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Vår omvärld 
Kommunens ekonomi och verksamhet påverkas ständigt av förändringar i omvärlden. 
Exempel på förutsättningar som på olika sätt påverkar kommunens utveckling är: 

• Det internationella ekonomiska läget 

• Näringslivets och arbetsmarknadens utveckling 

• Politiska beslut av riksdag och regering 

• Utvecklingen i närområdet 

I detta avsnitt beskrivs kort några av dessa förutsättningar. De grundas i Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) senaste bedömningar. 

Coronapandemin ger fortsatta osäkerheter 

Sällan har samhällen och marknader världen över präglats av en enskild faktor så som 
coronapandemin gjort under 2020 och fortsätter att göra 2021. Efter vårens ekonomiska 
djupdykning skedde en snabb och kraftig återhämtning under det tredje kvartalet. Sedan 
kom en andravåg under hösten 2020 som blev mer omfattande än vad många bedömare 
trott. Stora förhoppningar knyts till att den pågående vaccinationskampanjen kommer att ge 
förutsättningar för en successiv återgång mot ett mer normalt läge i samhället efter 
sommaren 2021. 

Den öppna och exportberoende svenska ekonomin är känslig för störningar i den 
internationella handeln. Den pågående pandemikrisen utgör en stor utmaning, och kanske 
allra mest för arbetsmarknaden. Statens stora stödåtgärder har stimulerat ekonomin och 
därigenom sysselsättningen under året, men samtidigt inneburit stora underskott i de 
offentliga finanserna. Vid sidan av pandemin finns andra osäkerheter som kan påverka 
ekonomin i stort, med tydliga exempel som effekterna av Brexit och spänningarna mellan 
USA och Kina. 

Kommunerna har, liksom samhället i övrigt, påverkats i hög grad mycket av pandemin. I det 
akuta skedet handlar det främst om krishantering för att hantera smittspridningen och dess 
verkningar. Men även de ekonomiska konsekvenserna kan bli allt mer kännbara. Pandemin 
gör bedömningar av konjunkturen bedömningar och prognoser mycket osäkra. En ökad 
arbetslöshet slår direkt mot de arbetade timmarna i samhället som utgör basen för 
kommunernas skatteintäkter. De inledande prognoserna 2021 tyder på en starkare 
utveckling redan under 2021 än tidigare bedömt, men att konjunkturen fortsatt kommer 
befinna sig i en utdragen återhämning fram till 2024, då det åter tros vara ett balanserat 
konjunkturläge. Det finns även mer positiva prognoser från andra bedömare än SKR kring 
arbetslösheten de kommande åren och takten i återhämtningen, vilket har ett starkt samband 
med utvecklingen av kommunernas skatteintäkter. 

Resultatet i kommunsektorn 

Kommunernas samlade resultat före finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära 
poster (verksamhetens resultat) uppgick preliminärt till 30,0 miljarder kronor (mdkr) 2020. 
Året före uppgick verksamhetens resultat till 7,1 mdkr. Den kraftiga resultatförbättringen 
beror i huvudsak på den stora ökningen av generella statsbidrag i storleksordningen 26 
mdkr som tillförts sektorn på grund av coronapandemin. 

Hittills under 2021 har inga ytterligare höjningar av det generella statsbidraget aviserats, 
däremot finns i vårändringsbudgeten förslag på ytterligare medel som förstärker skolans 
verksamhet och möjligheterna till lovskola i spåren av pandemin. 
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Andra utmaningar kvarstår 

Utöver coronapandemin kvarstår finns de tidigare kända utmaningarna för kommunsektorn 
kvar att hantera. 

• En sedan tidigare redan inledd konjunkturavmattning, som dock på grund av 
pandemin blivit betydligt mer omfattande, som sänker den årliga ökningstakten av 
skatteintäkterna. 

• Det demografiska trycket. Det vill säga att befolkningsandelarna i äldre och yngre 
åldrar ökar i snabbare takt än andelen i yrkesverksam ålder. Fler brukare i de 
kommunala verksamheterna såsom förskola, skola och äldreomsorg innebär 
kostnadsökningar som överstiger de årliga ökningarna av skatteintäkterna. 

• Ett fortsatt stort investeringsbehov i kommunkoncernerna. Dels behöver 
verksamheter och infrastruktur byggas ut i takt med en växande befolkning, dels 
behöver gamla, uttjänta utslitna anläggningar renoveras eller ersättas med nya. 
Kommunerna klarar sällan att finansiera den höga investeringsnivån med egna 
medel vilket gör att låneskulderna fortsätter att öka. 

• Verksamheternas kostnader och antalet sysselsatta i kommunsektorn har under 
många år ökat i snabbare takt än vad som är motiverat av den rent demografiska 
utvecklingen. Det är främst drivet av ambitionshöjningar, men även av yttre krav. 
Sannolikt kommer inte bemanningen att kunna öka i samma takt som 
välfärdsbehoven framöver, vilket kommer att öka trycket på olika åtgärder såsom 
exempelvis att bättre tillvarata digitaliseringens möjligheter, ett smartare 
resursutnyttjande, ändrade arbetssätt och ett ökat främjande- och förebyggande 
arbete. 
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Organisation 

 

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i tio nämnder, två gemensamma nämnder, 
ett moderbolag med sex helägda bolag samt tre delägda bolag. Kommunen anlitar privata 
utförare främst inom fyra områden: grundskola, verksamhet enligt LSS, barn- och 
ungdomsvård och äldreomsorg. 

Kalmar kommun, genom Kalmar kommunbolag, avser att under 2021 sälja bolaget KIFAB i 
Kalmar AB med eller utan HB Telemarken. Försäljningen syftar till att underlätta framtida 
möjligheter att investera i annat av betydelse för kommunens invånare. 
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Verksamhetsplan 
Kommunfullmäktige fastställde 30 mål för kommunkoncernen i verksamhetsplanen för 2021, 
varav 20 är långsiktiga och 10 är årsmål för 2021. Utgångspunkten för målen är vision 2025 
Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre. Målen inordnas under fem 
fokusområden: 

• Ordning och reda i ekonomin 

• Ett grönare Kalmar 

• Ett växande attraktivt Kalmar 

• Hög kvalitet i välfärden 

• Kalmar kommunkoncern som arbetsgivare 

Fokusområden och fullmäktigemål pekar ut långsiktig färdriktning och ambition inom olika 
områden. Nämnder och bolagsstyrelser har brutit ned dem till nämnds- respektive 
bolagsmål samt aktiviteter för den egna verksamheten. Av de 30 målen på fullmäktigenivå 
bedöms samtliga utom fyra vara antingen redan uppnådda eller på rätt väg med en positiv 
utveckling. Det motsvarar en andel på 87 procent. 17 procent, eller 5 av 30 mål, bedöms som 
helt uppfyllda i nuläget. Samtliga årsmål för 2021 bedöms vara uppfyllda eller vara på rätt 
väg med en positiv utveckling. 

Utöver mål har nämnder och bolag inför 2021 även tilldelats 17 uppdrag. Dessutom 
tillkommer sju uppdrag från tidigare års verksamhetsplaner som i årsredovisningen 2020 
bedömdes som fortsatt pågående. Därmed sammanlagt 24 uppdrag att hantera. Vid 
utgången av april 2021 bedöms samtliga uppdrag ha status pågående. 

I nedanstående tabeller illustreras bedömningar av måluppfyllelse med en mätare där grönt 
innebär att målet redan är uppnått. Gult betyder att verksamheten är på rätt väg mot målet, 
utvecklingen är positiv. Rött innebär att utvecklingen går i negativ riktning eller är 
oförändrad gentemot utgångsläget. 
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Ordning och reda i ekonomin 

Kommentar: 

För en kommun innebär ordning och reda i ekonomin bland annat att man uppfyller 
kommunallagens krav på ekonomisk balans och god ekonomisk hushållning. Det så kallade 
"balanskravet" innebär att intäkterna alltid ska överstiga kostnaderna. En ekonomi i balans 
samt en väl fungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet är 
förutsättningar för att kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning. 

Kravet på god ekonomisk hushållning är överordnat balanskravet. Det innebär att det inte är 
tillräckligt att i resultatet uppnå balanskravet, utan för att kravet på en god ekonomisk 
hushållning ska vara uppfyllt bör resultatet ligga på en nivå som realt sett konsoliderar 
ekonomin på kort och lång sikt och att värdet på kommunens tillgångar inte urholkas. 
Begreppet god ekonomisk hushållning har två perspektiv; ett finansiellt perspektiv och ett 
verksamhetsperspektiv. 

Det finansiella perspektivet 

Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära 
kostnaderna för den välfärd som den konsumerar. Kommande generationer ska inte behöva 
betala för det som en tidigare generation har förbrukat. Kommunen ska ange en 
ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av finansiella mål. 
För det finansiella perspektivet har kommunfullmäktige i budget 2021 satt tre mål; 
nettokostnadsandelen självfinansiering av investeringar samt eget kapital per invånare på 
koncernnivå. Målen uttrycks som ett genomsnitt över en rullande femårsperiod för att 
dämpa effekten av uppgångar och nedgångar under ett enskilt år på grund av exempelvis 
snabba konjunktursvängningar. 

En tumregel i kommunsektorn är att resultatet bör uppgå till minst två procent av de 
samlade intäkterna från skatt, generella statsbidrag och kommunal utjämning för att god 
ekonomisk hushållning ska anses uppnådd. Mot bakgrund av de utmaningar som sektorn 
nu möter dels i form av demografiska förändringar med allt större andelar yngre och äldre i 
befolkningen, och dels stora investeringsbehov görs bedömningen att sektorn får svårt att 
uppnå denna resultatnivå de närmaste åren. Kalmar är en bland andra kommuner som 
därför justerat ned målsättningen till en procent. 

Samma förhållande gäller kring målet om självfinansiering. Den långsiktiga strävan är att 
investeringar fullt ut finansieras med egna medel. I det kortare perspektivet är dock behovet 
av investeringar så stort, både till följd av ökande befolkning och av behovet att ersätta äldre 
anläggningar, att det kan motivera en lägre självfinansieringsgrad. Det nu gällande målet för 
Kalmar är en självfinansiering om minst 50 procent. 

Verksamhetsperspektivet 

Verksamhetsperspektivet tar sikte på att kommunen ska bedriva sin verksamhet på ett 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa förutsättningar för en god 
ekonomisk hushållning. För att säkerställa detta krävs ett klart samband mellan resurser, 
prestationer, resultat och effekter. För verksamhetsperspektivet har kommunfullmäktige i 
verksamhetsplan med budget satt ett mål om att alla verksamheter ska bedrivas 
ändamålsenligt och kostnadseffektivt. En annan viktig faktor är god prognossäkerhet och 
budgetföljsamhet. Det kan anses vara ett mått på organisationens förmåga att anpassa 
verksamheten efter ledningens beslut, givna ramar och ändrade förutsättningar. 
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Titel Beskrivning Kommentar Bedömning 

Mål 2021 - 
Nettokostnads
andel 

Begränsa 
nettokostnaderna för 
kommunen till högst 
99 procent av 
skatteintäkter och 
kommunal utjämning 
över en rullande 
femårsperiod. 

Nettokostnadsandelen, det vill säga de 
totala kostnaderna som andel av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunal utjämning, blir för det enskilda 
året 2021 med nuvarande resultatprognos 
96,2 procent. Över den rullande 
femårsperioden 2017-2021 blir värdet 96,9 
procent. Baserat på denna prognos uppnås 
därmed målet. 
 

 

Mål 2021 - 
Självfinansieri
ngsgrad 

Kommunen ska 
självfinansiera 
investeringarna till 
lägst 50 procent över 
en rullande 
femårsperiod. 

Självfinansieringsgraden, det vill säga 
andelen investeringar som finansieras med 
egna medel utan lån, för det enskilda året 
2021 blir med utgångspunkt i nuvarande 
prognos 61,8 procent. Över den rullande 
femårsperioden 2017-2021 blir värdet 73,0 
procent. Baserat på denna prognos uppnås 
därmed målet. 
 

 

Långsiktigt 
mål - Eget 
kapital 

Kommunkoncernens 
eget kapital, uttryckt i 
kronor per invånare 
och i fasta priser, ska 
över tid öka. 

Syftet med målet är att långsiktigt 
säkerställa att det samlade 
förmögenhetsvärdet i kommunkoncernen 
inte ska urholkas. Det kan ses som en nedre 
gräns för resultatet över tid på koncernnivå, 
eftersom det egna kapitalet påverkas av 
resultatet. Motsvarande mekanism finns 
lagstadgat på kommunnivå genom 
balanskravet. Genom att uttrycka målet i 
fasta priser och per invånare skyddas det 
mot urholkning av såväl en växande 
befolkning som av inflation. 
Kommunkoncernens egen kapital per 
invånare blir vid 2021 års utgång baserat på 
denna prognos 47 695 kronor uttryckt i 
föregående års prisnivå. Det är 1 002 kronor 
högre än det ingående värdet 2021-01-01, 
vilket motsvarar en ökning på 2,1 procent. 
Därmed är bedömningen att målet kommer 
att uppnås. 
Det prognostiserade värdet har justerats för 
en bedömd inflation 2021 enligt 
Konsumentprisindex med 1,6 procent (SKR 
cirkulär 20:21) och en ökning av antalet 
invånare i kommunen med 816 personer 
(befolkningsprognos 2021). 
 

 

Långsiktigt 
mål - 
Ändamålsenli
g och 
kostnadseffekt
iv verksamhet 

Kommunkoncernens 
alla verksamheter ska 
bedrivas på ett 
ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt sätt. 

På kommunövergripande nivå används tre 
mätningar som grund för att uttala sig om 
verksamheternas samlade ändamålsenlighet 
och kostnadseffektivitet. Därutöver arbetar 
nämnderna med egna modeller som ger 
förutsättningar för att uttala sig om 
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måluppfyllelsen och kunna påvisa graden 
av ändamålsenlighet och 
kostnadseffektivitet i verksamheten. 
 

• Jämförelsestudien Kommunens 

kvalitet i korthet (KKiK). Syftet 
med KKiK är att bidra med en bild 
av en kommuns ändamålsenlighet 
och kostnadseffektivitet. Metoden 
är att jämföra deltagande 
kommuners värden och rangordna 
resultaten. I mätningen 2019 deltog 
260 av landets 290 kommuner. 
Mätningen omfattar ett fyrtiotal 
nyckeltal som redovisas under 
perspektiven "barn och unga", "stöd 
och omsorg" samt "samhälle och 
miljö". För varje nyckeltal 
rangordnas alla kommuner efter 
sina resultat, och indelas i 
kategorierna "grön" om man tillhör 
de bästa 25 procenten, "gul" om 
man tillhör de mittersta 50 
procenten och "röd" om man tillhör 
de sämsta 25 procenten. 
Uppföljningen finns beskriven i 
årsredovisningen för 2020 på 
sidorna 60-61. 
 

• Nettokostnadsavvikelsen - 
Jämförelse mellan verksamheternas 
referenskostnad och verkliga 
kostnad. Referenskostnad för olika 
verksamheter används i 
kostnadsutjämningen och är den 
beräknade kostnad som kommunen 
skulle ha om man bedrev 
verksamheten på en genomsnittlig 
nivå i fråga om ambitioner och 
effektivitet och med hänsyn tagen 
till kommunens struktur (demografi 
etc.). Nettokostnadsavvikelse mäts 
för verksamheterna förskola, 
grundskola, gymnasieskola, 
individ- och familjeomsorg samt 
äldreomsorg och motsvarar cirka 
två tredjedelar av kommunens 
verksamhet mätt i nettokostnader. 
Uppföljningen finns beskriven i 
årsredovisningen för 2020 på sidan 
112. 

 

• Rådets för främjande av 
Kommunala Analyser (RKA) 
presentation "Jämföraren" i 
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Kommun- och regiondatabasen 
(kolada.se). Jämförarens ansats är 
att ge en bild av förhållandet mellan 
insatta resurser (kostnader) och 
kvalitet (objektiv och subjektiv) i 
verksamheternas utförande. Detta 
förhållande benämns 
"verkningsgrad" och används som 
en del i analysen av huruvida 
kommunen bedriver en 
ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet. Uppföljningen finns 
beskriven i årsredovisningen för 
2020 på sidorna 62-64. 

