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Kalmar kommun är bra, men kan bli så mycket bättre. Vi känner oss otroligt inspi-
rerade och redo att be om väljarnas förtroende i valet 2022 för att utföra det arbete 
som krävs. Vänstermajoritetens budget innehåller löften men saknar mycket av den 
seriösa substans som krävs i en kommun för att arbeta utvecklande och förebyg-
gande. Kalmar kommun är fantastisk att arbeta och bo i men just nu har vi tendenser 
av växtvärk. Det rullar på lite väl snabbt och mycket som görs är inte samordnat. Vi 
står inför stora utmaningar och Kalmaralliansen har ett helhetstänk på lösningar för 
framtiden I denna budget ger vi vår bild över vad som behöver göras. Men vi gör det 
tillsammans med vår fantastiska personal som är stommen i Kalmar kommun. En 
resurs för att utveckla Kalmar kommun i rätt riktning. 

Ett innovativt, effektivt  
och tryggt Kalmar

Foto: Robin Hamrin
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Kalmar kommun har väldigt kompetenta tjänstepersoner och deras arbete är 
beroende av att politiken lägger strategin. Det är tillsammans som vi verkligen skapar 
en hållbar effektiv kommun. Vår budget och satsningar tar fokus i detta. Budgeten är 
en viktig del av politikens verktyg som sedan ger styrning och strategiska val för att 
få verksamheten i den riktning som politiken pekar ut. 

En kommun ska serva sina invånare och erbjuda en kvalitativ välfärd som är så 
effektiv som möjligt. Kommunen ska ta ansvar för de skattepengar som man tar 
in och överträffa medborgarnas förväntningar på kvalitet och service. Det är den 
kommunen vi vill se i framtiden, det är nya Kalmar. När kommunen gör stora över-
skott är det inte “julklappssatsningar” som krävs utan att faktiskt ta ansvar och inte 
ta ut så stor andel skatt av våra invånare. När vi får möjligheten att styra kommer vi 
att leda verksamheten för att få en ökad servicegrad och ett lägre skattetryck och vi 
lägger i denna budget en liten skattesänkning för att visa vilken riktning vi ämnar ta 
efter valet 2022 om vi får väljarnas förtroende.

Centralt i att utveckla vår kommun framåt är digitaliseringen. Det är ett verktyg för 
att öka demokratin, förenkla och förbättra kommunens tjänster mot dess invånare. 
Digitaliseringen är ett verktyg för att utveckla verksamhet och vi vill använda detta 
betydligt mer och självklart måste det genomsyra all verksamhet i kommunen.

Vi vill skapa hängrännor och inte stuprör vilket gör att politiken måste använda 
budgeten som styrmedel för att skapa detta. Därför återkommer kravet på 
samverkan i flera av våra budgetposter. 

Det är ett dilemma i offentlig förvaltning att man känner en “rädsla” för att göra för 
bra resultat och för att man då nästa år riskerar att få en sänkt ram. Det är något vi 
behöver få bukt med och se till att vår styrning stimulerar till exakt det som leder 
till den kommun som vi vill skapa. I Kalmaralliansens sätt att se på kommunen ska 
kommunen vara en exemplarisk beställare. I många fall spelar det ingen roll om en 
skola eller ett omsorgsboende drivs i fristående regi eller av kommunen. Kommunen 
ska vara bäst på att beställa och all verksamhet mår bra av en effektiv konkurrens. 
Att en verksamhet effektiviseras och ger ett överskott måste stimuleras för det ger 
bättre värde för våra invånares skattepengar och en högre kvalitet i välfärden. Det 
är utifrån ovan verklighet som vi vill använda en del av de pengar som kommer från 
försäljningen av Kifab för att skapa ett verktyg som bygger på samverkan ihop med 
våra medarbetare. Detta tror vi fungerar bäst om vi tar hjälp av den organisation i 
kommunkoncernen som är bäst på innovation och utveckling, Kalmar Science Park.
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Vi är positiva till att vänstermajoriteten tagit med flera av våra förslag på hur man kan 
utveckla arbetet med näringslivet i kommunen. Vi vill dock se en central organisation 
som både fysiskt i samma hus och i samarbete finns placerad nära Kalmar Science 
Park. Tillsammans vill vi att de verkar för att stimulera en klustermiljö där de gröna 
näringarna kan växa och utveckla det innovativa lantbruket. 

Sist men absolut inte minst vill vi lyfta tryggheten. Vi vill satsa på trygghet, på det 
innovativa i kommunen och på våra unga. Trygghetssatsningar måste göras i vår 
omedelbara miljö och närtid men det är det förebyggande arbetet som är viktigt i en 
kommun. Vi behöver en skola med förutsättningar att göra ett bra jobb, en social-
tjänst med tillräckliga resurser och vuxna som kan möta ungdomarna precis där det 
behövs. Det är så vi vill se det nya Kalmar växa fram. 

 
 

Hanne Lindqvist   Lotta Wahlmino  Christopher Dywik 
Moderaterna   Liberalerna   Kristdemokraterna
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Ordning och reda i ekonomin
En hög produktivitet innebär att den offentliga sektorns resurser, som till stor del är 
skattefinansierade, används på ett effektivt sätt. Om produktiviteten höjs betyder 
det att välfärden kan finansieras till en lägre kostnad, eller t.o.m. ge en högre kvalitet 
till samma kostnad. Sverige har en stor offentlig sektor där utgifterna motsvarar 
hälften av BNP. Det betyder att en förbättrad produktivitet i offentlig sektor kan få 
stor påverkan på välfärden. Enligt nationalräkenskaperna, som beräknas av SCB, 
har produktivitetstillväxten i offentlig sektor i stort sett varit obefintlig under perioden 
1993–2017 som helhet. I näringslivets tjänstesektor har produktiviteten samma 
period i genomsnitt ökat med ca 2 procent per år1. 

I Sverige idag är vår bild att vi alla är överens om att vi vill ha en bättre välfärd. För 
att kunna få en bättre välfärd måste vi hitta sätt att göra den mer kostnadseffektiv. 
Höjer vi istället skatterna mer för att finansiera den får vi en negativ utveckling på 
arbetsmarknaden, och våra kommuninvånare får mindre pengar i plånboken. 

Vi tycker att strävan mot 2 % i överskott är viktig och relevant. Dock anser vi att 
kommunen bör göra detta i två steg. Med bakgrund av stora överskott tycker vi det 
är rimligt med ett överskott 2022 på 1,5 %.

Innovation 2022
Innovation 2022 – 100 miljoner för Nya Kalmar tillsammans med våra medarbetare. 
En kommun ska serva sina invånare och erbjuda en kvalitativ välfärd så effektivt som 
möjligt. Kommunen ska ta ansvar för de skattepengar som man tar in och överträffa 
medborgarnas förväntningar på kvalitet och service. Det är den kommunen vi vill se i 
framtiden, det är nya Kalmar.

För att möta framtidens välfärdsutmaningar behöver vi göra en stor andel av de 
uppgifter kommunen ansvarar för på nya sätt och använda moderna tekniker för att 
nå dit. Här har politiken ett stort ansvar att styra men de som kan genomföra detta 
på bästa sätt är alla våra duktiga medarbetare. Vi tycker det är viktigt att tillvarata 
och beakta medarbetares kompetens och handlingsutrymme. I Kalmar kommun 
arbetar fler än 6000 medarbetare och vi vill arbeta tillsammans med dem för att möta 
framtiden mer redo och mer innovativa än idag och skapa det nya Kalmar.

Kalmaralliansen väljer att sätta av 100 miljoner kronor för att genomföra ett projekt 
för innovativ effektivisering och kostnadsbesparingar i den kommunala verksam-
heten. Av de pengarna ska 1,5 miljoner kronor gå till en koordinator som får i 
uppdrag att inspirera medarbetare och hantera projektansökningar och inspirera till 
förändring. Eftersom Kalmar Science Park är det bolag inom koncernen med mest 
kunskap kring innovation är vår rekommendation att de får uppdraget. Detta ger 

1 https://www.konj.se/download/18.58885155167b4d1207568829/1545121001883/F%C3%B6rdjupning%20

Produktivitetsutveckling%20i%20offentlig.pdf
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tillgång till resurser för redan påbörjade projekt och skapar förutsättningar att skapa 
ett nytt synsätt med hängrännor istället för stuprör och effektivare samverkan.

Syftet för projektet är att skapa effektivitet, kapa kostnader och öka kvaliteten utan 
att använda ”osthyvelsprincipen”. Skapar man en kostnadsbesparing kan man 
använda 10 % till utveckling av personalen. Detta kan ses som en ytterligare morot 
till att tillsammans göra jobbet. 

Vi vill också att när man rangordnar projekten ska digitalisering och hållbarhet räknas 
som positiva faktorer. Varför är då digitalisering en viktig del av denna effektivise-
ring? Det handlar om verksamhetsutveckling. Den definition vi har valt att luta oss 
mot är digitalisering som en metod för verksamhetsutveckling där digitala lösningar 
används för automatisering eller innovation. Det är också av oerhörd vikt att digita-
liseringen sker med syfte att öka det demokratiska inflytandet, förenkla för invånare 
och effektivisera arbetet. 

Genom att förstärka initiativ hos våra egna medarbetare vill vi utveckla, förbättra och 
effektivisera Kalmar kommun tillsammans med dem. Det är så vi tar oss an framti-
dens utmaningar, tillsammans. 
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Skattesats

År 2021 uppgår Kalmar kommuns skattesats till 21:81 kronor per hundralapp. 
Skattesatsen, exklusive skatteväxling med landstinget/regionen, har varit oförändrad 
sedan 2009. Inför 2020 höjde Region Kalmar län skattesatsen med 49 öre till 11:86 
kronor. Det ger en sammanlagd utdebitering från kommun och region på 33:67 
kronor. 

Kalmar kommun ligger på plats 171 i skattetryck i landet och det tycker vi är orimligt. 
Kommunens socioekonomiska utmaningar är mycket mindre än i de flesta andra 
kommuner och vi har lätt att attrahera kompetent personal. När vi får möjlighet att 
styra kommer vi i samverkan med medarbetare att utforma kommunen så att man 
upprätthåller hög kvalitet till en ökad effektivitet och på så vis kan ha en lägre skatt. 
Kalmar kommun har haft stora överskott länge och vi vill härmed ge förslaget till en 
sänkning av skatten med 10 öre. Det är en liten men synnerligen tydlig signal på hur 
vi ser kommunens utveckling. 

