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KALMAR KLÄTTRAR OCH STÅR STARKT
2021 blev, trots pandemin, ett bra år för Kalmar. Vi blev 999 fler invånare, fick utmärkelsen Årets 
Superkommun och kammade hem första platsen när medborgarna utsåg vilken kommun som är bäst 
på att vara just kommun. Samtidigt gjorde kommunen sitt bästa ekonomiska resultat någonsin.  

En pandemi i vågor
Pandemin återkom i vågor under 2021. 
När smittspridningen ökade fick det  
direkta konsekvenser vid våra särskilda  
boenden, som avrådde från besök. 
Smitta bland medarbetare och elever gjorde 
att förskolor och skolor stängde avdelningar 
eller erbjöd distansundervisning.

Kommunen fortsatte att underlätta för det 
lokala näringslivet via lättnader i taxor och 
avgifter. I full politisk enighet togs beslut 
om både “värdecheckar” och presentkort. 
Föreningslivet fick extra stöd på totalt  
66 miljoner. Utgångspunkten har varit att 
Kalmar kommun ska göra allt som står i vår 
makt för att motverka pandemin och  
dess effekter. 

Hyllat hållbarhetsarbete
Flera utmärkelser visade att vi arbetar på ett 
bra sätt för att nå hållbarhet. Kommunen blev 
bästa småstads- och landsbygdskommun i 
Dagens samhälles Agenda 2030-rankning och 
hamnade på plats 7 totalt av landets 
290 kommuner. 

Efter att ha prövats genom ett test  
godkändes vi som medlem i föreningen 
Klimatkommunerna. I tidningen Aktuell 
hållbarhets rankning blev vi tredje miljöbästa 
landsbygdskommun och landade  
bland topp 20.

Kommunen blev en av 23 som driver  
klimatomställningen framåt via  
innovationsprogrammet Viable Cities.  
Ett klimatkontrakt som sträcker sig fram till 
2030 undertecknades.

Trygghet i fokus
Risken för att utsättas för brott är liten i 
kommunen, men det finns en rädsla bland 
invånare att vistas ute ensam sent. Beslut togs 

om förebyggande satsningar under de  
kommande åren för totalt 13 miljoner  
kronor. Under 2020 satsades 10 miljoner  
kronor. Kalmar ska vara en av landets  
tryggaste residensstäder. Vi kommer göra  
allt som står i vår makt för att uppnå detta. 

Under året tecknades också ett treårigt avtal 
om idéburet offentligt partnerskap med 
Kvinnojouren för att minska våld riktat mot 
kvinnor, barn och unga vuxna.

Utveckling för framtiden
Under året presenterades ett samråds- 
förslag till en ny översiktsplan. I samrådet 
kom många bra synpunkter som nu arbetas 
in i förslaget. Under året invigdes äntligen 
Linnéuniversitetet. I samband med  
detta presenterades satsningen på att bygga 
upp juridik som ett nytt akademiskt fält.   
Tillsammans med universitetet satsar  
kommunen 300 miljoner kronor under 10 år. 

Under 2021 antogs också detaljplanerna för 
ett nytt häkte och en ny anstalt i  
Kalmar kommun. En statlig satsning som 
kommer skapa omkring 400 nya jobb. Under 
året genomfördes också ett antal strategiska 
markköp för att möta framtida behov. 

Välfärd med kvalitet
Tryggheten och kvaliteten ökade inom  
omsorgen genom digitala signeringar av de  
3 700 läkemedelsinsatser som sker varje dag. 

Kostnadsfria hembesök av distriktssköterska 
för invånare över 79 år startade för att stärka 
hälsa och välbefinnande. En ny boende- 
process förstärkte omsorgstagares  
delaktighet och självständighet. Vård- och 
omsorgs-boendet på Sankt Kristoffers  
öppnade efter en omfattande renovering.  
De delade turerna är nu avskaffade. 
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Under våren öppnar ett nytt vård- och  
omsorgsboende på Karlssons äng. 

Rikare utbud av upplevelser
Beslut togs om att Kunskapsporten ska  
leverera en ny bad- och friskvårds- 
anläggning i Snurrom. Invigningar skedde av 
en wakeboardpark, en MTB-bana och  
ett nytt stadsbibliotek.

Vi skrev ett avtal med Kalmar FF om ett 
idéburet offentligt partnerskap. Avtalet ska 
gynna hälsa och jämlikhet och innehåller 
bland annat spontanfotboll, skolgårds- 
aktiviteter och läxhjälp.

Rekordår ekonomiskt
Kommunens resultat på 386 miljoner kronor 
för 2021 är historiskt högt. En förklaring är 
högre skatteintäkter när svensk ekonomi 
återhämtade sig snabbare i pandemins spår 
än väntat. En högre befolkningstillväxt än 
planerat bidrog också till det goda resultatet. 
En annan förklaring är kommunbolags- 
koncernens utdelning till följd av en  
fastighetsförsäljning. Staten har också varit 
generös med statsbidrag till kommunerna 
under detta pandemiår.

Ljusglimtar ett tufft år
Vi uppmärksammades inte bara för vårt  
hållbarhetsarbete under året utan klättrade 
även till plats 24 i tidskriften 

Fokus kommunrankning. Vi fick återigen fina  
meritvärden för våra niondeklassare i  
skolorna. Och tog oss till andra plats i 
Stockholm Business Alliance mätning av 
företagsklimatet i kommuner med fler än  
40 000 invånare.

I en mätning gjord av Rådet för främjande 
av kommunala analyser, fick vi höga värden 
när kvalitet, resurser och skattesats vägdes 
samman, mycket ”pang för pengarna”  
kort och gott. 

I SCB:s medborgarundersökning gav  
invånarna bra betyg, särskilt för skötseln av 
allmänna platser, badplatser och natur- 
områden. Glädjande var också att vi fick  
högsta betyg när invånarna betygsatte  
kommunens arbete som kommun.  

Sist men inte minst utsågs vi till Årets  
superkommun inom kategorin småstads- och 
landsbygdskommuner. Här mäts bland annat 
hur vi sköter vårt kärnuppdrag. 

Vi hade inte hamnat i topp utan våra  
medarbetare som gjort ett fantastiskt jobb 
under ett år med många utmaningar.

Johan Persson (S), Dzenita Abaza (S)  
Erik Ciardi (C), Liselotte Ross (V)
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Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av Kalmar kommuns och 
Kalmar kommunkoncerns verksamhet det gångna året, oberoende av hur den samlade kommunala 
verksamheten är organiserad.  
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ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS 
UTVECKLING 

Femårsöversikt

Kommunkoncernen 2021 2020 2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter i mnkr 1 917,5 1 885,2 1 737,2 1 832,4 2 123,8

Verksamhetens kostnader i mnkr 5 564,6 5 313,7 5 241,0 5 107,3 5 101,8

Årets resultat i mnkr 404,7 200,1 171,5 161,9 254,9

Soliditet exkl. pensions ansvarsförindelse i procent 34,1 32,5 32,9 34,0 33,2

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser i procent 23,1 20,6 19,5 19,1 17,6

Investeringar i mnkr (netto) 1 151,1 1 208,3 1 175,9 1 173,2 742,3

Självfinansieringsgrad 69,4 62,9 50,5 44,4 87,1

Självfinansieringsgrad, rullande femårsgenomsnitt 60,9 61,6 62,8 68,8 0,0

Långfristig låneskuld i mnkr 5 363,6 5 019,1 4 589,0 3 851,9 3 746,2
Antal årsarbetare med tillsvidareanställning (snitt) 5 595,2 5 532,4 5 542,1 5 489,7 5 420,6

Kommunen 2021 2020 2019 2018 2017

Folkmängd, den 31/12 71 328 70 329 69 467 68 510 67 451

Utdebitering* 33:67 33:67 33:18 33:18 33:18

varav kommunen 21:81 21:81 21:81 21:81 21:81

Skatteintäkter och kommunal utjämning i mnkr 4 477,7 4 228,5 4 042,5 3 844,8 3 710,8

Skatteintäkter och kommunal utjämning  
per invånare i kr

89 659 86 930 83 201 82 867 86 501

Verksamhetens intäkter 1 002,0 1 142,7 982,4 1 040,4 1 074,1

Verksamhetens kostnader 5 102,4 4 882,7 4 753,3 4 592,7 4 447,5

Verksamhetens nettokostnader per invånare i kr 60 704 58 744 58 186 54 920 53 256

Löpande kostnader i procent av skatteintäkter och 
kommunal utjämning (nettokostnadsandel)

91,4 97,1 97,3 97,3 96,3

Årets resultat i mnkr 386,4 120,7 107,4 103,2 135,9
Investeringar i mnkr (netto) 601,1 517,0 430,7 675,2 404,9
Självfinansieringsgrad 102,5 99,0 87,9 46,4 87,6
Självfinansieringsgrad, rullande femårsgenomsnitt 82,7 77,1 70,9 65,4 71,5
Pensionsåtaganden i mnkr 1 325,5 1 327,2 1 364,7 1 556,3 1 520,5
Långfristiga skulder i mnkr 1 183,0 1 172,3 1 194,2 942,5 758,7 
Totala tillgångar i mnkr 5 044,4 4 577,2 4 343,0 4 208,4 3 763,6
Eget kapital i mnkr 2 593,4 2 207,0 2 086,4 2 011,1 1 907,9
Soliditet exkl. pensionsansvarsförbindelse i procent 51,4 48,2 48,0 47,8 50,7
Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelse i procent 28,2 22,4 19,9 18,0 16,6
Antal årsarbetare med tillsvidareanställning (snitt) 4 999,6 4 924,5 4 938,4 4 902,8 4 847,5
* Utdebiteringen redovisas exkl. kyrkoavgift och begravningsavgift.
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Utveckling i Kalmar kommunkoncern 

2021 har medfört goda resultatnivåer  för 
både kommunkoncernen och kommunen. 
Soliditeten utvecklas i positiv riktning,  
investeringsnivån är hög, kommunens skatte-
sats oförändrad och befolkningen ökar. 