 

I uppföljningen för tertial 1 2021 har det inte 
tillkommit några mätningar som ger 
anledning att ändra bedömningen från den 
föregående uppföljningen. Givet de 
politiska beslut och prioriteringar som styr 
resurstilldelningen är den samlade 
bedömningen fortsatt att verksamheterna 
över tid rör sig mot en allt högre grad av 
ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet. 
 

 

Titel Beskrivning Kommentar Status 

Uppdrag - 
Samordningsfördelar 

Kommunkoncernens nämnder 
och bolag ska gemensamt 
bidra till samordningsfördelar 
inom exempelvis 
administration, inköp, 
hyresavtal och samverkan 
bolag/förvaltningar 
motsvarande 13 miljoner 
kronor under 2020. 
Ramjusteringen läggs i 
utgångsläget på 
kommunstyrelsen, och 
kommundirektören fördelar 
efterhand till nämndernas 
ramar utifrån identifierade 
åtgärder. I slutet av året 
kommer detta redovisas och 
beslutas politiskt. 
 

Uppdraget med att hitta 
samordningsfördelar 
uppgående till 13 mnkr 
delades upp mellan 2020 
och 2021 efter politiskt 
beslut med anledning av 
coronapandemin. De första 
6,5 mnkr fördelades 2020 
mellan nämnderna efter 
beslut i kommunstyrelsen. 
Uppdraget fortsätter 2021 
med resterande 6,5 mnkr. 
Efter tertial 1 finns förslag 
på fördelning av 5,3 mnkr 
av dessa, och det kvarstår 
därmed cirka 1,2 mnkr att 
identifiera. 
 

 

Uppdrag - Starta 
försäljning av KIFAB 
i Kalmar AB 

Kalmar kommunbolag AB får i 
uppdrag att starta en 
försäljning av KIFAB i Kalmar 
AB. I uppdraget ingår också 
att pröva en försäljning med 
eller utan HB Telemarken. Ett 
beslut om att starta en 

Efter kommunfullmäktiges 
beslut att uppdrag åt 
Kalmar Kommunbolag att 
påbörja en 
försäljningsprocess bildades 
en projektgrupp med 
representanter från Kalmar 
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försäljning kommer att tas av 
kommunfullmäktige, likaså ett 
eventuellt beslut om en slutlig 
försäljning. 

Kommunbolag AB och 
KIFAB i Kalmar AB. I 
februari 2021 slutfördes en 
upphandling av ett 
ramavtal med en 
transaktionskonsult (EY). 
Tillsammans med 
transaktionskonsulten har 
ett intensivt arbete pågått 
med att förbereda en 
försäljning de senaste 
månaderna. 
Kommunfullmäktige 
beslutade i april att 
försäljningen får startas (gå 
ut på marknaden). 
Tidplanen är att KIFAB i 
Kalmar AB kommer 
erbjudas till försäljning före 
sommaren och målet är att 
en affär, med eller utan HB 
Telemarken, skall slutföras 
före utgången av 2021. 
 

    

Ett grönare Kalmar 

Kommentar: 

För att Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030 har 
det i den översiktsplan, som nu går ut på samråd, möjliggjorts för en vindkraftsutbyggnad 
som innebär att Kalmar kommun som geografiskt område blir självförsörjande på förnybar 
energi. Kommunens Klimatanpassningsplan är nu redo för remiss och skickas ut i maj. 

Under tertial 1 delades Kalmar kommuns "Klimatpris" ut, vilket gick till Riksbyggen Sydost 
för deras återvinning i samband med att Liljas-tomten bebyggs med bostadsrätter. 

Arbetet med biogasutveckling i Södermöre fortskred och en lokaliseringsutredning som 
jämför fem alternativa platser färdigställdes. Nytt avtal för hyrbilar upphandlades med 
enbart förnybart bränsle, huvudsakligen biogas. Ett samarbete med Region Kalmar, 
Energikontor Sydost och Västerviks kommun inleddes för att samverka med synkade krav 
på förnybart drivmedel inom upphandling av varutransporter. 

Arbetet med en mobilitetsstrategi är inledd och målsättningen med strategin är att den skall 
presentera en handlingsplan för respektive transportslag som bidrar till att 
färdmedelsfördelnigen till 2035 är 60% gång, cykel och kollektivtrafik och 40% bil. 

Omställningen av verksamheternas transporter pågår. Bland annat har 
Omsorgsförvaltningen anställt en central cykelreparatör för att kunna säkerställa att det 
finns fungerande cyklar ute i verksamheten. 

En Handlingsplan för god vattenstatus har tagits fram och under tertial 1 avslutades den 
externa remissrundan. Kalmar Vattens arbete med ett nytt reningsverk, Kalmarsundsverket, 
går enligt plan. 

Förskola, grundskola/grundsärskola och fritidshem arbetar för att varje barn ska ges 
möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö 
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och till natur och samhälle samt utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör 
kan bidra till en hållbar utveckling. 

Arbetet med källsortering i den egna verksamheten, liksom på offentliga platser fortgår. 
Många kontor har nu avvecklat papperskorgar. Dialog med Kretslopp sydost inför den 
kommande avfallsplanens mål och strategier har landat i ett förslag till kommunala mål. 
Dessa ska upp för beslut under tertial 2. En karttjänst för kommunens samtliga fordon är 
framtagen. Tjänsten kommer att stödja optimeringsarbetet av fordonsflottan samt underlätta 
ökad delning av fordon mellan användare. Karttjänsten lanseras till berörda handläggare 
under 2021. 

 

Titel Beskrivning Kommentar Bedömning 

Långsiktigt mål 
- Vattenstatus 

Kalmarsund, våra 
vattendrag och vårt 
grundvatten ska ha 
uppnått god 
vattenstatus år 2027. 

Kommunen arbetar på många fronter och 
på kort och lång sikt med åtgärder för 
förbättrad vattenstatus. Då det är stora 
system som ska påverkas tar arbetet tid 
och innefattar allt från arbetet med 
strategi för förorenad mark, få godkända 
enskilda avlopp, börja bevattna 
fotbollsplaner med annat vatten än 
dricksvatten, minska vattenåtgången på 
Kalmar slott samt minskning av halter av 
näringsämnen från reningsverket. 
Kommunens största våtmark sedan 
Kalmar dämme invigdes i Törnerum 
under tertial 1. Att ha dialog med 
allmänheten är svårare under pandemin, 
men Vattenråden har genomfört en 
föreläsningsserie under våren. En 
Handlingsplan för god vattenstatus har 
tagits fram och kommer under tertial 2 
behandlas politiskt. Resultat från 
vattenprovtagningen från 2020 visar att 
situationen är oförändrad. 
 

 

Långsiktigt mål 
- 
Fossilbränslefri 
kommun 

Kalmar kommun 
som geografiskt 
område ska vara helt 
fossilbränslefritt år 
2030 och ha 
nettonollutsläpp av 
växthusgaser 2045. 

För att nå det ambitiöst uppsatta målet så 
måste arbete ske både med styrande 
dokument och konkreta åtgärder. Ett 
viktigt dokument är det förslag till ny 
översiktsplan, som är redo för att gå ut på 
samråd, och som möjliggör en 
vindkraftsutbyggnad som innebär att 
Kalmar kommun som geografiskt område 
blir självförsörjande på förnybar energi. 
Framtagandet av en mobilitetsstrategi 
pågår där en dialog med 
bostadsrättsföreningar kopplat till 
laddinfrastruktur har genomförts. 
Konkreta åtgärder är tillsyn med 
fossilbränslefrihet som tema, energi- och 
klimatrådgivning, att erbjuda biogas- eller 
elbil som personalförmån. Det är också 
viktigt att infrastrukturen för fordon som 
går på fossilfritt bränsle byggs ut. Arbetet 
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med att få till en biogasmack i Södemöre 
pågår och är i lokaliserings skede. Även 
samarbeten med externa parter är viktigt 
för att nå målet och därför pågår dialog 
med lokala bilhandlare om att anordna en 
miljöbilsmässa, dock måst avtagandet av 
pandemin inväntas. Beteende projektet 
Hållbara resval har nu 2300 deltagare i 
appen Better points. 
 

Långsiktigt mål 
- Fordon och 
transporter 

Kommunkoncernens 
egna fordon och 
inköpta transporter 
ska vara 
fossilbränslefria 
2023. 

För detta mål är upphandling av stor vikt. 
Alla ramavtal som har ett betydande 
inslag av transporter har nu krav på 
fossilfritt drivmedel utom ett, köp av 
Transporttjänster. Detta avtal går ut i juni 
i år och är under ny upphandling. Krav på 
fossilfritt bränsle är ett ska-krav. Många 
av bolagen är färdiga med utfasningen av 
fossila fordon i den egna verksamheten 
och arbetar med att fasa ut fossilabränslen 
hos sina underleverantörer. 
Alla förvaltningar och bolag jobbar aktivt 
med detta mål, te.x är samtliga av 
Serviceförvaltningens fordon och 
arbetsmaskiner som har dieselmotor 
tankas idag med HVO 100.  
 
Arbetsmaskiner med bensinmotor tankas 
med akrylatbensin. Ett arbete pågår för att 
ersätta vissa maskintyper med eldrift. 
Kultur- och fritidsförvaltningen har köpt 
in fler cyklar, Socialförvaltningen har en 
utfasningsplan för leasade fordon och 18 
dieselbilar bytts ut till fossilfira alternativ. 
För flera förvaltningar är behovet av 
biogastankställen alternativt laddstolpar 
det som gör att omställningen dröjer. 
Omsorgsförvaltningen har anställt en 
central cykelreparatör för att kunna 
säkerställa att det finns fungerande cyklar 
ute i verksamheten. 
 
Ett samarbete med Region Kalmar, 
Energikontor Sydost och Västerviks 
kommun inleddes för att samverka med 
synkade krav på förnybart drivmedel 
inom upphandling av varutransporter. 
Pandemin har gjort att resandet generellt 
har minskat och mängden digitala möten 
har ökat. 
 

 

Långsiktigt mål 
- Avfallet 

Avfallet inom 
kommunkoncernen 
ska minska med 30 

För att minska avfallet måste man först ha 
en god nulägesanalys. Flera förvaltningar 
har gjort inventeringar tidigare eller 
under tertial 1. Flera förvaltningar har 
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procent från 2018 till 
2025. 

också arbetat med ”det papperskorgsfria 
kontoret”. Flera förvaltningar och bolag 
gör verksamhetsspecifika insatser, här 
kommer några exempel. 
Serviceförvaltningen planerar för att 
skapa en central för återvinning av olika 
fraktioner av massor. Processen pågår 
med bygglov, tillstånd och prövning. 
Kultur och fritidsförvaltningen har som 
mål att alla deras lokaler och anläggningar 
ska ha källsortering och de flesta visar sig 
ha det, men dock inte 
utomhusanläggningarna. De undersöker 
möjligheterna att ha mobila 
källsorteringsstationer. 
Utbildningsförvaltningen arbetar med 
Håll Sverige rent skräpplockar dagar och 
Serviceförvaltningen håller i en 
förvaltnings- och bolagsövergripande 
arbetsgrupp som informerar brett om 
effekterna av att skräpa ner. Kalmar 
Vatten ska fokusera på att inte få 
hushållen att använda toaletten som 
papperskorg. Flera förvaltningar och 
bolag ser att ett samarbete med Kretslopp 
sydost i avfallsfrågor vore önskvärt. Detta 
är något som även har diskuterats i 
dialoger med Kretslopp sydost kopplat till 
den kommande avfallsplanen. 
Kommunfullmäktige antog 2019 beslut 
om ett antal åtgärder för minskad 
användning av engångsplast i Kalmar 
kommuns verksamheter. Åtgärdsarbetet 
har blivit försenat på grund av pandemin 
och förbrukningen av vissa 
hygienprodukter, såsom plastförkläden 
och handskar, har i stället ökat inom 
kommunen. 
Under våren har en kartläggning av 
vanligt förekommande plastprodukter 
påbörjats med hjälp av statistik från 
centralförrådet. 
 

Långsiktigt mål 
- Livsmedel 

Andelen livsmedel 
som är ekologiska 
eller 
ursprungsmärkta 
Sverige i de 
kommunala 
verksamheterna ska 
uppgå till 75 procent 
år 2022, varav minst 
30 procent ska vara 
ekologiska. Minst 40 

En strategi för hur man ska gå vidare med 
målet efter 2022 har påbörjats. 
Omvärldsbevakning har genomförts, 
kartläggning av hur utvecklingen av 
måltiden sett ut de senaste åren samt ett 
nuläge och beskrivning av de svagheter 
som finns i kostverksamhetens 
måluppfyllnad. Nästa steg är att 
genomföra en hearing för att få med sig 
den kommande målsättningen och 
därmed möjlighet att påbörja slutrapport 

 



 

  13 

procent ska komma 
från närområdet. 

av uppdraget. Rapportering på detta mål 
sker två gånger per år, i tertial 2 och 3. 
 

Mål 2021 - 
Andelen resor 

Andelen resor med 
gång, cykel och 
kollektivtrafik ska 
öka. 

Arbetet med en mobilitetsstrategi inledd 
och målsättningen med strategin är att 
den skall presentera en handlingsplan för 
respektive transportslag som bidrar till att 
färdmedelsfördelnigen till 2035 är 60% 
gång, cykel och kollektivtrafik och 40% 
bil. Översiktsplanen presenterar tydliga 
ställningstaganden för denna inriktning i 
samrådsversionen. 
Ansökan om stadsmiljöavtal har skickats 
in med besked i juni 2021. Den innehåller 
totalt åtta sträckor för "säkra skolvägar". 
Parallellt med dessa skall omfattande 
"Mobility Management" 
(beteendeförändring av invånarnas resval) 
kampanjer genomföras. Kommunens 
satsning på att ökade parkeringsintäkter 
skall delfinansiera resekortstaxor hos KLT 
fortsätter. Kollektivtrafiken har upplevt 
ett oerhört tapp pga. pandemin, något 
lägre i urban miljö. Den förväntade 
återhämtningen under hösten kommer att 
följas noga med eventuella kampanjer. 
För att få fler at kommunens anställda att 
cykla ska tjänsten personalcyklar införas. 
Upphandlingsprocessen har påbörjats. 
Siffror kommer i tertial 3. 
 

 

 

Titel Beskrivning Kommentar Status 

Uppdrag - Nytt 
reningsverk 

Kalmar Vatten AB får i 
uppdrag att planera för ett 
nytt reningsverk med höga 
ambitioner när det gäller 
rening. 

Kalmarsundsverket-projektet inledde 
sitt arbete med att bland annat ta 
fram gemensam projektorganisation, 
projektplan, tidplan och 
samverkansmål. Startworkshop för 
projektmedlemmarna har genomförts 
digitalt på grund av covid-19. Att 
starta upp ett samverkansprojekt 
som traditionellt bygger på många 
fysiska träffar/workshops initialt, 
under rådande omständigheter har 
varit en utmaning och krävt 
nytänkande och kreativitet för att 
åstadkomma ett fungerande 
arbetssätt. 

• Pandemin har påverkat tid 
och kostnad för projektet, 
dock vet vi ej ännu hur 
mycket. 

• Tidplanen för fas 1 har 
beslutas förlängas. Utökad 
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fas 1 påverkar inte tidplanen 
för när anläggningen ska 
vara driftsatt, den totala 
projekttiden bedöms vara 
densamma. Projektets 
milstolpar är följande: 

• Låst processdesign, ca sex 
månader efter systemval 
2020-10-26 

• Systemhandling, ca fem 
månader efter låst 
processdesign 2021-03-27 

• Detaljprojektering inklusive 
kalkyl, ca sex månader 2021-
09-30 

• Beslut KF, två månader från 
upprättad kalkyl 2021-12-15 

• Byggstart (fas 2), ca två 
månader efter beslut i KF 
2022-02-15 
 

Arbetet med processdesign och 
systemval är utfört och parterna är 
överens om hur systemet för 
reningsverket ska utformas. Så gott 
som alla resurser för fas 1 är 
kontrakterade. I juni 2020 tog 
kommunfullmäktige 
investeringsbeslut gällande 
markberedning av området och detta 
arbete påbörjades i slutet på mars. 
 