Projekt samordningsfördelar
Projektet till kommunchefen att hitta samordningsfördelar är mycket viktigt och vi 
ser positivt på att det fortlöper. Det är tydligt att det finns kostnader att kapa utan 
att kvaliteten drabbas negativt. Snarare tvärtom. Vi ser att detta bör kunna utökas 
till att vara ytterligare 2 miljoner kronor år 2022. Arbetet får positiva effekter för hela 

verksamheten och vi anser att det är en viktig signal. 
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Effektiv inköpsorganisation
I budgeten satsar vänstermajoriteten 2,1 miljoner kronor på inköpsorganisationen, 
men problemet är att den summan inte täcker de som redan är anställda. Det handlar 
om inköpschef, ansvarig för e-handel och en upphandlare. Vänstermajoritetens 
önskan är att enheten ska vara mer självfinansierande och leta intäkter. Vi tycker att 
det blir ett felaktigt fokus eftersom enheten ska skapa bra avtal för hela kommunen 
som ger besparingar totalt sett. Enheten får ju inte några egna intäkter av detta utan 
i så fall får de snarare arbeta utåtriktat och sälja sina tjänster till andra kommuner. 
Det är inga andra kommuner i Sverige som arbetar enligt den modellen. Vi vill att 
man tillskjuter medel för att kunna anställa en avtalscontroller som kan arbeta med 
att följa upp och analyserar felaktiga priser och driva in viten från de som fakturerar 
verksamheterna. Tjänsten behövs också för att upprätthålla en avtalstrohet på 
förvaltningar och bolag. I Örebro sparade man 15 miljoner kronor under tre år genom 
att arbeta på detta sätt. Vi tror att besparingen i Kalmar blir något lägre eftersom 
vi har ett centralförråd. Börjar man interndebitera skapar ju det en motsättning där 
avdelningen blir besvärlig att hantera. Vi vill också att man utreder om upphandlare 
ska finnas i olika bolag och förvaltningar eller om man ska försöka samordna dem 
under en enhet som kan bli bäst på det man gör. Upphandlingsvärdet har varit 5 
miljarder kronor de senaste 5 åren och kan man få förutsättningar att bedriva den här 
verksamheten effektivare är effekterna väldigt stora. För att göra det vill vi, förutom 
en avtalscontroller, att enheten ges förutsättningar för ytterligare en tjänst. 

Kalmaralliansen vill ta ett större grepp kring Kalmar kommuns ekonomiska förutsätt-
ningar genom att föreslå att: 

1. Kommunen genomför projekt Innovation 2022.

2. Kommunen sänker skatten med 10 öre.

3. Kommunchefen ges i uppdrag att öka effekten av samordningsfördelar till 2
miljoner kronor.

4. Upphandlingsenheten får ytterligare 2 miljoner kronor i tillskott till en
upphandlare och en avtalscontroller.

5. Kommunen utreder huruvida bolag och förvaltningar ska ha egna upphand-
lare eller om det finns vinster med att samla dem på en enhet.
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Ett grönare Kalmar

Hur bygger vi vårt Kalmar?
För oss i Kalmaralliansen är det viktigt att vi har livskvalitet och god utveckling i 
hela Kalmar kommun. Att ta fram en ny översiktsplan är oerhört nödvändigt och 
brådskar. Under 2022 kommer arbetet att fördjupas och förhoppningsvis slutföras. 
Kalmaralliansen glädjer sig åt det stora engagemanget bland Kalmarborna och alla 
kloka synpunkter som de skickat in under samrådet och vår förhoppning är att detta 
tas till vara. 

I Kalmaralliansens värld ska hela kommunen utvecklas parallellt, med fokus på håll-
barhet, jobbskapande och livskvalite. Idén att Kalmar kommun ska växa inifrån och 
ut är t.ex. problematisk. Utvecklingen av landsbygden och våra mindre samhällen 
måste få prioriteras, dels på grund av människors olika livsval, men också då möjlig-
heten till utbyggnationer av skolor och bostadsområden över tid är betydligt större 
där än inne i stadskärnan. Det ska vara enkelt att leva ett gott liv i hela kommunen, 
med bra service och goda kommunikationer. 

Vi ställer oss utifrån det frågande inför om det verkligen är rimligt att utgå ifrån att 
bilen inom kort kommer vara överflödig? Vår omvärldsspaning gör gällande att den 
stora förändringen som är på väg snarare handlar om att fasa ut fossila bränslen, inte 
bilen som sådan. Den kommer många boende i Kalmar kommun fortsatt behöva för 
att få ihop vardagen. Även elbilar och andra miljöbilar behöver vägar att köra på och 
parkeringsplatser att parkera på. Kalmar kommun har dessutom en “mobilitetsskuld” 
där Kalmar växt utan att utbyggnaden av kollektivtrafik och vägnät har hängt med. 
Snabbusslinje utmed Norra vägen skulle kunna vara en del av lösningen, men det 
kommer dock ta många år och risken finns att kostnaden blir allt för hög. Oavsett 
så är lösningen inte att planera för ett Kalmar utan bilar, utan att ta krafttag för att 
snabba på och möjliggöra omställningen avseende både parkering, tankning av 
biogasbilar och laddning av elbilar. 
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Vi vill, liksom allt fler kalmarbor, att de grönytor som faktiskt finns kvar i staden 
värnas. På ytan verkar det som om detta har gått fram till majoriteten, men konkret 
ser vi dessvärre hela tiden exempel på motsatsen. Det är också viktigt att säkerställa 
en ersättning för de ytor som redan har tagits i anspråk. Här ser vi gärna att en 
enskild utvecklingsplan för Kvarnholmen och övriga delar av staden tas fram där 
fokus läggs på hur staden Kalmar kan utvecklas på ett hållbart sätt med respekt för 
våra gröna värden och stadens historiska karaktär. 

Vi ser att otryggheten i vår kommun ökar och det är oerhört viktigt att med all kraft 
hantera dessa frågor även i översiktsplanen. Trygghet är grunden för att vi ska kunna 
vara en kommun med hög livskvalitet. Områden som har en större utsatthet behöver 
hanteras utan politiska skygglappar med lösningar som har stöd i forskningen. För 
det behövs ett strategiskt och långsiktigt arbete för att vända utvecklingen.

Den hållbara kommunen
För oss är hållbarhet en väldigt viktig del av det innovativa Kalmar. Vi vill att Kalmar 
kommun ska vara en framgångssaga på miljö och hållbarhet i likhet med exempelvis 
Växjö och Helsingborg, helst bättre. Det hållbara ska genomsyra allt vi gör, men 
på ett positivt och långsiktigt vis. Vi tror på de positiva drivkrafterna och inte det 
negativa skuldbeläggandet. Det ska vara enkelt för alla att göra rätt men som ett 
exempel; även en elbil behöver parkeras. 

Arbetet med hållbarhet är oerhört viktigt och vi vill att det intensifieras i samverkan 
med andra aktörer. Vi vill se ett Kalmar kommun som deltar i fler och större 
samarbeten kring Östersjön och att man använder de samarbeten vi idag har 
internationellt, t.ex. vänorter, för att stärka vårt arbete kring hållbarhet på olika plan. 
Det är viktigt med egna insatser men det är också viktigt att låta vårt arbete få en 
påverkan på andra. Inte bara genom samarbeten med de som kommit längst utan 
vi vill också ha en kontakt och relationer med de regioner runt Östersjön som inte 
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kommit lika långt och utgöra ett stöd för dessa. Vi vill att Kalmar kommun ihop med 
Linnéuniveristetet blir internationellt erkända för vårt arbete kring hållbarhet.

Hållbarhet är idag centralt för en kommuns utveckling. Kalmar kommun har kommit 
en bit på väg men det finns fortfarande mycket att göra och det brådskar. Vi är 
en av de kommuner i Sverige som är utpekade att ligga i ett riskområde för t.ex. 
översvämningar.

Vi skulle vilja lyfta en åtgärd som Miljöpartiet hade med i sin budget förra året. 
Nämligen att Fossilfri kommun 2030 blir ett tema i kommunens företagardialoger och 
att relevanta delar återrapporteras till vatten- och miljönämnden.

Agenda 2030

Vår budget har en tydlig koppling till en hållbar utveckling av kommunen och vi tar 
ansvar för våra utmaningar i ljuset av Agenda 2030. Vi vill att Kalmar ska fortsätta 
vara en av Sveriges mest hållbara kommuner och Agenda 2030 ska vara vägledande 
för allt arbete i Kalmar kommun. För att lyckas med detta behöver vi säkerställa att 
arbetet implementeras i allt arbete på kommunen.

FN:s globala mål för en hållbar värld; Agenda 2030 med sina 17 mål och 169 delmål 
antogs i september 2015 och trädde i kraft den 1 januari 2016. Agendan är en 
färdplan för hela världssamfundet och syftar till att utrota fattigdom och hunger, 
förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för 
alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och natur-
resurserna. Ett gott liv för alla inom planetens gränser och principer om att “ingen 
ska lämnas utanför”. Målen i Agenda 2030 är integrerade, odelbara samt balanserar 
de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den 
miljömässiga. 
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Klimatanpassningsplanen
Kalmar kommun växer kraftfullt inte minst i tätorten. Det har skett en förtätning på 
bekostnad av många grönområden och vi tycker att detta nu enbart ska göras i 
väldigt särskilda fall. Kalmar behöver sina grönområden och pandemin har inte minst 
pekat på invånarnas önskan att också bo utanför tätorten. Den här planen är oerhört 
viktig med tanke på kommunens läge och det är ett arbete där vi borde ha kommit 
längre. Vi är positiva till att det är med framåt och hoppas att vi kan ha bra diskus-
sioner kring de risker som kommunen står inför i framtiden. 

“Kalmar kommun kommer i likhet med resten av Sverige och världen påverkas av ett 
förändrat klimat. Det handlar om översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur 
och företag. Om höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för 
människor och djur. Brist i vattenförsörjningen, påverkan på livsmedelsproduktionen 
och handel samt ökad förekomst av skadegörelse, sjukdomar och invasiva främmande 
arter är andra exempel. Det långsiktiga målet för Kalmar kommuns klimatanpassnings-
arbete är: Kalmar kommun ska stå robust inför klimatförändringarna. Människors hälsa, 
natur, kulturarv och ekonomiska intressen ska skyddas.”  
Text ur Klimatanpassningsplanen för Kalmar kommun version 1.

Vi måste nu fortsätta arbetet att göra det tryggt och möjligt att också bo på lands-
bygden såväl som i staden Kalmar.

Kalmar växer och det är från ett politiskt håll viktigt hur vi strategiskt utvecklar vår 
kommun. Vi måste hitta en balans mellan nya områden och hantering av de befint-
liga. Ibland missar man vitsen med att vi har detaljplaner och bygglov. Det viktigaste 
är att hur vi bygger vår kommun sker demokratiskt och att alla har lika möjligheter 
att utveckla sitt boende. När vi gör mycket undantag på äldre planer så blir det inte 
likvärdigt och därför måste vi satsa pengar till att uppdatera gamla planer. 

