har den som på folkhögskola genomfört ett till 
tre års studier beroende på tidigare studie- och arbetslivserfarenhet samt kunskaper 
motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans gemensamma ämnen. Dessa är Svenska 1, 2 
och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1 a, b eller c, 
Samhällskunskap 1a1, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1 samt Historia 1a1. En deltagare 
som studerar gymnasiegemensamma ämnen på folkhögskolans allmänna kurs och får godkänt 
i dessa får ett intyg som gäller vid ansökan till högskola/universitet.
Kommentar
Totalt har 45 deltagare nått grundläggande behörighet för studier vid högskolan. Dessutom 
har 42 deltagare nått behörighet till yrkeshögskolan.
 
Jobb efter avslutad yrkesutbildning 92 % 90 %
Andel studerande vid yrkesutbildningarna som har arbete inom 6 mån.
Kommentar
Sex månader efter avslutad yrkesutbildning görs en uppföljning av hur stor andel som är i 
sysselsättning och om arbetet ligger inom utbildningens område. Av de som slutade våren 
2017 var 92 % i arbete vid mätningen i januari 2018. För medicinska sekreterare och 
behandlingspedagoger var resultatet 100 %.

Aktiviteter
 Insamling, rapportering och analys SCB-rapporter

Insamling av data kring deltagares utbildningsbakgrund, ålder, kön, funktionssätt och språk.
Kommentar
Insamling sker av data när det gäller deltagares utbildningsbakgrund, ålder, kön, funktionssätt 
och språk. Det är en viktig grund för planeringen av framtida kursutbud, arbetssätt och 
stödfunktioner. Andelen studerande med svenska som andraspråk har ökat genom 
etableringskurser där fler går vidare till studier på allmän kurs.
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Aktiviteter
 Genomförande allmän och särskild kurs, yrkes- och uppdragsutbildningar.

Allmänna och särskilda kurser samt yrkesutbildningar för definierade målgrupper. 
Uppdragsutbildningar i samarbete med Arbetsförmedlingen.
Kommentar
Kurserna med folkbildningsanslag har genomförs med den bredd som planerades. En YH-
utbildning kring Tv-produktion drivs på Gamleby folkhögskola. Utbildningen för 
behandlingspedagoger drivs även fortsatt som ordinarie folkhögskolekurser. Bland 
uppdragsutbildningarna finns etableringskurser för nyanlända som genomförts av alla 
skolorna, utbildning för lärarassistenter som genomförts i Gamleby och på Högalid samt 
utbildning i svenska för vårdpersonal på Vimmerby och Högalid.

 Ökad samverkan för att stärka den regionala rollen.
Stärka samverkan med kommuner, arbetsförmedlingen, regionala kulturverksamheter och 
andra utbildningsanordnare.
Kommentar
Skolorna har genomfört en stor andel, 39 %, allmänna behörighetsgivande kurser för att bidra 
till att öka bildnings- och utbildningsnivån i länet. Samverkan med kulturutbildningar och 
regionala kulturverksamheter har stärkts. Samverkan med arbetsförmedlingen har breddats till 
att också innefatta utbildningar i bristyrken.

 Stärka och utveckla demokratin.
Folkhögskolorna ska vara ett föredöme i demokratiskt arbetssätt och ge de studerande 
kunskap om rättigheter och skyldighet.
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Aktiviteter
Kommentar
Exempel på aktiviteter för att stärka och utveckla demokratin:
Gamleby
- Temadag inför valet. Inleddes med inspirationsföreläsningar kring "Vad är ideologi och 
varför finns olika politiska partier?" samt "Demokrati, värd att vårda genom att gå och rösta". 
Samtliga riksdagspartier var inbjudna för att berätta om sin politik. Det organiserades i mindre 
grupper för att ge utrymme för dialog.
- Stärkt deltagarinflytande. Studeranderådet skrev nya stadgar för att stärka sitt arbete. Genom 
diskussioner runt värdet av deltagarinflytande, vikten av att våga prata och påverka samt att 
öva mötesteknik gav studeranderådet en ryggrad som utvecklat arbetet under 2018.
Högalid
Demokrati ingår som tema i kurser på både grundskole- och gymnasienivå inom ramen för 
allmän kurs. Framför allt inom samhällsorienterade block på grundskolenivå och inom 
Samhällskunskap 1a, Religion 1 och Historia 1a på gymnasienivå. Skolan har också arbetat 
aktivt under 2018 med att få igång ett bättre fungerande deltagarråd vilket nu är fallet. Som 
ytterligare resultat av detta arbete märks nu ökad dialog mellan deltagare, personal och 
skolledning. Även matrådet har fått större kraft i slutet av 2018. Deltagarenkäterna visar att 
skolan arbetar på ett demokratiskt sätt och att temat uppfattas ingå i flertalet kurser, både på 
allmän kurs och profilkurs.
- Skolan erbjöd alla deltagare att gå på föreställningen "Några av oss", som var en del av 
Riksteaterns långsiktiga satsning Demokratins gränser.
- Folkhögskolan var en del av mässan Queens of Kalmar, som var en del av festivalen för att 
lyfta kvinnors utsatthet och ojämlika villkor, likväl som att synliggöra och hylla kvinnokraft 
och goda exempel.
- 1e vice talman Ewa Thlén Finné besökte kursen Svenska för vårdutbildade.
- Skolresa till Berlin med besök i koncentrationslägret Sachsenhausen.
- Alla pedagoger får boken "Handbok för demokrater" som är ett resultat av författaren Heidi 
Frieds uppmaning att göra något för att skydda demokratin, #vimåsteprata.
- Simskola för vuxna.
Vimmerby
- Inför valet anordnade teatergruppen Komedianten en temadag: "Din röst räknas".
- Insatser för att stärka kursrådet, så att det blir en naturlig väg för deltagarna att påverka 
skolan och öka intresset för demokrati.
- Ansökt om demokratiprojekt som en förlängning av arbetet med Demokratiakademin.
Öland
- Demokrativecka inför valet där man lyfte frågor kring makt, rättvisa, genus, migration och 
hållbarhet. Som underlag användes bland annat RÖST, åtta filmer som underlag för 
diskussion om vilken roll var och en kan spela för demokratin.
- Allmän kurs har haft temaarbete kring demokrati.
 
 