Resultatet för kommunkoncernen uppgick till 
404,7 mnkr varav kommunens resultat ingår 
med 386,4 mnkr. Av de kommunala bolagen 
och förbunden är det Kalmar kommunbolag, 
Kalmarhem, och Kalmar Vatten som bidragit 
mest till resultatet. Det genomsnittliga re-
sultatet de senaste fem åren uppgår till 238,7 
mnkr för kommunkoncernen och 170,7 mnkr 
för kommunen. 

Koncernens soliditet, inklusive hela pensions-
skulden, har haft en positiv trend under lång 
tid. För året uppgår koncernens soliditet till 
23,1 procent, inklusive hela pensionsskulden. 
I huvudsak är förklaringen till den  
förbättrade soliditeten höga resultatnivåer 
och att ansvarsförbindelsen avseende  
pensionsåtagandena har minskat. 
Kommunens soliditet har de senaste åren haft 
en positiv utveckling och genomsnittet för de 
senaste fem åren är 21,0 procent, inklusive 
hela pensionsskulden. För året har soliditeten 
ökat från 22,4 procent föregående år till 28,2 
procent, inklusive hela pensionsskulden. 

Den genomsnittliga investeringsnivån för 
kommunkoncernen de senaste fem åren är  
1 090,2  mnkr. Årets utfall är över den  
genomsnittliga nivån för femårsperioden och 
visar på det faktum att koncernen  
befinner sig i en investeringsintensiv period. 
Kommunens nettoinvesteringar uppgår 2021 
till 601,1 mnkr av budgeterade 660,0 mnkr, 
vilket motsvarar en genomförandegrad på 
91,1 procent. 

För det enskilda året är självfinansierings-
graden för kommunkoncernen 69,4 procent. 
Det är tredje året som koncernen haft en ökad 
självfinansieringsgrad för det enskilda året. 
Självfinansieringsgraden för kommun- 
koncernen för åren 2018–2021 visar för 

koncernen på 60,9 procent för 2021 och 
liksom de senaste två åren på en sjunkande 
nivå. Detta beror främst på en resultatnivå 
som inte följer investeringarnas ökningar 
i samma omfattning. För det enskilda året 
har kommunen en självfinansieringsgrad 
på 102,5 procent vilket kan härledas till ett 
mycket starkt resultat för året, trots en högre 
investeringsnivå 2021 jämfört med 2020. 
Även det finansiella målet om minst  
50,0 procent självfinansieringsgrad över en 
rullande femårsperiod uppnås för 2021 med 
ett utfall på 82,7 procent.

År 2021 uppgick Kalmar kommuns  
skattesats till 21,81 kronor per hundra kronor. 
Skattesatsen, exklusive skatteväxling med 
regionen, har varit oförändrad sedan 2009. 
Region Kalmar läns skattesats är 11,86 kronor 
och det ger en sammanlagd utdebitering från 
kommun och region på 33,67 kronor.

Mellan 2012 och 2020 har Kalmars skatte-
sats varit oförändrad. Under samma period 
har 3KVH:s genomsnittliga ovägda skattesats 
ökat med 29 öre. Kalmar läns genomsnittliga 
ovägda skattesats (exklusive Kalmar  
kommun) har under samma period ökat med 
40 öre, medan den genomsnittliga ovägda 
skattesatsen för Sverige har ökat med 22 öre.

Den 31 december 2021 uppgick folkmängden 
i Kalmar kommun till 71 328 personer (35 560 
män och 35 768 kvinnor). Det är en ökning 
med 999 personer under 2021.  
Bakom folkökningen ligger ett högt  
födelseöverskott (antal födda minus  
antal döda) och ett högt flyttöverskott. 
Befolkningen har i snitt ökat med cirka 970 
personer per år de senaste fem åren.
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN 

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

I april beslutade kommunfullmäktige att starta en försäljning av KIFAB i Kalmar, med eller utan 
Telemarken, med mål att försäljningen skulle ske under 2021. Någon försäljning har inte skett under 
2021 utan förväntas ske under 2022. Det vilande bolaget Kalmar Familjebad ändrar namn till  
Växtplats i Kalmar. Beslut har tagits att Växtplats i Kalmar ska överta DEL-TA produktions alla tillgångar 
och skulder tillhörande Kalmarfabriken (så kallad inkråmsöverlåtelse) under första kvartalet 2022.

Förbundet Kretslopp Sydost utvidgades under 2021 med ytterligare tre kommuner, Vetlanda, Sävsjö 
och Uppvidinge. I samband med detta ändrades förbundets namn från  
Kalmarsundsregionens renhållare till Kretslopp Sydost.

Organisationsschema

Valnämnd

Kommunfullmäktige

Kommunens revisorer

Kalmarsunds gymnasieförbund 69,0 %

Kommunstyrelse

Vatten- och miljönämnd

KommunledningskontorKretslopp Sydost 36,95 %

Moskogen Miljö AB

Servicenämnd Serviceförvaltning

Socialnämnd Socialförvaltning

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsförvaltning

Utbildningsnämnd Utbildningsförvaltning

Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsförvaltning

Kalmarsunds överförmyndarnämnd

Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadskontor

Kalmar Kommunbolag AB

Kalmarhem AB

Kalmar Vatten AB

KIFAB i Kalmar AB

HB Telemarken i Kalmar

Kalmar Hamn AB

Destination Kalmar AB

Kalmar Science Park AB 93 %

Kalmar Öland Airport AB 50 %

Kalmar Energi Holding AB 50 %

Växtplats i Kalmar AB (vilande)

Omsorgsnämnd

Kalmar läns kommuners 
hjälpmedelsnämnd

Omsorgsförvaltning
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Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige, ”kommunens riksdag”, 
är det högsta beslutande organet i  
kommunen. De 61 politikerna i kommun- 
fullmäktige utses direkt av kommun- 
invånarna i allmänna val vart fjärde år. 
Fullmäktige fattar beslut i principiella frågor 
och ärenden av större vikt. Fullmäktige 
bestämmer också vilka nämnder som ska 

finnas, vad nämnderna ska göra samt ut-
ser ledamöter och ersättare till nämnderna. 
Kommunfullmäktige sammanträder i regel 
sista måndagen i varje månad utom i juli 
och i augusti. Sammanträdena är offentliga 
och alla är välkomna att lyssna på beslut och 
debatter. Vid ett par tillfällen per år hålls 
information om kommunens verksamhet. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen består av 15 politiskt 
tillsatta ledamöter, som bereder ärenden till 
fullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut, 
samordnar de kommunala nämndernas  
verksamhet och svarar för kommunens 
ekonomi. Kommunstyrelsen ska också ha 
uppsikt över övriga nämnders verksamhet 
och över de kommunala bolagen och  
kommunalförbunden. Sammanträdet är  
öppet för allmänheten. Kommunstyrelsen  
har tre utskott:

Arbetsutskottet bereder ärenden som rör 
ekonomisk planering och personal- och 
organisationsutveckling. 

Planutskottet beslutar om prioritering av  
planarbete och bereder ärenden som rör 
fysisk översiktsplanering, mark- och  
exploateringsfrågor och miljö- och  
naturresursplanering. 

Utskottet för integration och arbetsmarknad 
har som syfte att hitta nya kreativa lösningar 
för att möta de stora integrationsutmaningar 
som Kalmar står inför och att trösklarna in på 
arbetsmarknaden ska minska för att  
därigenom bidra till att fler människor  
kommer i egen försörjning.  

Mandatfördelning 2018–2022

Socialdemokraterna 26

Centerpartiet 5

Vänsterpartiet 4

Moderaterna 10

Miljöpartiet 2

Liberalerna 3

Kristdemokraterna 3

Sverigedemokraterna 8
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Johan Persson (S)
Kommunstyrelsens ordförande och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott och 
i Kalmar Kommunbolag. Ansvarar för att följa den ekonomiska  
utvecklingen, näringslivs- och sysselsättningsfrågor, internationella frågor, kust-
miljöfrågor, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, styrelsen för 
vuxenutbildning, landsbygdsutveckling, övergripande fysisk planering,  
miljöfrågor, pensionärsråd, vatten och miljönämnden, Kretslopp Sydost. 

Dzenita Abaza (S)
Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, 
Kalmar Kommunbolag samt ordförande i Kalmarsunds gymnasieförbund,  
ordförande i utskott för integration och arbetsmarknad och ordförande i brott- 
förebyggande rådet. Ansvarar för att följa socialnämnden,  
överförmyndarnämnden, utbildningsnämnden, arbetsmarknadsfrågor,  
integrationsfrågor, trygghetsfrågor och tillgänglighetsfrågor. 

Erik Ciardi (C) 
Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen, ordförande i kommunstyrelsens 
arbetsutskott, ordförande i Kalmar Kommunbolag samt ledamot i kommun- 
styrelsens planutskott och utskottet för integration och arbetsmarknad. Ansvarar 
för att följa Kalmar Kommunbolag och dess dotterbolag, översiktsplanen, lands-
bygdsutveckling, näringslivsfrågor, övergripande fysisk planering, miljöfrågor, 
servicenämnden, Södermöre kommundelsnämnd, upphandlingsfrågor, Kretslopp 
Sydost samt vatten- och miljönämnden.