Stoppa nedskräpningen
Nedskräpningen av våra hav är ett av vår tids största miljöproblem. Nedskräpningen 
i våra hav kommer huvudsakligen från land. Framförallt handlar det om giftiga 
kemikalier, tungmetaller, olja och diverse näringsämnen som rinner ut från urbana 
miljöer på grund av bristfälligt utbyggt dagvatten. Men också fimpar, snusprillor och 
plast som hamnar där på grund av brist på papperskorgar – och lathet. Faran med 
dessa plaster är att de inte bryts ner utan bara finfördelas till mikroplaster som äts 
upp av havslevande djur.

Kalmar kommun har ett stort ansvar att skapa rätt förutsättningar för medborgare 
och turister att göra rätt för sig. Under 2020 initierades en kampanj för att minska 
nedskräpningen av vår vackra stad. Vi välkomnar detta initiativ, då attitydföränd-
ring är mycket viktigt för att få Kalmarbor och besökare att göra rätt för sig. Men 
kommunen måste också noggrant följa effekterna av att allt fler papperskorgar och 
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askkoppar plockas bort för att ersättas av ett fåtal större ”skräp-stationer”. Vi tycker 
att det är viktigt med fler papperskorgar i centrala Kalmar och längst med kommu-
nens långa strandpromenader. Det är en viktig del i trygghetsarbetet.

Ett grönskande Kalmar
Odlingslotter ligger Kalmaralliansen varmt om hjärtat. Odlingslotter är inte bara ett 
bra medel för att själv kunna odla sina egna grönsaker, utan också ett utmärkt sätt 
att odla mänsklig lycka och gemenskap. Därför är det med glädje vi ser att enga-
gemanget för odlingslotter är så brett. Vi vill se fler odlingslotter och koloniområden 
runtom i Kalmar kommun, både för småskalig och storskalig odling. Vi är också 
positiva till småskalig centrumnära odling och vid planering av nya bostadsområden 
bör det också beredas plats för odlingslotter.

Våtmarker är inte bara bra för den biologiska mångfalden, eftersom de är hem åt 
många djur och växter. De minskar också övergödningen eftersom de håller kvar 
näringsämnen på land. Vi vill se att Kalmar kommun i högre grad än idag nyttjar den 
mark som man arrenderar ut, för att anlägga dämmen, våtmarker och dammar för att 
samla vatten till jordbruket.

Kalmaralliansen är positiva till att fler av kommunens outnyttjade grönområden 
omskapas till artrik ängs- och hagmark. Under föregående år har gräsmattor, 
bullervallar, rondeller o.s.v. omvandlats för att i högre utsträckning kunna locka 
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pollinerande insekter som bin, fjärilar och blomflugor. Djur som är livsviktiga för vår 
överlevnad, men som dessvärre sett sin livsmiljö krympa under det senaste århund-
radet. Det är dock viktigt att detta arbete sker med respekt också för människors 
trygghet, trivsel och livsmiljö. Till exempelvis får inte sikten hotas i korsningar och 
rondeller och längst med gång- och cykelstråk bör åtminstone kanterna även fortsatt 
klippas. Vi vill därför att en utvärdering görs av det arbete som hittills genomförts för 
att konvertera oanvända grönområden till artrik ängs- och hagmark, och att en plan 
för det framtida arbetet tas fram för politiskt beslut.

En offensiv satsning på våra gröna näringar 
I Kalmar kommun finns en stor andel gröna näringar. Det är en bransch med stor 
tillväxtpotential där det sker en stark innovation inom teknik- och metodutveckling. 
För att stärka förutsättningarna för de gröna näringarna i Kalmar kommun vill vi 
initiera en klusterbildning under Kalmar Science Parks regi för att ytterligare utveckla 
och stärka sektorn. Mer om detta går att läsa under avsnittet Näringslivsutveckling.

En annan viktig del i att stärka förutsättningarna för de gröna näringarna är att öka 
andelen svensk- och lokalproducerad mat på våra skolor, förskolor och äldrebo-
enden. Kalmaralliansen slår vakt om världens hårdaste djurhållningsregler, minimalt 
användande av antibiotika, låga nivåer av bekämpningsmedel och att minska 
utsläppen genom att korta ner och skära bort onödiga transporter. Vi vet att svenskt 
jordbruk på många områden har 40 % lägre utsläpp än övriga världen och 25 % 
lägre än övriga Europa. Svensk- och närproducerad mat är helt enkelt det mest 
klimatsmarta alternativet. Därför är en av de viktigaste åtgärderna som vi kan göra 
för vår miljö och vårt klimat att minimera den mat som vi köper in från länder med 
betydligt större klimatavtryck. 
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Kalmar kommun lägger i dagsläget minst bland våra jämförelsekommuner och 23,73 
% lägre än riket på våra barns skolmat. Det vill Kalmaralliansen ändra på och utökar 
därför kostverksamhetens budgetram med 3 500 000 kr, inte bara för att hantera 
ökade råvarukostnader – utan också för att höja ambitionsnivån för att kunna ge 
våra barn, ungdomar och äldre en god, näringsriktig och varierande skolmat gjord 
på etiskt försvarbara svensk- och närproducerade råvaror. Vi kommer även fortsatt 
jobba långsiktigt för att minska matsvinnet och för fler mindre upphandlingar, så att 
inte bara de stora jättarna, utan också lokala producenter har möjligheten att vara 
med och konkurrera om att få producera vår kost.

5 315

5 461

5 726

5 773

6 075

6 969

8 097

5 000 5 500 6 000 6 500 7 000 7 500 8 000 8 500

KALMAR

HALMSTAD

VÄXJÖ

KRISTIANSTAD

JÄMFÖRELSEKOMMUNERNA, OVÄGT MEDEL

RIKET, OVÄGT MEDEL

KARLSKRONA

Kostnad för måltider i kommunal grundskola 
årskurs 1-9, kr/elev



20Budget Kalmaralliansen 2022

Kalmaralliansen vill stärka det hållbara arbetet och bidra till ett grönare Kalmar genom 
att:

6. Införa en nollvision mot klotter, skadegörelse och nedskräpning i Kalmar 
kommun.

7. Planera för ljusa, trygga, gröna och välkomnande miljöer vid nyproduktion.

8. Kompensera grönområden vid förtätning av innerstaden med nyplantering, 
gröna väggar och tak.

9. Ta fram förslag på lämpliga områden för anläggandet av koloniområden.

10. Ta fram förslag på lämpliga områden för anläggandet av nya odlingslotter, 
både för småskalig och storskalig odling och att odlingslotter tas med vid 
planering av nya bostadsområden.

11. Kalmar kommun i högre grad än idag nyttjar den mark som man arrenderar 
ut, för att anlägga dämmen, våtmarker och dammar för att samla vatten till 
jordbruket.

12. En utvärdering görs av det arbete som hittills genomförts för att konvertera 
oanvända grönområden till artrik ängs- och hagmark. Och att en plan för 
det framtida arbetet tas fram för politiskt beslut.

13. Kommunen tar fram en vattenförsörjningsplan som tittar på vilka olika 
lösningar som kommer vara aktuella för Kalmar kommun. 

14. Under 2022 ta fram en handlingsplan över hur vi ska hantera 
översvämningar. 

15. Återställa många av de grönytor som vi under åren har byggt bort. 

16. Under 2022 ta fram en plan för hur vi hanterar värmeböljor ute i alla våra 
verksamheter. 

17. Det internationella arbetet kommunen bedriver används för att stärka vår 
roll kring Östersjön i hållbarhetsfrågor. 

18. Fossilfri kommun 2030 blir ett tema i kommunens företagardialoger och att 
relevanta delar återrapporteras till vatten- och miljönämnden.

19. Utveckla de olika samarbeten, ramavtal och IOP:er som finns mellan 
kommunen och olika föreningar/organisationer. Vi tror att man kan göra 
mer här för att få fram ännu bättre samarbeten som gynnar hela Kalmar och 
dess invånare.
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Ett växande attraktivt Kalmar
Kalmars framtid är ljus och vi vill bidra till att ge än bättre förutsättningar för tillväxt 
och livskvalitet. En del i det är att säkerställa stadens kontrollerade tillväxt, tillgången 
på tomter som möter efterfrågan, förverkligandet av stadens klimatmål och en 
ekonomiskt förnuftig, effektiv och bekväm samhällsstruktur så att både invånares 
och besökares känsla av livskvalitet ökar. Kalmar ska fortsätta utvecklas i hela 
kommunen: både i centralorten, i stadsdelscentrum, i de mindre tätorterna och på 
landsbygden. De flesta större byar och mindre tätorter har historiskt växt upp utefter 
någon av de åar som finns i Kalmar kommun. Ur ett utvecklingsperspektiv kan 
å-landskapet ses som en tillgång, på samma sätt som vår kuststräcka. 

Trygga miljöer
Invånare känner sig ofta otrygga på 
grund av att det saknas belysning. Det 
är viktigt att undersöka vilka områden 
som för säkerhetens skull behöver 
en bättre belysning. Här behövs en 
ordentlig analys och en genomgång. Vi 
vill se att man gör en aktiv tidsplan för 
hur belysningen kan förbättras. Enligt en 
utredning gjord av BRÅ så har belysning 
en stor betydelse för tryggheten.

Nedskräpning, skadegörelse och klotter 
leder också till ökad otrygghet. Vi i 
Kalmaralliansen vill att Kalmar ska vara 
både en vacker och trygg stad. Flera 
studier visar att människor uppfattar en 
nedklottrad eller på annat sätt förstörd 
miljö som otrygg, otrivsam och ful. Är platsen också nedskräpad uppfattas det också 
som okej att slänga skräp på platsen eftersom den redan är nedskräpad. Tills slut 
uppfattas den som otrygg eftersom det betyder att de som bor där inte bryr sig. 
”Skräp föder skräp, som leder till klotter och skadegörelse” För att det ska vara 
möjligt att förhindra att ett område blir otryggt krävs det att samtliga förvaltningar 
och bolag tar ansvar för sina lokaler och områden tillser att de är fria från klotter, 
skadegörelse och nedskräpning.

Initiera trygghetsvandringar för att ta fram en områdesvis sammanställning av “mörka 
fläckar” i hela kommunen, där förstärkt belysning behövs för att göra området 
tryggare. Ta därefter fram en åtgärdsplan för hur och när dessa insatser ska verk-
ställas. Kalmar har ett beslutat belysningsprogram där det mycket tydligt framgår att 
trygghetsskapande insatser ska prioriteras. Vi avsätter medel för ”missing lights” för 
dessa insatser.
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Trygghet handlar om allt från hur vi som kommun belyser gång- och cykelstråk 
till ökade resurser inom polisen. En viktig faktor i det övergripande arbetet inom 
kommunen är dialoger med kalmarbor om vilka åtgärder de vill ha för att öka trygg-
heten där de bor. Alla ska känna sig trygga i sina bostadsområden. Det är de boende 
som bäst känner till sitt bostadsområde och i vilka områden de känner sig otrygga. 
Därför vill vi införa boendedialoger för ökad trygghet i bostadsområden runt om i 
kommun.