Uppdrag - 
Handlingsplan God 
vattenstatus 

Ta fram en 
koncernövergripande 
handlingsplan för att nå 
målet God vattenstatus. 

Handlingsplan för god vattenstatus 
har nu varit ute på både intern- ,och 
nu även, externremiss. 
Handlingsplanen ska upp i KF för 
beslut 31 maj. 
 

 

Uppdrag - 
Förstudie stadsdel 

I dialog med relevanta 
aktörer genomföra en 
förstudie om möjligheten 
att skapa en klimatneutral, 
cirkulär och uppkopplad 
stadsdel där smarta 
lösningar testas, 
exempelvis cirkulärt 
vatten. 

Arbete pågår med framtagande av 
strategier och verktyg för en 
värdebaserad och hållbar utveckling 
av Norrliden. Två dialogmöten har 
skett med andra verksamheter inom 
kommunkoncernen. Målet är att 
presentera en utvecklingsplan för 
samhällsbyggnadsnämnden, vatten- 
och miljönämnden och 
kommunstyrelsens planutskott i juni. 
En inbjudan är utskickad till berörda 
fastighetsägare att delta i projektet. 
 

 

Uppdrag - Plan för 
att utveckla och 
driva odlingar 

Ta fram en långsiktig plan 
och arbetssätt med målet 
att i samverkan med 
föreningslivet utveckla och 

Det visar sig att flera i kommunen 
fått liknande uppdrag. Just nu 
försöker produktionsverksamheten 
hitta skillnaderna mellan 
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driva gröna, trygga och 
trivsamma flexibla 
odlingar tillgängliga för 
fler invånare, som bidrar 
till integration och 
biologisk mångfald. 

samhällsbyggnadskontorets 
uppdrag, kultur- och 
fritidsförvaltningens uppdrag och 
serviceförvaltningens uppdrag. Vid 
ett första möte med 
samhällsbyggnadskontoret ansåg de 
att det är deras uppdrag då det gäller 
utformning och hitta nya platser. 
Produktion håller med om detta. 
 

Uppdrag - Utred 
miljöpåverkan från 
kommunens 
livsmedel 

Utred miljöpåverkan från 
kommunens livsmedel och 
ge underlag för 
kommande målsättningar 
inom området som 
omfattar en helhet 
exempelvis närodlat, 
ekologiskt, klimatsmart, 
minskat matsvinn och 
säsongsanpassning. 

Möte genomfört med miljöstrateg 
samt verksamhetschef för hållbarhet 
och strategi från 
kommunledningskontoret, för att 
lägga upp en strategi för arbetet. 
Nästa steg är att sammankalla till en 
hearing för majoriteten samt berörda 
personer. I hearingen kommer hittills 
avklarade delar att presenteras. Med 
utgångspunkt från de diskussioner 
som förs förväntar sig verksamheten 
att få en grund för kommande 
målsättning och därmed möjlighet att 
påbörja slutrapport av uppdraget. 
Hittills avklarade delar: 

• Omvärldsbevakning 

• Kartläggning av hur 
utvecklingen av måltiden 
sett ut de senaste åren samt 
ett nuläge 

• Beskrivning av de svagheter 
som finns i nuläget i 
kostverksamhetens 
måluppfyllnad 
 

 

Uppdrag - 
Identifiera och 
börja använda 
alternativa 
bevattningsmetoder 

Identifiera och successivt 
börja använda alternativa 
bevattningsmetoder för 
idrottsanläggningar 
utomhus, planteringar och 
andra områden som 
bevattnas för att på så sätt 
minimera 
dricksvattenanvändningen 
i kommunkoncernen. 
 

Första delen av uppdraget är färdigt 
då vi har identifierat och 
kostnadsbedömt alternativa 
bevattningsmetoder. Underlaget är 
samlat i den färdiga rapporten 
Bevattningsalternativ för Kalmar 
kommuns fotbollsplaner, möjligheter 
för ökad hållbarhet. 

 

Uppdrag - 
Klimatpåverkan 
och beräkningar i 
byggnation 

Koncerngemensamt höja 
kompetensen och arbeta 
fram metoder för att 
minska klimatpåverkan i 
byggnaders livscykel samt 
genomföra 
klimatberäkningar för 
nybyggnationer. 

Arbetet har inletts med 
kompetensutveckling för berörda 
inom området klimatpåverkan. 
Utbildning i cirkulärt- och 
klimatneutralt byggande via IVL som 
innefattade: 

• Grundläggande kunskaper 
inom klimatberäkningar, 
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avfallshantering, återbruk 
och återvinning. 

• Utbildning i byggsektorns 
miljöberäkningsverktyg 

• Genomgång av nya och 
kommande lagkrav 
 

Uppdrag - Invasiva 
arter 

Ta fram åtgärdsplaner för 
att motverka och trycka 
tillbaka spridningen av de 
invasiva arterna jätteloka 
och parkslide inom 
kommunen. 
 

Arbete med åtgärdsplan påbörjat.  

    

Ett växande, attraktivt Kalmar 

Kommentar: 

Kalmar kommun har enligt Kommunens invånarregister 70 610 invånare vecka 17. Det 
innebär en folkökning med 227 personer sedan årsskiftet, motsvarande befolkningsökning 
2020 var 204 personer under samma period. 

I takt med en ökad vaccinering mot Covid-19 finns tydliga positiva tendenser kring en 
sommar med ökade antal gästnätter, besökare och evenemang. 

I Löpande Insikt 2020 och tabellrankingen kommuner med över 40 000 invånare, där också 
våra jämförelsekommuner finns med, hamnade Kalmar på plats 2 med ett NKI på 81. Det 
betyder att vi ligger bäst till bland våra jämförelsekommuner i rapporten som blev offentlig i 
april 2021. 

 

Titel Beskrivning Kommentar Bedömning 

Långsiktigt mål - 
Arbetslöshet totalt 

Kalmar ska ha lägre 
arbetslöshet än riket och 
vara topp tre i 
jämförelse med 
"liknande kommuner 
övergripande" enligt 
SCB och våra 
jämförelsekommuner i 
3KVH. 

Kalmar har lägre arbetslöshet än 
Riket och våra 
jämförelsekommuner i 3KVH. 
Kalmars arbetslöshet är 7,8 % och 
det motsvarar 2766 personer som 
är öppet arbetslösa eller i program 
med aktivitetsstöd. Riket ligger på 
8,4 %. 
2021 jämförs Kalmar även med 
ytterligare 6 st kommuner i 
Sverige, Gotland, Karlstad, Piteå, 
Skövde, Varberg och Östersund. I 
jämförelse med dessa kommuner 
så har Kalmar i mars 2021 en 
högre arbetslöshet än samtliga 
utom Karlstad. 
 

 

Långsiktigt mål - 
Arbetslöshet 
utrikesfödda 

Kalmar ska ha lägre 
arbetslöshet för 
utrikesfödda än riket 
och vara topp tre i 
jämförelse med 

Kalmar har inte lägre arbetslöshet 
än Riket men lägre än våra 
jämförelsekommuner i 3KVH. 
Kalmar ligger på 21,6 % och Riket 
på 19,9%. Kalmar har dock sjunkit 
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"liknande kommuner 
övergripande" enligt 
SCB och våra 
jämförelsekommuner i 
3KVH. 

med 0,2 % under den senaste 
månaden. Den genomsnittliga 
arbetslösheten i Riket har stigit 
med 0,8 % på ett år medan den i 
Kalmar har sjunkit med 0,4%. Det 
är en positiv trend att Kalmar 
knappar in på Rikets siffror. 
2021 jämförs Kalmar även med 
ytterligare 6 kommuner i Sverige, 
Gotland, Karlstad, Piteå, Skövde, 
Varberg och Östersund. I 
jämförelse med dessa kommuner 
så har Kalmar i mars 2021 en 
högre arbetslöshet än samtliga 
utom Karlstad. 
 

Långsiktigt mål - 
Trygg kommun 

Kalmar ska vara topp 
tre avseende tryggaste 
kommun i jämförelse 
med "liknande 
kommuner 
övergripande" enligt 
SCB och våra 
jämförelsekommuner i 
3KVH. 

I SKRs ranking Öppna Jämförelser 
Trygghet, säkerhet som 
publicerades i februari rankas 
Kalmar på plats 5 av kommunerna 
i 3KVH, och på plats 6/8 i 
jämförelse med övriga kommuner 
i SCB/SKRs kommungrupp med 
liknande kommuner 
(övergripande nivå) 
I årets mätning (avser 2020) har 
Kalmar tappat 5 placeringar 
jämfört med föregående år. 
Det pågår många 
förbättringsinsatser i olika 
verksamheter men det är ännu för 
tidigt att utvärdera effekten av 
dem. 
 

 

Långsiktigt mål - 
Företagsklimat 

Kalmar ska vara topp 
tre avseende 
företagsklimat i 
jämförelse med 
"liknande kommuner 
övergripande" enligt 
SCB och våra 
jämförelsekommuner i 
3KVH. 

I Löpande Insikt 2020 och 
tabellrankingen kommuner med 
över 40 000 invånare, där också 
våra jämförelsekommuner finns 
med, hamnade Kalmar på plats 2 
med ett NKI på 81. Det betyder att 
Kalmar ligger bäst till bland 
jämförelsekommunerna och 
liknande kommuner i rapporten 
som blev offentlig i april 2021. 
 

 

Långsiktigt mål - 
Attraktiv kommun 

Kalmar ska vara topp 
tre i Sverige att besöka, 
att växa upp, bo och 
åldras i, i jämförelse 
med "liknande 
kommuner 
övergripande" enligt 
SCB och våra 
jämförelsekommuner i 
3KVH. 

Kalmar fortsätter nå höga 
placeringar i olika mätningar och 
undersökningar. Kommunen är 
nominerad som en av "Årets 
Superkommuner" och utsågs till 
3:e miljöbästa 
landsbygdskommun. 
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Långsiktigt mål - 
Bostadsproduktion 
Kalmarhem 

Kalmarhem ska 
producera minst 75 
bostäder per år under 
en rullande 
femårsperiod. 
 

Kalmarhem bedömer att målet 
kommer nås på årsbasis 2021. 

 

Långsiktigt mål - VA-
förnyelse 

Kalmar Vatten ska 
långsiktigt sträva mot 
en VA-förnyelsetid på 
100 år men med hänsyn 
till koncernens totala 
investeringsplanering 
kan volymen vara lägre 
enskilda år. 

När det gäller VA-förnyelse har 
arbeten utförts enligt Kalmar 
Vatten AB:s förnyelseplan. Berga, 
Johannesborg, Fjölebro, Getingen, 
Rinkabyholm och Trillvägen är 
områden där de bytts ut ledningar. 
Förnyelsetakten är under 100 år 
och slutade imponerande på 93 år 
för 2020. Kalmar Vatten AB håller 
fortsatt god framdrift och räknar 
med att  i slutet av året ligger kvar 
på en förnyelsetakt runt 100 år. 
Kalmar Vatten ligger inom VA-
Sverige topp bäst. 
 

 

Långsiktigt mål - 
Markinköp 

Köpa in mer mark 
utifrån kommunens 
långsiktiga behov. 

Tre större förvärv har slutförts och 
lantmäteriförrättningar pågår. 
Dialog med markägare och 
bevakning av "marknaden" sker 
kontinuerligt. 
 

 

Mål 2021 - Bostäder Samlat i 
kommunkoncernen ska 
vi möjliggöra att minst 
500 bostäder kan 
färdigställas varav 
hälften är 
hyresbostäder. 
Kommunen ska i sitt 
planarbete se till att 
minst 50 nya villatomter 
tillförs. 
 

Arbetet och beställning av 
detaljplaner utifrån planutskottets 
prioriteringslista pågår. 
Utbyggnad av infrastruktur, 
vägar, va osv, och 
försäljning/markanvisning av 
mark för bostäder pågår i Fjölebro 
och Snurrom etapp 2. 

 

Mål 2021 - Fler i arbete 
snabbare 

Kommunen ska få fler i 
arbete snabbare. 30 
procent av de som 
lämnar 
etableringsuppdraget 
ska gå till arbete eller 
reguljära studier. 

Snittet för 2020 låg på 30,8 % för 
andelen personer som efter 90 
dagar i etableringen hade gått till 
arbete eller studier. 
För de tre första månaderna 2021 
ligger talen på för januari 29,2%, 
februari 23,1% och mars 36,4%. 
 

 

Mål 2021 - 
Arbetsmarknadsverks
amheten 

Vid avslut hos 
arbetsmarknadsenheten 
ska minst 40 procent av 
deltagarna gå till ett 
arbete på den reguljära 
arbetsmarknaden eller 

AME har klarat målet med att 
minst 40 % av avslutade 
anställningar ska gå vidare till 
arbete eller studier. 
Under 210101–210331 har 43 
anställningar avslutats. Av dessa 
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till studier som kan 
finansieras via 
studiemedel från CSN. 

har 25 % gått till arbete på den 
reguljära arbetsmarknaden och 19 
% till studier som kan finansieras 
via CSN. Totalt har 44 % gått 
vidare till arbete eller studier. 
 

 

Titel Beskrivning Kommentar Status 

Uppdrag - 
Internationella frågor 

Uppdrag att ta fram en 
strategi för internationella 
frågor. 

Remissvar från förvaltningar har 
kommit in. Sammanställning och 
avstämning med majoriteten görs 
under maj. Beslut i fullmäktige 
förväntas innan eller direkt efter 
sommaren. 
 

 

Uppdrag - 
Färdigställ 
verksamhetsområden 

Färdigställ 
verksamhetsområden för 
företag för att möta den 
efterfrågan som finns för 
etableringar i Kalmar. 

Arbete pågår. Delområde Norra 
Flygstaden beräknas vara klart 
hösten 2021. Ytterligare områden 
kommer att projekteras när resurser 
finns. 
 

 

Uppdrag - Utred 
bidrag för enskilda 
vägar 

Genomföra en utredning 
av systemet för bidrag till 
enskilda vägar. 
 

Utredning startad enligt uppdrag.  

Uppdrag - Ny enhet 
för trygghet och 
säkerhet 

Starta en ny enhet för 
Trygghet och säkerhet på 
kommunledningskontoret. 
De interna befintliga 
resurserna ska finnas i 
enheten från januari 2021. 

Verksamheten Trygghet och 
säkerhet bildades den första januari 
2021 med syfte och mål att öka 
tryggheten. En verksamhetschef 
rekryterades och började 1 februari 
2021. Under verksamheten ryms 
kommunens trygghets- och 
larmcentral, säkerhetsskydd och 
informationssäkerhet, 
brottsförebyggande arbete, 
ordningsvakter och den nya 
funktionen aktivitetsledare. 
I februari 2022 kommer det finnas 
en täckning med två ordningsvakter 
i tjänst dygnet runt, året runt. 
Aktivitetsledarens fokus blir att 
verka i de prioriterade områdena 
Norrliden och Oxhagen i nära 
samarbete med socialtjänstens 
förebyggandeteam men även 
kultur- och fritidsförvaltningen. 
 

 

Uppdrag - Larm och 
skyddstjänster till 
TLC 

Alla larm och 
skyddstjänster i 
kommunkoncernen ska 
anslutas till Trygghets- 
och larmcentralen (TLC). 
 

Sedan februari pågår ett arbete med 
att hitta lösningar för att ansluta de 
sista förvaltningarna till Trygghets- 
och larmcentralen. 
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Uppdrag - BoTryggt 
2030 

Utreda förutsättningarna 
för att implementera 
konceptet BoTryggt 2030 i 
planeringsprocessen. 

BoTryggt 2030 med dess checklistor 
för planeringsprocessen finns i 
dagsläget bara tillgänglig i 
pappersformat vilket försvårar 
möjligheterna att systematiskt 
koppla manualen genom hela 
planeringscykeln. En digital version 
förväntas lanseras av Stiftelsen 
Tryggare Sverige under våren 2022. 
I väntan på det digitala verktyget 
har kommunledningskontoret och 
samhällsbyggnadskontoret kommit 
överens om att under våren ta fram 
ett studiecirkelkoncept med 
handboken BoTryggt 2030 och testa 
detta på planenheten m.fl. under 
hösten 2021. 
 