 Samhällsengagemang
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Aktiviteter
Stärka kunskapen om hur samhället fungerar och hur de studerande kan påverka sin 
livssituation och delta i samhällsutvecklingen.
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Aktiviteter
Kommentar
Insatser för att stärka kunskapen om hur samhället fungerar och hur de studerande kan 
påverka sin livssituation och delta i samhällsutveckling:
Gamleby
Skolan arbetar konkret med hållbar utveckling som ett led i samhällsengagemang och 
demokratiarbete. Under året genomfördes ett antal återkommande aktiviteter som kretsade 
runt begreppet hållbarhet. Begreppet är mångfacetterat och inbjuder därför till både praktiskt 
miljöarbete och föreläsningar där både ett samhällsvetenskapligt och ekologiskt perspektiv 
kan anläggas. Skolan genomförde 2018 bl a en klädbytardag, work-shops, test av vegetarisk 
eller vegansk mat, föreläsningar och diskussioner.
Skolan har under 2018 bl a genomfört två kurser i odling, ordnat offentliga föreläsningar inom 
t ex hållbarhet och startat en ny textilkurs; Remake, Reuse, Recycle. Ett antal föreläsningar 
runt återvinning, matsvinn, och hållbar konsumtion har skett på dagtid i skolans aula. De har 
riktats till deltagarna men har också varit öppna för allmänheten.
Skolan genomför etableringskurser i samverkan med Arbetsförmedlingen som även bekostar 
utbildningsplatser på bl a lärarassistentkursen. Genom samverkan med AF har rekryteringen 
breddats i främst två avseenden. Dels har andelen deltagare med utländsk bakgrund ökat, dels 
har andelen svenskar långt från arbetsmarknaden ökat.
Bortom tidsbegränsade projekt och riktade insatser finns ett dagligt arbete i och utanför 
klassrummen för att förverkliga idéer och ideal om demokrati, hållbarhet och engagemang. 
Det är ett enträget arbete, där all personal bidrar.
Högalid
Även under 2018 har verksamheten genomfört dagar med fokus på olika typer av 
funktionsvariationer och allas lika värde. Detta jobb görs främst av skolans baskurs, med 
specifika temadagar såväl som insamling till Musikhjälpen med mera. Skolan arbetar också 
dagligen med integrationsfrågor i både litet och stort format då deltagare med 
funktionsvariationer, deltagare som är utrikes födda och deltagare som står utanför den 
stereotypa könsnormen ska få ett likvärdigt och bra bemötande. Under året har också SPSM:s 
fortbildningspaket för skolpersonal bidragit till att personalen jobbat vidare med att skapa en 
studiemiljö och situation som ännu bättre passar målgrupper.
Vimmerby
Skolan hade aktiviteter kring Internationella kvinnodagen 8 mars. Det anordnades även en 
”tjejkväll” där personal och deltagare samlades och hittade på olika aktiviteter tillsammans. 
Sång, musik, mat. Det gjordes även en utställning med temat #metoo där man anonymt kunde 
lämna in berättelser som användes i utställningen den 8 mars.
En utbildningsdag för personalen handlade om Agenda 2030 då fokus låg på 
hållbarhetsfrågor.
Skolan samarbetar med St. Lucas-stiftelsen som håller föreläsningar på folkhögskolan. Bl.a 
har det handlat om psykisk ohälsa, ätstörningar och den lilla gruppens betydelse.
Yrkesutbildningarna hade en gemensam temadag där fokus låg på att lära sig mer om de lagar 
som styr det social verksamhet.
Öland
Under höstterminen hade skolan ett tydligt fokus på klimat och hållbarhetsfrågorna. Kursen 
Aktion för hållbar utveckling och allmän kurs med fördjupning har starkt bidragit till detta 
fokus. Ett möte för pedagogerna förlades till Stortorget i Kalmar för att få en bild av 
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Aktiviteter
manifestationen Fridays For Future i Gretas fotspår. Det var lärarna samt ett tiotal deltagare 
som var där, samt initiativtagare till manifestationen från Folk och Frö. Målet för deltagarna i 
manifestationen var att påverka de lokala beslutsfattarna i Kalmar kommun.
 

Förvaltningens mål:
2.2 Bredda intresset för kultur och öka delaktigheten i kulturlivet.
Studerande på folkhögskola ska, oavsett utbildning, möta kultur och själv utveckla sin förmåga 
till kreativitet.

Kommentar

Alla deltagare får möta olika typer av kultur, oavsett vilken utbildning de går. Det finns också 
stora möjligheter att själv utöva kultur i olika former och utveckla ett kulturellt intresse. 
Däremot är det en nedåtgående trend i antalet ansökningar på flera av de estetiska 
utbildningarna. Det gäller till exempel flera inriktningar inom musik samt textil.

Aktiviteter
 Kultur för alla

Alla studerande ska ha möjlighet att delta i kulturaktiviteter och att utveckla sin skapande 
förmåga.
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Aktiviteter
Kommentar
Exempel på kulturaktiviteter:
Gamleby
Det sker många kulturaktiviteter på skolan och det är främst de estetiska kurserna som står för 
utbudet av kulturella upplevelser.
- Gestaltande fotografi har fotoutställningar i och utanför skolan. En av utställningarna som 
visades i samhället kallades Käft.
- Folkmusikutbildningen arrangerar musikkvällar med dans för deltagare och allmänhet. 
Utbildningen har också utbyte med Lunnevads folkhögskola.
- De textila utbildningarna arrangerar många aktiviteter kopplat till hållbarhet. På Sy-lan som 
genomfördes en lördag fick deltagarna hjälp att ändra medhavda kläder för återbruk.
- GTV, Tv-produktionsutbildningen visade utvalda dramaproduktioner på Gamleby 
filmfestival.
- En seniorkurs med skapande inriktning startade hösten 2018.
Högalid
Under 2018 har kursdeltagare och personal erbjudits teatrar, konserter, musikfestival med 
mera både med skolan som anordnare såväl som externa anordnare. Olika former av kultur 
ingår också som teman/block/innehåll i flertalet kurser på skolan, inte bara de kurser som 
specifikt handlar om musik som kulturform. Deltagarenkäter visar att kultur uppfattas ingå i 
alla kurser och att deltagarna fått möta olika former av kultur under sin studietid. Även 
biobesök används av flera kurser som kvällsaktiviteter i början av termin eller läsår för att 
skapa gruppsammanhållning. Olika typer av idrottsarrangemang förekommer kontinuerligt 
under året där deltagare och personal är med som både utövare och/eller åskådare.
- Alla skolans deltagare såg Föregångerskan av Regionteatern Blekinge/ Kronoberg. 
Föreställningen handlar om hundraårsjubileet för den kvinnliga rösträtten och kampen för 
mänskliga rättigheter fortsätter.
- Deltagare fick möjlighet att se föreställningen Limits med Cirkus Cirkör.
- Songlines(Länsmusiken) gav konsert på Högalidsfestivalen och samarbetade med Högalids 
musikkurser i en konsert på Kalmar slott.
- Deltagare och personal läste internationell poesi på internationella poesidagen.
- Föreläsning av Héctor Barajas för deltagare i kurser som läser svenska som andraspråk.
- Skolans deltagare såg föreställning skapad av Ölands musikteaterskola.
- Läsårets uppstartsvecka avslutade med en konsert med tretton musiker från sex länder och 
tre kontinenter.
- Skolans deltagare i Sång & komp på scen medverkade i Star for Life in Concert, som är en 
storslagen konsert där ungdomar från Sverige sjunger tillsammans med artisterna Triple & 
Touch, Thandiwe Mbobo och sydafrikanska ungdomar i kören Star Choir South Africa. 
Skolans övriga deltagare samt personal fick delta till rabatterat pris.
- Deltagarna erbjöds möjligheten att gå på föreställningen Några av oss. En del av 
Riksteaterns långsiktiga satsning Demokratins gränser.
- Konsert på skolan med Solo Dja Kabaco från Burkina Faso. Konserten inleddes med Helena 
Tinnert, FN-föreningen Kalmar/Öland, som pratade om Agenda 2030.
- Skolans deltagare erbjöds, kostnadsfritt, via NBV och Riksteatern att se föreställningen När 
vi träffade varandra. Föreställningen spelas på svenska som huvudspråk, i delar arabiska.
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Aktiviteter
- Uppstartat samarbete med kommunens allaktivitetshus Smedjan som även innefattar ett 
bibliotek. Studiebesök samt utlåning av lokaler mellan verksamheterna, skolans deltagare kan 
välja att fika i skolans matsal eller på Smedjan.
- I bitr rektors tjänst ingår att verka inom region med sång som hälsofrämjande aktivitet. 
Under året har det bildats en kör på Strömgatan och följande verksamheter har haft sång som 
inslag vid konferens: staben, chefsdagar, första linjens chefer, barn- och ungdomskliniken. 
Även rektorer på folkhögskolor som träffas på temat ”hållbara rektorer” har letts i körsång 
samt deltagarna på årets konferens för kuratorer och andra deltagarnära personalgrupper på 
folkhögskolor från hela Sverige.
- I ateljén får deltagarna möjlighet att skapa konstverk som visas i våra lokaler.
- Ca 100 konserter per år genomförs av deltagare på Högalids folkhögskola
Vimmerby
- Hela skolan var i Kalmar på Leonardo da Vinci-utställningen.
- Seniorkursen besökte Liljevalchs vårsalong.
- En teatergrupp från Sundsgårdens folkhögskola spelade en föreställning om näthat. Det var 
även en efterföljande workshop.
- Allmän kurs har vi vid flera tillfällen under året haft vad skolan kallat för #TillfälligtAvbrott 
där skolan ordnat många olika aktiviteter, allt från friskvård till sång/musik och filmskapande. 
Där har deltagarna kunnat prova på nya saker.
Öland
Skolan har estetisk profil och stora delar av skolans verksamhet jobbar merparten av tiden 
med kultur. Det manifesteras lite extra vid utställningar, föreställningar och filmvisningar, på 
skolan, på Kalmar konstmuseum, på Himmelsberga, på Kalmar teater, under konstnatten mm. 
Tre av deltagarna på förra årets skrivarskola har givit ut böcker eller är på gång att ges ut på 
några av det stora förlagen som Bonniers, Natur och Kultur samt Nordstedts. Det har varit 
flera konserter och teaterföreställningar på skolan. Dels med gästande folkhögskoledeltagare 
från andra folkhögskolor men också med professionella musiker och teaterensembler som 
Ölands dramatiska teater, delar av Camerata Nordica, Vänner samt en jazz-trio med Olof 
Lövmo.
 