Vi vill att hyresvärdar, hyresgästföreningar och näringsidkare alltid ska bjudas in till 
kommunens trygghetsvandringar i det område som dem verkar. Vi vill också planera 
för ljusa, trygga, gröna och välkomnande miljöer vid nyproduktion.

Tryggare Kalmar
Att bo i en trygg kommun är något vi vet att våra medborgare värderar mycket högt. 
Politiken måste också ta det här på allvar. Vi i Kalmaralliansen har drivit på frågan 
och de senaste två åren har man gjort insatser för en ökad trygghet. Det är dock för 
lite, för sent och ibland med fel fokus. Vi vill att Kalmar ska kännas tryggt för våra 
medborgare och vara säkert i alla lägen och vi kommer att fortsätta driva på den här 
frågan även i framtiden. Det handlar om att brottas med frågor som brott, säkerhet 
och krishantering. Den organiserade brottsligheten i Sverige ökar och tillhör en av 
Europas högsta. Det blir mer och mer uppenbart att Kalmar inte kommer att vara 
förskonat. Förra året skapade vi ett omfattande trygghetsprogram och vi vill följa 
upp den tråden då flera av satsningarna inte var med i majoritetens budget. Det 
handlar främst om det förebyggande arbetet. Vi vill sen en ökning av resurser till det 
förebyggande arbetet och en mycket starkare koppling till våra fritidsgårdar och det 
kommunala aktivitetsansvaret. 

Vi välkomnar majoritetens tilläggssatsning på trygghet och ser fram emot att i 
arbetsutskottet utforma hur vi bäst hanterar summan. Det som är viktiga delar för 
oss är det förebyggande arbetet, närvaro, integration, trygghetskameror, ordnings-
vakter, samverkan, nolltolerans mot klotter mm. Som tillägg till vänstermajoritetens 
satsningar vill vi tillskjuta 5 000 000 kr för att möjliggöra ett vidare uppdrag åt fritids-
gårdarna samt öka tillgängligheten på kvällar, helger och lov.

Vi tycker att Kalmar kommun ska vara en trygg plats där alla människor kan leva och 
bo utan att vara rädda och vi tycker det är självklart att alla ska ha lika rättigheter 
oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Kommunens arbete mot mäns våld 
mot kvinnor är viktigt och vi ser ett fortsatt stöd till ATV och Kvinnojouren. 

Det ska vara självklart att kunna vara trygg och inte riskera att utsättas för hatbrott. 
En rädsla som tyvärr är en del av vardagen för många hbtqi-personer i Kalmar 
kommun. Idag lever allt för många hbtqi-individer otryggt och därför måste vi ta 
krafttag mot hat- och hedersbrott. 30 procent av unga hbtqi-män med utrikes födda 
föräldrar säger att de skulle ”straffas hårt” om de kom ut. Hat- och hedersbrott mot 
htbqi-personer anmäls i hundratal årligen, trots befarat stora mörkertal. Poliserna 
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behöver bli fler och mer närvarande. Hedersscreening behövs i elevhälsovården och 
heders- och hatbrott måste prioriteras upp.

Fortfarande är hbtqi-individer mer utsatta för psykisk ohälsa och fortfarande känner 
många ungdomar sig obekväma i att vara sig själva. Enligt Friends årliga kartlägg-
ning har var fjärde elev i mellan- och högstadiet varit utsatta för kränkningar i skolan 
under det senaste året. Här måste vi agera och ställa upp för våra unga. Skolan 
måste få vara en trygg plats för alla där vi har nolltolerans mot mobbning och andra 
kränkningar. 

I Kalmar kommun behöver vi fortsätta 
arbetet med att öka hbtqi-kompe-
tensen, för att alla i skolan, social-
tjänsten, äldreomsorgen, fritidsverk-
samhet och i alla andra verksamheter 
inom kommunen – ska behandlas på 
ett professionellt och respektfullt sätt 
utifrån sina egna individuella förut-
sättningar och behov. Ingen ska få 
ett sämre bemötande eller bli osyn-
liggjord för att kunskapen saknas hos 
verksamheterna. Kalmar kommun har 
kommit en bit i detta arbete, främst 
genom att utbilda chefer men nu 
måste nu vi se till att detta arbete tar 
ny fart och inkluderar fler personal-
grupper. En del i det arbetet är att 
uppdatera och utvärdera Kalmars 
hbtq-handlingsplan för att säkerställa 
att vi gör rätt saker. Här behöver vi 
även bli bättre på att kroka arm med 
civilsamhället och dra nytta av deras 
erfarenhet och kompetens. 
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Decentralisering och en tryggare landsbygd
Kalmar är en stor kommun med en fantastisk variation och starka lokala identiteter. 
Våra mindre samhällen och vår centralort bjuder på en fascinerande mångfald 
både i karaktär och natur. Lägg till vår vackra kuststräcka, kanaler, små sjöar och 
en vidsträckt landsbygd, så skapas en bild av en alldeles unik kommun med goda 
möjligheter för boende, försörjning och rekreation. Vi är privilegierade! Samtidigt får 
vi signaler om att känslan av otrygghet ökar även på landsbygden. Skadegörelse, 
stölder och inbrott av olika slag är vanliga.

Varannan företagare har blivit utsatt för brott och mer än var tionde företagare 
funderar på att lägga ner sin verksamhet på grund av brottsligheten. På landsbygden 
går var fjärde företagare i samma tankar. Samtidigt uppger en majoritet av Sveriges 
företagare att de har slutat anmäla brotten, eftersom de inte känner att det är värt 
det. Så får det inte vara i Kalmar kommun. För oss i Kalmaralliansen ska man kunna 
vara trygg i hela Kalmar kommun. 

Södermöre kommundelsnämnd bildades som ett demokratiprojekt på landsbygden: 
ett sätt att flytta besluten närmare medborgarna och bättre kunna bejaka kommun-
delens unika förutsättningar. På senare år har utvecklingen dessvärre gått i motsatt 
riktning. Under de senaste åren har nämnden blivit fråntagna ansvaret över område 
efter område, vilket gett både nämnden och kommunen som helhet högre kostnader. 
Vi ser med oro på en sådan utveckling. För att ytterligare stärka engagemanget vill 
Kalmaralliansen att bygdepengen i framtiden ska kopplas till medborgaredialoger. Vi 
satsar 1 miljoner under 3 år för detta syfte.

Södermöre kommundelsnämnd behöver inte färre ansvarsområden, utan tvärtom 
fler för att få större kontroll över verksamheten, skapa en robust ekonomi och kunna 
hitta unika särlösningar och vinna samordningsfördelar som ger både bättre kvalitet, 
arbetsmiljö och mer pengar över till kärnverksamheten. Därför för vi över ansvaret 
för gata- och parkskötsel och lokalvård inom Södermöres geografiska område till 
kommundelsnämnden, vilket motsvarar en intern omfördelning på 8 694 000 kr. Det 
är viktigt för att Södermöre i framtiden verkligen ska kunna vara ”steget före”.

Bygdepengen har varit populär och svarat upp på investeringar runtom i kommunen, 
inte minst på landsbygden som länge skjutits på framtiden. Den har också engagerat 
medborgarna.
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Näringslivsutveckling och de gröna näringarna
Företagsklimatet ska ledas av ett högt uppsatt mål och ett heltäckande arbete 
som skapar synergier mellan de aktiviteter som redan finns idag. Vi måste “kratta 
manegen” och vara redo för potentiella framtida etableringar samtidigt som vi ska 
skapa förutsättningar för de redan etablerade att växa. Vi anser att man ska mäta 
mål inom företagsklimatet på två olika sätt. Topp 10 inom 5 år gällande Svenskt 
Näringslivs ranking av företagsklimat med minst 4,5 i totalt betyg. Topp 10 inom 5 
år gällande SKRs mätning av ärendehantering i Sverige. Vi vill även att man utreder 
möjligheten för att hitta ett tredje mål och därför föreslår vi att man utreder möjlig-
heten att mäta tillväxten hos kommunens företag.

För att nå dessa högt uppsatta mål så krävs det att vi synliggör och tydliggör 
kommunens arbete på området. Det sker ett bra arbete hos våra tjänstepersoner 
men de är utspridda på olika förvaltningar och det finns inget centralt näringslivs-
kontor. Vi tror också att kommunens näringslivschef ska arbeta mycket närmare 
Kalmar Science Park. Kalmar Science Park skulle kunna användas mycket mer 
inom kommunens olika verksamheter och för att de ska ha möjlighet till detta vill vi 
tillskjuta resurser så att en person inom bolaget får i uppdrag att arbeta med projekt 
och verksamheter inom Kalmar kommun. Vi tycker det är bra att vänstermajoriteten 
tillskjuter de medel som krävs för att inte verksamheten ska skalas ner men vi vill 
istället skala upp. 

Kommunen genomför idag en rad företagsbesök men vi upplever att man inte nog 
tar tillvara på erfarenheten från dessa. Vi skulle vilja att kommunstyrelsen får en kort 
dragning av månades besök så att alla får lite kort information om vad som pågår i 
Kalmar kommuns näringsliv. 

Kommunens gröna näringar står inför en omfattande utvecklingspotential. Det sker 
en snabb teknikutveckling och kunskaperna som krävs är omfattande. För att ge 
bättre förutsättningar för våra näringsidkare vill vi initiera en klusterbildning där det 
byggs ett stöd för att entreprenörerna inom de gröna näringarna ska kunna utvecklas 
i den takt som krävs. Det handlar om innovationer inom lantbruket, kunskaper om 
lokalt producerad mat, metoder för nya grödor, nanoteknik, hållbarhet och mycket, 
mycket mer. Det här arbetet kan få betydande positiva effekter på hela regionen 
och de aktörer vi har stämt av med har varit väldigt positiva. De gröna näringarna 
möter också stora utmaningar i att arbeta för hållbarhet och undvika övergödning. 
Ett kluster kan skapa forum för diskussioner och erfarenhetsutbyte och vara ett stöd 
i vägen mot en mer hållbar kommun. 