 

Uppdrag - 
Integrations- och 
etableringsstrategi 

Anta och implementera en 
integrations- och 
etableringsstrategi inom 
kommunkoncernen. 

Integrations- och etableringsstrategi 
kommer att presenteras för utskottet 
för integration och arbetsmarknad i 
maj. Därefter kommer strategin att 
gå ut på remiss till förvaltningarna. 
Under hösten kommer strategin att 
lyftas för beslut. 
 

 

Uppdrag - Hyra 
Salvehus och 
utveckla föreningsliv 
vid Kalmar dämme 

Utred möjligheterna till, 
och formerna för, att 
kultur- och 
fritidsförvaltningen hyr 
Salvehuset i syfte att 
utveckla föreningslivet vid 
Kalmar dämme med 
omnejd för mtb-cykel och 
andra friluftslivsdelar. 

Uppdraget är påbörjat med 
förvaltningsövergripande workshop 
hur byggnaden kan användas och 
kopplas till sin omgivning. Nästa 
steg är att inbjuda föreningar till 
diskussion om intresse finns att 
använda byggnaden för föreningsliv 
samt att ta in offert för att belysa 
vilka upprustningskostnader det rör 
sig om. 
 

 

Uppdrag - Ökad 
attraktivitet i 
Oxhagen 

Utred förutsättningarna 
för insatser som bidrar till 
ökad attraktivitet i 
Oxhagen. I uppdraget 
ingår att utreda 
möjligheten till en 
multiarena i Oxhagen. 

En arbetsgrupp har bildats 
bestående av representanter från 
kultur- och fritidsförvaltningens 
verksamheter, 
samhällsbyggnadskontoret och 
serviceförvaltningen. Tillsammans 
har arbetsgruppen påbörjat en 
åtgärdslista med förslag på 
aktiviteter som förvaltningens olika 
verksamheter skulle kunna 
genomföra i Oxhagen. 
Arbetsgruppen har också varit på 
fältbesök i området. 
Rapportering har gjorts till 
majoriteten i mars samt till kultur- 
och fritidsnämnd den 22 april. 
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Uppdrag - Dubbel 
markanvisning 

Genomföra och testa så 
kallad dubbel 
markanvisning. 

Utredningsarbete pågår. Försöker 
hitta lämpliga områden att tillämpa 
uppdraget på. 
 
 

 

Hög kvalitet i välfärden 

Kommentar: 

Under fokusområdet ingår fullmäktigemålen Bästa skolkommun, Bästa 
äldreomsorgskommun, Socialtjänst av hög kvalitet, e-hälsokommun samt 
jämställdhetssäkrad verksamhet. 

Situationen med coronapandemin har gjort att ett flertal planerade aktiviteter och satsningar 
inte har gått att genomföra fullt ut, men det långsiktiga och strukturerade arbetet med 
målarbetet fortgår. 

Under tertial 1 år 2021 har följande verksamheter vid Kultur och fritidsförvaltningen HBTQI 
certifierats: kulturskolan, enheten för idrott och förening, kulturenheten samt kultur- och 
fritidsfilialen Smedjan. 

Dessutom har omcertifiering enligt HBTQI genomförts vid Öppna förskolan och 
Socialförvaltningen. På grund av pandemin har aktiviteterna med att utveckla mötesplatser 
för unga eller äldre hbtqi-personer fått skjutas fram. 

Till fokusområdet hör även uppdragen "Medlemskap i WHO:s äldrevänliga städer" samt 
"Funkisglädje och Funkisfestivalen". Båda dessa uppdrag är uppstartade men gällande 
Funkisfestivalen är det i nuläget osäkert om och hur det blir en slutfinal i Stockholm i 
augusti 2021. 

 

Titel Beskrivning Kommentar Bedömning 

Långsiktigt mål - 
Bästa skolkommun 

Kalmar kommun ska 
bli en av Sveriges 30 
bästa skolkommuner. 

Det långsiktiga utvecklingsarbetet 
fortsätter men ett helt år med pandemi 
börjar påverkar måluppfyllelsen. 
Långvarig hög personalfrånvaro 
påverkar effektiviteten i 
undervisningen och det är svårt att få 
tag i vikarie. Många aktiviteter har 
under långa perioder varit inställda och 
hela situationen sammantaget med 
pandemins effekter ger negativ 
påverkan på måluppfyllelsen. I 
analysen av genomförda elevenkäter 
ser man att elevernas mående också 
påverkas. En tredjedel av eleverna 
svarar att hur de mår har påverkats av 
pandemin och en av sex elever svarar 
att de inte vet med vem på skolan de 
kan prata om de är oroliga på grund av 
pandemin. Uppgifter finns 
sammanställda på enhetsnivå och lokal 
elevhälsa arbetar stödjande. För de 
enheter som önskar stöd i sitt arbete 
finns Mobila teamet som resurs. 
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Långsiktigt mål - 
Bästa 
äldreomsorgskom
mun 

Kalmar kommun ska 
bli en av Sveriges 30 
bästa 
äldreomsorgskommun
er. 

På våra vård- och omsorgsboenden har 
mycket arbete legat på att erbjuda 
sociala aktiviteter för våra 
omsorgstagare både individuellt och i 
grupp. Då vi fortfarande befinner oss i 
en pandemi har det varit en stor 
utmaning men trots detta har många 
olika aktiviteter kunnat genomföras. 
Inom hemtjänsten har arbetet med 
kontinuitetsprocessen fortsatt som 
planerat trots pandemin. Olika 
aktiviteter för att minska 
omsorgstagares ofrivilliga ensamhet 
har skett och tekniska lösningar 
används i detta. Då den årliga 
brukarundersökningen har flyttats fram 
kommer någon mätning inte göras 
förrän i slutet på året och presenteras 
först i maj 2022. 
 

 

Långsiktigt mål - e-
hälsokommun 

Kalmar ska bli årets e-
hälsokommun år 2025. 

Digitaliseringsledare och 
representanter för Socialförvaltningen, 
Omsorgsförvaltningen, Södermöre och 
Kommunledningskontoret har 
identifierat gemensamma områden 
med behov av utveckling för att skapa 
förutsättningar för digitala arbetssätt 
inom området e-hälsa och digitala 
välfärdstjänster. Under 2021 skapas en 
prioriteringsordning för dessa områden 
och utvecklingsarbete påbörjas. 
Under tertialet har en 
prioriteringsordning över nödvändiga 
utvecklingsområden tagits fram. Dessa 
skapar förutsättningar för digitala 
arbetssätt, e-hälsa och digitala 
välfärdstjänster. Arbetet med 
kompetenscentret på SKR har 
intensifierats. Samverkan kring ett par 
välfärdstekniska produkter så som t ex 
digital tillsyn har slutförts. 
Omsorgsförvaltningen och Södermöre 
närmar sig slutet av införandet av 
digital signering av läkemedel. 
 

 

Långsiktigt mål - 
Socialtjänst av hög 
kvalitet 

Socialtjänsten i Kalmar 
kommun ska leva upp 
till 
kvalitetsdimensionern
a kunskapsbaserad, 
effektiv, säker, jämlik, 
individanpassad och 
tillgänglig. 

För att leva upp till en socialtjänst av 
god kvalitet har socialnämnden brutit 
ner målet i sex långsiktiga kvalitetsmål. 
I år har förvaltningen prioriterat 15 
särskilda utvecklingsområden 
kopplade till dessa mål för att fokusera 
utvecklingsarbetet. Utvecklingen följs 
och mäts med indikatorer. Ambitionen 
i de sex långsiktiga målen höjs således 
för varje år. Dessutom finns ett antal 
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övriga indikatorer som syftar till att ha 
koll på utvecklingen snarare än aktiv 
förbättring. 
I alla mål utom det som avser en 
tillgänglig vård och omsorg är 
utvecklingen positiv. Fokus är 
ändamålsenliga och effektiva ledtider. 
Pandemin har i viss utsträckning 
påverkat möjligheterna till utveckling 
inom detta område. Det krävs ett 
omfattande fortsatt förbättringsarbete 
för att minska utredningstid och 
väntetid för att uppnå de högt uppsatta 
ambitioner nämnden har när det gäller 
att vara tillgängliga för de vi finns till 
för. 
 

Långsiktigt mål - 
Jämställdhetssäkra
d verksamhet 

Kommunkoncernens 
verksamhet ska vara 
jämställdhetssäkrad år 
2024, vilket innebär att 
alla verksamheter 
säkerställer att alla 
kvinnor och män, 
flickor och pojkar, 
oavsett bakgrund och 
tillhörighet ges: 

• Likvärdig 
service och 
bemötande 

• Likvärdig 
myndighetsut
övning 

• Likvärdig 
resursfördelni
ng 

• Jämställd 
fördelning av 
makt och 
inflytande 

Det pågår ett aktivt arbete inom i stort 
sett alla förvaltningar. Hur och var 
huvudfokus i arbetet ligger är i hög 
utsträckning baserat på tidigare 
erfarenheter inom området, kunskap 
inom organisationen samt hur den 
ordinarie verksamheten styrs och leds. 
Fokus på styrning och ledning och 
jämställdhetsintegrerad 
verksamhetsplanering och uppföljning 
har kommit längre i en del 
förvaltningar, föregångsförvaltningar 
är ex Kultur och fritid och Södermöre 
som valt att redovisa ett stort antal 
uppföljningsindikatorer inom andra 
målområden könsuppdelat och 
kommer att gå vidare med analys av de 
könsgap som identifierats. 
 
Inom andra förvaltningar sker det 
centrala utvecklingsarbetet i 
invånarnära verksamheter, inom 
utbildningsförvaltningen är de enskilda 
skolorna huvudarena för 
förbättringsarbetet.  Under första 
tertialet har exempelvis ytterligare en 
förskola tilldelats utmärkelsen 
"Jämställd förskola" (Djurängen) och 
förskolan Trollet har ansökt och erhållit 
utmärkelsen för tredje gången. 
Utmärkelsen visar på förskolornas 
strategiska, långsiktiga och hållbara 
jämställdhetsarbete. 
 
Under årets första månad avslutades en 
kommungemensam utbildning i 
jämställdhetsintegrerad budget. En 
utbildning där dela av 
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förvaltningsledningar och 
ekonomiansvariga deltog, som en följd 
av den utbildningen har krav på 
könskonsekvensbedömningar har 
införts i investeringsmallen, och där 
kan redan skönjas en positiv 
utveckling. 
 
Kalmar kommun deltar som 
mentorskommun inom 
jämställdhetsområdet i SKRs arbete 
med modellkommuner, 
adeptkommuner är Karlskrona och 
Karlstad. Under de första månaderna 
har ett lärandetillfälle genomförts och 
från Kalmar kommun deltar företrädare 
från politiken, chefsnivån samt olika 
stödfunktioner. Arena för det lokala 
förbättringsarbetet är 
arbetsmarknadsenheten, där 
förberedelserna är i full gång och 
samtlig personal har fått 
grundutbildning. 
Inom HR-området har beslut fattats om 
att delta i Nyckeltalsinstitutets 
Jämindex. 
 
Ett arbete för att inventera hur arbetet 
bedrivs inom de kommunala bolagen 
har påbörjats och träffar har genomförts 
med presidierna i Destination Kalmar, 
Kalmarhem och Kalmar Vatten. 

 

Titel Beskrivning Kommentar Status 

Uppdrag - 
Medlemskap i 
WHO:s 
äldrevänliga städer 

Utred 
förutsättningarna för 
Kalmar att ansöka om 
medlemskap i WHO:s 
nätverk för 
äldrevänliga städer – 
WHO Global Network 
for Agefriendly Cities 
and Communities 

En sammanställning är gjord över 
vad som formellt krävs av städer 
som är medlemmar i WHO´s 
nätverk för äldre vänliga städer 
(WHO Global Network for 
Agefriendly Cities and 
Communities). De nordiska 
medlemsstäder som kommer att 
kontaktas har identifierats. De 
viktigaste frågorna som återstår att 
besvara handlar om upplevd nytta 
bland nuvarande medlemsstäder 
samt vilka möjligheter kommunens 
förvaltningar ser med ett 
medlemskap. 

 

Uppdrag - 
Funkisglädje och 
Funkisfestivalen 

Kalmar ska under 2021 
bli medlem i 
föreningen 
Funkisglädje och 
därmed bli en av de 

Arbetet har startas upp på central 
nivå i kommunen där det har 
undersökts vad som krävs för att 
Kalmar kommun ska bli medlem i 
föreningen Funkisglädje. På grund 
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kommuner som deltar 
i Funkisfestivalen. 

av pandemin har flera kommuner 
valt att ställa in eller omvandla 
sina deltävlingar (mars 2021) till 
digital form. Det är osäkert om och 
hur det blir en slutfinal i Stockholm 
i augusti 2021. Nästa steg blir att 
kontakta berörda förvaltningar; 
kultur-och fritidsförvaltningen 
samt socialförvaltningen för att 
lägga upp en strategi inför år 2022. 
 
 

Kalmar kommunkoncern som arbetsgivare 

Kommentar: 

I januari beslutades om ett nytt Personalprogram - "Tillsammans" som nu lanseras i 
kommunkoncernen. Det finns ett gediget material för dialog och delaktighet framtaget för att 
nå ut i alla arbetsgrupper. Ett annat arbete som pågår är en översyn och revidering av 
Kalmar kommuns samverkansavtal som vi gör i god anda med de fackliga organisationerna. 

Titel Beskrivning Kommentar Bedömning 

Mål 2021 - 
Medarbetarengagemang 

Kalmar kommuns 
HME-index ska vara 
topp tre i jämförelse 
med "liknande 
kommuner 
övergripande" enligt 
SCB och våra 
jämförelsekommuner i 
3KVH. En enkät 
utvärdera och följer 
kontinuerligt upp 
arbetsgivarpolitiken i 
kommuner och 
regioner med fokus på 
Hållbart 
medarbetarengageman 
(HME). 

Mätningen för Kalmars del görs 
en gång om året och handlar 
om: mål, ledning och 
motivation. Så i nuläget finns 
inget resultat för 2021 att 
redovisa. Den senaste 
mätningen från 2020 hade 
Kalmar ett index på 80 av 100 
(vilket var topp tre). 
Kristianstad och Halmstad 
hade 79. Växjö och Karlskrona 
har inte lämnat resultat för 
2020. 
Kalmar kommun arbetar under 
året med att lansera det nyligen 
antagna personalprogrammet 
och aktiviteter för att öka 
nöjdheten bland medarbetare. 
 

 

Mål 2021 - 
Långtidssjukskrivningar 

Antal 
långtidssjukskrivna 
medarbetare ska 
minska. 

Kommentar: 
HR-verksamheten jobbar nu 
med ett uppdrag för att 
maximalt kunna stödja 
verksamheterna med att sänka 
sjukfrånvaron. 
1. Metod för att akut hantera 
ökande sjukskrivningar samt se 
över hur vi snabbt hantera 
upprepad oklar 
korttidsfrånvaro 
2. Metod för att systematiskt 
arbeta med 
långtidssjukskrivningar genom 
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kartläggning på individnivå 
och konkret plan för varje 
individ. 
3. Metod för att på lång sikt öka 
medarbetarnas frisknärvaro. 
 

Mål 2021 - Utrikesfödda 
medarbetare 

Andelen utrikesfödda 
medarbetare i 
kommunkoncernen 
ska öka för att nå ett 
balanstal mellan 0,8 
och 1,0. 

Balanstalet mäts och redovisas 
endast en gång per år efter att 
vi har fått underlag från SKR 
och då med ett års 
eftersläpning. Siffror för 2020 
väntas i mars 2022. Aktiviteter 
pågår för att kvalitetssäkra 
rekryteringsprocessen, test av 
digitaliserad referenstagning 
samt utbildningar för chefer i 
kompetensbaserad rekrytering. 
 
 

 

Mål 2021 - 
Digitalisering 

Kommunen ska aktivt 
använda digitalisering 
för en hållbar 
utveckling inom 
kommunkoncernens 
verksamheter. 

