
Presentation av 
verksamhetsplan 
och budget för 
2022



Ny budgetmodell

• Agenda 2030 ska vara vägledande för all verksamhet 
i Kalmar kommunkoncern.

• Gemensam budget för Kalmar kommunkoncern.

• Ägardirektiv parallellt med budgeten.



En urstark välfärdsbudget 
för ett tryggt och grönt Kalmar!

• Hög befolkningstillväxt, passerat 71 000 invånare.

• Flera år med stora överskott, prognos 2021 är 330 
miljoner, inklusive försäljning av Trelleborg-fastighet.

• Resultat på 2,8 procent i snitt 2012-2020.

• 2016-2020 investeringar på 2,5 miljarder, låneskulden 
har ökat 300 miljoner.

• För att klara framtida investeringar höjs överskottsmålet 
från en till två procent.

• Försäljningen av KIFAB finns inte med i budget 2022 
och framåt.



En urstark välfärdsbudget 
för ett tryggt och grönt Kalmar!

• Lägre arbetslöshet än riket.

• Behov av försörjningsstöd lågt relativt 
jämförelsekommuner.

• Hög kvalitet i kommunens verksamhet.

• Årets Superkommun 2021 och på 
plats 7 i Agenda 2030.

• Hög bostadsproduktion.

• Stora investeringar i näringslivet samt från 
stat och kommun.



En urstark välfärdsbudget 
för ett tryggt och grönt Kalmar!

• Inga besparingar inom välfärden, hela mandatperioden. 
Unikt i Kommun-Sverige!

• Full kompensation för fler barn och äldre inom 
förskola, skola och omsorg (43 miljoner kronor).

• Totalt tillskott till välfärden, 72 miljoner. Inklusive 
äskanden och statsbidrag.

• Höjt överskottsmål 2022 (91 miljoner).

• Ordning och reda i ekonomin möjliggör 
investeringar på 660 miljoner 
(både skattefinansierade och räntabla).



Budgetförutsättningar

• Kraftigt ökade skatteintäkter och statsbidrag, drivs 
också av ökad befolkning. 

• Stora investeringar och demografiska utmaningar de 
kommande åren kräver ökade resultatnivåer. 
Oförändrad skatt.

• Soliditeten inklusive pensionsskulden har ökat från 11,3 
procent till 25 procent från 2016. Nivån behöver öka än 
mer.



Investeringar 2022

Totalt i koncernen 1,44 miljarder kronor

• Bolagen, 764 miljoner kronor (mnkr)

– VA-verksamhet 490 mnkr

– Kalmarhem 260 mnkr

– Kalmar Hamn 11 mnkr

• Kommunen, räntabla 260 mnkr

– Exploateringar

– Löpande ersättningsinvesteringar

• Kommunen, skattefinansierade 400 mnkr

– Verksamhetslokaler och infrastruktur



Investeringar 2022-2024

Exempel

• Kalmarsundsskolan

• Ny skola i södra staden, Rinkabyholm

• GFA anpassas för IFK Kalmar

• Investeringsstöd för inomhushall på Gasten

• ”Salve-huset” rustas för att bli centrum för friluftsliv och 
föreningar i form av MTB

• Ny klubblokal på södra utmarken

• Ny konstgräsplan på B-plan på Gröndal

• Nybyggnation av Folkets park



Investeringar 2022-2024
Exempel

• Kulturkvarter

• Nytt vård och omsorgsboende i Lindsdal

• 2025 ny skola i Snurrom

• Tio miljoner för belysning och ökad trygghet

• Förskolan Topasen

• Infrastruktur

• 15 miljoner ur 2021 års bokslut till investeringsstöd till 
föreningar, däribland Folkets hus i Lindsdal

• Två miljoner avsätts för satsningar i Oxhagen

• 10 miljoner avsätts för Life Sure i Malmfjärden 6 Norra 
Dragsviken. Muddring kring Kullö



Resultaträkning



Finansiella mål uppnås

Nettokostnadsandel
högst 98 procent över en rullande 5-årsperiod

2022 97,0 procent
2023 97,4 
2024 97,6 

Självfinansiering av investeringar
minst 50 procent över en rullande 5-årsperiod

2022 67,8 procent
2023 64,1 
2024 68,3 



Fortsatt arbete enligt omarbetad budgetmodell

• Utgångspunkten totala ökningen av intäkter från skatt, 
utjämning och generella statsbidrag, 253 mnkr jämfört 
med budget 2021, 145 mnkr jämfört med prognos för 
2021.