Satsningen på Kalmar Science Park omfattar: 
Personell resurs inkl. omkostnader för arbete inom kommunen: 800 000 kr 
Huvudmannaskap kring klusterbildning av de gröna näringarna: 2 000 000 kr 

Vi tror även att det vore väldigt positivt om vårt näringslivskontor låg i anslutning till 
Kalmar Science Parks verksamhet och för att kunna organisera det på bästa sätt 
tillskjuter vi ytterligare 500 000 kr. Förutom dessa satsningar så önskar vi tillskjuta 
Kalmar Science Park medel för att koordinera Innovation 2022.
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Utmaningsrätt
Varje kommun bestämmer själv om en del av den kommunala verksamheten ska 
upphandlas, eller säljas. Syftet med utmaningsrätten är att öka mångfalden och 
förbättra den kommunala verksamheten. För att utmaningsrätten ska få någon 
verklig betydelse krävs att kommunen aktivt marknadsför den, både internt inom 
kommunorganisationen och externt till utomstående parter. Enligt SKR har fler 
än 25 kommuner i Sverige redan infört utmaningsrätten, och andelen är ökande. 
Kalmaralliansen kommer att införa utmaningsrätt inom verksamhetsområden i 
kommunen där detta är kostnads- och kvalitetsmässigt möjligt. 

Integration
För att vi som land ska kunna 
hjälpa fler personer i nöd krävs 
att vi får ordning på vår integra-
tion. Det här kräver förändringar 
i den nationella politiken men 
det kräver också åtgärder på det 
lokala planet. I Kalmar kommun 
har vi ett systematiskt arbete 
kring integration och det är nu en 
strategi ute på remiss. Som på 
de flesta områden i kommunen 
finns kompetenta tjänsteper-
soner som behöver stöd i politisk 
strategi för att få förutsättningar 
för sitt arbete. Politiken behöver 
kraftsamla och vara tydlig i att 
detta är ett arbete som behöver 
genomsyra allt vi gör i kommunen.

Ett av de verktyg som kommunerna har är den samhällsorienteringen som är 
lagstadgad för vissa nyanlända invandrare och som bedrivs enligt förordning om 
samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Kommunerna ansvarar för 
upplägg och genomförande. Alla nyanlända och personer som kommer som anhö-
riginvandrare förväntas delta och det utgör idag inget villkor för någon ersättning. 
Samhällsorienteringen har ingen kursplan, utan det som regleras är åtta olika teman/
områden som ska behandlas. Vi tycker att detta är ett verktyg som bör utvecklas i 
enlighet med vad som bland annat har gjorts i Växjö. Det är ett verktyg som kan ge 
en tydlighet i vilka rättigheter och skyldigheter som en person har i Sverige. Här kan 
man se att en examination tydliggör att det här är kunskaper som är viktiga för att 
bli en del av det svenska samhället. Om man inte blir godkänd får man helt enkelt gå 
om utbildningen. 
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Vi vill att den här verksamheten får ytterligare resurser för att förbättra integrationen 
i Kalmar. Samtidigt vill vi också se en utredning kring hur Kalmar kommuns integra-
tionsarbete fungerar just nu och hur det bäst utvecklas framgent. Vi vill avsätta totalt 
200 000 kr för detta. 

Samverkan med näringslivet är väldigt viktigt i integrationsarbetet för att stödja indi-
vider att komma ut på arbetsplatser och utveckla sina språkkunskaper. Här ser vi att 
man bör ta fram någon form av integrationsdiplom för de som aktivt tar emot prak-
tikanter m.m. Idag har Kalmar kommun ett projekt som heter Tillsammans i Kalmar 
där föreningslivet lyfts in för att stärka integrationen, ett upplägg vi tycker är väldigt 
positivt. Idag har man avsatt 100 000 kr till detta och vi vill höja det till 800 000 kr.  

Barnkonventionen
Barnkonventionen har blivit lag och syftet är att få barnens perspektiv att få ett 
mycket större utrymme. Det innebär att vi behöver vända på saker som tidigare varit 
givna. Det är även ett stöd i hur vi kan skapa ett Kalmar för nästa generation. En bra 
skola är lösningen på många av våra samhällsproblem. Det är i klassrummet elever 
vågar drömma och skaffa sig kunskap för att nå sina mål, även om starten och förut-
sättningarna ser olika ut. För oss i Kalmaralliansen är alla barn och elever lika viktiga 
och vi som kommun ska ta ansvar för att deras skolgång blir den bästa oavsett 
huvudman. Att utgå från Barnets bästa i varje situation som involverar Kalmars barn 
tycker vi är viktigt för att visa att vi står upp för barnkonventionen.

Ökad samverkan med föreningslivet
Det som gör att det är en bra idé att samarbeta med idéburna organisationer är att 
där finns ofta hjärta och eldsjälar. Det är deras glöd vi behöver för få den där extra 
utväxlingen i arbetet i kommunen. Kalmaralliansen är positiva till den typ av upplägg 
där de idéburna organisationerna deltar. Kalmaralliansen var tillsammans med övriga 
politiker eniga i satsningen till föreningslivet som Kalmar kommun gjorde under 
covid-19-pandemin. Vi är stolta över det arbete som görs ihop med föreningslivet på 
de olika förvaltningarna. 
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Kulturen
Kalmar kommun gör en storsatsning på ett kulturkvarter med bland annat ett nytt 
bibliotek. För att verkligen ta till vara på satsningen upplever vi att det krävs ett 
värdskap. Vi vill därför sätta av resurser till en person som tar ansvar för värdskapet 
och organiserar utbildning och aktiviteter speciellt med fokus på skola och barnfa-
miljer. På det sättet gör man kulturen till en verklig del för våra unga och det i sin tur 
utgör en viktig del i det förebyggande och utvecklande arbetet. Ett annat exempel 
kan vara att samverka med de lokala fritidsgårdarna. 

Kalmaralliansen vill skapa ett växande attraktivt Kalmar, bland annat genom att stärka 
tryggheten och förutsättningarna för Kalmar kommuns näringsliv i följande förslag:

20. Ökad fritidsgårdsverksamhet på kvällar, helger och lov.

21. Initiera att samtliga skolor i Kalmar kommun arbetar med
förväntansdokument.

22. Utred hur man kan utökade grannsamverkan med grannsamverkansbil.

23. Specialisera en person för att ge företag vägledning kring digital säkerhet.

24. Utökat serviceuppdrag till förebyggande teamet.

25. Ta fram digitala föräldrautbildningar on demand.

26. Utveckla samarbetet med Ung Företagsamhet. Kalmar kommun behöver
arbeta mer med entreprenörskap på grundskolan och fler UF-företag
behövs startas på yrkesprogram för den regionala tillväxtens skull.

27. Goda exempel med att arbeta med entreprenörskap i skolan ska premieras.

28. Utse fadderföretag till alla Kalmars grundskolor i samverkan med det lokala
näringslivet.

29. Kalmar kommun ska ge ett tydligt uppdrag till utbildningsförvaltningen att
öka andelen värdeskapande aktiviteter ute på skolorna och säkerställa att
alla elever får ta del av ett entreprenöriellt lärande under grundskolan.

30. Alla förvaltningarna följer Barnkonventionen och använder sig av
Barnkonsekvensanalyser i alla de ärenden och händelser som involverar
barn i kommunen.

31. Utreda hur man kan öka på det demokratiska arbetet gentemot ungdomar i
Kalmar kommun. Idag finns ett ungdomsråd med ett fåtal individer som ska
representera hela kommunens ungdomar. Detta tycker vi inte är tillräckligt.
Representationen behöver bli bättre.
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32. Organisera studie- och yrkesvägledarna så att de bildar en samlad enhet för
att samordna resurserna.

33. Ge uppdrag till utbildningsnämnden att inrätta en egen enhet för studie- 
och yrkesvägledare i syfte att utveckla samarbetet med näringslivet.

34. Vi vill lyfta fram att vi också vill se en satsning på en extra kurator på
Ungdomsmottagningen. Detta tror vi är nödvändigt för att kunna fortsätta
med det förebyggande arbetet mot våra ungdomar.

35. Bättre kontinuitet för omsorgstagare.

36. Införa en servicegaranti på så många områden som möjligt.

37. Förenklad biståndsbedömning av trygghetslarm för seniorer över 70 år.

38. Stärkt trygghet för seniorer kring bland annat digital säkerhet genom
information från hemtjänsten.

39. Utred möjligheten för en app där invånarna kan anmäla skadegörelse
kopplat till skyltning som gör det enkelt att anmäla.

40. Inrätta ett näringslivscentrum för en tydlig och effektiv kontaktyta med
företagen. Detta är bäst beläget i närheten av Kalmar Science Park.

41. Ta fram en strategi för hur vi kan ha byggklar mark redo för potentiella
etableringar eller utökningar av befintlig verksamhet.

42. Ta ar fram en policy för att inte utföra osund konkurrens gentemot
näringslivet.

43. Ta fram en sammanställning över de aktörer som erbjuder företag stöd och
utveckling. Det är viktigt att detta “levande” material finns hos de politiker
och tjänstepersoner som gör företagsbesök löpande.

44. Slopa förskottsbetalning för tillsyn, och ersätt med rådgivande dialog och
faktura; då uppstår en positiv attityd mellan kommunen och företagarna.

45. Årligen bjuda in alla som startar nya företag i Kalmar kommun till ett möte.

46. Varje månad ska kommunstyrelsen få en rapport från månadens
företagsbesök.

47. En av Kalmar kommuns strateger ska arbeta med stadskärnans utveckling.

48. Arbeta fram utbildningar för näringslivet både digitalt och fysiskt i hur de
kan jobba med upphandlingar. Vi vill att de ska inkludera hur man arbetar
med EU-upphandlingar.
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49.  Införa en utmaningsrätt för att ge näringslivet möjlighet att utföra delar av 
den kommunala verksamheten inom de verksamhetsområden där detta är 
möjligt.

50.  Införa servicegarantier inom t.ex. tillstånd- och tillsynsverksamheten för 
livsmedel, miljö och serverings- och alkoholärenden.

51.  Upphandlingsenheten ska i större utsträckning än idag använda sig av 
funktions/ innovationsupphandling där så kan ske, detta för att bättre ta 
tillvara näringslivets innovationsförmåga i den kommunala verksamheten.

52.  Ge upphandlingsenheten i uppdrag att utforma en upphandlingsutbildning 
för företag som vill lämna anbud på kommunala upphandlingar. En sådan 
utbildning kunde hjälpa företagen förstå offentliga upphandlingar bättre och 
få fler att ta steget till att leverera till kommunen.

53.  Vi anser att man ska mäta mål inom företagsklimatet på två olika sätt. Topp 
10 inom 5 år gällande Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat med 
minst 4,5 i totalt betyg; topp 10 inom 5 år gällande SKRs mätning av 
ärendehantering i Sverige, samt att kommunen utreder hur man kan ta fram 
ett mål utifrån tillväxtökning. 

54.  Utbilda en person på kommunen som arbetar med näringslivsutveckling, i 
digital säkerhet.

55.  IT-ansvarig för kommunens digitala verksamhet ska kontinuerligt följa 
utvecklingen runt IT-säkerhet och ständigt ligga i framkant.