En positiv aspekt av pandemin 
har varit att den pågående 
digitaliseringen kunnat ske i ett 
hastigare tempo. 
Kommunens fortsatta arbete 
med digitalisering och 
automatisering är en strategisk 
fråga som ska bidra till att 
verksamhet och processer 
effektiviseras och att tjänster 
och service förenklas. 
Under april genomfördes en 
mätning av digital mognad i 
hela kommunkoncernen och 
den uppgår i nuläget till 47%. 
Det är en förbättring på 4% 
sedan 2019. 
 
Arbetet med den nya 
samverkansmodell för 
systemförvaltning fortgår med 
målet att få gemensam och 
enhetlig styrning av samtliga 
system inom Kalmar 
kommunkoncern. Det ska även 
ge ett strukturerat sätt för IT 
och verksamhet att mötas. I 
modellen har även en 
instyrningsprocess för nya 
digitala lösningar skapats och 
tillhörande 
nyttorealiseringsmall. Målet är 
att skapa struktur för nya 
initiativ samt ett ökat fokus på 
beskrivning av förväntade 
effekter. 
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Utvecklingen av e-tjänster har 
fortlöpt, detta med syfte att 
effektivisera det interna arbetet 
samt för att underlätta och öka 
tillgängligheten för invånare i 
kommunen. I snitt hanteras 300 
invånarärenden och 800 interna 
ärenden i veckan via e-tjänster 
(ersatt papper/blanketter). 
Robotisering har införts i flera 
verksamhetsprocesser där 
repetitiva arbetsuppgifter nu 
ersatts av automatiserad 
lösning. 
 
Samarbetet med 
Linnéuniversitetet fortsätter 
inom flera områden. Studenter 
har under året utfört flera 
projektarbeten inom Internet of 
Things, digital mognad samt 
användarvänlighet kopplat till 
e-tjänster. 
 

 

Titel Beskrivning Kommentar Status 

Uppdrag - Våld i 
nära relationer 

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att revidera och 
uppdatera handlingsplanen 
för att förebygga våld mot 
kvinnor i nära relationer (från 
2010). I uppdraget ingår att 
inventera eventuella insatser 
och effektivisera Kalmar 
kommuns arbete ur ett 
arbetsgivarperspektiv. 
 

Under handläggning, 
förslaget färdigställs för 
presentation i maj månad. 

 

Uppdrag - 
Fiberanslutningar 

Säkerställa fiberanslutningar 
till våra externt hyrda lokaler. 

Leveransöverenskommelse 
avseende migrering av 
ADSL till fiberanslutning 
tecknades med Telia då 
projekt påbörjade sin 
planering. Projektet pågår 
enligt planering och 
beräknas vara klart vid 
halvårsskiftet 2021. 
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Väsentliga händelser 
Under årets första månader har pandemin fortsatt påverkat kommunens verksamheter och 
stort fokus har lagts på att begränsa smittspridningen. 

Vaccinering av vård- och omsorgspersonal har skett i egen regi genom samarbete mellan 
omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och 
kommunledningskontoret. Intern och extern information har skapats och spridits via 
kommunens egna kanaler för att begränsa smittspridningen. Kommunikationsenheten har 
även producerat pressmeddelanden och agerat stöd till andra myndigheter för att sprida 
deras information. 

Ett personalprogram har tagits fram med material och verktyg som stöd för arbetsplatserna. 
HR och de fackliga organisationerna har påbörjat ett arbete som ska leda till en revidering av 
Kalmar kommuns lokala samverkansavtal. 

Filmer för att sprida kunskap bland annat om universitetsstaden Kalmar och 
företagsklimatet har producerats och internutbildningar i klarspråk, presentationsteknik och 
internkommunikation planerats. Arbetet med ny digital arbetsplats och en ny version av 
Kalmarappen har startat. 

Att gå från strategi till praktisk vardag inom digitaliseringen pågår inom alla förvaltningar 
och bolag. En gemensam modell av styrning, process- och verksamhetsutveckling med fokus 
på digital omställning är fastställd. Modellen stöttar med behovsanalys, kundresor och 
nyttorealisering för att tydliggöra nuvarande och framtida behov. En digital 
mognadsmätning av kommunkoncernen är utförd under april månad och visar en 
förbättring på 4% i jämförelse med föregående år. 

Kommunkoncernen fortsätter att utveckla e-tjänster för medborgarna. Processerna för olika 
områden kartläggs och utvecklas med medborgarfokus. Antalet användare av tjänsterna 
ökar stadigt. Kalmar kommun är sedan 2017 värdkommun för den regionala samverkans-
organisationen Cesam H, som nu består av åtta kommuner, med målet att tillsammans skapa 
digitala e-tjänster. Kommunkoncernens digitala medarbetare som består av en 
mjukvarurobot har nu automatiserat ytterligare en verksamhetsprocess och därmed frigjort 
cirka 1 000 timmar årligen. 

Samverkansmodellen för system har involverat ytterligare förvaltningar och bolag. Till varje 
system etableras en plan med tid- och aktiviteter för extern och intern digitalisering. 
Planerna innehåller till exempel förbättring av system och verksamhetsprocesser med syfte 
att uppnå mer ändamålsenliga och effektiva system för användare och målgrupper. 

Som ett led i arbetet med att processorientera kommunkoncernens verksamhet, har 
kommunens förvaltnings- och bolagschefer genomgått utbildning i temat ”Ännu bättre 
verksamhet med processorientering” med målet att skapa en genuin förståelse för vad 
processorientering är, varför vi behöver ha ett processorienterat arbetssätt, vilka vinster och 
effekter verksamheten får av det och ledningssystemets roll och betydelse i detta. 
Fördjupande utbildningar i processorientering och processkunskap för kvalitetsledare och 
centrala verksamhetsutvecklare genomförs under maj inför implementeringsuppstart till 
hösten. 

Då vi ser ett tydligt behov av en tydligare långsiktig struktur för kommunkoncernens 
verksamhetsplan, bland annat drivet av målområdena i Agenda 2030, har en uppdaterad 
styrmodell tagits fram inför etableringen av verksamhetsplanen för 2022 med målet att skapa 
bättre förutsättningar att lägga ut långsiktiga mål främst kopplat till identifierade 
utvecklingsområden och som går att mäta och följa över tid. I arbetet ingår också en översyn 
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av paketeringen av vår värdegrund samt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy, med mål att 
definiera en gemensam policy för dessa tre delar. 

Det är fortfarande stor efterfrågan på ny mark för näringslivsutveckling inom blandade 
verksamheter, så det finns behov av att köpa in ytterligare mark. Framför allt sker expansion 
inom branscherna e-handel, industri och logistik. 

Planering och projektering av det nya reningsverket Kalmarsundsverket är inne i en intensiv 
fas. Målet är att presentera en investeringskalkyl till kommunfullmäktige i november och 
som medför beslut om en utökning av Kalmar Vatten AB:s borgensram. 

Uppdraget att genomföra en försäljningsprocess för KIFAB i Kalmar AB pågår. Målet är att 
prospektet, med eller utan HB Telemarken, ska gå ut på marknaden före sommaren. 

Det befintliga bolaget Del-Ta Produktion AB, som är en växtplats för människor som står 
långt ifrån arbetsmarknaden, kommer att delas upp mellan Nybro och Kalmar kommun. 
Arbetet med detta pågår med målet av slutföra delningen under 2021. 

Kommunstyrelse 
Kommunstyrelsen bereder ärenden till fullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut, 
samordnar de kommunala nämndernas verksamhet samt svarar för kommunens ekonomi. 
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet liksom över de 
kommunala bolagen och kommunalförbunden. 

Kommunledningskontoret (KLK) leder och samordnar verksamheten i Kalmar kommun. 
Kontorets huvuduppgifter är bland annat att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar 
kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Strategiska 
och kommungemensamma frågor är prioriterade. 

Väsentliga händelser 

Förvaltningen präglas fortfarande till viss del av effekterna av coronapandemin. 
Brandkårens tillsynsverksamheter är fortsatt påverkade då politiska beslut har fattats att 
inga tillsyner ska genomföras under året. Det pågår under året en förbundsutredning för 9 
kommuner i Kalmar län (Kalmar, Emmaboda, Torsås, Nybro, Mörbylånga, Borgholm, 
Mönsterås, Högsby och Oskarshamn). En första remissversion av utredningsrapport 
förväntas färdig innan sommaren. Enheten för trygghet och säkerhet är nybildad sedan årets 
början och uppbyggnaden av enheten har tagit fart. En ny chef har tillsatts för att organisera 
arbetet. Enheten har hittat och förankrat lösningar för en utökning av 
ordningsvaktsverksamheten. Målet är att i februari 2022 ha dubblerat antalet ordningsvakter 
och då skapat en kapacitet om två i tjänst som täcker hela året dygnet runt. 

Flera av förvaltningens enheter ser över sina processer för att implementera digitaliserade 
arbetssätt. Under 2020 infördes en robot som har automatiserat flera av förvaltningens 
manuella arbeten och digitaliseringsarbetet kommer fortsätta under 2021. Kontaktcenter 
fortsätter sitt arbete med framtagande av chattbot samt utveckling av nya e-tjänster internt 
såväl som externt. 

Ett fortsatt obefintligt flyktingmottagande på grund av pandemin har gjort att flykting och 
integration har ett fortsatt behov att se över sina kostnader. Verksamheten tvingas börja 
omställning av service till lagstadgad verksamhet. 
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Prognos 

Prognosen efter april visar ett överskott om + 20,1 mnkr. Den största positiva avvikelsen 
finns på koncernledningen (+10,0 mnkr) och beror främst på det stöd som staten har 
återbetalat vad gäller extraordinära kostnader under coronapandemin har kommit 
verksamhetsområdet tillgodo samt exploateringsverksamheten som prognostiserar en 
positiv avvikelse om +14,4 mnkr. 

Arbete och välfärd prognostiserar ett underskott om -5,0 mnkr, som beror på ett stoppat 
mottagande av flyktingar till följd av pandemin. Under förra året gjordes en omställning av 
verksamheten för att minska kostnaderna, men efter årets första månader har det visat sig att 
detta tyvärr inte var tillräckligt. Nya anpassningar efter ändrade förutsättningar håller på att 
genomföras, men dessvärre är intäktsbortfallet större än kostnadsminskningarna för året. 
Ekonomienheten gör ett överskott om +0,2 mnkr på grund av lägre övriga kostnader. 
Brandkåren gör ett underskott på tillsynsverksamheten med -0,2 mnkr. 

Gymnasieverksamhetens utfall beror på antalet 16-19-åringar som läser på 
gymnasieförbundet i förhållande till hur många som det budgeterats för. Efter avstämning 
per april är faktiskt antal 16-19-åringar färre än vad de blivit kompenserade för, vilket leder 
till en positiv avvikelse om 0,7 mnkr. 

Investeringsredovisningen uppvisar en prognostiserad avvikelse om +43,8 mnkr som främst 
beror på tidsförskjutningar i projekten. Negativa avvikelser i prognosen uppvisas för 
investeringar i hamnen samt markinköp. 

Samhällsbyggnadsnämnd 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden fullgör också de 
uppgifter som kommunen har enligt lag eller annan författning inom dessa områden. 

Väsentliga händelser 

I 2021 års verksamhetsplan med budget beslutades fyra prioriteringar för 
samhällsbyggnadskontoret. Dessa är attraktiv arbetsplats, digitalisering, kommunens nya 
översiktsplan samt mobilitet. 

Arbetet med gemensamma aktiviteter inom prioriteringen attraktiv arbetsplats har, på grund 
av pandemin, pausats något men nu sker en omstart av arbetet utifrån vad som är möjligt 
med gällande restriktioner. 

Gällande prioriteringen digitalisering fortgår arbetet som planerat och en ny 
digitaliseringsgrupp har startats på förvaltningen. Gruppen som består av medarbetare från 
varje verksamhet ska, tillsammans med verksamheterna, identifiera och arbeta med 
förbättringar kopplat till digitalisering och skapa en bred förankring i hela organisationen. 

Framtagandet av kommunens översiktsplan är ett viktigt verktyg inom fokusområdet Ett 
växande attraktivt Kalmar samt dess underliggande mål. Översiktsplanen ska visa inriktning 
för utveckling av det fysiska samhället och pekar ut hur Kalmar kommun ska växa. Just nu 
pågår full förberedelse för samrådet som ska pågå under maj, juni och juli. En stor utmaning 
är att i pandemitid få till en bred dialog under samrådet. Översiktsplanen beräknas antas i 
slutet av 2022. Det är kommunens första digitala översiktsplan och nu pågår ett intensivt 
arbete med förankring. 

Under tertial ett har arbetet med kommunens mobilitetsstrategi påbörjats. Strategin är ett 
systematiskt planeringsverktyg kallat Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) och till 
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denna kopplas handlingsplaner för de fyra olika transportslagen (gång, cykel, kollektivtrafik 
och bil) samt för gods. I den tydliggörs hur kommunen arbetar med att främja en tillförlitlig, 
säker och attraktiv mobilitet av människor och tjänster, hur mobiliteten skall koppla ihop 
staden, stad- och landsbygd samt i den större arbetsmarknadsregionen mot Karlskrona-
Växjö. 

Prognos 

Till och med första tertialet 2021 finns det mer eller mindre avvikelser inom alla 
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter och helårsprognosen totalt för nämnden visar ett 
underskott på minus 3,7 mnkr mot budget, vilket beror på den påverkan som 
coronapandemin har på nämndens verksamheter. Intäkterna bedöms bli cirka 3,9 mnkr lägre 
på grund av coronapandemin. 

Prognosen för investeringarna för helåret är plus/minus noll mot budget. 

Servicenämnd 
Servicenämnden ansvarar för att det finns ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, 
fastighetsservice, transport och verkstadstjänster samt kost- och lokalvårdstjänster till 
kommunens verksamheter. Nämnden ansvarar även för underhåll av gator, parker och 
grönområden. Hos servicenämnden ligger kommunens upphandlingsverksamhet och 
verksamheten för ställföreträdare. 

Väsentliga händelser 

• Serviceförvaltningen har startat upp ett arbete kring vision och värdegrund som fått 
titeln "tillsammans i serviceförvaltningen". Syfte är att hitta en samsyn kring 
värdegrund och vision i förvaltningens olika verksamheter och målet är att knyta 
samman detta i målarbetet inför 2022. Rätt service och rätt förutsättningar för och till 
kvinnor och män, flickor och pojkar. Serviceförvaltningen ska vara hela Kalmar 
kommunkoncerns självklara val för servicetjänster. 

• Projekten inom kustmiljö fortsätter att få bidrag till olika åtgärder för att främja en 
god vattenstatus i både våra vattendrag och i Kalmarsund. EU-projektet Life SURE, 
som syftar till att utveckla teknik för muddring, fortgår under 2021. 

• Förvaltningens arbete för att motverka nedskräpning fortgår under 2021 med bland 
annat skräpplockardagar och kommunikationskampanj. 

• Flera omfattande renoveringsarbeten pågår till exempel på Oxhagsskolan, i 
Kalmarsundsskolans omklädningsrum och på förskolan Ringdansen. Om- och 
tillbyggnaden av Åbyskolans kök är färdigställd. Förstudier pågår i flera stora 
investeringsprojekt för att klargöra omfattningar och förutsättningar, bland annat 
kvarteret Pumpens arbetslokaler, Topasens förskola, Kalmarsundsskolan, 
Ljungbyholmsskolan, klubbhuset vid Södra utmarken samt Djurängens förskola. 

• Omsättningen för centralförrådet har under året ökat med 38 procent. Den ökade 
efterfrågan består till stor del av skyddsutrustning. Att förse Kalmar kommun med 
ett gemensamt sortiment av arbets- och skyddskläder är ett nytt projekt för i år. 

• På grund av covid-19 har restauranger och träffpunkter inom äldreomsorgen samt 
stor del av daglig verksamhet hållits stängda. Distributionen av kyld mat ökade 
under 2020 till följd av covid-19 och ligger kvar på samma höga nivå. 
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• I skol- och förskoleverksamheten har distansundervisning tillämpats i perioder vilket 
har inneburit minskade livsmedelskostnader även om matlådor har erbjudits till 
eleverna. Även utbudet i serveringen är anpassat för att förhindra smittspridning. 

• Lokalvården har fortsatt mycket extrapersonal med anledning av den pågående 
pandemi. Verksamheten räknar i nuläget med att extra yt-torkning ska upphöra till 
sommaren. 