Hanne Lindqvist (M)
Oppositionsråd och förste vice ordförande i kommunstyrelsen och vice ordförande 
i kommunstyrelsens arbetsutskott samt vice ordförande i Kalmar Kommunbolag. 
Följer utvecklingen inom ekonomi, samhällsutveckling, sociala frågor,  
internationella frågor, regionfrågor samt demokratifrågor.

Liselotte Ross (V)
Personalansvarigt kommunalråd och kommunstyrelsens andre vice ordförande, 
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, planutskott, utskottet för integra-
tion och arbetsmarknad samt ledamot i Kalmar Kommunbolag. Ansvarar för att 
följa omsorgsnämnden, jämställdhetsfrågor, folkhälsofrågor, hbtqi-frågor och 
upphandlingsfrågor.

Lotta Wahlmino (L) 
Oppositionsråd och ledamot i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbets-
utskott, Kalmar Kommunbolag och personalansvarigt oppositionsråd. Följer 
utvecklingen inom demokrati, sociala frågor, barn och ungdomar, utbildning, 
näringsliv, miljö, övergripande fysisk planering, näringsliv och besöksnäring samt 
landsbygdsutveckling. 

årsredovisning_2021_korrigerad.indd   12årsredovisning_2021_korrigerad.indd   12 2022-04-08   18:34:112022-04-08   18:34:11



13

Kommunens revisorer 
Kommunens revisorer är utsedda av  
fullmäktige med uppdrag att granska de 
verksamheter som styrelse och nämnder 
driver. För att skapa förtroende för sitt arbete 
vill Kalmar kommuns revisorer: 

• vara framåtsyftande, verka för utveckling, 
förbättring och en effektivare verksamhet 

• genomföra revisionen i positiv anda  
genom dialog med förvaltningar, 
nämnder och bolagsledningar 

• agera opolitiskt i sitt revisionsuppdrag 
• sträva efter samförstånd mellan de  

förtroendevalda revisorerna 
• arbeta med mål att nå konkreta resultat 
• ha goda kontakter med förtroendevalda, 

anställda och invånare. 

Majoritetsägda bolag och 
intresseföretag 

Kalmar kommun beslutade att lägga viss 
verksamhet i bolagsform redan i början på 
1970-talet och på 90-talet tillkom ytterligare 
bolag och en koncern bildades.  
Dessa steg har tagits för att möta struktur- 
omvandlingen inom svenskt näringsliv 
som också har påverkat kommunerna. 
Kommunfullmäktige i Kalmar ser vikten av 
ett kommunalt koncerntänk och har samlat 
de kommunala bolagen i en aktiebolagsrätts-
lig koncern inom kommunen.  
Med denna konstruktion äger kommunen ett 
bolag, Kalmar Kommunbolag. Detta bolag 
är i sin tur ägare av de kommunala bolagen. 
Kommunen och dess företag måste ses som 
en ekonomisk beslutsenhet där kommun-
fullmäktige har det yttersta ansvaret såväl 
ekonomiskt som politiskt. 

Kommunfullmäktige har angett bland annat 
följande skäl för att ge ägardirektiv till  
kommunens bolag: ”Kommunallagen  
förutsätter ett kommunalt inflytande över 
bolagen eftersom de är ett instrument för 
kommunal verksamhet. Kommunen har ett 

politiskt och ekonomiskt ansvar för  
verksamheten i bolagen. Förtroendet för 
kommunal verksamhet ökar om omvärlden 
kan konstatera att de kommunala bolagen är 
en del av ägaren tillika kommunen.” Bolagen 
är kommunens egendom och kommunen har 
ett ägaransvar inför invånarna.  

Kommunalförbund 

I Kommunkoncernen bedrivs sedan 1995 
kommunens gymnasiala utbildning i ett 
kommunalförbund. Beslutet att bedriva och 
utveckla gymnasial utbildning och  
kommunal vuxenutbildning i ett kommunal-
förbund med gemensamt regionalt ansvar 
grundar sig i en vilja att:  

• öka utbildningsnivån i regionen 
• minska antalet studieavbrott 
• öka kursutbudet, vilket skulle öka  

intresset för gymnasiala studier 
• samordna, vilket är nödvändigt med 

hänsyn till rekryteringsunderlag och 
ekonomi.  

 
Kommunalförbundets beslutande församling 
för Kalmarsunds gymnasieförbund,  
förbundsdirektionen, ska bestå av elva  
ledamöter och elva ersättare. En förbunds-
medlem får endast välja ledamot och  
ersättare som är ledamot eller  
ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige. 
Ledamöterna och ersättarna i direktionen 
väljs av medlemskommunerna. 
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år från 
och med den 1 januari året efter det att val till 
kommunfullmäktige ägt rum.  
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Sedan 2006 bedrivs kommunens verksamhet 
för avfallshantering i ett kommunalförbund. 
Kommunalförbundets ändamål är att genom 
samverkan mellan förbundets medlems- 
kommuner skapa en plattform för att på 
ett miljö- och kostnadseffektivt sätt bedriva 
renhållningsverksamhet i medlems- 
kommunerna till nytta för kommun- 
medlemmarna. Förbundets uppgift är även 
att ansvara för medlemskommunernas  
strategiska planering kring frågor om:  

• avfallshantering 
• uppgifter om insamling och behandling 

av avfall 
• den myndighetsutövning som  

kommunerna är skyldiga att svara för 
enligt miljöbalken med tillhörande 
lagstiftning. 

Kretslopp Sydost förbundsdirektion är 
kommunalförbundets beslutande församling. 
Förbundsdirektionen har 13 ledamöter och 
lika många ersättare. Förbundsdirektionen 
väljs för fyra år från och med den 1 januari 
året efter det att val till kommunfullmäktige 
har ägt rum.
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Nämnd Verksamhet Förvaltning

Valnämnd 
Ordförande:  
Ann-Marie Engström (S)

Valnämnden ansvarar för att genomföra: 
• allmänna val till riksdag, landsting och 

kommunfullmäktige 
• val till europarlamentet 
• folkomröstningar.

  

Kalmarsunds  
Överförmyndarnämnd 
Ordförande: Anette Lingmerth (S)

Kalmarsunds överförmyndarnämnd utövar 
tillsyn över gode män, förvaltare och  
förmyndare.

Kommunledningskontoret 
Förvaltningschef:  
Jonas Sverkén

Kommunstyrelsen 
Ordförande: Johan Persson (S)

Kommunstyrelsen består av 15 politiskt 
tillsatta ledamöter, som bereder ärenden  
till fullmäktige, verkställer fullmäktiges 
beslut, samordnar de kommunala  
nämndernas verksamhet samt svarar för 
kommunens ekonomi. Kommunstyrelsen 
har uppsikt över övriga nämnders  
verksamhet och över de kommunala  
bolagen och kommunalförbunden.

Kommunledningskontoret 
Kommundirektör:  
Annette Andersson

Vatten och miljönämnd 
Ordförande: Anna Thore (S)

Vatten- och miljönämnden ansvarar för 
strategiska vatten-, miljö- och klimatfrågor, 
utom vad gäller samhällsbyggnads- 
nämndens ansvar för myndighetsfrågor 
inom ramen för miljöbalken.

Kommunledningskontoret 
Förvaltningschef:  
Jonas Sverkén

Kalmar läns kommuners  
hjälpmedelsnämnd 
Ordförande: Michael Ländin (S)

Kommunerna i Kalmar län samverkar  
genom en gemensam nämnd kring  
rehabiliterings- och försörjningsverksamhet 
för tekniska hjälpmedel. Kalmar är värd- 
kommun för den gemensamma nämnden.

Omsorgsförvaltningen 
Förvaltningschef: Mattias Ask

Omsorgsnämnden:  
Ordförande: Michael Ländin (S)

Omsorgsnämnden ansvarar för de upp-
gifter som kommunen har när det gäller 
stöd, omsorg och vård till äldre personer. 
Nämnden ansvarar också för insatser inom 
socialtjänsten till personer under 65 år med 
mindre omfattande funktionsnedsättningar. 
Dessutom ansvarar nämnden för hem- 
sjukvården i kommunen samt utövar 
ledningen för den kommunala hälso- och 
sjukvården.

Omsorgsförvaltningen 
Förvaltningschef: Mattias Ask

Kultur- och fritidsnämnden 
Ordförande: Maia Dahlberg (S)

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för: 
• kommunens kultur- och fritids- 

verksamhet inklusive bibliotek,  
fritidsgårdar, kultur-, idrotts- och  
föreningsverksamhet 

• kulturskola 
• ungdomshuset UNIK 
• kultur- och fritidsfilialer Äventyrsbadet.

Kultur- och  
fritidsförvaltningen 
Förvaltningschef:  
Henrik Nilsson

Nämnder
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Nämnd Verksamhet Förvaltning

Samhällsbyggnadsnämnd 
Ordförande: Peter Akinder (S)

Nämnden ansvarar för planering och 
bygglov, gestaltning och utformning av 
kommunens allmänna platser och gator, 
miljö- och hälsoskydd, livsmedelstillsyn, 
trafikplanering, markupplåtelser,  
lantmäterimyndigheten och geografisk 
information samt bostadsanpassning.

Samhällsbyggnadskontoret 
Förvaltningschef:  
Johan Wendell

Servicenämnd 
Ordförande:  
Johanna Petersson (C)

Servicenämnden ansvarar för  
ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, 
fastighetsservice, transport-, verkstads-, 
kost- och städtjänster till kommunens  
verksamheter. Servicenämnden ansvarar 
även för gator, parker och grönområden 
samt friluftsverksamhet.