56.  Utreda och implementera en auktorisationsmodell inom vuxenutbildningen.

57.  Utreda hur Kalmar kommuns integrationsarbete fungerar och kan utvecklas.

58.  Skapa fler praktikplatser inom SFI.

59.  Använda digitala metoder för att införa en examination av de kunskaper 
som ges under den samhällsorienterade utbildningen.

60.  Utreda hur man kan ta fram ett integrationsdiplom till de företag som tar 
emot praktikanter och på andra sätt bidrar till integrationsarbetet.

61.  Utöka stödet till Tillsammans i Kalmar med 800 000 kr för att inspirera 
föreningar att utöka sitt arbete kring integration.
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Hög kvalitet i välfärden

Barnens Kalmar 
Kalmaralliansen utgår från att en bra skola är lösningen på många av de svåra frågor 
vårt samhälle har att lösa. Det är viktigt för våra elever att få med sig det som 
behövs för att klara grundskolan och att ta sig igenom gymnasiet. För vi vet att en 
gymnasieexamen är den viktigaste faktorn för våra unga att komma i egen 
försörjning. Kalmar kommun ligger nu under rikssnittet för behörighet till gymnasiet 
och därför är det helt avgörande att vi nu satsar på våra unga.

Det är det som händer i klassrummet som avgör om elever vågar drömma, om de får 
med sig de kunskaper och de verktyg som gör att de kan nå dem. Även om starten 
i livet ser olika ut. Kalmar kommun är fortfarande en av de kommuner som lägger 
absolut minst i elevpeng d.v.s. kronor per elev och år i grundskolan. Men trots det 
har Kalmars skolor rustat eleverna väl under många år och resultaten i skolan har 
med tanke på den låga elevpengen varit goda. Utbildningsförvaltningen har arbetat 
hårt för att så mycket som möjligt av den låga elevpengen ska nå ut i klassrummen. 
Någonstans finns dock en gräns för hur mycket man kan snåla och spara utan att 
utbildningen i slutändan blir lidande. Denna instinkt har kommunen nått gällande 
gymnasieskolan och elevpengen där har kraftigt höjts till i nivå med rikssnittet. 
Samma resa anser vi måste påbörjas för Kalmars grundskolor om skolorna ska 
fortsätta utvecklas i den takt som vi alla vill. I vår budget vill vi markera detta och 
genomför en generell höjning av elevpengen med 7 miljoner kronor. 

En grundläggande skillnad mellan Kalmaralliansen och vänstermajoriteten är synen 
på att alla barn och ungdomar i kommunen är vårt gemensamma ansvar. Alla 
elever har olika förutsättningar för att hantera sitt lärande. Därför är det självklart i 
Alliansens Kalmar att även friskolor är en naturlig del av Kalmars skolutbud. Vi tror 
på tanken om att konkurrens gör alla våra skolor bättre, att ett aktivt skolval gynnar 
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alla, både föräldrar, elever och skolorna. Vi vill att även de kommunala skolorna ska 
tillmötesgå olikheter genom att erbjuda undervisning för särskilt begåvade barn, 
samt erbjuda ett brett spektra av profilklasser. Andra barn behöver särskilt stöd och 
även här behöver de kommunala skolorna totalt sett skapa bättre förutsättningar för 
fler elever.

Kalmaralliansen vill att utbildningsnämnden tar fram ett förslag på hur alla Kalmars 
skolor kan arbeta med förväntansdokument och konsekvenstrappa. Idag ska alla 
skolor enligt skollagen upprätta ordningsregler men dessa gäller dock bara under 
skoltid. För att tydliggöra skolans ansvar, föräldraansvaret och elevens ansvar samt 
vad som händer om detta ansvar inte tas, behöver förväntningarna bli tydliga och 
omfatta inte bara tiden eleven är i skolan utan vad som behöver uppfyllas för att 
eleven ska ha förutsättningar för att göra så bra ifrån sig som möjligt. Tydliga förvänt-
ningar och konsekvenser tror vi underlättar dialogen mellan skola, föräldrar och elev. 
Vi vill se att skolan tar ett större ansvar i det förebyggande trygghetsarbetet och att 
skolan tillsammans med det förebyggande teamet anordna föräldraträffar minst en 
gång per år. Vi ser det som nödvändigt att skolan måste ta ett större ansvar i det 
förebyggande arbetet än bara sitt kunskapsuppdrag. Detta nya förhållningssätt tror 
vi är lösningen för att få till bättre samarbete mellan de olika delarna i kommunen. Att 
gå bort från olika “stuprör” och gränsdragningar till fler “hängrännor” och sömlösa 
samarbeten.

Utvecklingslärare är en vidarebearbetning av och förstärkning av alliansregeringens 
karriärtjänster för lärare. Det syftar till att ge utmaningar och karriärsteg för duktiga 
lärare, samtidigt som de ska behållas i undervisning. Studie- och yrkesvägledare har 
en nyckelroll i att vägleda våra unga till framtidens arbeten. Deras insatser spelar roll 
för att fler ska fullfölja gymnasiet och i slutändan också söka sig mot arbeten där 
behov finns. Varje felvald eller avbruten utbildning innebär en stor kostnad både för 
individen och samhället. 

Ungdomar som står utanför gymnasiet
Det kommunala aktivitetsansvar är en väldigt komplex verksamhet och det är också 
lösningen på en av de stora utmaningar vi i samhället idag. Vi kan inte nog trycka 
på hur viktigt det är att arbeta förebyggande och ge alla våra ungdomar andra 
förutsättningar. Vi arbetar med frågan både inom gymnasieförbundet och på vår 
arbetsmarknadsenhet. På gymnasieförbundet arbetar man med att hantera den 
studievägledande rollen. 

Idag är det ca 160 ungdomar i Kalmar kommun som står utanför gymnasiet. Det 
innebär inte att det är 160 elever som inte går i skolan utan det inkluderar de som 
tagit studenten utan att få en gymnasieexamen. De kanske saknar en del i sin utbild-
ning. De som då t.ex. bara behöver komplettera ett betyg löser ofta sin situation på 
egen del. Det stora problemet är alla de elever som inte fullföljer IM-programmet. 
Det är de ungdomarna som vi behöver jobba mer med. Det är de som behöver ett 
komplement. Det fungerar inte med IM och det fungerar inte med punktinsatser. 
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Ibland handlar det om en drogproblematik, social- och psykisk ohälsa och ofta har 
man andra insatser inkopplade. Att då bara skapa en sysselsättning hjälper inte på 
längre sikt. 

Det som skulle behövas är att förebyggande teamet, arbetsmarknadsenheten och 
gymnasieförbundet behöver tillsammans skapa bra förutsättningar och skapa något 
dit dessa ungdomar kan gå och få ta del av olika aktiviteter. Detta kan kopplas till ett 
praktikplats, föreningsliv m.m. Detta är en av våra viktigaste frågor att lösa. 

Vi vill att två personer anställs för att hantera denna problematik på daglig bas i en 
lokal där man samlas. Det är oerhört viktigt att man rekryterar två personer som 
har rätt kompetens för att hantera detta. Det behövs någon som kan sätta gränser, 
arbeta strukturerat och med en stor erfarenhet av att jobba med ungdomar som 
har problem. Det behöver vara en kille och en tjej och deras arbete ska kopplas 
tätt ihop med både 
det arbete som görs 
på gymnasieförbundet 
och det som görs på 
arbetsmarknadsenheten. 

Det behövs också en 
central organisation för 
att hantera de ungdomar 
som finns i skolan och 
fånga upp de tidigare 
signalerna. Det finns 
mycket forskning kring 
detta och det är något vi 
behöver arbeta mycket 
mer systematiskt kring. 

Förebyggande teamet
Det förebyggande teamet som ligger inom socialtjänsten i Kalmar gör ett fantastiskt 
jobb. De finns på fältet och möter många ungdomar ute på kvällar i kommunen. Efter 
att träffat teamet, följt med på fältet och hört deras beskrivningar blir det tydligt att 
här är varje extra satsad krona mycket värdefull.

Vi ser att det finns stor potential i ett utökat serviceuppdrag för det förebyggande 
teamet, där skolor, föräldrar och familjer kan söka stöd och råd när det finns 
behov. På så vis kan man nå ännu fler i ett tidigt skede. Idag utgör en del av deras 
verksamhet service och man har varit på en del skolor och fått kontakt med några 
föräldrar som sökt. Men uppdraget kan utvecklas och tydliggöras och framförallt 
behövs det fler personer om man ska klara av det. En väldigt viktig del i det förebyg-
gande arbetet är att också komma ut redan i förskolan.
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Utbildningar riktade mot föräldrar
För många är föräldrarollen något man inte vill bli kritiserad i. Därför kan termenför-
äldrautbildning vara avskräckande. Den påtalar nästan en kritik mot sig själv i rollen.
Handlar det dessutom om barn som kanske har stora problem och kanske t.o.m. är 
inblandade i kriminalitet kan en anmälan kanske kännas som en egen orosanmälan 
till socialtjänsten. Därför vill vi att man ska förinspela digitala utbildningar så vård-
nadshavare kan ta del om det anonymt. Vi vill att kommunens familjecentraler, som 
ofta genom sina öppna förskolor har etablerat en kontakt och byggt upp en relation 
med föräldrarna, ska kunna stå som ansvarig för att bjuda in till dessa utbildningar. 
Men också att alternativa utförare än kommunen ska kunna hålla i de fysiska utbild-
ningarna. Digitala utbildningarna skulle även vara en möjlighet för de som inte har tid 
att gå på fysiska utbildningar.

Kommunen erbjuder idag utbildningar du kan gå digitalt. Det vi vill föra in är att 
dessa kan ske on-demand. Utbildningar behövs när behovet uppstår och inte veckor 
eller månader efter.

En trygg kommun att åldras i
Enligt Svenskt Näringslivs arbete med en effektiv offentlig förvaltning som bygger 
på forskning från bland annat kommuninvest ligger Kalmar kommun långt ifrån 
en omsorg i framkant som vänstermajoriteten hävdar. Istället tillhör man de 25 % 
med lägst kvalitet och de 25 % som bedrivs till högst kostnad. En synnerligen dålig 
kombination. Vi tycker att det här är ett område som är väldigt viktigt. 

Det ska vara naturligt att känna att Kalmar kommun är den kommun man vill bo i när 
du blir äldre. Det är den kommunen där du ska kunna välja hur du vill ha ditt åldrande 
och vilken utförare eller vilket boende som du önskar. 