 Samverkan med kulturaktörer och kulturutbildningar.
Stärka samverkan med regionala kulturverksamheter och utbildningar.

289



 

Bildnings- och kulturförvaltningen, Verksamhetsberättelse 2018 19(35)

Aktiviteter
Kommentar
Skolorna samverkar med regionala kulturverksamheter, fria aktörer, arrangörsföreningar och 
kulturutbildningar:
- Ölands folkhögskola har stärkt samverkan med Capellagården i en trädgårdsutbildning samt 
i den inkubatorsverksamhet för yrkesverksamma kulturarbetare som är förlagd till 
Capellagården.
- Rektorerna har träffat projektledaren för länets satsning på litteratur som konstform och lagt 
planer för samarbete. Litteratursatsningen har sin bas i Vimmerby kommun.
- Riksteatern ger deltagare rabatt på föreställningar.
- Scenkonst Kalmar ger rabatt till grupper från skolor.
- Byteatern bjuder in deltagare som provpublik.
- Länsmusiken bjuder deltagare på musikkurser på fri entré till vissa konserter.
- Högalids musikkurser har haft konsert på Kalmar slott i samverkan med Songlines.
- Kammarmusikföreningen i Kalmar lämnar fribiljetter till musikstuderande vid varje konsert.
- Vimmerby folkhögskola har samverkat med Vimmerby konstförening kring bland annat 
Seniorkursens utställning.
- Vimmerby Musikkår medverkar på skolavslutningarna.
 

Förvaltningens mål:
2.3 Att öka kursdeltagarnas medvetenhet och kunskap om hälsa och 

ohälsa
Folkhögskolorna ska bidra med sin kunskap om kultur som en ingång till kreativt skapande, 
lärande, glädje och hälsa.

Kommentar

Folkhögskolorna har hög kompetens när det gäller hälsoarbete och målet är att det ska komma 
alla deltagare till del. En viktig insats är hälsosamtalen som är ett underlag i planeringen av stöd 
till varje enskild deltagare.
Alla deltagare på folkhögskola ges möjlighet att möta kultur och själva vara medskapare. Det 
erbjuds särskilda kurser på kulturområdet som förberedelse för högre studier. Genom 
sommarkurser och öppna arrangemang har skolorna nått en bred grupp av medborgare med 
kulturella aktiviteter.
Målen kring ekologiska livsmedel och minskning av mängden matavfall har inte uppnåtts. Det 
finns goda exempel kring båda områdena, men skillnaden mellan skolorna är stora. Miljöombud 
har utsetts som deltagit i landstingets utbildning.

Mått Utfall Målvärde
Verksamhet på folkhögskolorna som kan relateras till hälsa 
och kultur

40 % 40 %

Minst 40 % av den totala verksamheten ska relateras till hälsa och kultur.
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Mått Utfall Målvärde
Kommentar
Andelen kurser med hälsa-profil ligger i samma nivå som tidigare. Alla deltagare erbjuds 
hälsa-aktiviteter och hälsosamtal för att planera för ett aktivt och hälsosamt levnadssätt.
 
Andelen ekologiska livsmedel 38,7 % 46 %
Lägga upp långsiktiga mål för ökad andelen ekologiska livsmedel och förbättra 
uppföljningsarbetet kring måluppfyllelse.
Kommentar
Stora skillnader mellan skolorna där resultaten i senaste mätningen ligger mellan 29,5 och 
46.7 procent. Endast en av skolorna når målvärdet.
Mängden matavfall 142 kg 100 kg
Minskning av mängden avfall som slängs i matsalarna.
Kommentar
Mängden matavfall är jämförbart med 2017. Skillnaden är stor mellan skolorna; 7,6 - 50 kg. 
Ett fortsatt utvecklingsområde. Andelen studerande har ökat och därför är mätningarna inte 
helt jämförbara.

Aktiviteter
 Arbete för att minska mängden matavfall

Vägning varje dag under fastställda mätperioder. Det som vägs är matavfallet från matsalarna. 
Redovisas i kg. Mål sätts upp för procentuell förbättring. Kommunicera resultatet med 
personal och studerande för att öka medvetenheten.
Kommentar
Mängden matavfall mäts varje dag under fastställda mätperioder. Det som vägs är avfallet 
från matsalarna.
Gamleby folkhögskola har under lång tid jobbat medvetet för att minska matavfallet. De 
åskådliggör och kommunicerar sina resultat med både personal och deltagare. Det har 
inneburit att mängden avfall har minskat drastiskt.

 Genomföra hälsosamtal allmänna kurser
Genomföra ett hälsosamtal med alla heltidsstuderande på allmän kurs.
Kommentar
Hälsosamtal genomförs med de studerande på allmän kurs. Samtalen bidrar till högre kvalitet 
på individuella studieplaner och ger bättre förutsättningar att göra en individuell anpassning 
av undervisningen. Bidrar till ökad fysisk aktivitet.

 Öka andelen ekologiska livsmedel
Förbättra inköpsrutiner samt redovisa och analysera statistik.
Kommentar
Skolorna har arbetat tillsammans för att förbättra beställningsrutiner och öka andelen 
ekologiska livsmedel. Utfallet är ojämnt och det är endast Ölands folkhögskola som når 
målvärdet.