• Resultatmål för god ekonomisk hushållning höjs från 
en till två procent.

• Utrymme för finansiella poster: pensioner, 
räntekostnader etc.

• Kompensation för löneökningar.

• Kompensation för investeringar/hyror (tak 400 
mnkr 2022, 330 mnkr 2023 och framåt).

• Inom kvarvarande ”reformutrymme” hanteras 
demografiska behov, äskanden och riktade satsningar.



Ökat reformutrymme



Fördelning investeringar



Så använder vi reformutrymmet

• Full kompensation för demografi i 
resursfördelningssystemen (barn, elever, äldre, LSS), 
cirka 43 miljoner kronor.

• Därtill riktade statsbidrag

• Trygghetspaket med fokus på förebyggande insatser, 
cirka tio miljoner kronor.

• Tre miljoner för social hållbarhet med tonvikt på 
integration.

• 26,9 miljoner till äldreomsorg täcker bland annat 
demografi, boende Atlasvägen och äskanden på
cirka 10 miljoner kronor därutöver.



Så använder vi reformutrymmet

• Friskvårdsbidraget höjs till 1 500 kronor.

• Riktad satsning på Kalmar Science park fyra miljoner.

• Sommarlovskort även 2022.

• Gratis mensskydd.

• Extra satsning på enskilda och kommunala vägar ur 
resultatet 2021. Tre miljoner.

• Extra elitstöd för damidrott på en miljon.

• Plus fler satsningar under specifikt område



Fokusområden i 
verksamhetsplanen



Ett grönare Kalmar
• Fossilbränslefri kommun 2030.

• Fullt fokus på frisk Östersjö. 

• Friluftsområde vid Kalmar dämme. 

• Ökad kompetens kring hållbarhet vid upphandlingar.

• 2,5 miljoner till kost för att öka ekologiskt och 
närproducerat.

• Ytterligare en tjänst för klimatanpassning. 

• Grönplanen viktig del av samhällsplaneringen.



Ett växande attraktivt Kalmar
• Köpa mark för expansion.

• 100 miljoner till juridisk utbildning.

• Minst 300 företagsbesök.

• 500 bostäder varav 50 villatomter.

• Bygdepeng på 2 miljoner även 2022.

• Dubbel markanvisning.

• 750 tusen till belysning på landsbygd.

• Nya mål och uppdrag kring näringslivsarbetet.

• Försöksverksamhet med frukost på två skolor.

• Uppdrag till Kalmarhem om byggnation i Rockneby.



Ett växande attraktivt Kalmar
• Uppdrag om Kalmar city.

• Antaget uteserveringsprogram.

• Isbana Stortorget.

• Försök med sommargator.

• Kulturkvarteret upphandlas.

• 500 kronor för 30-dagarskortet 
i kollektivtrafiken även 2022.

• Stora satsningar på infrastruktur.

• 2 380 hushåll har fått fiber hittills. 
Nu ansökan om ytterligare 300.



Ett växande attraktivt Kalmar
• Tio miljoner satsas på förebyggande insatser.

• Tre miljoner årligen på social hållbarhet.

• 500 000 kronor på kameror 2021.

• Totalt över 20 miljoner  i ökad ram för Ttrygghet under 
2021-2022

• Mötesplatser etableras i Oxhagen, Berga och Norrliden. 
Kommunen ska vara på plats med verksamheter.

• Utearena i Oxhagen, belysning Oxhagen-Skälby.

• Uppdrag om avhopparverksamhet.

• Mobilt fritidsteam tillsammans med satsning på IFO, 
aktivitetsledare och elevhälsa.



Ett växande attraktivt Kalmar
• Uppdrag till samtliga berörda i kommunkoncernen att 

fokusera på Trygghet.

• Från nio till tolv ordningsvakter.

• Trygghetsnummer 45 75 75 och Request Stop.

• Ökad samverkan med andra myndigheter mot brott.

• Arbete med kvinnofrid. IOP-avtal med Kvinnojouren.

• Tillgänglig kommun med full delaktighet.

• Lägre arbetslöshet genom utbildning. Kunskapsnavet 
viktigt redskap.

• Kommunen jämställdhetssäkras.



Hög kvalitet i välfärden
• Topp 30 inom skola & äldreomsorg.

• Totalt tillskott till skolan och äldreomsorgen år 2022 på 
cirka 33 miljoner. Därtill ökade riktade statsbidrag.

• Åtta nya förskoleavdelningar i Oxhagen.

• Nybyggnation av skola i södra staden.