• 2021 inleddes med att kommunens skyltverkstad gick över till 
produktionsverksamheten från samhällsbyggnadskontoret. 

• Åkeriverksamheten har haft en bra start på året med hög närvaro hos personal trots 
covid -19. Beläggning har under omständigheterna god där arbete med 
vinterväghållning har bidragit. 

Prognos 

Efter april prognostiserar serviceförvaltningen ett underskott på 0,3 mnkr gentemot budget. 
Effekterna av coronapandemin uppskattas till en nettokostnad för nämndens verksamheter 
på totalt 1,3 miljoner kronor vilket är inräknat i prognosen. 

• Fastighet prognostiserar ett överskott på 2,0 mnkr till stor del på grund av vakanta 
tjänster. 

• Inköpsverksamheten som innefattar kommunens centralförråd och 
upphandlingsverksamhet, visar ett underskott på 0,8 mnkr på grund av tillsatta 
tjänster utöver budget. 

• Kostverksamheten redovisar ett överskott på 0,5 mnkr. Covid-19 har inneburit lägre 
försäljning då catering minskat och restauranger varit stängda. Detta har 
resultatmässigt vägts upp av lägre vikarie- och livsmedelskostnader bland annat på 
grund av lägre barn- och elevantal samt minskat salladsutbud. 

• Lokalvården har tillsatt extraanställningar i spåren av covid-19, vilket gör att 
verksamheten beräknar ett underskott på 1,6 mnkr. 

• Transport redovisar ett underskott på 0,3 mnkr beroende på konsultkostnader i 
samband med uppstart av ett mellanlager för masshantering. 

• Central ledning och stab samt produktion redovisar ett resultat i nivå med budget. 

Investeringar beräknas ge att överskott mot budget med 7,2 mnkr varav 6,3 mnkr gäller 
fordon och maskiner. 

Kultur-och fritidsnämnd 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet, 
inklusive bibliotek, fritidsgårdar, kultur-, idrotts- och föreningsverksamhet, kulturskola, 
ungdomshuset UNIK, kultur- och fritidsfilialer och Äventyrsbadet. 

Väsentliga händelser 

Den enskilt viktigaste händelsen för verksamheten är att coronapandemin har fortsatt och 
starkt påverkat förutsättningarna för alla våra verksamheter. Mycket har fått ställas om till 
digitala lösningar och öppna verksamheter ha haft begränsningar i antalet besökare utifrån 
pandemilagen. 
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Biblioteken har startat digitala språkcaféet i samarbete med övriga bibliotek i länet och 
organisationen Hej Kompis. IT-hjälpen har utökats till tre gånger i veckan även om det just 
nu på grund av pandemin endast sker som telefonsupport och inte fysisk hjälp på plats. 
Digitala bokcirklar och bokhäng är också aktiviteter som pågår och biblioteket har under 
våren även startat Youtube-kanal. 

Ett ytterligare anslag om 2,5 mnkr har mottagits av kommunfullmäktige för att delas ut som 
utökade föreningsstöd under våren 2021. Nyttjandegraderna av, och därmed intäkterna för, 
förvaltningens anläggningar har minskat dramatiskt mot föregående år, men framför allt vid 
jämförelse med 2019. Det gäller på både kultur- och idrottssidan. 

Förvaltningen har under våren haft utmaningar med isytorna där den tillfälliga ytan i 
Brännarhallen vid varmare väder har varit svår att hålla kvalité på. Därtill ska läggas att vi 
akut fick stänga ner träningsishallen då det identifierats brister i takkonstruktionen. 
Stängningen påverkade föreningslivet och till exempel fick Kalmar HC spela sin sista 
hemmamatch för säsongen i Nybro ishall. En utredning av omfattningen på arbetet för att 
återställa hallens säkerhet håller på att färdigställas. 

Ett projekt om att förlägga en wakeboardbana vid Långviken pågår och under tertial ett har 
investeringsbidrag beviljats föreningen. I skrivande stund genomförs ett frivilligt 
bygglovsförfarande för att få till stånd banan. 

Prognos 

Prognosen för kultur- och fritidsnämnden visar på ett större underskott om cirka -4,0 mnkr. 
Detta är i sin helhet effekter av pandemin. Stora intäktsbortfall har uppstått för familjebadet, 
teatern, fotbollsarenan samt övriga idrottsanläggningar. 

Årets investeringsbudget har inga reserver och är därmed känslig för överdrag. Detta ser vi i 
ett av projekten, LED-ramper i Kalmar Sportcenters A-hall. Detta projekt är dock ett 
"räntabelt" projekt där kapitalkostnaderna ska betalas av nyttjarna. 

Nämnden kommer att försöka få medel kvar i ett eller flera projekt som kan balansera 
underskottet. 

Utbildningsnämnd 
Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem 
samt det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar (förskoleklass, grundskola och 
särskola). Inom utbildningsnämndens ansvarsområde finns 18 förskolor och 17 grundskolor. 
Nämnden har även tillsynsansvar för fristående förskolor i kommunen. 

Väsentliga händelser 

Under förra våren förbereddes bland annat följande saker, så att arbetet med dem har 
kunnat fördjupas under läsåret 20/21: 

• Ett steg på vägen har tagits mot delade tjänster mellan förskolan och fritidshemmet 

• Biträdande lärare 

• Vi kommer att följa en lärare som från terminsstart har bestämt vägen för att höja en 
elevgrupps betyg med minst ett steg under en termin 

• Kompetensförsörjningsstrategi för rektorer kommer att beredas och utvecklas 

• Tankar om mer av fritidshemmets tid till läsning och matematik har tagit form och en 
projektgrupp har börjat konkretisera dem 
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• Första steget kring samlad idé för särskilda undervisningsgrupper är taget 

Prognos 

Nämndens ekonomi är i balans, prognosen ger ett överskott på 2,2 mnkr. 

• Fritidshemsverksamheten ger underskott på grund av att antal elever minskar mot 
budget. Ett större antal uppsägningar av platser än tidigare ses nu i början av 2021, 
främst bland de äldre barnen (åk 4-6). Uppsägningarna beror troligen delvis på 
pandemin. 

• Förskoleverksamheten har också färre barn än budget. En del förskolor ser 
fortfarande att vårdnadshavarna verkar skjuta på inskolningarna, beroende på 
pandemin. På förskolorna kan man lättare parera det lägre antalet genom att justera i 
personalstyrkan och på så sätt få en reell kostnadsminskning. 

• På fritidshemmen är det svårare då dessa personer ofta arbetar även i förskoleklass 
eller grundskola, dvs man kan inte ta bort t.ex. 3 x 30% tjänster på fritidshemmet utan 
lösningen får ofta hittas på annat sätt. Övriga verksamheter ger överskott eller har 
balans mot budget. 

• Prognosen visar ett överskott för grundskoleverksamheten inklusive förskoleklass. 

• Centralt ligger ett underskott för ökade städkostnader på grund av pandemin på -4 
mnkr. 

Socialnämnd 
Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har avseende; 

• stöd och service till personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar 
samt hälso- o sjukvård inom detta verksamhetsområde 

• individ- och familjeomsorg såsom missbruks- och beroendevård, ekonomiskt bistånd, 
sociala barn- och ungdomsvård inom detta verksamhetsområde 

• familjerätt 

• mottagande av ensamkommande barn 

• tillstånd och tillsyn för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

Väsentliga händelser 

Socialförvaltningens arbete har påverkats kraftigt av coronapandemin. Stort fokus har lagts 
på att göra anpassningar i verksamheterna för att på bästa sätt upprätthålla god kvalitet och 
uppfylla socialnämndens mål och lagkrav utifrån de förändrade förutsättningarna som 
epidemin orsakar. Under första tertialet har planering och genomförande skett av 
vaccinationer, både av brukare och personal. 

Antalet orosanmälningar tenderar att öka. I Kalmar har ökningen varit större än det 
nationella snittet. Den genomsnittliga ökningen har legat på ungefär tio procent. Mellan år 
2019 och 2020 ökade dock orosanmälningarna med 14 procent och tendensen har fortsatt 
under första tertialet. De största ökningarna gällde föräldrars omsorgsbrister och/eller våld i 
nära relationer. 

Andelen barn och unga med psykiatriska tillstånd såsom depression, ångest och 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ökat över tid. Konsekvenserna blir att 
traditionella familjehem får allt svårare att hantera problematiken hos dessa barn. Verktyg 
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saknas även inom vård på hemmaplan vilket innebär att alltfler institutionsplaceringar sker 
för denna grupp. 

Inom funktionsstöd vuxen har en ny gruppbostad, Södra Långgatan, startats upp. Kalmar 
kommun är en inflyttningskommun som ökar sin folkmängd varje år vilket bl.a. innebär att 
behovet ökar av insatser för personer med funktionsnedsättning. 

Satsningar fortsätter för är att digitalisera och tillgängliggöra socialtjänstens tjänster mot 
medborgarna för en enklare vardag. Nya e-tjänster, för medborgare men även interna e-
tjänster har utvecklats och tagits i bruk under första tertialet. 

Prognos 

Prognosen för socialnämnden efter april visar ett överskott med +1,8 mnkr. Pandemin 
påverkar flera verksamheter och medför ökade kostnader för personal, 
smittskyddsutrustning och vaccinationer. Samtidigt minskar vissa kostnader när 
verksamheterna fortsatt ställer om för att minska smittspridning, och en del ny verksamhet 
blir framflyttad. Stor osäkerhet råder kring vilka effekter pandemin får på socialnämndens 
verksamheter på längre sikt. 

Arbetet fortsätter med att implementera processorienterat syn- och arbetssätt för att få ökat 
fokus på individens behov i centrum, flödesorientering samt medarbetarstyrt ständigt 
förbättringsarbete. Inom flera processer syns positiva effekter, både på kvalitet och ekonomi. 

Omsorgsnämnd 
Omsorgsnämndens verksamhetsområden är socialtjänst (SOL) och hälso- och sjukvård (HSL) 
avseende: 

• Socialtjänstens insatser i form av hemtjänst och vård- och omsorgsboende 

• Övriga insatser för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt 

• Uppföljning och tillsyn av nämndens beslutade insatser om vård och omsorg oavsett 
utförare 

• Hälso- och sjukvård inom omsorgsnämndens verksamhetsområde i enlighet med 
kommunens ansvar i hälso- och sjukvårdslagen och i överensstämmelse med det 
avtal som är upprättat med landstinget samt enligt skriftlig överenskommelse med 
socialnämnden. 

• Under omsorgsnämnden redovisas även kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar 
län (KHS). KHS har i uppgift att tillhandahålla och recirkulera hjälpmedel inom 
Kalmar län. 

Väsentliga händelser 

Årets första månader har övervägande handlat om den pandemi som vi befinner oss i. 
Verksamheten har anpassats efter rådande förutsättningar. Nu har samtliga av de 
omsorgstagare som önskat fått sina två vaccineringar. Även en stor del av personalen har 
tilldelats en första spruta och en andra spruta för dessa är nu på gång. Alla verksamheter har 
påverkats av den situation som råder och smitta på våra boenden har gjort att vi vid ett 
flertal tillfällen har tvingats gå ut med avrådan till allmänheten att avstå från att besöka sina 
anhöriga. Träffpunkter och dagverksamhet är stängda sedan i mars 2020. Grundläggande 
verksamhet prioriteras. Smitta, smittspårning, vaccination och sjukfrånvaro efter vaccination 
gör situationen ansträngd i teamen. Även ledning och administration har fått prioritera 
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arbete efter rådande förutsättningar. Coronaboende på Björkenäsvägen är i drift även om 
beläggningen är låg. 

Under våren kommer etapp 2 i renovering och ombyggnad av omsorgsboendet S:t 
Kristoffers väg (tidigare kallat Oxhagshemmet) att avslutas. Korttidsverksamheten kommer 
att börja arbeta enligt nytt arbetssätt. I samband med detta kommer platserna att minska från 
48 till 43. Uppstart efter etapp 2 på S:t Kristoffers väg samt det nya arbetssättet på korttid 
kommer att föranleda extra kostnader. Dessa är av engångskaraktär och följes nogsamt. 

Hemtjänsttimmarna fortsätter att öka. Antalet omsorgstagare med LOV ligger stabilt strax 
över 43 till antalet. 

KHS har sedan årsskiftet tagit över sänghanteringen i egen regi. Denna utfördes tidigare av 
externa aktörer. 

Prognos 

Omsorgsförvaltningen och KHS prognostiserar i detta mycket osäkra läge tillsammans och 
var för sig budget i balans. 

Omsorgsförvaltningen har fortsatt stort fokus på att hantera coronapandemin. Obudgeterade 
personalkostnaderna för Björkenäsvägen beräknas till ca 6,5 mnkr. Lokalkostnaderna 
prognostiseras till ca 1,0 mnkr över budget beroende på hyra för Björkenäsvägen och 
dubbelhyra i samband med flytt från Norrlidshemmet till S:t Kristoffers väg. 
Kapitaltjänstkostnaderna kommer ej upp i budgeterad nivå beroende på att investeringar 
görs något senare under året än planerat. För att hålla budget i balans på förvaltningen 
behöver grundläggande verksamhet prioriteras. 

Kostnaderna för pandemin prognostiseras i detta mycket osäkra läget till upp emot 38,0 
mnkr. Då endast grundläggande verksamhet kan prioriteras beräknas kostnaderna för 
ordinarie verksamhet att minska och resurser förs över för att hantera pandemin, som i sin 
form ersätter ordinarie verksamhet. Utvecklingen av kostnaderna för pandemin är mycket 
osäkra. Vi vet ej i vilken takt vaccinationerna kommer att ske under året eller i vilken 
utsträckning vi kommer att återgå till förutsättningarna som gällde innan pandemin. 
Utvecklingen kommer att följas mycket nogsamt. 

Pågående aktuella investeringar är inventarier och utrustning i samband med renoveringen 
av omsorgsboendet S:t Kristoffers väg. Aktiviteter planeras för utbyte av lås, larm samt 
klimatanpassningar och det beräknas ett utfall i enlighet med budget. 

Södermöre kommundelsnämnd 
Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för de uppgifter som kommundelen har gällande 
stöd, omsorg och vård till äldre. Nämnden ansvarar också för kommundelens verksamhet 
inom förskola, fritidshem samt förskoleklass och grundskola. Södermöre 
kommundelsnämnd ansvarar för kommundelens kultur- och fritidsverksamhet så som 
fritidsgård "Södermöre för alla", bibliotek och föreningsdrivna anläggningar. Södermöre 
kommundelsnämnd verkar för demokratiutveckling genom närhet mellan invånare och 
politiker. 

Väsentliga händelser 

Pandemin fortgår under år 2021 och personalläget har stundvis varit ansträngt på flera 
enheter vilket skapat en trötthet hos både pedagoger och omsorgspersonal. Lärare har fått 
täcka upp för kollegor som är frånvarande då det också visat sig svårt att knyta vikarier i 
verksamheten. 
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Det nyrenoverade biblioteket i Påryd har invigts under våren, dock har biblioteket inte 
kunnat hålla öppet för allmänheten på grund av pandemin. Renoveringen innebar att 
biblioteket fick ny, flexibel inredning och en attraktiv biblioteksmiljö samt att det är mer 
tillgängligt för besökare med rullstol, rullator och barnvagnar. 

Projekteringen av tillbyggnaden av Ljungbyholmsskolan har påbörjats under år 2021 med 
förhoppning om att byggnationen kan starta senare i år. Ombyggnation av Hagbyskolan 
kommer att ske under året där befintlig byggnad görs om för att skapa fler klassrum. 

Prognos 

Södermöre kommundelsnämnd prognostiserar efter april 2021 ett underskott om 1,0 mnkr 
jämfört med budget. Södermöre kommundelsnämnd prognostiserar 3,3 mnkr i ökade 
kostnader till följd av pandemin. 

Det största underskottet finns inom den pedagogiska verksamheten som prognostiserar ett 
underskott om 1,3 mnkr. Prognostiserat underskott återfinns också inom kultur- och 
fritidsverksamheten om 0,3 mnkr. Underskotten kompenseras med prognostiserat överskott 
för kommundelskontor och nämnd med 0,6 mnkr. Äldreomsorgsverksameten prognostiserar 
budget i balans. 