Serviceförvaltningen 
Förvaltningschef:  
Peter Arnesson

Socialnämnd 
Ordförande: Roger Holmberg (S)

Socialnämnden ansvarar för kommunens 
individ- och familjeomsorg, stöd och  
service till vissa funktionshindrade och 
insatser till personer med psykiska  
funktionsnedsättningar. 

Nämnden ansvarar även för tillstånd och 
tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen och 
kontroll av receptfria läkemedel.

Socialförvaltningen 
Förvaltningschef:  
tf Camilla Freedeke

Södermöre kommundelsnämnd 
Ordförande: Magnus Uhr (S)

Södermöre kommundelsnämnd ansvarar 
för de uppgifter som kommundelen  
har gällande: 
• barn- och skolbarnsomsorg 
• grundskola 
• omsorg om äldre 
• hemsjukvården 
• bibliotek 
• fritidsgårdar.  
• Nämnden har även ett särskilt uppdrag 

att arbeta med demokrati- och lands-
bygdsutveckling.

Södermöre  
kommundelsförvaltning 
Förvaltningschef: Lena Thor

Utbildningsnämnd 
Ordförande: Lasse Johansson (S)

Utbildningsnämnden ansvarar för  
utbildning och omsorg för barn och  
ungdomar mellan 1–16 år.

Utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef: Mats Linde

Nämnder
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Bolag och förbund

Bolag eller förbund Verksamhet

Kalmar Kommunbolag 
Ordförande: Erik Ciardi (C) 
Verkställande direktör: Ulrick Hultman

Kalmar Kommunbolag äger och förvaltar aktier i 
Kalmar kommuns hel- eller delägda bolag, utvecklar 
samarbetet mellan bolagen i koncernen samt  
samordnar övergripande koncerngemensamma  
frågor. Kommunfullmäktige i Kalmar har gett bolaget 
i uppdrag att operativt utöva styrning och tillsyn 
samt uppföljning av de bolag som ingår i koncernen.

Kalmarhem 
Ordförande: Roger Holmberg (S) 
Verkställande direktör: Per Stephani

Kalmarhem är ett kommunägt bostadsföretag som 
förvaltar, bygger, utvecklar och förmedlar bostäder 
och lokaler inom Kalmar kommun. Bolaget har cirka 5 
200 lägenheter, varav cirka 1 100 studentlägenheter 
och cirka 28 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. 
Bolaget erbjuder även ungdomsbostäder för invånare 
i åldrarna 18–25 år.

Kalmar Vatten 
Ordförande: Steve Sjögren (S) 
Verkställande direktör: Thomas Bergfeldt

Kalmar Vatten producerar och distribuerar dricks-
vatten och renar avloppsvatten innan det släpps ut i 
Kalmarsund. Bolaget sköter också  
dagvattenhanteringen. 

KIFAB i Kalmar AB 
Ordförande: Maia Dahlberg (S) 
Verkställande direktör: Linda Elmgren

KIFAB äger och förvaltar arbets- och utbildnings-
lokaler i Kalmar. KIFAB i Kalmar AB hanterar alla 
frågor gällande det delägda bolaget HB Telemarken 
i Kalmar.

HB Telemarken i Kalmar 
Ordförande: Maia Dahlberg (S)

Äger, förvaltar och förädlar av bolaget ägda  
fastigheter. I fastigheten finns en grundskola,  
särskola, förskola, med mera. 

Kalmar Hamn 
Ordförande: Annika Brodin (S) 
Verkställande direktör: Mats Gustafson

Kalmar hamns uppdrag från Kalmar kommun är att 
bedriva hamnrörelse samt fastighetsförvaltning  
i hamnområdet.

Destination Kalmar 
Ordförande: Lasse Johansson (S) 
Verkställande direktör: Åke Andersson

Destination Kalmar utvecklar, profilerar och  
marknadsför Kalmar som besöksmål tillsammans 
med näringslivet. Bolaget anordnar också  
evenemang i Kalmar kommun, har turistbyrå- 
verksamhet och driver gästhamnen i Kalmar.  
Bolaget ansvarar för och driver Kalmar Slott  
tillsammans med Statens Fastighetsverk.

Kalmar Science Park 
Ordförande: Anita Wollin (C) 
Verkställande direktör: Louise Östlund

Kalmar Science Park stimulerar individer och bolag i 
Kalmarregionen. I samarbete med Linnéuniversitetet 
hjälper Kalmar Science Park till att utveckla  
framtidens tillväxtbolag genom att vara en länk 
mellan akademi och näringsliv.

Kalmar Öland Airport 
Ordförande: Anders Andersson (C) 
Verkställande direktör: Ronny Lindberg

Kalmar Öland Airport utvecklar, driver och förvaltar 
Kalmar flygplats tillsammans med näringslivet i  
Kalmarregionen. Ägs till hälften av  
Region Kalmar län.
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Bolag eller förbund Verksamhet

Kalmar Energi Holding 
Ordförande: Marie Simonsson (S) 
Verkställande direktör: Anna Karlsson

Kalmar Energi är regionens ledande energi- 
leverantör. Bolaget förser Kalmar, Smedby och  
Lindsdal med biobränslebaserad fjärrvärme och 
levererar el till över 30 000 kunder i sydöstra Sverige. 
Ägs till hälften av E.ON Sverige AB.

Kalmarsunds gymnasieförbund 
Ordförande: Dzenita Abaza (S) 
Förbundsdirektör: Mats-Peter Krantz.

Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunal- 
förbund som har till uppgift att bedriva och utveckla 
gymnasial utbildning och kommunal vuxen- 
utbildning åt medlemskommunerna Borgholm, 
Kalmar, Mörbylånga och Torsås.

Kretslopp Sydost 
Ordförande: Yvonne Bergwall (S) 
Förbundsdirektör: Maria Schade

Kretslopp Sydost ansvarar för insamling och  
behandling av hushållsavfall inom Kalmar,  
Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vetlanda, 
Sävsjö och Uppvidinge kommuner. Förbudet har 
också till uppgift att informera om hur källsortering 
går till och hur mängden avfall kan minskas.

Moskogen Miljö 
Ordförande: Yvonne Bergwall (S) 
Verkställande direktör: Maria Schade

Moskogen Miljö är ett helägt dotterbolag till  
Kretslopp Sydost.  Bolaget hanterar all verksamhet 
på Moskogens sorterings- och avfallsanläggning, 
samt Storskogens avfallsanläggning.

Privata utförare 

Kommunen anlitar privata utförare främst 
inom fem områden; förskola, grundskola, 
verksamhet enligt Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS), barn- och 
ungdomsvård och äldreomsorg.   

Utbildningsnämnden anlitar privata utförare 
inom förskola och grundskola. Ersättning till 
privata utförare inom dessa verksamheter 
stod för cirka 10 procent av utbildnings-
nämndens totala kostnader.

Socialnämnden anlitar privata utförare inom 
LSS-verksamheten där bostäder, assistans 
och daglig verksamhet köps in, såväl som 
inom barn- och ungdomsvården. Ersättning 
till privata utförare inom dessa verksamheter 
stod för cirka 12 procent av socialnämndens 
totala kostnader.   

Omsorgsnämnden anlitar privata utförare 
inom hemtjänst och äldreomsorg. Ersättning 
till privata utförare inom dessa verksamheter 
svarade för cirka 5 procent av omsorgs- 
nämndens totala kostnader.  
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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH 
EKONOMISK STÄLLNING

Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet Hantering av risk

Omvärldsrisk

Det internationella  

ekonomiska läget

Den öppna och exportberoende svenska ekono-

min är känslig för störningar i den internationella 

handeln. Det finns även andra osäkerheter som 

kan påverka ekonomin, så som höjda energipri-

ser, halvledarbrist och spänningar mellan USA, 

Ryssland och Kina

Koncernen Omvärldsanalys

Vikande tillväxttakt Vikande tillväxttakt  kan ge lägre sysselsättning 

och färre arbetade timmar i samhället. Det leder 

i sin tur till en lägre ökningstakt av skatteintäk-

terna.

Koncernen Omvärldsanalys

Kostnadsökningar 

högre än skattein-

täkter

Befolkningsandelarna i äldre och yngre åldrar 

ökar i snabbare takt än andelen i yrkesverksam 

ålder. Det innebär fler brukare i de kommunala 

verksamheterna som förskola, skola och äldreom-

sorg och därmed kostnadsökningar som är högre 

än de årliga ökningarna av skatteintäkterna.

Kommunen Digitalisering 

Befolkningsprognos 

Personalrekrytering 

Pensionsprognos 

Anpassade lokaler

Underskott på bo-

stadsmarknaden

Efterfrågan på mark för flerbostadshus och små-

hus i kommunen är stor.

Koncernen Omvärldsanalys 

Detaljplanearbetet

Ungdomsarbets-

löshet

Kalmar kommuns arbetsmarknad präglas av han-

dels och serviceyrken och dessa brancher har stått 

inför många utmaningar under coronapandemin. 

Många ungdomar, speciellt unga kvinnor, är verk-

samma inom dessa branscher och arbetslösheten 

bland unga minskar inte lika mycket i Kalmar 

kommun som i jämförelsekommunerna och riket.

Koncernen Arbetsmarknadsenheten 

Vuxenutbildning

Långtidsarbets-

löshet

Långtidsarbetslösheten bland inskrivna på 

Arbetsförmedlingen ökar. Matchningsprocessen 

och förberedande insatser för de arbetssökande 

är avgörande delar för att nå framgång.