Många av de digitala förslag och åtgärder som nu äntligen är aktuella inom Kalmars 
omsorg har funnits tillgängliga i övriga Sverige väldigt länge. Det har gått alldeles för 
långsamt. Det digitala användningsområdet med en långsiktig planering är oerhört 
viktig för att förbättra omsorgsverksamheten. Exempel på ny teknik är så kallade 
smarta golv, kameror som reagerar på udda rörelser och olika sorters robotar. Dessa 
hjälpmedel kan underlätta vardagslivet, öka de äldres integritet och självständighet 
samt bidra till trygghet i hemmet eller på äldreboendet. Även om nya tekniska 
hjälpmedel aldrig kan ersätta de avgörande mänskliga kontakterna, så har tekniken 
stora möjligheter att bli ett bra komplement till övrig hemtjänst och äldreomsorg. 

För oss innebär den enskilda människans välfärd och värdighet att man själv ska 
kunna råda över sin vardag och levnadsomständigheter. Detta ställer krav inte bara 
på kvaliteten i Kalmars omsorg utan också på möjlighet att välja det boende, den 
hjälp och den omvårdnad som man själv anser passar bäst. För omsorgstagaren 
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är boendeformen en prioriterad fråga. Vi vill i högre grad tillmötesgå den enskildes 
behov och önskemål genom att införa Lagen om valfrihet. I dag finns endast en 
extern utförare i kommunen. Vi anser att det är ett värde i sig att fler får möjlighet att 
driva särskilda boenden. 

Med fler aktörer som driver boenden kommer sannolikt mångfalden av boenden 
också öka. Vi vill att det ska finnas flera boenden eller avdelningar med olika inrikt-
ningar i Kalmar kommun. Det kan till exempel vara HBTQI-boende, en avdelning med 
musikprofil eller varför inte ett boende fyllt med olika djur. Om de boende trivs mår 
de bättre, håller sig friskare och kräver mindre vård.

En aspekt i LOV-frågan som ofta glöms bort är personalens. När det som idag bara 
finns två arbetsgivare att välja på om man vill jobba på ett särskilt boende i Kalmar 
kommun har man inte mycket till val. Vi tycker det är viktigt att man som anställd ska 
kunna byta jobb om man inte trivs med sin nuvarande arbetsgivare.

Omställningen till nära vård är komplex för samtidigt som vi ställer om krävs det 
också att vi effektiviserar. Digitaliseringen får stora effekter för omsorgen men den 
mänskliga kontakten och engagemanget är viktigt att vidhålla. Ensamheten hos våra 
äldre är ett stort problem och något vi behöver angripa från olika håll. Ett sätt är att 
satsa på två aktivitetsledare som kan arbeta brett inom kommunen för att förädla 
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och initiera intressen hos våra omsorgstagare. Tanken är att de ska kunna verka på 
våra särskilda boenden såväl som på träffpunkterna. Vi vill också att de ska kunna 
göra vissa besök hemma hos individer där hemtjänsten identifierar de omsorgs-
tagare som är speciellt utsatta för ensamhet, vilket är en stor hälsorisk hos våra 
äldre. Det man också sett är att svält är ett utbrett problem bland just de som lever i 
ofrivillig ensamhet vilket än mer påvisar digniteten på problemet.. Kan man förbättra 
deras mående så kommer också det fysiska välmåendet att förbättras. 

Nära vård är ett viktigt reformarbete som vi i Kalmaralliansen ser fram emot att få 
implementera i Kalmar kommun. En omställning till nära vård innebär ett förändrat 
arbetssätt där det sker en förflyttning i sättet att arbeta. Det innebär att nära vård inte 
är en ny organisationsnivå eller ska vara en ny benämning på primärvården, även om 
just primärvården utgör kärnan i den nära vården. SKR beskriver det som ett nytt sätt 
att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Själva kärnan i nära vård är ett personcen-
trerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Detta innebär 
att vår omsorg behöver se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt 
för just den personen. Detta nya förhållningssätt kommer ge oss nya möjligheter 
att arbeta mer tillsammans med nya arbetssätt vilket kommer få våra resurser att 
användas bättre och därmed räcka till fler. 

En väl fungerande socialtjänst
I vårt Kalmar är det självklart att människor ska känna social och ekonomisk 
trygghet. När man befinner sig i någon form av utsatthet i livet ska våra kommunin-
vånare mötas av en tillgänglig och individfokuserad socialtjänst. Deras arbete ska 
fortsatt vara baserat på evidens och beprövad kunskap. Det stöd och hjälp som ges 
ska bygga på individens behov och inneboende potential och utformas tillsammans 
för att sedan leda till möjligheten att leva så självständigt som möjligt. Även inom 
detta område behöver verksamheten bygga på samarbete och samverkan mellan 
olika aktörer – att fortsätta utveckla verksamheten, driva digitala processer och hitta 
nya arbetssätt. 

En stor utmaning vi har framöver är den ökade andelen av unga med psykisk ohälsa, 
samtidigt som andelen unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättning har ökat 
över tid. Detta ställer nya krav på våra verksamheter och för att undvika att individen 
hamnar mellan stolarna behöver vi arbeta upp nya arbetssätt med samordning 
mellan statlig institutionsvård, hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten. Det 
är viktigt att samverkan sker i hela vårdkedjan och att ekonomin inte blir styrande. Vi 
behöver bygga hängrännor och ta bort stuprör.

I Kalmar kommun har vi prognostiserat en ökning på nästan 1 000 ungdomar i 
åldersgruppen 15-19 år de kommande 10 åren. Här behöver vi redan nu börja 
planera för att möta de behov som kan uppstå. Vi behöver även se till att skolgången 
fungerar väl framöver så att dessa ungdomar klarar av sin gymnasieutbildning och 
kommer i arbete, samtidigt som vi behöver arbeta upp ett system för de som inte 
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klarar av detta utan kräver mer stöd för att få ett väl fungerande liv. Här kommer 
vår LSS-verksamhet vara helt avgörande för hur väl vi lyckas. Här finns en stor 
utvecklingspotential för att bygga upp en god och kunskapsbaserad verksamhet. Vår 
kommun ska vara ett föredöme inom LSS-verksamheten. 
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Hög kvalitet i välfärden är något vi precis som alla Kalmarbor värdesätter väldigt högt. 
För att nå dit och anta framtidens utmaningar krävs ändrade arbetssätt men också 
satsningar. Inte minst på de unga. Vi föreslår i denna budgeten att:

62. En generell höjning av elevpengen görs med 7 miljoner kronor. Den 
generella höjningen av elevpengen skapar utrymme för Kalmars rektorer 
att utifrån sin skolas förutsättningar förstärka där det gör mest pedagogisk 
nytta. Mycket mer behövs men vi vill visa en tydlig inriktning då Kalmar är 
en av de kommuner som har lägst elevpeng i landet. Denna trend måste 
brytas.

63. Vi satsar 3 miljoner kronor på elever i behov av särskilt stöd. Detta behöver 
förvaltningen utreda hur vi bäst når de elever som behöver stödet mest. En 
viktig del handlar om hur man kan NPF-säkra kommunens skolor. 

64. Införa aktivt skolval i Kalmar kommun och i samband med det informera 
brett och ge stöd i familjernas val. 

65. Utreda möjligheterna och förutsättningarna för att införa ett transparent och 
gemensamt administrerat kösystem till alla skolor i Kalmar, fristående såväl 
som kommunala. 

66. Studie och yrkesvägledarna bildar en egen enhet. 

67. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag på hur alla 
Kalmars skolor kan arbeta med förväntansdokument och konsekvens-
trappa. Detta för att tydliggöra skolans ansvar, föräldraansvaret och elevens 
ansvar samt vad som händer om detta ansvar inte tas. 

68. Utreda möjligheterna att inrätta fler valbara profilklasser vid högstadiesko-
lorna i Kalmar kommun. Tänkbara inriktningar kunde vara matematik, musik 
eller annan idrott än fotboll. 

69. Utreda hur studieteknik kan bli ett fokusområde för någon av kommunens 
utvecklingslärare. 

70. Utred hur ytterligare satsningar på utvecklingstjänster inom lärarkollektivet 
skulle kunna användas för att komma fler lärare till del. 

71. Vägledningen för särskilt begåvade barn och elever bör utvärderas, synlig-
göras mer och implementeras i hela förvaltningen. 

72. Att utreda hur många familjer i kommunen som behöver betala för mat/
näring som behövs under skol-, förskole-, fritidsdagen och hur mycket det 
handlar om ekonomiskt. Skolan ska vara avgiftsfri för alla och hur når vi dit?
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73. Vi ger utbildningsnämnden i uppdrag att utreda om en teckenspråkig 
förskoleavdelning, med liknande inriktning som den nedlagda avdelningen 
Snäckan, kan öppnas i kommunen. 

74. Uppdrag till utbildningsnämnden att utreda om en teckenspråkig profil/
hörselprofil för år F-6 går att starta hösten 2023. 

75. Kalmar kommun inför LOV inom hela omsorgen

76. Kalmar kommun ska anställa två aktivitetssamordnare som arbetar mot den 
utbredda ensamheten och svält. 

77. Ge i uppdrag att införa Lagen om valfrihet (LOV) inom daglig verksamhet 
enligt LSS. Den enskilde ges då fler utförare att välja emellan där utförare 
tillsammans med kommunen konkurrerar med utbud och kvalitet. 

78. Utöka samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, för att 
motverka de inlåsningseffekter som förekommer i daglig verksamhet. Målet 
ska i möjligaste mån alltid vara att få ett lönearbete och se till att individen 
får personlig utveckling.

79. Utreda inledandet av en regional samverkan i syfte att rekrytera, utbilda och 
effektivisera familjehemsverksamheten. 

80. Alla med arbetsförmåga och som är försörjda av vårt gemensamma trygg-
hetssystem ska få en individuell handlingsplan som syftar till arbete. 

81. En stor utbildningsinsats inom funktionshinderomsorgen för att säkerställa 
att alla har den kompetens och kunskap som krävs för att få en väl funge-
rande verksamhet med individens behov i fokus. 
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Ett föredöme som 
arbetsgivare

Våra medarbetare i Kalmar kommun är vår största tillgång. Om inte våra medarbe-
tare mår bra eller trivs, fungerar inte heller verksamheten optimalt. Vi är glada över 
att många av våra förslag i tidigare budgetar och motioner tagits emot positivt och 
nu återfinns i majoritetens personalpolitik. Majoriteten har anammat våra krav på en 
kompetensförsörjningsplan, mer fokus på flerspråkiga medarbetare och möjligheten 
att kunna löneväxla till sin pension. 

Inför 2021 välkomnar Kalmaralliansen att majoriteten valt att höja friskvårdsbidraget. 
En satsning vi haft i våra tidigare budgetar. Vi välkomnar också beskedet om att de 
delade turerna äntligen försvinner från omsorgen. 