 Hälsa & Kultur.
Alla studerande ska ha möjlighet att delta i aktiviteter med inriktning på hälsa och kultur.
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Aktiviteter
Kommentar
Alla deltagare erbjuds att delta i kulturaktiviteter och ges möjlighet att utveckla sin egen 
skapande förmåga.

Förvaltningens mål:
2.4 Stärka kursutbudet kring integration
Insatser som stärker måluppfyllelsen i relation till handlingsplanen för integration.

Kommentar

Etableringskurser i samarbete med arbetsförmedlingen har genomförts på alla skolorna. Fler av 
deltagarna på etableringskurser går vidare till allmänna kurser, vilket innebär ett ökat behov av 
studier på grundskolenivå och en ökad andel studerande med svenska som andraspråk.
Ölands folkhögskola har avslutat kurserna inom projektet Företagsam framtid. Kurserna har 
riktat sig till nyanlända med intresse att starta företag. Kurserna har drivits med projektmedel 
från Europeiska Socialfonden och erfarenheterna sprids till övriga skolor. Ölands folkhögskola 
för erfarenheterna vidare i allmän kurs.
Högalid och Vimmerby genomför språkkurser för nyanlända med sjukvårdserfarenhet. 
Studierna kombineras med praktik i vården. Målet är att få en snabbare process till svensk 
legitimation och etablering i samhället.
 

Mått Utfall Målvärde
Etableringskurser erbjuds på alla folkhögskolor 100 % 100 %
Kurser i svenska och samhällsorientering.
Kommentar
Andelen deltagare på etableringskurser har minskat som en följd av att det är färre nyanlända. 
Det finns ett stort behov av att kunna fortsätta studera på allmän kurs efter etableringskursen, 
vilket också ökar antalet platser som läser på grundskolenivå.

Aktiviteter
 Kontinuerligt genomförande av etableringskurser

Samverkan med Arbetsförmedlingen för att kartlägga behoven.
Kommentar
Etableringskurser genomförs på alla folkhögskolorna. En ökande andel går vidare till studier 
på allmänna kurser.

 Företagsam framtid
Genomföra kurs i företagande för nya svenskar.
Kommentar
Den andra kursen inom projektet avslutades våren 2018. Under hösten utvärderades projektet 
och erfarenheterna implementerades i skolans kurser och spreds till övriga folkhögskolor. 
Slutkonferens kommer att genomförs i januari 2019.
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Förvaltningens mål:
2.5 Enskilda arkiven ska vara säkra och tillgängliga
Länets arkiv ska arbeta med säkerhet och tillgänglighet med utgångspunkt från handlingsplanen 
för arkiven i Kalmar län.

Kommentar

Kalmar läns arkivförbund har samordnat arbetet med att ta fram en handlingsplan för att stärka 
och tillgängliggöra arkiven. De har också en samordnande roll när det gäller att implementera 
handlingsplanen. Arbetet med handlingsplanen har föregåtts av en genomgång när det gäller 
finansiering, huvudmannaskap, ansvar och tillgänglighet.
Hultsfreds kommun planerar för nytt bibliotek där det också kommer att finnas plats för 
Rockarkivet. Det skapar helt nya förutsättningar när det gäller en säker hantering av 
arkivmaterial.

Aktiviteter
 Handlingsplan för arkiven i Kalmar län.

Kalmar läns arkivförbund samordnar arkiven i arbetet med att förverkliga handlingsplanen för 
arkiven i Kalmar län,
Kommentar
Kalmar läns arkivförbund har samordnat arbetet med att ta fram en handlingsplan för att 
stärka och tillgängliggöra arkiven. De samordnar också insatserna för att förverkliga planen.

 Verka för att bli en nationell nod med ansvar för utveckling av glasets arkiv och 
samlingar.
Medverka till att stärka nätverket mellan aktörer inom glasriket för att utveckla glasets arkiv 
och samlingar med inriktning på såväl forskning som näringsverksamhet.
Kommentar
Ett nätverk har skapats mellan aktörer inom glasriket för att utveckla glasets arkiv och 
samling. I nätverket ingår Kulturparken Småland, The Glass Factory, Designarkivet, 
Emmaboda kommun i samarbete med Emmabodabygdens arkivförening samt 
Linneuniversitetet. Medel har beviljats till projektet Samordning Swedish Glass Net 2018. 
Emmaboda kommun har tagit ansvar för att driva nätverkets arbete. Ambitionen är att bli en 
nationell nod med ansvar för utveckling av glasets arkiv och samlingar. Kulturnämnden har i 
sin framställan till Statens Kulturråd lyft behovet en nationell satsning för glasets arkiv och 
samlingar. Även Swedish Glass Net har lämnat en framställan till Statens Kulturråd om 
behovet av en utvecklingsnod med statligt stöd.

Förvaltningens mål:
2.6 Bevara, använda och utveckla kulturarvet i samhället
Kulturarv, dess bruk och betydelse i samhället och tillgänglighet är prioriterat i länets alla 
kommuner. Kulturarvet bidrar till samhälleliga processer som gagnar det gemensamma 
samhället.
Kulturarvet, både det fysiska och immateriella, ska göras tillgängligt, begripligt och sättas i sitt 
sammanhang. Kulturarvet ska utvecklas i samverkan med besöksnäringen.
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Kommentar

Många viktiga insatser har gjorts för att stärka värdet av kulturarvet. Regionen har bidragit 
genom projektstöd och support till projektgrupper, men också genom att medverka i olika 
nätverk. Projekten initierar nya satsningar, men det stora arbetet sker inom ordinarie uppdrag. 
En satsning som fått nationell och internationell spridning är Kalmar läns museums utgrävningar 
vid Sandby borg. Intresset har varit mycket stort när det gäller guidningar, föreläsningar och 
artiklar på området. Förutom museum finns också ett antal föreningar som ges regionalt stöd för 
sitt arbete med kulturarvet; Hembygdsförbundet, Smålands spelmansförbund och 
Sjöfararkusten. Museer och föreningar har i sin ordinarie programverksamhet haft en bred 
folkbildande verksamhet där de lyft viktiga samtidsfrågor och relaterat till vår historia.
En slutkonferens har genomförts kopplat till glasrikesuppdraget. I samband med detta bildades 
Swedish Glass Net som ett nätverk för fortsatt satsning för kulturarvet och för glasets framtid i 
Småland. Vid konferensen beslutades också att arbeta för att GAS-konferensen kan genomföras 
i Småland 2020. Det skulle ge möjligheten att komma i kontakt med internationella glassamlare.
Arbetet med att utveckla kulturmiljöplanerna i kommunerna har varit viktigt för att stärka 
kulturarvet.

Aktiviteter
 Stärka kulturarvets roll i besöksnäring och forskning.

Prioritera projekt som på olika nivåer stärker forskningen kring kulturarvet och rollen i 
besöksnäringen.
Kommentar
Flera satsningar pågår för att stärka sambandet mellan kulturarv, besöksnäring och forskning:
- Unika historiska Kalmar och Öland. Ett 3-årigt projekt med Kalmar kommun som 
huvudansvariga.
- Experimentellt kulturarv, som knyter samman konst och forskning. Drivs genom 
kulturföreningen Karneval.
- Förnyelse av kulturarvet med samtidskonsten som kompass. Ett 3-årigt projekt som drivs av 
Kalmar Konstmuseum.
- KKN-utbildning, Utbildning kring kulturella kreativa näringar i samverkan med sydlänen. 
Från Kalmar län deltar företrädare för både kultur och näring från sex kommuner.
- Glass Hack, Glass Factorys projekt kring kulturarv och forskning.
- Nya Småland, samverkan med Kronoberg och Jönköping kring konst, kulturarv och 
forskning.
- Världsarvet, samverkan inom världsarvsrådet.