Koncernen 

Arbetsmarknadsenheten 

Vuxenutbildning

Tillgång till arbetskraft med rätt kom-

pentens och utbildning.

God vattenstatus 

2027

En handlingsplan för god vattenstatus antogs 

politiskt under 2021. I och med det har man vid 

tillsyn prioriterat miljökvalitet för vatten.

Koncernen Våtmarker 

bevattningsöversyn

årsredovisning_2021_korrigerad.indd   19årsredovisning_2021_korrigerad.indd   19 2022-04-08   18:34:252022-04-08   18:34:25



20

Verksamhetsrisk

Ökat behov av 

välfärd

Antalet sysselsatta kommer troligtvis inte att 

kunna öka i samma takt som välfärdsbehoven 

framöver. Det ökar trycket på kommunerna.

Kommunen Digitaliserings möjligheter 

Smartare användning av befintliga 

resurser 

Pröva nya arbetssätt 

Arbeta mer med främjande och förebyg-

gande arbete

Behörighet till 

gymnasiet

Kalmar kommuns tydligaste utvecklingsområde 

är att förbättra behörigheten till gymnasiet som 

är det område där kommunen ligger något under 

rikssnittet. 

Utbildningsnämnden 

Södermöre kommundels-

nämnd

Samarbete mellan enheter 

 Förvaltningsövergripande insatser  

Satsningar på extra  

undervisningstid 

Utveckla och förbättra insatser för att 

öka behörigheten till gymnasiet 

Meritvärde Skillnaden mellan flickors och pojkars meritvärde 

ökar längre upp i åldrarna.

Utbildningsnämnden 

Södermöre  

kommundelsnämnd

Förvaltningsövergripande satsning på 

grundutbildning i normkritik med fokus 

på jämställdhet

Specialpedagog på alla förskolor 

Åldrande  

befolkning

Omfattande behov av omsorg på grund av åldran-

de befolkning. 

Omsorgsnämnden 

Södermöre kommundels-

nämnd

Digitalisering 

Anpassade lokaler 

Rekrytering

Personal Rekrytering av sommarvikarier till äldreomsorgen. Omsorgsnämnden 

Södermöre 

kommundelsnämnd

Samarbete 

Rekrytering 

Marknadsföring

Finansiell risk

Osäkra konjunktur-

bedömningar

Pandemins effekter gör 

konjunkturbedömningar och 

prognoser mer osäkra än normalt och konjunktu-

ren har ett starkt samband med utvecklingen av 

kommunernas skatteintäkter. 

Kommunen Omvärldsanalys

Stora investerings-

behov

 Ett fortsatt stort investeringsbehov i kommun-

koncernerna. Dels behöver verksamheter och 

infrastruktur byggas ut i takt med en växande 

befolkning, dels behöver gamla  

anläggningar som tjänat ut  

renoveras eller ersättas med nya. Kommunerna 

klarar sällan att  

finansiera den höga investerings- 

nivån med egna medel, vilket gör att låneskulder-

na fortsätter att öka. 

Koncernen Omvärldsanalys
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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.  

Resultatet i kommunsektorn  
Kommunsektorn kommer från en period av 
goda ekonomiska resultat under flera år, av 
olika anledningar. 2020 bidrog stora ökningar 
av statsbidragen och kostnadsersättningar 
i pandemins spår till rekordresultat. Under 
2021 har återhämtningen i samhällsekonomin 
gått snabbare och varit kraftigare än  
förväntat. Det har medfört att skatte- 
intäkterna blivit betydligt högre  
än budgeterat.  

Coronapandemin ger fortsatta osäkerheter  
Sällan har samhällen och marknader världen 
över präglats av en enskild faktor så som 
coronapandemin har präglat 2020 och 2021, 
med flera vågor av ökande smittspridning 
och stora belastningar på samhället. I många 
länder har framgångsrika vaccinations- 
kampanjer dämpat pandemin under hösten 
2021, men nya varianter av viruset och  
minskande effekt hos vaccinen ger ändå  
osäkerheter inför framtiden.  

Den öppna och exportberoende svenska  
ekonomin är känslig för störningar i den 
internationella handeln. Pandemin innebär 
en stor utmaning, inte minst för arbets- 
marknaden. Statliga stödåtgärder har  
stimulerat ekonomin och därigenom  
sysselsättningen, men har samtidigt gett stora 
underskott i de offentliga finanserna. 

Vid sidan av pandemin finns andra  
osäkerheter som kan påverka ekonomin, 
exempelvis höjda energipriser, halvledarbrist 
och spänningar mellan USA, Ryssland  
och Kina.  

Kommunerna har, liksom samhället i  
övrigt, kraftigt påverkats av pandemin. 
Främst genom hantering av smitt- 
spridningen och dess verkningar, men även i 
rent ekonomiska termer. Pandemins effekter 
gör konjunkturbedömningar och prognoser 
mer osäkra än normalt. Återhämtningen till 
ett balanserat konjunkturläge väntas dröja till 
2024 men takten i återhämtningen  
varierar mellan olika bedömare. Klart är dock 
att konjunkturen har ett starkt samband med 
utvecklingen av kommunernas skatte- 
intäkter.  

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

• En osäkerhet kring den framtida  
konjunkturen. Vikande tillväxttakt av 
olika anledningar kan ge lägre  
sysselsättning och färre arbetade timmar 
i samhället. Det leder i sin tur till en lägre 
ökningstakt av skatteintäkterna.

• Det demografiska trycket. Befolknings-
andelarna i äldre och yngre åldrar ökar i 
snabbare takt än andelen i yrkesverksam 
ålder. Det innebär fler brukare i de  
kommunala verksamheterna som  
förskola, skola och äldreomsorg och  
därmed kostnadsökningar som är högre 
än de årliga ökningarna av skatte- 
intäkterna.  

• Ett fortsatt stort investeringsbehov i  
kommunkoncernerna. Dels behöver 
verksamheter och infrastruktur byggas 
ut i takt med en växande befolkning, dels 
behöver gamla anläggningar som tjänat 
ut renoveras eller ersättas med nya.  
Kommunerna klarar sällan att finansiera 
den höga investeringsnivån med egna 
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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 drivet enbart av den rent demografiska 
utvecklingen. Möjliga orsaker kan vara 
lagar och regler, ambitionshöjningar och 
yttre krav. Troligtvis kommer inte antalet 
sysselsatta att kunna öka i samma takt 
som välfärdsbehoven framöver. Det ökar 
trycket på kommunerna att ta tillvara  
digitaliseringens möjligheter bättre, 
använda befintliga resurser smartare, 
pröva nya arbetssätt och arbeta mer med 
främjande och förebyggande arbete.

Befolkning 

Den 31 december 2021 uppgick folkmängden 
i Kalmar kommun till 71 328 personer (35 560 
män och 35 768 kvinnor). Det är en ökning 
med 999 personer under 2021 vilket är den 
tredje högsta ökningen i modern tid. Det är 
8:e året i rad som vi har en folkökning på 
över en procent. Bakom folkökningen ligger 
ett högt födelseöverskott (antal födda minus 
antal döda) och ett högt flyttöverskott. 

Fler inflyttade från övriga Sverige 
De inrikes flyttningarna kan delas in i två 
huvudströmmar; mot Kalmar län samt övriga 
landet. Liksom tidigare år är det fler som  
flyttar till Kalmar kommun från övriga 
Kalmar län än som flyttar från kommunen 
(+98). Flyttnettot mot Kalmar län har dock 
inte varit så lågt sen 2006. Vi hade flytt- 
underskott, det vill säga fler utflyttade än 
inflyttade, mot fyra av kommunerna i länet 
och flyttöverskott mot sju kommuner. Största 
flyttunderskottet hade vi mot Mörbylånga -62 
och störst flyttöverskott mot Mönsterås +36.

Flyttningarna mot övriga Sverige (utom 
Kalmar län) ger ett överskott på  
+289 personer. 2020 var första gången på 
många år som vi hade ett överskott mot  
övriga Sverige, det vill säga fler personer  
flyttar in till kommunen än ut. Även i år, 

2021, har vi ett överskott mot övriga Sverige 
beroende på att in-flyttningen ökat mer än 
utflyttningen. Underskottet brukar vara 
som störst mot storstadslänen Stockholm, 
Skåne och Västra Götaland. Vi har fortfa-
rande underskott mot Västra Götaland och 
Skåne år 2021. Däremot har underskottet 
mot Stockholms län minskat tre år i rad och 
2020 hade vi för första gången på flera år fler 
inflyttade än utflyttade mot Stockholms län. 
År 2021 hade vi ett högre överskott på +67 
mot Stockholms län. Flyttöverskottet mot 
Östergötland som var betydligt bättre 2020 
jämfört med tidigare år håller i sig även 2021. 

Invandringen som minskade kraftigt 2020 
ökade under 2021. 452 personer invandrade 
till kommunen 2021. Jämfört med 2020 är det 
främst invandringen från Asien som har ökat. 
Antalet invandrade till kommunen är, med 
undantag för år 2020, det lägsta antalet  
invandrade sedan år 2013. Utvandringen 
ökade jämfört med 2020. Under 2021  
utvandrade 195 personer, vilket var 16 fler än 
under föregående år. 

Rekordmånga födda   
Under 2021 föddes 860 barn i  
Kalmar kommun. Det var drygt 70 barn fler 
än föregående år och den högsta  
noteringen i modern tid. Under 2020 dog 576 
personer vilket är 36 färre än under 2020. 
Födelseöverskottet (antal födda minus antal 
döda) landade på 284 personer år 2021 vilket 
är rekordhögt.