Vi vill också ha extra fokus på åtgärder som ser den enskilde medarbetaren genom 
att utreda förutsättningarna för en sjukanmälningstjänst med sjukvårdsrådgivning. 
Tjänsten används i syfte att sänka korttidsfrånvaro, minska upprepad korttids-
frånvaro och avlasta enhetschefer. En annan fördel är löpande kartläggning av 
sjukfrånvaron, där man hela tiden kan se dess orsaker och snabbt kan sätta in rätt 
insatser. Erfarenheter från andra kommuner visar att denna insats påverkar andelen 
sjukskrivna positivt. De verksamheter där detta är möjligt ska kunna drivas som 
intraprenad. Intraprenad skapar delaktighet och engagemang. Genom gemensamt 
ansvarstagande kan många positiva effekter uppnås såsom lägre sjukfrånvaro, bättre 
kvalitet och större flexibilitet. 

Kalmar Kommunkoncern ska vara ett föredöme som arbetsgivare och erbjuda alla 
anställda en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Vi har nolltolerans mot krän-
kande särbehandling och diskriminering. Vi välkomnar mångfald och ser alla våra 
medarbetare som tillgångar och tillsammans ser vi till att kommunen blir bättre. För 
att medarbetarna ska känna sig trygga med att kunna varna för oegentligheter i verk-
samheten införs en extern visselblåsarfunktion. Denna funktion vill Kalmaralliansen 
se i hela kommunkoncernen. 

Kalmaralliansen vill utreda förutsättningarna att införa 80/90/100 som arbetsmodell, 
vilket innebär att gå ner till 80 procents arbetstid, behålla 90 procent av sin lön och 
100 procent i pensionsavsättningar. Konceptet ger medarbetare möjlighet att trappa 
ner i arbetstid och möjliggör en kompetensöverföring under en längre tid fram till 
pensionering. 

Vi tror att ännu mer kan göras för att möta behovet av medarbetare i kommunala 
bristyrken. Att titta på kombimodellen för att få särskilt lämpade men ännu inte 
behöriga lärare kan vara något att titta på inom skolan. Vi tror att omsorgen borde 
undersöka en anställningsgaranti inom vuxenutbildningen för att få fler att våga ta 
steget till studier. 
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Innovation 2022 är ett mycket viktigt redskap för att ge våra medarbetare förutsätt-
ningar att påverka sin situation och sin enhet. När man föreslår en besparing av ram 
så får man behålla 10 % för att utveckla sin verksamhet. Det här upplägget gäller 
även för när en enhet, förvaltning eller bolag gör en besparing på sin ram. Även då 
ska man få behålla en del till sin verksamhet. 10 % kanske är inte rätt nivå men det 
kanske är 5 eller 20 %. Det här behöver experter utreda och även vilka regler som 
ska gälla för att få ta del av det stödet. 

Samverkan
Det är oerhört viktigt att samverka över förvaltningsgränser och skapa förutsättningar 
för att detta ska bli möjligt. Kalmaralliansen tycker att detta arbete går för långsamt 
och vill särskilt lyfta behovet. Därför vill vi se att en del av de medel som finns för 
reformutrymme används för projekt som kräver delaktighet av olika förvaltningar. 

Även inom yrkesgrupper kan det vara gynnsamt med samverkan. Studie och yrkes-
vägledare har en oerhört viktig roll på våra skolor och Kalmaralliansen tycker att vi 
borde se till att ta tillvara på deras kompetens och ge dem ett tydligare uppdrag att 
stötta eleverna till att ta kloka beslut inför framtiden. Deras roll gör skillnad för att fler 
elever gör kloka val till gymnasiet och ökar sin chans att fullfölja sin utbildning och 
i slutänden också söka sig mot arbeten där behoven finns. Samhället och individen 
förlorar enormt mycket på att en elev avbryter sin utbildning.

Post Corona
Pandemin har präglat de senaste åren och fått stora konsekvenser för vårt arbete. Vi 
önskar att man gör ett analysarbete i samtliga nämnder och bolag för att analysera 
vilka effekterna blev. Hur arbetade vi under covid-19-pandemin? Vad kunde vi gjort 
bättre och vad vill vi ta med oss in i 2022. Vi tycker det är väldigt viktigt att man inte 
tappar de fördelar som det innebär att kunna arbeta digitalt, samtidigt som vi inte vill 
glömma det fysiska mötet. Några av argumenten för att fortsätta och tillåta hybrid-
möten är positiva effekter på miljö, smittskydd, effektivitet och demokrati. Miljön är 
en av de stora vinnarna och flera resor har kunnat undvikas. Även om inte Kalmar 
kommun är den största till ytan finns det miljöfördelar med att inte behöva förflytta 
sig. Tillgängligheten är också en faktor i sammanhanget. Det är situationer där det 
kan vara svårt att ta sig till olika möten och då är det en stor fördel att kunna vara 
med digitalt. Smittskydd är inte heller att förringa. Även om mötesdeltagare inte har 
covid-19 är det en fördel om man kan delta digitalt då man känner sig lite krasslig. 
De flesta har nog tidigare gått till jobbet med en lättare förkylning. Demokratin är 
också en del i detta. Vi kan nog förvänta oss fler pandemier och då är det framförallt 
för de i åldersgruppen 70+ och i riskgrupper en möjlighet att alltid delta på distans. 
Vi ser också en hög andel av ledamöter som inte fullföljer sin mandatperiod. En av 
orsakerna är livspusslet och för dessa grupper kan digital närvaro vara en stor fördel. 
Ekonomi är det sista argumentet. Reseersättningar m.m. torde bli en besparing.
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Om Kalmar kommun ska utvecklas så är det är helt avgörande att vi är ett föredöme 
som arbetsgivare och ger våra medarbetare förutsättningar att genomföra sitt jobb. Vi 
föreslår: 

82. Utred möjligheterna att ansluta Kalmar kommun till en sjukanmälningstjänst 
med sjukvårdsrådgivning av sjuksköterskor. 

83. Flerspråkighet ska fortsatt ses som meriterande vid all personalrekrytering. 

84. Genomlysa den kommunala verksamheten för att möjliggöra intraprenader. 

85. Utreda förutsättningarna att införa konceptet 80/90/100 för att bättre 
tillvarata erfaren personal och underlätta kompetensöverföring. 

86. Utreda ett införande av kombimodellen i Kalmar, dvs möjligheten att 
studera och arbeta samtidigt inom kommunala bristyrken. 

87. Utred en anställningsgaranti inom omsorgen. Vårdstudenter inom vuxenut-
bildning som klarar utbildning och praktik med godkända resultat ska kunna 
räkna med en anställning i Kalmar kommun. 

88. Ta fram en modell där de enheter som sparar sin ram får behålla 10 % till 
sin egna verksamhet. 

89. Att den externa visselblåsarfunktionen gäller hela Kalmar kommunkoncern.

90. Gör det möjligt att med tydliga instruktioner delta i kommunens möte 
digitalt.

91. Ge alla nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag att reflektera över arbetet 
under och efter coronapandemin. Vad lär vi oss? Samtliga ska redovisa 
detta till kommunstyrelsen. 
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Resultaträkning Kalmaralliansen
  
Belopp i mnkr

Utfall 
2020

Budget 
2021

Prognos 
2021

Budget 
2022

Planering 
2023

Planering 
2024

Nämndernas nettokostnader -4 125,4 -4 277,9 -4 261,3 -4 469,7 -4 407,4 -4 448,8

Finansförvaltning -6,0 -45,1 -37,5 -172,0 -261,0 -376,8

Verksamhetens nettokostnader -4 131,4 -4 323,0 -4 298,8 -4 641,7 -4 668,4 -4 825,6

Skatteintäkter 3 268,5 3 357,3 3 451,2 3 602,9 3 737,7 3 844,0

Generella statsbidrag och utjämning 960,1 970,6 992,4 962,1 978,0 1 040,5

Verksamhetens resultat 97,2 4,9 144,8 -76,6 47,3 58,9

Finansiella intäkter 33,9 47,2 44,5 158,1 57,5 57,6

Finansiella kostnader -10,3 -13,3 -7,9 -14,5 -20,4 -26,5

Resultat efter finansiella poster 120,8 38,8 181,4 67,0 84,4 90,0

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 120,8 38,8 181,4 67,0 84,4 90,0

Nettokostnadsandel, enskilt år 97,1% 99,1% 95,9% 98,5% 98,2% 98,2%

Resultaträkning majoriteten
  
Belopp i mnkr

Utfall 
2020

Budget 
2021

Prognos 
2021

Budget 
2022

Planering 
2023

Planering 
2024

Nämndernas nettokostnader -4 125,4 -4 277,9 -4 261,3 -4 355,4 -4 423,7 -4 482,8

Finansförvaltning -6,0 -45,1 -37,5 -172,0 -261,0 -376,8

Verksamhetens nettokostnader -4 131,4 -4 323,0 -4 298,8 -4 527,4 -4 684,7 -4 859,6

Skatteintäkter 3 268,5 3 357,3 3 451,2 3 619,3 3 754,7 3 879,0

Generella statsbidrag och utjämning 960,1 970,6 992,4 962,1 978,0 1 040,5

Verksamhetens resultat 97,2 4,9 144,8 54,0 48,0 59,9

Finansiella intäkter 33,9 47,2 44,5 52,1 52,5 52,6

Finansiella kostnader -10,3 -13,3 -7,9 -14,5 -20,4 -26,5

Resultat efter finansiella poster 120,8 38,8 181,4 91,6 80,1 86,0

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 120,8 38,8 181,4 91,6 80,1 86,0

Nettokostnadsandel, enskilt år 97,1% 99,1% 95,9% 98,0% 98,3% 98,3%
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Ändringsyrkanden driftbudget
 
Belopp i miljoner kronor

 
2022

Sänkt kommunalskatt 10 öre -16,4

Utökade driftbudgetposter

Skola -10,0

Kommunala aktivitetsansvaret -1,5

Kluster - Gröna näringar -2,0

Kalmar Science Park -0,8

Fritidsgårdar, öppet helger och lov samt samverkan förebyggandeteamet -5,0

Näringslivscentrum -0,5

Integration -1,0

Gamla detaljplaner -1,0

Innovation 2022 -98,5

Kalmar Science Park koordinator av Innovation 2022 -0,8

Omsorgen aktivitetsledare -1,1

Kosten -1,0

Kulturvärd i kulturkvarteret -0,6

Extra satsningar till upphandlingen -2,0

Bygdepeng, år 1 50 %. Satsning även år 2 och 3. 

Missing lights -1,0

Minskade driftbudgetposter

Innovation 2022 6,0

Besparing digitala system 3,5

Bygdepeng, minskad 1,0

Utökat uppdrag samordningsfördelar 2,0

Besparingar efter satsningar på upphandlingen 0,0

Summa nämndernas nettokostnader -114,3

Ökad utdelning från koncernbolagen, nivåhöjning 6,0

Ökad utdelning från koncernbolagen, tillfällig 2022 100,0

Summa förändringar finansiella intäkter 106,0

Summa förändrade driftbudgetposter -24,7
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