• Vård och omsorgsboende på Karlssons äng öppnar 
2022. Plan på öppning i Lindsdal 2024/2025.

• Fortsatt utbyggnad av funktionshinderomsorgen (LSS) 
Totalt 10,5 miljoner under 2022.

• Funkisfestival i Kalmar 2022.

• Ofrivilliga delade turer avskaffas under 2021.



Ett föredöme som arbetsgivare
• En modern arbetsgivare 

– digitala möten 
– den flexibla arbetsplatsen

• Koncerngemensam arbetsgivarpolitik.

• Inga besparingar på baspersonal.

• Nytt personalprogram implementeras.

• Höjt friskvårdsbidrag.

• Mål om hållbart medarbetarengagemang

• Arbetsplatsbesök av kommunalråd.



Nämndernas 
driftbudgetramar



Kommunstyrelsen

• Trygghetspaket 10 miljoner kronor
• Social hållbarhet 3 miljoner kronor
• Inkubator på Kalmar Science Park 4 miljoner kronor
• Brandkåren 1,5 miljoner kronor
• Höjt friskvårdsbidrag till 1500 kronor, 2,6 miljoner kronor



Kommunstyrelsen
Exploateringsverksamhet

• Årlig bedömning av nivån för återföring av avtalade 
gatukostnadsersättningar
Ingen förändring 2022 jämfört med 2021



Kommunstyrelsen
Gymnasieverksamhet

• Full kompensation för demografi, fler 16-19 åringar 4,6 miljoner kronor

• Kalmars andel av en ytterligare kuratorstjänst 0,5 miljoner kronor



Samhällsbyggnadsnämnden

• Arbete med klimatanpassningsplan 0,65 mnkr



Kommunens revisorer

• Förslag oförändrad ram

• Utökade resurser för koncerngemensamma 
granskningar 0,2 miljoner kronor



Servicenämnden

• Kostverksamheten 2,5 miljoner kronor
• Förstärkt inköpsverksamhet 2,1 miljoner kronor
• Försöksverksamhet med servering av frukost 0,3 miljoner kronor
• Säkerhetshöjande åtgärder inom Produktion 0,5 miljoner kronor



Kultur- och fritidsnämnden

• Riktad satsning till elitdamidrott, 1 miljon kronor
• Insatser inom friluftsprogrammet 1 miljon kronor
• En tjänst för utveckling av verksamheten på Krusenstiernska gården
• Resurser ur trygghetspaketet om 10 miljoner kronor kan över tid tillföras 

kommunledningskontoret, utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden.

• Om statsbidraget för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter uteblir får KSAU rätt att 
tilläggsbudgetera upp till 0,5 miljoner kronor även 2022.



Utbildningsnämnden

• Full kompensation enligt resursfördelningssystemen 
för demografi (fler barn och elever)



Omsorgsnämnden

• Statsbidraget till förstärkt äldreomsorg om totalt 4 miljarder kronor, varav Kalmars andel 26,9 mnkr, 
omklassificeras från generellt till riktat inför 2022.

• Statsbidraget redovisas då som en intäkt i ON (85% 22,9 mnkr) och SKDN (15% 4,0 mnkr) och tillförs därmed inte 
längre via driftbudgetramen.

• Resursfördelning för demografi i hemtjänsten samt driften av nya boendeplatser på Atlasvägen hanteras inom 
denna resursförstärkning, totalt 17,1 mnkr.

• Resterande 9,8 mnkr kan fördelas av nämnderna att möta äskade behov och satsningar såsom lokalvård BAS och 
avskaffande av delade turer i Södermöre, kompensera för nytt avtal nattarbetstid, ökad kompensation för 
löneandel i köpt verksamhet och tre sjukskötersketjänster i omsorgsnämnden.



Socialnämnden

• Fortsatt utbyggnad av funktionshinderomsorgen (LSS), 10,5 miljoner kronor

• Resurser ur trygghetspaketet om 10 miljoner kronor kan över tid 
tillföras kommunledningskontoret, utbildningsnämnden, socialnämnden 
och kultur- och fritidsnämnden



Södermöre kommundelsnämnd

• Full kompensation för demografi med fler barn och elever
• 3,8 miljoner kronor för äskanden inom äldreomsorg utöver demografi hemtjänst
• 1 miljon kronor för strukturkostnader i pedagogisk verksamhet
• 0,25 miljoner kronor för "medborgarbudget"



Vision 2025

Tillsammans gör vi ett 
Kalmar för alla ännu bättre



2021
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