Förvaltningens mål:
2.7 Bredda och öka utbudet av scenkonst i hela länet
Bredda och öka utbudet av scenkonst i hela länet med utgångspunkt från nya lokaler för 
scenkonst. Danskonsulenten vid Byteatern i samverkar med Regionteatern Blekinge Kronoberg.
Ett projekt för att gemensamt utveckla dansområdet genomförs inom Regionsamverkan 
Sydsverige.

Kommentar

Satsningen på ökat stöd till Byteaterns verksamhet ger nya förutsättningar för scenkonsten i 
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länet. Antalet produktioner kommer att kunna dubbleras och turnéverksamheten stärks. 
Byteatern får också uppdraget att jobba med utveckling av dansen i länet.
Kulturnämnden har också förutsättningarna för Ölands dramatiska teater genom ett fast 
produktionsstöd.

Aktiviteter
 Utökat uppdrag Byteatern.

Byteaterns uppdrag inom teater och dans utökas och förtydligas inför inflyttning i ombyggda 
och utökade lokaler.
Kommentar
Om- och tillbyggnation av Byteatern pågår och kommer att vara klart sommaren 2019. Stödet 
till Byteatern har ökats för att kunna utöka och bredda verksamheten.  Kulturnämnden har 
antagit en ny överenskommelse med utgångspunkt från den nya kulturplanen och ett bredare 
uppdrag. Från 2019 har Byteatern ansvaret för dansutvecklingen i länet och en stärkt roll när 
det gäller att främja dansen i hela länet. De har också uppdraget att ta emot fler 
dansproduktioner till länet.

Förvaltningens mål:
2.8 Implementera erfarenheterna från projektet Hälsa & Kultur
Stärka samverkan mellan kultur, vård och omsorg.

Kommentar

Under projektet Hälsa & Kultur samlades många erfarenheter som finns presenterade i 
informationsmaterial och utvärderingar/uppföljningar. Materialet har synliggjorts på 
landstingets hemsida och kompletterats med aktuella erbjudande från de regionala 
kulturverksamheterna. Dialog har påbörjats med sjukvårdsledningen. Kulturverksamheterna har 
medverkat på psykiatrins medarbetardagar.

Aktiviteter
 Sprida erfarenheterna från Hälsa & Kultur-projektet

Sprida erfarenheterna från Hälsa & Kultur-projektet.
Kommentar
De regionala kulturverksamheterna har formulerat erbjudanden som grund för samarbete med 
hälso- och sjukvården. De har också deltagit på psykiatrins medarbetardagar.

Förvaltningens mål:
2.9 Samordna, utveckla och verka för en regional kultur byggd på 

demokratisk grund
Samordna, utveckla och verka för den regionala kulturen i ett lokalt, regionalt, sydost, 
sydsvenskt och ett nationellt perspektiv, vilket ska leda till att kulturen når alla.

Kommentar

Den demokratiska grunden har tydliggjorts i överenskommelser och varit en förutsättning för 
anslag till regionala kulturaktörer samt organisationsstöd till studieförbund, idrott och 
ungdomsorganisationer.
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I december antog kulturnämnden överenskommelser med de regionala kulturverksamheterna 
som bygger på den nya kulturplanen, Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022. Kulturens 
demokratiska grund bildar bas för överenskommelserna och följs upp genom årliga 
verksamhetssamtal kring:

 Barn och unga
 Kultur till alla i hela länet
 Tillgänglighet
 Jämställdhet
 Integration och mångfald
 Internationell och interkulturell samverkan och utveckling
 Hållbar utveckling
 Kvalitet

 

Aktiviteter
 Dialog med regionala kulturverksamheterna

Planering och uppföljning. Skriftlig överenskommelse.
Kommentar
Kulturnämnden har tecknat nya överenskommelser med verksamheter som har en regional 
roll. Grunden i överenskommelserna är ansvaret för att nå målen i den nya kulturplanen, 
Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022.
Under våren genomfördes dialoger med rapportering av det gångna årets verksamhet. 
Kulturbygge har genomförts för att lyfta aktuella kulturfrågor i länet i dialog med regionala 
verksamheter och kommunala företrädare. Under hösten genomfördes dialog med alla 
regionala verksamheter med fokus på planerad verksamhet och arbete för att förverkliga 
målen i kulturplanen.

 Organisationsstöd till studieförbund, ungdomsorganisationer och Smålandsidrotten
Planering och uppföljning. Skriftlig överenskommelse.
Kommentar
Kulturnämnden har antagit nya riktlinjer för stödet till studieförbunden och påbörjat dialogen 
med Smålandsidrotten och SISU idrottsutbildarna om ny överenskommelse. Stödet till 
ungdomsorganisationerna bygger på den riktlinje som antogs av Regionförbundet.
Den nya riktlinjen för stödet till studieförbunden är tydligt kopplad till villkor och uppföljning 
när det gäller statligt stöd till lokal verksamhet. Studieförbundens betydelse som lokala 
kulturarrangörer har uppmärksammats i den nya kulturplanen.

 17/08 Utreda möjligheten till förstärkt samarbete med kulturorganisationerna inom 
integrationsområdet, diarienummer 170017
Kommentar
Uppdraget har rapporterats till Landstingsstyrelsen.

 Uppföljning av kultursamverkansmodellen
Kvalitativ och kvantitativ rapport till Statens kulturråd.
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Aktiviteter
Kommentar
Under våren lämnades kvalitativ och kvantitativ rapport till Statens Kulturråd. Rapporten 
redovisades för Landstingsstyrelsen i juni och innehöll redovisning av ekonomi, personal och 
verksamhet.
Medarbetare på kulturkansliet har medverkat på Statens Kulturråds samverkanskonferens för 
uppföljning av samverkansmodellen.

 Förverkligande av målen i kulturplanen
Överenskommelser med regionala aktörer för att nå målen i kulturplanen.
Kommentar
Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022 har antagits av landstingsfullmäktige i maj 
2018. Implementeringsarbetet startade i dialog med regionala kulturverksamheter och 
kommunerna. Nya överenskommelser har tecknats med de aktörer som har regionalt stöd. 
Dialoger om överenskommelserna har förts med respektive verksamhet vid 
uppföljningssamtal vår och höst. Ett Kulturbygge har genomförts med dialog om kulturplanen 
med kommunala kulturchefer och verksamhetsföreträdare. Styrelserna för regionala 
kulturverksamheter har samlats för en genomgång av kulturplanen och kulturens 
demokratiska grund.
Kulturplanen har presenterats för Statens kulturråd och deras samverkansparter. Kulturrådet 
har också besökt länet och träffat kulturnämndens presidium och kulturkansliet för 
presentation och dialog om kulturplanen. Denna dialog med presentation av länets 
prioriteringar har sedan följts upp med en framställan till Statens kulturråd med begäran om 
ökat statligt stöd för att motsvara regionala satsningar.
Kulturkansliets medarbetare har varit parter i ett antal projekt för att förverkliga målen i 
kulturplanen:
- KKN-utbildning, utbildning kring kulturella kreativa näringar.
- Tillgänglighetsprojektet, för att öka tillgängligheten som besökare.
- Unika historiska Kalmar och Öland.
- GAS-konferens, internationell konferens kring glas som konstform riktat till konstsamlare.
- Litteratursatsningen i länet.
Kulturbyggen har genomförts kring GDPR, Kulturskolan, Kulturplanen samt Kultur i skolan.
 