Den pedagogiska verksamhetens prognostiserade underskott utgörs av att 
personalkostnaderna överstiger budgeterad nivå. Underskottet utgörs delvis av kostnader 
för vikarier samt övertid hänförbara till pandemin. Enligt de enheter med underskott finns 
många elever med stora behov, vilket medför en högre personaltäthet för att kunna möta 
dessa behov, samtidigt som det tilläggsbelopp som söks för dessa elever endast täcker delar 
av kostnaden. Vidare finns det enheter med små klasser, vilket kräver mer personal än vad 
det finns utrymme för enligt budgeterad nivå. 

Den ekonomiska prognosen efter april gällande investeringar visar överskott jämfört med 
budget om 3,2 mnkr. Överskottet beror delvis på att tillbyggnaden av Ljungbyholms förskola 
inte kommer att färdigställas under 2021. 

 

Finansiell analys 

 

Analysen av finansiella risker omfattar, utöver kommunen, de kommunala hel- och delägda 
bolagen som har extern finansiering genom kommunal borgen och kommunens andel av 
förbunden. För att begränsa och kontrollera de finansiella riskerna i kommunkoncernen har 
varje juridisk person, som har lån, en beslutad finanspolicy. 
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Finanspolicyns mål är att säkerställa betalningsförmåga på kort och lång sikt samt minimera 
räntekostnaderna i förhållande till risk. Grunden för en god låneplanering är att göra 
prognoser över kassaflöden, både kortsiktiga och mer långsiktiga. Dessa prognoser är en 
förutsättning för att kunna se till att upplåning och placering sker på lämpliga räntenivåer 
och löptider. 

För kommunkoncernens, där kommunen har en ägarandel över 50 procent, finns ett 
gemensamt koncernkonto där det görs veckovisa uppföljningar och prognoser över 
likviditetsflödena. På koncernkontot finns en samlad kredit om 400,0 mnkr och som vid 
behov kan utökas med ytterligare 200,0 mnkr. Prognoserna över likviditetsflödena sträcker 
sig löpande cirka ett år framåt och används för att dels följa behovet av medel under 
perioder, dels för bedömning av behovet av nyupplåning. 

För kommunkoncernens, där kommunen har en ägarandel över 50 procent, görs också en 
simulering av framtida räntekostnader på samma grunder. Sedan tidigare finns en 
framtagen modell med räntemarknadens analyser av framtida räntor. Denna analysmodell 
utgår dels från räntemarknadens implicitkurvor, det vill säga marknadens tro om 
ränteutvecklingen, dels från Kommuninvests prislista över marginalerna på de olika 
löptiderna. 

Omsättning av lån, nyupplåning och amortering 

Under perioden har kommunen varken omsatt något lån eller genomfört någon 
nyupplåning. De helägda kommunala bolagen har under perioden omsatt 300,0 mnkr och 
totalt haft en nyupplåning på 259,0 mnkr, som är kopplad till pågående investeringsprojekt 
enligt plan. Kommunkoncernens delägda bolag Kalmar Öland Airport AB har under 
perioden varken omsatt något lån eller genomfört någon nyupplåning, men däremot 
amorterat 0,6 mnkr på befintliga lån. Förbunden har under perioden varken omsatt något lån 
eller genomfört någon nyupplåning. 

Genomsnittlig ränta och räntekänslighet 

Den genomsnittliga räntan för perioden är för kommunen 0,01 procent lägre jämfört med 
2020 och den genomsnittliga räntan per 30 april är densamma som 31 december 2020. För 
koncernen är den genomsnittliga räntan för perioden 0,15 procent lägre jämfört med 2020 
och den genomsnittliga räntan per 30 april är 0,05 procent lägre jämfört med 31 december 
2020. 

Gröna lån 

För att uppmärksamma och driva på miljöarbetet har kommunkoncernens hel- och delägda 
bolag (med kommunal borgen) och kommunen fortsatt att arbeta med att öka antalet 
hållbara investeringar, som kan finansieras med gröna lån. 

Ett grönt lån är projekt som: 

• minskar klimatförändringar 

• främjar hållbar miljö 

• skapar klimatanpassningsåtgärder. 

Projekten, som finansieras via Kommuninvest, bedöms av en miljökommitté med 
miljöexperter från kommuner, regioner samt organisationen Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR). Finansiering med grönt lån, via Kommuninvest, innebär också lägre ränta 
på lån med löptider över tre år. Per 30 april var 39 procent av kommunens skuldportfölj 
finansierad med gröna lån och motsvarande för kommunkoncernens hel- och delägda bolag 
(med kommunal borgen) var 42 procent. För kommunkoncernen totalt (hel- och delägda 
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bolag och kommunen) är andelen gröna lån 42 procent av skuldportföljen och motsvarar 2 
009,0 mnkr. Totalt har kommunkoncernen (hel- och delägda bolag och kommunen) 
ytterligare cirka 362,4 mnkr godkända gröna projekt som kan användas vid nyupplåning 
eller vid omsättning av lån. 

Ränterisk och refinansieringsrisk 

Ränterisken mäts i form av genomsnittlig återstående räntebindningstid, vilken avgör hur 
snabbt en ränteförändring får genomslag i resultatet. Enligt kommunens finanspolicy finns 
krav på låg risk och att lägsta möjliga finansieringskostnad erhålls vid upplåning och 
omsättning av lån. För att begränsa ränterisken är kommunens strävan att den 
genomsnittliga räntebindningstiden ska vara minst ett år och högst tre år. Vid periodens slut 
har 31,7 procent av kommunens skuldportfölj en räntebindningstid om ett år eller kortare 
och den genomsnittliga räntebindningstiden är 3,02 år. Den genomsnittliga 
räntebindningstiden är något över den önskvärda nivån på högst tre år, vilket främst beror 
på att vid omsättning av ett lån under 2020 gjordes ett medvetet val av längre löptid med 
anledning av det förmånliga ränteläget. 

I kommunkoncernens skuldportfölj är den genomsnittliga räntebindningstiden 3,91 år för 
perioden. Andelen lån där räntan förfaller inom ett år eller kortare är 19,9 procent (973,9 
mnkr) av den totala låneskulden 4 895,5 mnkr. 

 

Refinansieringsrisken, det vill säga kapitalbindningstiden, utgörs av risken att stora delar av 
lånen förfaller inom samma tidsperiod. För att begränsa finansieringsrisken, det vill säga att 
ha tillgång till likvida medel, strävar kommunen efter att den genomsnittliga löptiden som 
återstår ska vara minst 1,5 år. Vid periodens slut har 31,7 procent av kommunens 
skuldportfölj en kapitalbindning om ett år eller kortare och den genomsnittliga 
kapitalsbindningstiden är 3,02 år. I kommunkoncernens skuldportfölj har 19,1 procent (936,4 
mnkr), en kapitalbindning om ett år eller kortare och portföljens genomsnittliga 
kapitalbindningstid är 3,95 år. 
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Prognos 
Driftredovisning  

Belopp i mnkr 
Prognos 

helår 2021 
Budget helår 

2021 Avvikelse 

Kommunstyrelsen totalt -712,3 -732,4 20,1 

- varav kommunledningskontoret -390,4 -395,4 5,0 

- varav överförmyndarnämnden -11,1 -11,1 0,0 

- varav exploateringsverksamhet 27,7 13,3 14,4 

- varav gymnasieverksamhet -338,5 -339,2 0,7 

Kommunens revisorer -2,7 -2,7 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnden -44,8 -41,1 -3,7 

Servicenämnden totalt -237,5 -237,2 -0,3 

Kultur- och fritidsnämnden -214,0 -210,1 -4,0 

Utbildningsnämnden -1 155,8 -1 158,0 2,2 

Omsorgsnämnden -769,0 -769,0 0,0 

Socialnämnden -879,1 -880,9 1,8 

Södermöre kommundelsnämnd -244,0 -243,0 -1,0 

Summa nämnderna -4 259,4 -4 274,5 15,1 

Belopp i mnkr 
Prognos 

helår 2021 
Budget helår 

2021 Avvikelse 

Finansförvaltningen, del av -57,9 -47,4 -10,4 

Jämförelsestörande poster 14,7 0,0 14,7 

Verksamhetens nettokostnader -4 302,5 -4 321,9 19,4 

Skatteintäkter totalt 4 435,4 4 327,8 107,6 

- varav skatteintäkter 3 443,0 3 357,3 85,8 

- varav generella statsbidrag och kommunal utjämning 992,4 970,6 21,8 

Verksamhetens resultat 132,9 5,9 127,0 

Finansiella poster 36,6 33,9 2,7 

- varav finansiella intäkter 44,5 47,2 -2,7 

- varav finansiella kostnader -7,9 -13,3 5,4 

Resultat efter finansiella poster 169,5 39,8 129,7 

Extraordinära poster (netto) 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 169,5 39,8 129,7 

 

Prognosförutsättningar 

Coronapandemin har medfört förändrade förutsättningar för prognosläggandet. Pandemin 
medför effekter för såväl de samlade intäkterna från skatter, utjämning och generella 
statsbidrag som för verksamheternas nettokostnader. 

Nämnderna 

Nämndernas samlade prognostiserade budgetavvikelse är ett överskott gentemot budget på 
15,1 mnkr. Positiv budgetavvikelse i prognosen lämnas av kommunstyrelsen, 
utbildningsnämnden och socialnämnden. En prognos i enlighet med budget lämnas av 
omsorgsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden, kultur- och 
fritidsnämnden samt Södermöre kommundelsnämnd redovisar negativa budgetavvikelser i 
helårsprognosen. De negativa budgetavvikelserna beror i huvudsak på ökade kostnader och 
minskade intäkter till följd av coronapandemin. Närmare orsaker redovisas under avsnittet 
Prognos för effekterna av coronapandemin nedan. Rensat för effekterna av pandemin visar 
samtliga nämnder positiva prognoser eller ett bedömt utfall i enlighet med budget. 
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Finansförvaltning, övriga poster 

Posten "Finansförvaltningen, övriga poster" innehåller främst pensionskostnaderna och de 
centrala anslagen för löneökningar och kompensationer för ökade hyror och 
kapitaltjänstkostnader. 

Vid den årliga översynen av RIPS (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) i april 
beslutades om reviderade livslängdsantaganden för kommunsektorn. Konsekvensen av ett 
antagande om längre livslängd är stigande en stigande pensionsskuld och 
pensionsavsättning. Det innebär en ökad belastning på såväl resultatet med högre kostnader, 
som på de finansiella nyckeltalen såsom soliditeten då den totala pensionsförpliktelsen blir 
större. 

De totala pensionskostnaderna väntas ge en negativ budgetavvikelse med 14,1 mnkr. Det 
utgår från den prognos som pensionsförvaltaren lämnade per den siste april och som beaktat 
de förändrade livslängdsantagandena i RIPS. Den kan jämföras med februariprognosen som 
indikerade en positiv budgetavvikelse på 1,9 mnkr, vilket byggde på den prognos som 
pensionsförvaltaren lämnade vid årsskiftet. Det är främst förändringen av 
pensionsavsättningen som förändrats och innebär en negativ budgetavvikelse med 12,4 
mnkr. 

Övriga centrala poster bedöms samlat få ett utfall som ger 3,7 mnkr högre kostnader än 
budgeterat. Den vid årsskiftet införda sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga beräknas 
ge en positiv avvikelse med 3,8 mnkr. Anslagen för löneökningar har en negativ avvikelse 
med 6,4 mnkr då utfallen i avtal och förhandlingar blev högre än budgeterat. Anslagen för 
ökade hyror och kapitaltjänstkostnader samt avstämning av resursfördelningssystem 
bedöms ge en positiv avvikelse mot budget med 6,3 mnkr beroende på färre barn och elever 
än budgeterat. 

Samlade intäkter från skatt, utjämning och generella statsbidrag 

Utifrån SKRs senaste prognos om skatteunderlagets utveckling för 2021 blir den samlade 
intäkten från skatter, utjämning och generella statsbidrag 107,6 mnkr högre än budgeterat. 
Det beror främst på en ytterligare uppreviderad prognos för skatteunderlagstillväxten för 
åren 2021-2022. Pandemins andra våg minskade inte antalet arbetade timmar under slutet av 
2020 i den utsträckning som man tidigare räknat med. Även utvecklingen under andra 
halvåret 2021 förväntas bli stark. En annan bidragande orsak är att antalet invånare i 
kommunen var fler per den förste november föregående år än vad som budgeten utgick från 
baserat på den senaste befolkningsprognosen. 

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster utgörs i huvudsak av realisationsvinster på sålda 
anläggningstillgångar såsom fastigheter och fordon. Bedömningen är att reavinsterna 
kommer uppgå till 14,7 mnkr. Främsta poster utgörs av Visiret med 6,2 mnkr och Ingelstorp 
med 5,2 mnkr. 

Finansiella intäkter och kostnader 

För de finansiella intäkterna och kostnaderna samlat är prognosen en positiv avvikelse med 
2,7 mnkr. Intäkterna från borgensavgifter väntas bli 2,7 mnkr lägre än budget på grund av 
lägre upplåning. Räntekostnaderna väntas bli 5,4 mnkr lägre än budgeterat. 

Total prognos 

Den totala prognosen för årets resultat är 169,5 mnkr, vilket är 129,7 mnkr högre än det 
budgeterade resultatet på 39,8 mnkr och 43,3 mnkr högre än föregående prognos efter 
februari. 
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Prognos för effekterna av coronapandemin 

 

Coronapandemin påverkar kommunens ekonomi på flera sätt. Ännu är det svårt att 
överblicka de totala ekonomiska konsekvenserna, men det står fullt klart att såväl intäkter 
som kostnader påverkas i hög grad. Under 2020 minskade skatteintäkterna med 48,7 mnkr 
jämfört med budget, vilket i stor utsträckning berodde på konjunkturnedgången i 
pandemins spår med ökande arbetslöshet, permitteringar och färre arbetade timmar i 
samhället. Nämndernas nettopåverkan bedömdes till -34,3 mnkr. Staten kompenserade 
kommunsektorn med kraftigt höjda generella statsbidrag som för Kalmars del uppgick till 
130,3 mnkr. Den bedömt samlade resultateffekten av pandemin blev därmed ett plus på 47,3 
mnkr. 

Även under 2021 görs en bedömning av pandemins samlade ekonomiska effekter. 
Osäkerheten är stor och det finns inget övergripande scenario för den kommande 
utvecklingen under året att förhålla sig till. Varje nämnd och verksamhet har därför utgått 
från sina egna förutsättningar och de antaganden och planering man har i respektive 
verksamhet. Nämndernas samlade prognos är nettokostnader uppgående till 58,4 mnkr, 
vilka specificeras i nedanstående tabell. 

För de samlade skatteintäkterna görs bedömningen att förändringen gentemot budget inte 
direkt kan härledas till coronapandemin. När budgeten för 2021 lades var samhället mitt i 
pandemin och dess effekter redan medtagna i konjunkturberäkningarna. Därmed sätts 
påverkan på skatteintäkterna till noll. 

Nivån på de extra statsbidragen är lägre 2021 än under 2020 men utgör ändå betydande 
belopp jämfört med de statsbidrag som var beslutade eller aviserade innan pandemins 
utbrott. De uppgår till 58,9 mnkr och då är avräknat de ökade statsbidrag som aviserades 
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redan i januariöverenskommelsen. Då aviserades en ökning i jämn takt under 
mandatperioden vilket brukar uttolkas som 5 mdkr årligen varav 3,5 mdkr till kommunerna 
och resterande till regionerna. Under 2021 har hittills inte tillkommit några beslut om 
ytterligare generella statsbidrag än de som beslutades under 2020. 

Nettopåverkan på resultatet i denna prognos är därmed positiv med 0,5 mnkr, att  jämföra 
med 3,0 mnkr i prognosen efter februari. 

 

 

 

Nedbrutet per nämnd framgår att störst nettopåverkan från pandemin finns i 
omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Man kan vidare konstatera att ingen 
nämnd prognostiserar en negativ budgetavvikelse när effekterna av pandemin är 
borträknade. 