Arbetsmarknad 

Den totala arbetslösheten för åldersgruppen 
16 - 64 år låg i Kalmar kommun i december 
2021 på 6,5 procent, vilket är en minskning 
med 1,4 procent jämfört med samma månad 
året innan. Detta kan även jämföras med 
arbetslösheten i riket som låg på 7,2 procent 
och arbetslösheten i Kalmar län som var 6,6 
procent.

I Kalmar kommun låg ungdomsarbetslös- 
heten på 8,6 procent i december 2021. 
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Det är en minskning med 1,5 procent i  
jämförelse med samma period föregående år. 
Jämfört med riket och Kalmars  
jämförelsekommuner är det en lägre  
minskning av ungdomsarbetslösheten. I riket 
låg ungdomsarbetslösheten på 8,7 procent, 
men nedgången under ett år var 3 procent. I 
Kalmar har arbetslösheten för unga män gått 
ned 2,9 procent på ett år till 10 procent  
medan den för unga kvinnor marginellt rört 
sig uppåt till 7,2 procent. En förklaring till 
den lägre nedgången i Kalmar är att  
kommunens arbetsmarknad präglas av  
handels- och serviceyrken. Detta är  
branscher som haft det svårt under pandemin 
och som ungdomar i stor utsträckning annars 
är verksamma inom, inte minst gäller det 
unga kvinnor.   

En utmaning för sysselsättningsgraden 
i kommunen är att företagen har till-
gång till arbetskraft med rätt kompetens 
och utbildning. Parallellt med det ser 
vi att långtidsarbetslösheten bland in-
skrivna på Arbetsförmedlingen ökar. 
Matchningsprocessen och förberedande 
insatser för de arbetssökande är avgörande 
delar för att nå framgång inom detta viktiga 
område. 

Bostadsmarknad 

Efterfrågan på mark för flerbostadshus och 
småhus i kommunen är stor. Under 2021 har 
flera markanvisningstävlingar för byggrätter 
i Kalmar stad och andra orter genomförts 
med flertalet intressenter. Bostadspriserna i 
Kalmar kommun ökade under 2021 mer än 
rikssnittet. Det finns en stor efterfrågan på 
bostäder i hela Kalmar kommun.  

Under 2021 färdigställdes 346 bostäder, vilket 
är en lägre nivå än målet om 500 färdigställda 
bostäder per år. Det lägre antalet färdigställ-
da bostäder under året kan delvis förklaras 
av ett stort antal färdigställda bostäder 2020 
(cirka 1200 bostäder) och förseningar på 
grund av coronapanemin. Målet om 500 
färdigställda bostäder per år ska ses som 

ett genomsnitt över en de senaste fem årens 
värden.

Arbetet med en ny översiktsplan pågår och  
den planeras att antas under 2022. 
 

Exploatering 

Kartan visar de större exploateringsprojekt 
som har utförts under 2021 på Kalmars lands-
bygd och i centrala Kalmar.

Tätorter och landsbygd  
I östra Trekanten har byggnationen av gator 
i den första etappen av det nya planområdet 
påbörjats och beräknas bli klar till sommaren 
2022. Markreservation har tilldelats för tre 
fastigheter i den första etappen som ska be-
byggas med flerbostadshus och radhus/par-
hus. Målet är att byggnationen ska påbörjas 
efter sommaren 2022.  

Detaljplan som möjliggör etablering av 
kriminalvårdsanstalt i Halltorp har arbetats 
fram och har antagits under 2021. Målet är att 
anstalten ska stå färdig 2027.  
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I Fjölebro har etapp 4 färdigställts och etapp 
5 byggts ut. I etapp 5 återstår att anlägga torg 
och ett sista lager asfalt, vilket kommer att 
göras när även kvartersmarken har bebyggts. 
I etapp 5 har en markanvisningstävling med 
fokus på gestaltning, genomförbarhet och 
hållbarhet genomförts. Tre aktörer har valts 
ut att bygga i fyra kvarter.  

Kalmar Stad  
I området kring Ölandshamnen pågår plan-
arbete för tre detaljplaner. Genomförandet av 
planerna förutsätter att kommunen renoverar 
en kaj och arbete har gjorts med förhandling-
ar kring finansiering av detta. Detaljplanen 
som möjliggör uppförandet av ett nytt hotell 
vid Ölandshamnen har antagits men över-
klagats och genomförandet inväntar beslut. 
Detaljplanen som möjliggör uppförandet av 
ett parkeringshus vid Linnéuniversitetet har 
antagits och vunnit laga kraft. De allmänna 
platserna runt Linnéuniversitetet är färdig-
ställda med undantag av den närliggande 
Barlastgatan och Ölandskajen.  

Intill polishuset vid Erik Dahlbergs väg 
finns sedan tidigare en gällande detaljplan 
som möjliggör byggnation av ett nytt häkte 
bredvid det befintliga polishuset. En ändring 
av detaljplan har genomförts under 2021 och 
genomförandet påbörjas under 2022.   

Under året har utvecklingen i Snurrom 
fortsatt. Vägar och ledningsdragningar har 
byggts ut i en andra etapp norr om den 
befintliga bebyggelsen. En markanvisnings-
tävling med fokus på hållbarhet har hållits 
där det var stort intresse från byggaktörer i 
hela Sverige. Fem kvarter markanvisades för 
byggnation av flerbostadshus med framför 
allt bostadsrätt som upplåtelseform.   

Flerbostadshus och radhus på Karlssons äng 
har sålts under året och byggnation pågår. 
Kommunen arbetar vidare med allmänna 
platser och gator i området och parkerna ska 
byggas under 2022.   

Planläggning pågår i bland annat Norrliden 
centrum och Berga Centrum. I Oxhagen för-

bereds det för genomförande av bland annat 
detaljplan för Bergkristallen. 

Förvärv, försäljning och förnyade avtal  
Kommunen har under året 

• genomfört strategiska fastighetsköp i 
bland annat Halltorp inför den planerade 
nya anstalten  

• genom anbud förvärvat en större indus-
trifastighet i Halltorp för framtida explo-
ateringar  

• arbetat för att förvärva mark norr om 
Snurrom (pågående)  

• genom anbud förvärvat två större fastig-
heter på Skäggenäshalvön och därmed 
säkrat en kommunal närvaro i de expan-
sioner som pågår på halvön  

• genom försäljning av gårdscentrum vid 
Ingelstorp lantbruksgymnasium möjlig-
gjort att en fortsatt utbildningsverksam-
het inom jordbrukssektorn kan bibehållas 
inom kommunen  

• förvärvat industrimark/bilskrot vid För-
lösa station öster om Lindsdal för framti-
da exploatering  

• omförhandlat och förnyat arrendeavtal 
med Kretslopp sydost gällande Mosko-
gens återvinningsanläggning.  

Villatomter  
Det finns fortfarande en stor efterfrågan 
på villatomter. Villatomter i Jakobsberg, 
Fjölebro, på Karlssons äng och i Ljungbyholm 
har sålts under året. För närvarande finns 
endast villatomter i Påryd till försäljning.  

Industrimark  
Intresset för industrimark och övrig verksam-
hetsmark är fortsatt mycket högt i kommu-
nen och det är idag brist på verksamhets-
mark. Coronapandemin i kombination med 
hårdare regler för banklån har delvis dämpat 
efterfrågan.  

Längsmed Dokumentvägen anlades under 
hösten 2021 en gång- och cykelbana för att 
öka trafiksäkerheten för såväl motorfor-
don som för cyklister och gångtrafikanter. 
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Försäljning av mark har skett till bland annat 
PostNord och M2 InStock AB (Nordic Nest). 
I nordöstra Flygstaden har gator och annan 
infrastruktur byggts ut och försäljning av 
verksamhetsmark har påbörjats. I södra och 
sydöstra Flygstaden pågår projektering för 
den fortsatta expansionen.

Utbildning 

Kalmar kommun har en hög ambition när det 
gäller förskola, skola och fritidshem. Vi ska 
bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner. Vi 
fortsätter ligga högt vad gäller behörig perso-
nal i Lärarförbundets årliga rankning ”Bästa 
Skolkommun” och 2021 är Kalmar kommun 
återigen på första plats i Sverige. Behöriga 
lärare är ett viktigt kvalitetsmått som lägger 
grunden för elevernas förutsättningar att nå 
en god kunskapsutveckling. 

Kalmar kommuns långsiktiga utvecklingsar-
bete fortsätter, men snart två år av pandemi 
har påverkat måluppfyllelsen. Långvarig hög 
personalfrånvaro påverkar effektiviteten i un-
dervisningen och det har varit svårt att få tag 
i vikarier. Många aktiviteter, som skulle bidra 
till att öka måluppfyllelsen, har under långa 
perioder varit inställda och hela situationen 
under pandemin har påverkat måluppfyllel-
sen på ett negativt sätt. 

Trots försämrat resultat så har Kalmar 
kommun förbättrat sin skolrankning. I 
rankningen för kommunala skolor ligger 
Kalmar kommun på en 46:e plats vilket är en 
förbättring med 3 placeringar jämfört med fö-
regående år. När det gäller rankning för alla 
grundskolor i kommunen, inklusive friskolor, 
ligger Kalmar kommun på 57:e plats, vilket 
är en förbättring med 10 placeringar jäm-
fört med föregående år. Kalmar kommuns 
tydligaste utvecklingsområde är att förbätt-
ra behörigheten till gymnasiet som är det 
område där kommunen ligger något under 
rikssnittet. Det finns en rad uppbyggda 
insatser i syfte att förbättra elevernas resultat 
och öka behörigheten till gymnasiet. Dessa 
bygger på samarbete mellan enheterna och 

förvaltningsövergripande insatser. Exempel 
är Matematik- och Engelska deluxe, som är 
satsningar på extra undervisningstid. Insatser 
för att öka behörigheten till gymnasiet bör 
utvecklas och förbättras, både generellt och 
ur könsperspektivet.  