Förvaltningens mål:
2.10Ett attraktivt län att verka i som kulturskapare.
Arbeta med nätverk och samordna aktörer för att stärka förutsättningarna för kulturskapare som 
vill verka i länet.

Kommentar

Ett mål i den nya kulturplanen är att Kalmar län ska vara ett attraktivt län för yrkesverksamma 
kulturarbetare. För att nå det målet krävs en samverkan mellan regional och kommunal nivå. 
Sex av länets kommuner deltar i den utbildning kring kulturella kreativa näringar, KKN, som 
genomförs i samverkan med sydlänen. Från Kalmar län deltar företrädare för både kultur och 
näring inom kommunerna.
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De regionala kulturverksamheterna har enligt överenskommelserna ett särskilt ansvar att 
förmedla uppdrag och vara mötesplats för yrkesverksamma på kulturområdet. Exempel på detta 
är Länsmusikens satsning på Talentcoach, Länsmuseets engagemang i forskarskolan arkeologi, 
litteratursatsningen i Vimmerby och inkubatorsverksamheten vid Capellagården.

Aktiviteter
 Samverka för att stärka villkoren för kulturskapare.

Genom projektstöd, kulturstipendier och samverkan med kommuner och nätverk bidra till att 
vara ett län som är attraktivt för kulturskapare att verka i.
Kommentar
Inom Regionsamverkan Sydsverige genomförs en utbildning kring utveckling av kulturella 
och kreativa näringar, KKN. Från Kalmar län deltar sex kommuner med tjänstepersoner som 
företräder kultur och näringsliv.
I Vimmerby pågår förarbetet för en satsning och utvecklingsarbete kring litteratur som 
konstform.
Länsmusiken driver Talentcoach som stöd till unga som vill etablera sig på musikområdet.
De nya överenskommelserna med regionala aktörer poängterar ansvaret för att förmedla 
uppdrag och vara mötesplats för kulturarbetare.
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3 Medarbetare - En attraktiv, utvecklande och hälsofrämjande 
arbetsplats (landstingets mål)

Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska erbjuda utvecklingsmöjligheter och 
delaktighet. Arbetsmiljön ska bidra till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv med engagerade 
medarbetare.

Förvaltningens mål:
3.1 Attraktiva, utvecklande och hälsofrämjande arbetsplatser.
Det ska vara attraktivt att arbeta inom bildning och kultur. Vi ska erbjuda arbetsplatser med 
möjlighet att utvecklas i sin roll. Arbetsmiljön ska bidra till ett hållbart arbetsliv genom att 
främja hälsa och kultur.

Kommentar

 
Under se senaste åren har antalet uppdragsutbildningar ökat. Samtidigt är skolorna inne i ett 
generationsskifte på grund av pensionering, vilket inneburit fler nyrekryteringar. Många med 
hög kompetens söker sig till folkhögskolorna. Däremot är det få som är utbildade 
folkhögskollärare. Därför har det varit viktigt att prioritera kompletterande utbildning för att 
tydliggöra folkhögskolan som egen utbildningsform. Genom nyrekryteringarna har 
ämneskompetensen breddats, framför allt när det gäller integrationsarbete.
Sjukfrånvaron räknat per helår har ökat jämfört med 2017, men ligger lägre än målvärdet.

Mått Utfall Målvärde
Andel friskvårdsbidrag 38% 67%
Stimulera medarbetare att nyttja friskvårdsbidraget.
Kommentar
Nyttjandet av friskvårdsbidrag är relativt lågt. Förutom friskvårdsbidraget har personalen på 
folkhögskolorna möjlighet att delta i friskvårdsaktiviteter på kvällarna tillsammans med 
studerande. Detta är inte synligt i statistiken
 
 
Andel medarbetare som i medarbetarenkäten uttrycker 
stolthet över att arbeta på folkhögskolan.

80 %

Kommentar
Enkäten genomförs vartannat år och resultatet för 2017 var 97 %.
Förutom frågan om stolthet fick medarbetarna svara på om de anser att deras arbete gör 
skillnad för deltagarna/de studerande. Det är 97 procent som anser att deras arbete gör 
skillnad. Medarbetarenkäten
 
Sjukfrånvaron inom landstingets alla verksamheter 3,4 % 4,2 %
Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete som grund ska vi främja hälsa, förebygga och 
rehabilitera ohälsa med målsättningen att minska sjukfrånvaron.
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Mått Utfall Målvärde
Kommentar
Det samlade resultatet för 2018 är 3.44 %, vilket är en försämring mot 2017 då det var 
2.56 %. Frånvaron har ökat något bland kvinnor och fördubblats hos männen. Vårens frånvaro 
är betydligt högre än under hösten. Det är en kraftig ökning av frånvaron under mars-maj. Det 
är en ökning på både långtids- och korttidsfrånvaro. Skillnaden är relativt stor mellan skolorna 
och resultatet analyseras per enhet.
Medarbetare som i medarbetarenkäten uttrycker stolthet över 
att arbeta i Landstinget i Kalmar län

75 
(indexvärde)

Stolthetstalet mäts i samband med landstingets gemensamma medarbetarenkät.
Kommentar
Enkäten genomförs vartannat år.

Aktiviteter
 Analys och planering av kompetensbehov

•Nuvarande och framtida bemanningsstruktur
Folkhögskolorna har idag 182 medarbetare, varav 129 lärare. Antalet lärare har ökat i takt 
med en utökning av uppdrag, bland annat i samverkan med Arbetsförmedlingen. Till 
förvaltningen har knutits en kanslifunktion för kultur som motsvarar 3 tjänster.

Under kommande 5 år beräknas 50 pensionsavgångar varav 29 är lärare. Där ingår flera 
nyckelpersoner som chefer, kursföreståndare, lärare med specialkompetens samt 
specialfunktioner på servicesidan. Behovet av lärare med kompetens när det gäller svenska 
som andra språk och erfarenhet av integrationsarbete har ökat. De lärare som går i pension är 
kulturbärare och ofta utbildade folkhögskollärare. 
•Yrkesroller och utveckling av dessa
Yrkesroller har förändrats i takt med nya utbildningar och nya målgruppen. Särskilt märkbart 
är behovet av interkulturell kompetens, kunskap om integration samt studier i svenska som 
andraspråk. Folkhögskolornas personal är också i stort behov av kunskap när det gäller olika 
funktionssätt, jämställdhet samt HBTQ-frågor.
Kunskapen om folkhögskolan som utbildningsform är grunden för fortsatt utveckling och 
existens. Det är skälet till att det finns stort behov av satsning på arbetsgivarfinansierad 
utbildning inom bildningsverksamheten.
•Nyckelfunktioner 
Special- och socialpedagogik är nyckelfunktioner för att ge rätt stöd i studier och boende på 
folkhögskola. Uppdraget är att tillsammans med den studerande planera för den utbildning 
som är till störst nytta för var och en.
Skolledningarna har nyckelfunktioner för att stärka den egna utbildningsformen.
Kommentar
- En översyn av bemanningsstrukturen görs kontinuerligt för att ha en tydlig plan för 
kompetensförsörjning.
- Arbetsgivarfinansierad utbildning kring folkhögskolans idé och pedagogik, kompletterande 
utbildningar för att stärka kompetensen i svenska som andraspråk, vidareutbildning i 
specialpedagogik är satsningar för att stå väl rustade inför kommande pensionsavgångar.
- Behovet att ökad digital kompetens lyfts av alla skolorna och Högalids folkhögskola har 
påbörjat ett utvecklingsarbete med all personal.
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Förvaltningens mål:
3.2 Alla anställda ska uppleva att de ges förutsättningar att utvecklas 

i sitt arbete
Förbättra arbetet med individuella utvecklingsplaner för att utveckla medarbetaren och därmed 
arbetsplatsen.