• Kommunstyrelsen belastas i huvudsak av ökade kostnader till följd av satsningar 
såsom exempelvis gåvor till anställda och lunchersättningar till gymnasieelever samt 
lägre schablonintäkter för verksamhetsområde Arbete och välfärd från 
Migrationsverket. Dock innebär de samlade statliga ersättningarna för hälso- och 
sjukvårdskostnader samt sjuklönekostnader att nettopåverkan är positiv. 

• Omsorgsnämndens och Södermöre kommundelsnämnds ökade nettokostnader inom 
omsorgsverksamheten utgörs främst av personalkostnader, inköp av skyddsmateriel 
och lokalkostnader. 

• Socialnämndens ökade nettokostnader utgörs främst av vikariekostnader och 
kostnader för smittskyddsutrustning samt lägre intäkter från tillstånd och tillsyn 
enligt alkohollagen. 

• Samhällsbyggnadsnämnden påverkas främst av minskade intäkter från 
parkeringsavgifter, och upplåtelser av allmän plats samt livsmedelstillsyn. 

• Servicenämnden påverkas främst av högre lokalvårdskostnader. Kostverksamheten 
får lägre försäljningsintäkter men även lägre livsmedelsförbrukning. 
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• Kultur- och fritidsnämnden har dels det beslutade och tilläggsbudgeterade stödet till 
föreningslivet med 2,5 mnkr men även minskade intäkter för badet, kulturskolan, 
teatern samt idrottsanläggningarna. 

• Utbildningsnämndens kostnader utgörs till största delen av utökad städning. 

 

Investeringsredovisning 

 

Belopp i mnkr 
Prognos 

helår 2021 
Budget helår 

2021 Avvikelse 

Kommunstyrelsen totalt 507,3 551,1 -43,8 

- varav fastigheter 272,2 345,1 -72,9 

- varav infrastruktur 124,1 125,0 -0,9 

- varav exploateringsverksamhet 52,8 53,8 -1,0 

- varav övrigt 58,2 27,2 31,0 

Kommunens revisorer 0,0 0,0 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnden 1,1 1,1 0,0 

Servicenämnden totalt 69,5 76,7 -7,2 

- varav fastighet 37,0 37,0 0,0 

- varav infrastruktur 7,0 7,0 0,0 

- varav övrigt 25,5 32,7 -7,2 

Kultur- och fritidsnämnden 4,2 4,0 0,2 

Utbildningsnämnden 24,6 7,6 17,0 

Omsorgsnämnden 13,0 13,0 0,0 

Socialnämnden 1,4 1,4 0,0 

Södermöre kommundelsnämnd 1,9 5,1 -3,2 

Summa investeringar 623,0 660,0 -37,0 

Genomförandegrad 94%   

 

Kommunens investeringar prognostiseras efter april till 623,0 mnkr mot budgeterade 660,0 
mnkr. Avvikelsen finns till största del inom fastighet (Kommunstyrelsen) och beror främst 
på tidsförskjutningar i de större projekten "Kalmarsundsskolan hus 01, ombyggnad till F-6 
skola" och "Kulturkvarteret, hus Abborren". De investeringsprojekt inom fastighet med högst 
prognostiserad kostnad under 2021 är byggnationen av ny ishall, idrottshallen på nya 
Tallhagsskolan och byggnation av förskola och mellanstadium med kök och matsal i södra 
staden. 

Exploateringsprojekten prognostiseras efter april med en positiv avvikelse om 1,0 mnkr mot 
budgeterade 53,8 mnkr. De exploateringsprojekten med högst prognostiserad kostnad under 
2021 är utbyggnad av gator i Snurrom och Fjölebro. 

Posten övrigt under kommunstyrelsen visar på en negativ avvikelse mot budget och beror 
främst på förvärv av fastigheter och investeringar i Kalmar hamn. Kommunen har bland 
annat förvärvat fastigheterna Korsgården 1:3 och Rev 4:24, samt del av Västerslät 18:1 och 
13:1, som inte genererar några avskrivningskostnader då mark är en tillgång som inte anses 
minska i värde. Investeringarna i Kalmar hamn avser bland annat det pågående projektet 
med muddring och faktiska kapitalkostnader som uppstår utifrån dessa investeringar 
debiteras Kalmar Hamn. 

Servicenämndens positiva avvikelse mot budget återfinns inom transport- och 
leasingverksamheten och dess inköp av fordon/maskiner som beräknas bli lägre än 
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budgeterat. Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott om 17 mnkr, som beror på 
investeringskostnader i den nya skolan Tallhagsskolan avseende bland annat möbler, 
utrustning till specialsalar och IT. De ökade kapitalkostnaderna till följd av dessa 
investeringar hanteras inom utbildningsnämndens budget. 

 

Personalredovisning 
Personalsammansättning 

Koncernen 

Koncernen har i april 6 223 tillsvidareanställda, vilket är en ökning jämfört med samma 
period föregående år, trenden visar dock en minskning av antalet tillsvidareanställda sedan 
december. Andelen tillsvidareanställda kvinnor i koncernen uppgår till 72,4 procent och 
andelen tillsvidareanställda män uppgår till 27,6procent. Antalet årsarbetare i koncernen 
visar på en ökning mellan åren men trenden från december visar en minskning. Det är 
antalet årsarbetare bland män som ökat mest mellan åren. Sysselsätttningsgraden visar en 
ökande trend i koncernen och sysselsättningen uppgår i april till 97,6 procent. 

 

 

Kommunen 

Ansvar: Kalmar Kommun    Sysselsättningsgrupp: Månadsavlönade och vilande    
Anställningsform: 1 Tillsvidare    Avtal: Alla avtal    Anställningstyp: Alla anställningstyper    
Period: April    År f: 2021     

 
2020 2020 2021 2021 

 Antal 
personer 

Antal 
årsarbetare 

Antal 
personer 

Antal 
årsarbetare 

Kvinnor 4 076 3 956.4 4 065 3 955.9 

Män 1 264 1 249.0 1 290 1 275.3 

Totalt 5 340 5 205.4 5 355 5 231.3 

Kalmar kommun har i april 5 354 personer med en tillsvidareanställning, vilket är en ökning 
jämfört med samma period föregående år, trenden visar dock en minskning av antalet 
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tillsvidareanställda sedan december. Ökningen mellan perioderna återfinns främst inom 
befattningarna lärare i grundskola, pedagosiska assistenter, sjuksköterska och 
socialsekreterare. Minskning sedan december finns främst inom befattningarna förskollärare 
och undersköterska. Andelen tillsvidareanställda kvinnor i kommunen uppgår till 75,9 
procent och andelen tillsvidareanställda män uppgår till 24,1 procent. Andelen 
tillsvidareanställda kvinnor har minskat mellan åren och minskningen har främst skett inom 
skol och barnomsorgsarbete. Andelen tillsvidareanställda män har ökat mellan åren och 
ökningen finns främst inom teknikarbete och skol och barnomsorgsarbete. 

Antalet årsarbetare i Kalmar kommun har ökat med 24,9 stycken sedan april 2020. Antalet 
årsarbetare bland män har ökat med 26,3 stycken, vilket ligger i ungefärlig nivå som antalet 
ökade tillsvidareanställda män, vilket också betyder att den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden ligger kvar på ungefärig nivå som föregående år. Antalet årsarbetare 
bland kvinnor har minskat med 1,5 stycken mellan åren och speglar en ökad 
sysselsättningsgrad, främst inom yrkeskategorin rehabilitering och vård och omsorgsarbete. 

 

 

 

Sjukfrånvaro 

Koncernen 

Sjukfrånvaron i koncernen är 7,0 procent och visar en minskning med 0,7 procent jämfört 
med samma period föregående år. Vid en jämförelse mot sjukfrånvaron i december ses dock 
en ökande trend då sjukfrånvaron i december var 6,6%. Kvinnors sjukfrånvaro för årets 
första månader är 7,9 procent och motsvarande siffra för männen är 4,8 procent. 

Kommunen 

Sysselsättningsgrupp: Alla exkl. vilande    Ansvar: Kalmar Kommun   Period förgående: Mars    
År: 2021     

 
Sjukfrv %, 

ack valt 
kalenderår 

Sjukfrv %, 
ack valt 

kalenderår 

Sjukfrv %, 
ack valt 

kalenderår 

Sjukfrv %, 
ack valt 

kalenderår 

 2018 2019 2020 2021 

Kvinnor 8.74% 8.08% 9.03% 8.36% 

Män 5.29% 4.28% 5.80% 5.29% 
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Totalt 7.86% 7.09% 8.19% 7.55% 

Den totala sjukfrånvaron för kommunen ligger efter årets första månader på 7,55 procent, 
vilket är en minskning med 0,64 procent. Kvinnors sjukfrånvaro för årets första månader är 
8,36 procent och motsvarande siffra för männen är 5,29 procent. Omsorgsförvaltningen och 
socialförvaltningen har den högsta sjukfrånvaron bland kommunens förvaltningar och 
samhällbyggnadskontoret har lägst sjukfrånvaro. Samtliga förvaltningar har en minskad 
sjukfrånvaro jämfört med samma period 2020 och socialförvaltningen är den förvaltning som 
sänkt sjukfrånvaron mest mellan åren. 

 

 

 

Trenden för kommunens totala sjukfrånvaro visar på en ökning sedan december. 
Sjukfrånvaron är högst i åldersgruppen 50-68 år, och den största minskningen av 
sjukfrånvaro mellan 2021 och 2020 finns i åldersgruppen 30-49 år. Sjukfrånvaron är störst 
inom yrkeskategorin vård och omsorgsarbete samt inom yrkesgrupperna förskollärare och 
elevassistent. 

Faktorer så som sparade semesterdagar och antal övertidstimmar kan vara av vikt att 
analysera i samband med sjukfrånvaro, då en ökning av dessa faktorer i vissa fall kan ha 
inverkan på sjukfrånvaron. 

Antalet sparade semsterdagr i kommunen uppgår 2021 till 10,1 sparade dagar per 
tillsvidareanställd, vilket är en minskning jämfört med föregående år. Omsorgsförvaltningen 
och socialförvaltningen ligger över snittet för kommunen och antalet sparade semesterdagar 
uppgår till 14,3 sparade dagar på respektive förvaltning. Omsorgsförvaltningen har mellan 
2020 och 2021 minskat antalet sparade semetsredagar per tillsvidareanställd med 3,5 dagar, 
vilket är den största minskningen av förvaltningarna. 

Snittet av övertidstimmar för 2020 är 6,6 timmar per tillsvidareanställd och efter de första 
månaderna 2021 visas en ökning med ungefär en timme per tillsvidareanställd. Den ökande 
trenden är högst på serviceförvaltningen där antalet övertidstimmar ökat med 1,3 timmar 
per tillsvidareanställd. 
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Fördelning av kommunens personalkostnader 

 

Personalkostnaderna efter årets första månader fördelar sig enligt diagrammet ovan. 
Månadslönen utgör 87,3 procent av personalkostnaderna, timlön utgör 4,5 procent, OB och 
jour, övertid samt fyllnadstid utgör 4,9 procent och sjuklön utgör 2,6 procent av de totala 
personalkostnaderna. 

Månadslönens andel av de totala personalkostnaderna visar över åren 2015-2021 på en ökad 
andel varpå andelen timlön minskar i omfattning. Även Ob och jourkostnader visar på en 
minskning över åren. Kostnad för övertid ligger i stort sett oförändrad. Sett över åren 2015-
2019 har sjuklönen legat på i snitt 1,7 procent av personalkostnaderna och 2019, innan 
coronapandemin, var andelen sjuklön 1,4 procent av personalkostnaderna, under 2020 ökade 
docj sjuklönen till 2,4 procent och efter de första månaderna 2021 ses en ökande trend då 
sjukfrånvaron utgör 2,6 procent av de totala personalkostnaderna. 
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Budgetuppföljning kommunkoncern 

 

Pandemin och en fortsatt hög investeringstakt är det som kännetecknar det första tertialet 
och även helårsprognosen. 

Kommunen prognostiserar ett resultat på 169,5 mnkr, vilket är 129,7 mnkr högre än det 
budgeterade resultatet på 39,8 mnkr. I huvudsak beror den stora positiva avvikelsen på att 
den senaste skatteunderlagsprognosen är 107,6 mnkr högre än budget. Därutöver ger 
reavinster på sålda anläggningstillgångar en positiv avvikelse med 14,7 mnkr och 
nettointäkterna från exploateringsverksamheten beräknas bli 14,4 mnkr högre än budget. 

Inom bolagskoncernen är det fortsatt verksamheterna i Destination Kalmar AB och Kalmar 
Öland Airport AB som ekonomiskt påverkas mest negativt av pandemin. Bolagskoncernens 
helårsprognos före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 64,0 mnkr, 25,4 mnkr lägre än 
budgeterat. 

Destination Kalmar bedöms fortsättningsvis påverkas hårt av pandemin, och prognostiserar 
trots det ett marginellt sämre resultat (-0,5 mnkr) jämfört med budget. Både Kalmarhem och 
Kalmar Vatten ökar sina resultat före dispositioner och skatt med sammanlagt knappt 10 
mnkr. Kalmarhem minskar sina avskrivningar med 2 mnkr. Kalmar Vatten ökar sina intäkter 
och minskar sina personalkostnader, påverkar resultatet med 7 mnkr. Detta överskott sätts 
av till investeringsfond och överavskrivningar för att möta kommande ökade kostnader i och 
med det nya reningsverket. Övriga bolag ligger i nivå med budget. Prognosen i Kalmar 
Öland Airport är -19,5 mnkr, 50% ägarandelen påverkar kommunkoncernens resultat med ca 
-10 mnkr. Kalmar Energi prognostiserar ett resultat i nivå med budget 90,4 mnkr. 

Förbunden Kalmarsunds Gymnasieförbund och Kretslopp Sydost prognostiserar ett resultat 
i nivå +-0. 



 

  51 

 

 

 

Kommunens investeringar prognostiseras till 623 mnkr mot budgeterade 660 mnkr, 
avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar i projekt. Lägre prognostiserade investeringar 
och högre resultat får en positiv effekt på behovet av nyupplåning, prognosen är 300 mnkr 
lägre än budget. 

Bolagskoncernens prognostiserade investeringar uppgår till cirka 635 mnkr, att jämföra med 
budgeterade 695 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på att Kalmarhem prognostiserar 
effekterna av förändrad betalplan, avbruten projektering samt att projekteringen i ett projekt 
med anledning av hållbarhets- och mobilitetsfrågor beräknas ta längre tid än planerat. Även 
större planerat underhåll som klassificeras som investering har flyttats fram till 2022. 
Finansieringsbehovet i bolagskoncernen följer väl de lägre prognostiserade 
investeringsnivåerna. 
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Förbundens prognos över tillgångar och skulder visar en differens mot budget, och är ett 
resultat av förändrad ägarandel i Kretslopp Sydost. Vid årsskiftet tillkom tre kommuner i 
förbundet varför Kalmars andel sjönk från 49,0% till 37,4%. Att budget och prognos tyvärr är 
baserade på olika ägarandelar resulterar i en differens om 11,6% och motsvarar 42,7 mnkr. 

Prognosen för pensionsåtagandena har beräknats med nya livslängsantaganden enligt RIPS, 
förändringen beror i huvudsak på den högre medellivslängden för män. Påverkan på 
pensionsskuldens storlek är beroende på bland annat sammansättningen av arbetstagare och 
förtroendevalda samt sättet att trygga pensionerna. För en exempelkommun medförde 
förändringen en ungefärlig ökning av pensionsavsättningen med cirka 5,5% och 
ansvarsförbindelsen med cirka 3%. För kommunen har prognosen avseende 
pensionsavsättningen ökat med 4,7% och ansvarsförbindelsen med 2,9%. Att kommunens 
ökning av pensionsavsättningen är lägre än för exempelkommunen bedöms i huvudsak bero 
på att de pensionsåtaganden som var möjliga löstes vid årsskiftet 2018/2019. 

Soliditeten inklusive pensionsåtaganden för kommunkoncernen prognostiseras öka till 
20,9%, 0,5% mer än budgeterad nivå. Den positiva avvikelsen beror i huvudsak på 
kommunens kraftigt förbättrade resultat och lägre nyupplåningsbehov. 

 

 