Skillnaden mellan flickors och pojkars merit-
värde ökar både i årskurs 6 och 9. Vi ser en 
trend över åren att skillnader i meritvärde 
ökar längre upp i åldrarna. Pojkars resultat 
ligger nu lite under riksgenomsnittet. Det är 
ingen märkbar skillnad mellan pojkar och 
flickor i nationella prov i årskurs 3. Under 
2021 har det på uppdrag av utbildnings-
nämnden gjorts en förvaltningsövergripande 
satsning på grundutbildning i normkritik 
med fokus på jämställdhet. Utbildningen har 
gjorts i form av föreläsningar för utvecklings-
lärare och specialpedagoger. Utmärkelsen 
”Jämställd förskola” har delats ut till tio för-
skolor. Alla förskolor har tillgång till en lokal 
specialpedagog och effekterna av satsningen 
är mycket positiva, inte minst i arbetet med 
att göra utbildningen och undervisningen i 
förskolan mer likvärdig och tillgänglig. Det 
kompensatoriska uppdraget, det vill säga att 
se till att kompensera för barns olika förut-
sättningar, i förskolan fortsätter att utvecklas 
under 2022.   

Vi behöver förutsättningar för att uppfylla 
den övergripande ambitionen med Läsa-
skriva-räkna-garantin, alltså att alla våra 
elever ska ha goda kunskaper i att läsa, 
skriva och räkna när de lämnar lågstadiet. 
Bättre förutsättningar skapar vi genom en 
mer varierad undervisning och ännu högre 
kompetens inom området. Vi har utveck-
lat ett material som bidrar till mer varierad 
undervisning. Materialet liknar den tidigare 
modellen med NTA-lådor (naturvetenskap 
och teknik för alla). Genom att använda 
materialet kan vi möta elever som behöver 
stöd för att utveckla sina förmågor i att läsa, 
skriva och räkna och även på ett bättre sätt 
möta elever som behöver större utmaningar. 
Bättre språkutveckling i förskolan är ett pro-
jekt med två syften. 
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Dels att kompetensutveckla personalen i 
språkutvecklande arbetssätt med fokus på 
högläsning och boksamtal, dels att stärka 
språkutvecklingen för barn som har annat 
dagligt umgängesspråk än svenska.  

Utifrån årets elevenkät vet vi att pandemin 
har påverkat elevernas mående och före-
byggande arbete pågår på skolorna. I sitt 
arbete med detta kan skolorna begära stöd av 
central elevhälsa. 

Vård och omsorg 

Coronapandemin har påverkat hela organi-
sationen och situationen i verksamheterna. 
Grundläggande verksamhet har prioriterats 
och planerade satsningar och aktiviteter har 
fått planeras om eller skjutas fram. Fokus 
har legat på att göra situationen så bra som 
möjligt för omsorgstagarna och att inte tappa 
i kvalitet i utförandet av deras vård och 
omsorg.

Personalsituationen har varit ansträngda un-
der året. Sjukfrånvaron och medarbetare som 
har varit hemma för vård av barn har varit 
hög, vilket inneburit stor personalbrist på 
flera håll i verksamheterna. Det var dessutom 
svårare än vanligt att rekrytera tillräckligt 
många sommarvikarier. 

Det mångåriga arbetet för att få bort ofrivil-
liga delade turer har nått sitt mål med ett 
etablerat arbetssätt. Omsorgspersonalen har 
genom mer sammanhållna arbetstider fått en 
förbättrad arbetsmiljö.  

Verksamheten har prioriterat satsningar 
som har gjorts i samband med statsbidrag. 
Kostnader för skyddsutrustning för att hante-
ra coronapandemin har varit omfattande.   

Vi ser ett omfattande behov av omsorg på 
grund av att Kalmar har en åldrande befolk-
ning. 

Kvalitet 

Under året har ett övergripande arbete 
påbörjats för att skapa en struktur för en mer 
långsiktig verksamhetsplan än tidigare. De 
långsiktiga perspektiven med mål och aktivi-
teter har tidigare sträckt sig inom ramen för 
de politiska mandatperioderna. Målen går 
nu mot att ha betydligt längre tidsperspek-
tiv, inte minst inom det gröna området och 
genom Agenda 2030, men även inom andra 
områden. I verksamhetsplan för 2022 och 
framåt har vi bland annat tydliggjort de olika 
faserna i planerings- och uppföljningsarbetet 
på både lång och kort sikt, för att skapa en 
större förståelse i de olika verksamhetsdelar-
na för hur faserna samspelar och är beroende 
av varandra. Vi har också tydligare beskrivit 
vad långsiktiga mål, kortsiktiga mål (eller 
delmål) och årsmål innebär och hur de påver-
kar varandra.  

Vi har tagit ett samlat grepp kring process-
orienteringen i kommunen. Under de första 
tre kvartalen har utbildning genomförts för 
utvalda personer. Förvaltnings- och bolags-
chefer, chefer för koncernövergripande stöd-
funktioner och administrativa chefer har gått 
en introduktionsutbildning och kommunens 
kvalitetsledare har gått en fördjupningsut-
bildning. Kommunkoncernens kvalitetsnät-
verk ansvarar för samordningen av arbetet 
med processorienteringen och tog under året 
fram en plan för införande i elva steg. 

För att öka nyttan med utvecklingssatsning-
ar inom kvalitet och digitalisering behöver 
vi samsyn och samordning. Under året har 
kvalitets- och digitaliseringsledare utbild-
ats inom metodik för tjänstedesign genom 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och 
Innovationsguiden. Syftet är att få till ett an-
vändardrivet arbetssätt kring verksamhets-, 
process- och innovationsutveckling.
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Under hösten har externa revisioner av kom-
munkoncernens certifikat för ledningssyste-
men enligt ISO9001 och 14001 genomförts i 
både kommunbolagen och i förvaltningarna. 
Revisionerna visar främst på brister inom 
miljösamordning.

Miljö 

Kalmar kommuns miljöarbete delas in i fyra 
områden, utifrån rubrikerna i kommunfull-
mäktiges verksamhetsplan:

• god vattenstatus 2027  
• fossilbränslefri kommun 2030 och net-

to-nollutsläpp 2045  
• livskvalitet i ett grönt Kalmar  
• cirkulärt samhälle. 

Kommunens första klimatanpassningsplan 
är antagen och arbetet med genomförande 
börjar under 2022. Omställningen av verk-
samheternas transporter pågår och vi är på 
god väg att nå målet för den egna organisa-
tionen 2023.  

Hur man tar sig till skolan är en viktig fråga 
för en fossilbränslefri framtid. Under 2021 
lanserades ”skolreseplaner”. Planen kommer 
att presentera satsningar som ska påverka 
infrastruktur och beteende för att öka trafik-
säkerheten och underlätta för barnen att gå 
eller cykla till skolan.   

Under 2021 ansökte Kalmar kommun och 
blev beviljad att vara en av de städer i Sverige 
som ska gå före och bli klimatneutrala 2030. 
Målet är även inskrivet i verksamhetsplan 
och budget 2022.  

En handlingsplan för god vattenstatus antogs 
politiskt under 2021. I och med det har man 
vid tillsyn prioriterat miljökvalitet för vatten. 
Under 2021 har en båtbottentvätt installerats, 
flera våtmarker har anlagts och arbetet med 
att byta ut bevattningen av fotbollsplaner 
med dricksvatten mot annat vatten har gått 
framåt.  

Arbetet med källsortering i den egna verk-
samheten och på offentliga platser har fort-
satt utifrån strategin Håll Kalmar rent. Under 
2021 har cirka 410 000 liter restprodukter 
lämnats vid våra offentliga sopkärl, cirka 
48 procent har sorterats korrekt och kunnat 
lämnats vidare i rena material såsom plast-
förpackningar, glas, med mera.  

Mobila källsorteringsstationer som kan an-
vändas vid evenemang har köpts in. Arbetet 
fortsätter med att köpa in källsorteringssta-
tioner till alla kommunens verksamhetsloka-
ler, inklusive de som är publikt tillgängliga 
såsom kultur- och fritidsanläggningar.

Intern kontroll 

Nämnder och bolagsstyrelser har det yttersta 
ansvaret för intern kontroll och riskhantering 
inom respektive verksamhetsområde. De 
risker, det vill säga osäkerheter kring kom-
munkoncernens framtida verksamhet och 
ekonomiska resultat till följd av de verksam-
heter som bedrivs har lyfts upp och bedömts. 
Utifrån denna bedömning har interna kon-
trollplaner upprättats som under året följts 
upp och utvärderats. 

Kommunkoncern
Kommunkoncernens bolag började under 
2021 använda samma systemstöd som kom-
munen för uppföljning och rapportering av 
intern kontroll. Kommunen, bolagen och för-
bunden går kontinuerligt igenom de områ-
den som har de största risktalen. Under 2021 
har dessa områden bland annat varit:

• klimatrelaterade risker såsom brand, 
översvämning, kraftiga åskväder

• lagefterlevnad, förändringar i rekommen-
dationer

• intrång och informationssäkerhetsrisker
• kraftiga konjunktursvängningar
• lån- och likviditetsplanering
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• efterlevnad av rekommendationer avseen-
de coronapandemin

• kontroller inom ekonomiområdet, exem-
pelvis kontering, verifikationsunderlag 
och representation.