Kommentar

Under de kommande fem åren har folkhögskolorna den procentuellt största nyrekryteringen av 
personal inom regionens förvaltningar. Det är idag en brist på lärare och särskilt inom vissa 
specialkompetenser. Det utbildas alltför få folkhögskollärare och därför har den pedagogiska 
utbildningen prioriterats inom förvaltningens ram. Motsvarande satsning har påbörjats inom 
vissa specialkompetenser, t ex svenska som andraspråk, specialpedagogik och socialpedagogik. 
Arbetsgivarfinansierad utbildning är nödvändig för att säkra framtida kompetens. Rekryteringen 
av specialkompetens blir annars mycket kostsam på grund av konkurrensen om arbetskraft och 
löneläget på arbetsmarknaden.
Folkhögskolan som egen utbildningsform, bemötandefrågor samt kvalitetsarbete har lyfts på 
personal- och utvecklingsdagar. Vimmerby har genomfört en processdag om systematiskt 
kvalitetsarbete för all personal. Högalid har gjort särskilda satsningar för att stärka personalens 
digitala kompetens.
Både kultur och bildning har fokuserat på omvärldsbevakning och nätverksbygge. Kulturen har 
stärkt samarbetet inom Regionsamverkan Sydsverige.
 

Mått Utfall Målvärde
Andel personal som erbjuds fortbildning kring folkbildning 100 % 100 %
All personal på folkhögskolorna ska erbjudas minst en dags fortbildning kring folkbildning.
Kommentar
Gemensam fortbildning genomfördes för all personal under höstlovsveckan. Region Kalmar 
län och förutsättningarna för folkhögskolorna från 2019 presenterades. Under rubriken "Att 
våga vara folkhögskola" utbyttes erfarenheter inom yrkesgrupperna kring rollen för att bidra 
till bildningsmiljön. Bob Hansson föreläste på temat "Konsten att vara snäll mot varandra och 
dom man är till för".
Antal pedagoger som genomgår utbildning i folkhögskolans idé 
och pedagogik

5 pers. 5 pers.

Fler rektorer och lärare ska ha folkhögskollärarutbildning eller annan utbildning i 
folkhögskolans idé och pedagogik.
Kommentar
Utbildning av personal kring folkbildningens idé och pedagogik har prioriterats under flera år 
för att vara väl förberedda inför generationsväxling. Under 2017 var det 3 lärare som startade 
utbildningen och avslutade 2018. Ytterligare 2 har påbörjat under våren. Dessutom prioriteras 
fortbildning när det gäller svenska som andraspråk och specialpedagogik för att ha en bred 
kompetens inom befintlig personal.
Antal rektorer som deltar i nätverk för rektorsfortbildning 4 4
Alla rektorerna förväntas delta i rektorsnätverk med andra folkhögskolor i landet.
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Mått Utfall Målvärde
Kommentar
Alla rektorerna är nu knutna till fortbildningsgrupper för rektorer på folkhögskolor.

Aktiviteter
 Gröna kortet och Utvecklande ledarskap för chefer.

Planering för att alla chefer genomgår Gröna kortet och Utvecklande ledarskap.
Kommentar
Målet är att alla chefer inom bildnings- och kulturförvaltningen ska gå igenom hela Gröna 
kortet. Under sista året har det varit flera nyrekryteringar av chefer, men planering görs för att 
inom rimlig tid gå igenom hela programmet.
Planering pågår också för att alla ska genomgå UL, Utvecklande ledarskap.

 Omvärldsbevakning.
Delta i nationella närverk, konferenser och utbildningar för att stärka omvärldsbevakningen.
Kommentar
Kulturkansliet har deltagit i regionala och nationella nätverk för omvärldsbevakning och 
erfarenhetsutbyte:
- Sydostkultur
- Regionsamverkan Sydsverige
- SKLs kulturchefsnätverk
- Kulturanalys användarnätverket för kulturdatabasen
- Statens kulturråds samverkansnätverk
Informationen sprids vidare till kommunala kulturchefer och företrädare för regionala 
kulturverksamheter genom bland annat Kulturbyggen och via Kultur i Kalmar län på 
Facebook.
Rektorerna ingår i rektorsfortbildningsgrupper arrangerade i samverkan inom 
Folkbildningsrådet. De samverkar också med övriga rektorer i offentligägda folkhögskolor 
genom OFI, Offentligägda folkhögskolors intresseorganisationer. Bildningschefen deltar i 
SKLs nätverk för folkhögskolornas huvudmän.
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4 Ekonomi - God ekonomisk hushållning (landstingets mål)
Landstinget ska ha en kostnadseffektiv hushållning av resurser. Den verksamhet som landstinget 
bedriver ska vara ekonomiskt ansvarsfull, hållbar och långsiktig. Verksamhetens mål ska nås 
med lägsta möjliga resursinsats.

4.1 Ekonomiskt resultat
Prognoserna under året har hela tiden resulterat i att vi ska hålla oss inom budgeterade ramar 
trots flera osäkerhetsfaktorer.
De osäkerhetsfaktorer vi kämpat med har varit ett ojämnt söktryck till skolornas kursutbud, 
minskad beläggning på internaten, minskad konferensverksamhet samt färre deltagare på 
etableringskurserna. Samtliga dessa faktorer genererar minskade statsbidrag och minskade 
intäkter för kost och logi.
Trots detta har skolorna kunnat fortsätta att utrusta för framtiden när det gäller allmänna ytor, 
skolsalar, matsalar samt internat.
Bokslutet redovisar efter året ett negativt resultat om 59 tkr.
Inom kulturområdet hålls den budgeterade ramen totalt sett utan några större avvikelser.
Nettokostnadsutvecklingen för Bildnings- och kulturförvaltningen 2018 ligger på 7,6 %.

4.2 Investeringar
Under året har investeringar gjorts till samtliga folkhögskolor efter behov och prioritetsordning. 
En extra satsning har dessutom gjorts till Tv-produktionsutbildningen på Gamleby folkhögskola 
eftersom den senaste tekniken efterfrågas och krävs för att utbildningen ska vara attraktiv.
Bildningsförvaltningen redovisar här ett mindre underskott.
 
 

4.3 Intern kontroll
Bildnings- och kulturförvaltningen har redovisat kontroll av representation under april och maj 
månad 2018. Denna punkt är årligen återkommande i internkontrollplanen.
Som centrala punkter har förvaltningen granskat processen kring löner, inventering av PC:s samt 
beslutsattest för leverantörsfakturor.
Som egen punkt har förvaltningen valt att granska folkhögskolornas kravrutiner. Den andra egna 
punkten var att kontrollera om det fanns en plan för hur administrativa nyckelpersoner ersätts 
vid längre sjukdom eller bortavaro vid Högalids folkhögskola.
Sammantaget har det för bildnings- och kulturförvaltningen inte framkommit några större 
avvikelser. Däremot krävs det fortfarande mer insatser för hur administrativa nyckelpersoner ska 
bli mindre sårbara inom en snar framtid.
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Förvaltningens mål:
4.4 God ekonomisk hushållning med budget i balans.
God planering och uppföljning av ekonomin.

Kommentar

Ett minskat söktryck till utbildningar och en osäkerhet kring flera uppdragsutbildningar har gjort 
att 2018 varit ett svårplanerat år. Osäkerheten har gjort att uppföljningsarbetet varit extra viktigt. 
Särskilt fokus har lagts på uppföljning av löner, eftersom det varit osäkerhet kring uppdrag och 
verksamhetsvolymen skiftat under året. Slutresultatet blir ett underskott på 59 tkr.
Ett viktigt mål har varit att öka det statliga kulturstödet till Kalmar län. Statliga stödet inom 
kultursamverkansmodellen hade en låg uppräkning 2018 och ingen utökning riktades till Kalmar 
län. Under året har en ny kulturplan antagits och presenterats för Statens Kulturråd och 
samverkansparterna. Tjänstepersoner på Statens Kulturråd har besökt Kalmar län för diskussion 
med kulturnämndens presidium och kulturkansli kring framtida satsningar. Dialogen har följts 
upp genom att kulturnämnden skickat en framställan till Statens Kulturråd med begäran om ökat 
statligt stöd i relation till de regionala satsningen.
Det statliga stödet inom kultursamverkansmodellen hade en låg uppräkning 2018 och ingen 
utökning riktades till Kalmar län. Under året har en ny kulturplan antagits och presenterats för 
Statens Kulturråd och samverkansparterna. Tjänstepersoner på Statens Kulturråd har besökt 
Kalmar län för diskussion med kulturnämndens presidium och kulturkansli kring framtida 
satsningar. Dialogen har följts upp genom att kulturnämnden skickat en framställan till Statens 
Kulturråd med begäran om ökat statligt stöd i relation till de regionala satsningen.

Mått Utfall Målvärde
Förvaltningens och enheternas ekonomiska utfall ska rymmas 
inom tilldelade ramar.

-59 0

Planering, uppföljning och analys som säkerställer hög kvalitet.
Kommentar
Förvaltningen redovisar ett underskott på 59 tkr. Skolorna har nått fullt statsbidrag inom 
folkbildningsanslaget. Däremot minskar intäkterna i uppdragsutbildningar, främst när det 
gäller de arbetsmarknadspolitiska satsningarna i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Aktiviteter
 Kvalitetssäkring och analys av ekonomi.

Löpande dialog och kontinuerliga uppföljningsmöten.
Kommentar
De månadsvisa uppföljningarna med skolornas rektorer och skolassistenter växlar i karaktär 
beroende på verksamhetens volym och ekonomiska resurser. Stort fokus har lagts på 
uppföljning av löner eftersom det är vår största kostnad. Konsekvenserna kan också bli 
betydande för båda parter varför det är väldigt viktigt att rimlighetsbedömningar görs löpande 
och att det finns kända rutiner för rapportering av eventuella felaktigheter.

 Kvalitetssäkring av kulturanslag, projektmedel och organisationsbidrag.
Uppföljning per projekt och år.
Kommentar
Tydliga administrativa rutiner har upprättats för hantering av anslag, bidrag och projektmedel.
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Aktiviteter
 Bredda konferensutbudet.

Jobba aktivt i kontakten med befintliga konferensgrupper.
Kommentar
Skolorna arbetar aktivt i kontakterna med befintliga konferensgrupper. Möjligheten att ta 
emot konferenser begränsas av en stor verksamhet med många uppdrag. Under 2018 har man 
sammanlagt tagit emot 3160 konferensgäster. Sedan tillkommer egna 
kortkurser/sommarkurser och i Vimmerby hyrs ut till allmänheten och i samverkan med 
Astrid Lindgrens Värld under turistsäsongen.

 Genomförande av kurser för maximalt statsbidrag från FBR
Säkerställa rekrytering till allmänna och särskilda kurser. Goda rutiner i ansökan av medel 
från SPSM.
Kommentar
Alla skolor har nått volymen för statsbidrag. Det finns goda rutiner för ansökan av medel från 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, vilket ger förutsättningar för att varje deltagare ska få 
rätt stöd för att nå sina mål.
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5 Framtidsavsnitt
Kulturen ska fungera som en utvecklande kraft i hela länet. För att erbjuda en likvärdig kultur 
som ger alla lika möjligheter prioriterar kulturplanen:

 Kultur i hela länet
 Kultur till barn och unga
 Jämställd, jämlik och tillgänglig kultur
 Kreativt klimat för kulturskapare

Kommunerna stödjer föreningarna och studieförbundens verksamheter. Det är de som arrangerar 
konserter, utställningar, film och teater, körer och orkestrar, vårdar och bär kunskap om 
kulturmiljö, historia, byggnation, konst, arkitektur, teknik, sjöfart och industri. En god 
samverkan och samplanering med kommunerna är därför nödvändig. Det gäller även för de 
regionala kulturverksamheternas medverkan i skolan och samverkan med kulturskolan. Att 
stärka förutsättningarna för kulturella och kreativa näringar är ett gemensamt ansvar. Regionen 
samverkar med sydlänen i en utbildning där sex av länets kommuner deltar med företrädare för 
kultur och näringsliv. Kunskapen från utbildningen ska spridas vidare till övriga kommuner för 
att stärka möjligheterna för kulturarbetare i hela länet.
Möjligheterna att nå länskulturen är ojämnt fördelad. Länet är stort och både tidsfaktor och 
tillgången till kollektivtrafik är ett hinder för många skolor som vill besöka kulturverksamheter. 
En ny överenskommelse har tecknats när det gäller kulturresor med KLT. Rutinerna har 
förenklats men antalet resor är fortsatt på en låg nivå.
Folkhögskolorna har en viktig roll för att höja bildnings- och utbildningsnivån i länet. Det krävs 
en fortsatt satsning på allmänna behörighetsgivande kurser för att fler länsbor ska få grundskole- 
och gymnasiekompetens och därmed öka möjligheterna till arbete och försörjning. Alla 
folkhögskolorna ska ha en plan för sitt stöd till deltagare med svenska som andraspråk och 
deltagare som behöver särskilt stöd på grund av funktionssätt.
Det livslånga lärandet är en viktig uppgift för folkhögskolorna. Länets befolkning blir äldre och 
äldre och tillgången till utbildning och kultur kommer att vara fortsatt viktig för folkhälsan.
Folkhögskolorna kan även fortsatt vara en part i regionens satsning på utrikes födda med 
vårdutbildning. Det är också viktigt med ett fortsatt samarbete med arbetsförmedlingen och 
kommunerna när det gäller uppdragsutbildningar som t ex etableringskurser för nyanlända och 
kurser i bristyrken. De senaste åren har samverkan med arbetsförmedlingen minskat när det 
gäller studiemotiverande folkhögskolekurser och deltagare till etableringskurser har minskat på 
grund av en lägre invandring. Skolorna bör därför stärka samarbetet med andra 
utbildningsaktörer, myndigheter och organisationer.  Inte minst stärka samarbetet med och inom 
den nybildade regionen där folkhögskolorna inte använts i någon särskilt stor utsträckning.
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