 
Utfallet visar att rutiner i de områden som 
granskats i huvudsak fungerar tillfredsstäl-
lande. Intern kontroll är ett arbete under stän-
dig förbättring och utveckling. Kontinuerliga 
riskanalyser, kontroller, och inträffade 
incidenter leder till att åtgärder vidtas och 
att den interna kontrollen förbättras. En god 
intern kontroll är ett av redskapen som ska se 
till att målen för kommunkoncernen uppfylls 
med ökad effektivitet som följd. 

Kommun
Identifierade möjliga risker med höga risktal 
för nämndernas verksamheter har kon-
trollerats under året. Bedömningen efter 
genomförda kontroller är att kommunens 
nämnder har en god intern kontroll men 
att avvikelser har noterats. Det innebär en 
del nya arbetssätt och fortsatta kontroller 

under 2022 avseende de risker som inte haft 
godtagbara utfall. Förutom de kontroller 
som genomförts enligt nämndernas fastställ-
da kontrollplaner har även egenkontroller 
utförts, exempelvis inom områdena inkomna 
synpunkter, avvikelser, förbättringsförslag 
och lex Sarah-utredningar. Uppföljning av 
samtliga kontroller redovisas i samband med 
nämndernas årsrapporter eller kommunens 
årsredovisning.
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Finansverksamheten

Analysen av finansiella risker omfattar, utö-
ver kommunen, de majoritetsägda bolag som 
har extern finansiering genom kommunal 
borgen och kommunens del i förbund. För att 
begränsa och kontrollera de finansiella ris-
kerna i kommunkoncernen har varje juridisk 
person, som har lån, en beslutad finanspolicy. 

Syftet med finanspolicyn är att besluta om fi-
nansverksamhetens, det vill säga koncernens 
behov eller överskott av medel, genom 

• mål 
• ramar och riktlinjer för hur den ska orga-

niseras 
• ramar och riktlinjer för begränsning av 

finansiella risker 
• ramar och riktlinjer för rapportering och 

uppföljning. 

Finansverksamhetens mål är att säkerställa 
kommunkoncernens betalningsförmåga på 
kort och lång sikt samt minimera räntekost-
naderna i förhållande till risk. Grunden för 
en god låneplanering är att göra prognoser 
över kassaflöden, både kortsiktiga och mer 
långsiktiga. Dessa prognoser är en del i arbe-
tet med att se till att upplåning och placering 
bland annat sker på lämpliga räntenivåer 
och löptider. För kommunkoncernen görs 
veckovisa uppföljningar och prognoser 
över likviditetsflödena på det gemensamma 
koncernkontot. På koncernkontot finns en 
samlad kredit om 400,0 mnkr och som vid be-
hov kan utökas med ytterligare 200,0 mnkr. 
Prognoserna 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 inom kommun-
koncernen. 

För att simulera framtida räntekostnader på 
samma grunder inom kommunkoncernen 
används en, sedan tidigare framtagen, modell 
med räntemarknadens analyser av framtida 
räntor. Analysmodellen utgår dels från ränte-
marknadens implicitkurvor, det vill säga 
marknadens tro om ränteutvecklingen, dels 
från Kommuninvests prislista över margina-
lerna på de olika löptiderna. 

Amortering av lån och nyupplåning 
Under året har kommunen i samband med 
omsättning av ett lån amorterat 25,0 mnkr på 
låneskulden. Kommunen har inte genomfört 
någon nyupplåning, vilket innebär att den 
totala låneskulden har minskat med 25,0 
mnkr jämfört med föregående år. De kom-
munala bolagen och förbunden har under 
året amorterat 111,1 mnkr och totalt haft en 
nyupplåning på 459,0 mnkr, som är kopplad 
till pågående investeringsprojekt enligt plan. 

Gröna lån 
För att uppmärksamma och driva på mil-
jöarbetet arbetar kommunkoncernen fort-
satt medvetet med att öka antalet hållbara 
investeringar, som kan finansieras med gröna 
lån.  Gröna lån är projekt som (definition 
Kommuninvest) 

• minskar klimatförändringar 
• främjar hållbar miljö 
• skapar klimatanpassningsåtgärder. 

Utfall 2021 Utfall 2020

Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen
Låneskuld (mnkr) 1 000,0 4 943,7 1 025,0 4 647,3 
Periodens genomsnittliga ränta (%) 0,55 0,72 0,60 0,90 
Genomsnittlig ränta periodslut (%) 0,41 0,61 0,59 0,77 
Ränterisk, räntebindning (år) 2,55 3,64 3,35 3,96 
Refinansieringsrisk, kapitalbindning (år) 2,55 3,67 3,35 4,05 
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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. 

Av kommunens totala skuldportfölj var 40,0 
procent finansierad med gröna lån per 31 
december och motsvarande för bolag och 
förbund var 47,1 procent. För kommun-
koncernen är andelen gröna lån totalt 45,7 
procent av skuldportföljen och motsvarar 2 
259,0 mnkr. Totalt har kommunkoncernen 
per 31 december ytterligare cirka 362,8 mnkr 
godkända gröna projekt, som kan användas 
vid nyupplåning eller vid omsättning av lån. 

Genomsnittlig ränta 
Både årets genomsnittliga ränta och den 
genomsnittliga räntan vid periodslut per 31 
december är för kommunen lägre jämfört 
med föregående år. Detta beror på att läg-
re räntenivåer erhållits vid omsättning av 
lån under året. Även för koncernen är årets 
genomsnittliga ränta och den genomsnittliga 
räntan per 31 december lägre jämfört med 
föregående år, vilket också beror på erhåll-
na lägre räntenivåer vid omsättningar och 
nyupplåning, samt helårseffekt av förfallen 
ränteswap under 2020. 

Kommuninvests rapport ”Kommunsektorns 
skuldförvaltning, kvartal 4” visar att ge-
nomsnittsräntan för kommunsektorn var 
0,86 procent (inklusive derivat), vilket kan 
jämföras med koncernens genomsnittsränta 
på 0,72 procent. 

Ränterisk, räntekänslighet och 
refinansieringsrisk 
Ränterisken mäts i form av genomsnittlig 
återstående räntebindningstid, vilken avgör 
hur snabbt en ränteförändring får genomslag 
i resultatet. För att begränsa ränterisken är 
kommunens strävan enligt finanspolicyn att 
den genomsnittliga räntebindningstiden ska 
vara minst ett år och högst tre år. För kom-
munens skuldportfölj är den genomsnittliga 

räntebindningstiden per 31 december 2,55 år 
och andelen lån med ett år eller kortare tid 
som räntebindningstid är 30,0 procent (300 
mnkr). I kommunkoncernens skuldportfölj 
har 21,0 procent (1 040,6 mnkr) av lånen en 
räntebindningstid på ett år eller kortare och 
portföljens genomsnittliga räntebindningstid 
är 3,64 år per 31 december. 

Ett par av bolagen (före 2013) och förbun-
det har tecknat ränteswapar. En ränteswap 
är ett avtal mellan två parter om att utbyta 
räntebetalningar i en och samma valuta. 
Ränteswappar kan till exempel användas för 
att byta ut fast ränta mot rörlig ränta eller 
tvärtom. För de ränteswapsavtal för bolagen 
som löpte ut under perioden 2016–2020 har i 
stället räntesäkring gjorts genom lån med fast 
räntebindning. 

Kommunkoncernens räntekänslighet är låg 
utifrån perspektivet att 89,1 procent av den 
totala låneportföljen per 31 december utgörs 
av lån med fast ränta och endast 10,9 procent 
utgörs av lån med rörlig ränta (inklusive 
derivat/ränteswapsavtal). 

Andelen lån med rörlig ränta är högre jäm-
fört med 31 december 2020 då den var 5,8 
procent. Detta beror på att kortare löptider 
och rörlig ränta valts under året vid omsätt-
ning av lån och vid viss del av nyupplåning-
en. Anledning till detta är att vid kommande 
försäljning av fastighetsbolag i kommun-
koncernen våren 2022 kan det även innebära 
gäldenärsbyte av lån hos Kommuninvest 
inom kommunkoncernen. 
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Refinansieringsrisken, det vill säga kapital-
bindningstiden, utgörs av risken att stora 
delar av lånen förfaller inom samma tidspe-
riod. För att begränsa refinansieringsrisken, 
det vill säga att ha tillgång till likvida medel, 
strävar kommunen efter att den genomsnitt-
liga löptiden ska vara minst 1,5 år, i enlighet 
med finanspolicyn. För kommunens skuld-
portfölj är den genomsnittliga kapitalbind-
ningstiden per 31 december 2,55 år och ande-
len lån med en kapitalbindning på ett år eller 
kortare 30 procent. I kommunkoncernens 
skuldportfölj har 20,2 procent (1 000,0 mnkr) 
en kapitalbindning på ett år eller kortare och 
portföljens genomsnittliga kapitalbindnings-
tid är 3,67 år per 31 december.

Kommuninvests rapport ”Kommunsektorns 
skuldförvaltning, kvartal 4” visar att för 
kommunsektorn var den genomsnittliga 
räntebindningen (inklusive derivat) 2,83 år 

och den genomsnittliga kapitalbindning-
en 2,82 år, samt att 24 procent av skulden 
hade ett förfall om ett år eller kortare. 
Kommunkoncernen har ett högre genomsnitt 
på både ränte- och kapitalbindning jämfört 
med kommunsektorn, men en lägre andel av 
lån som förfaller om ett år eller kortare. Trots 
längre bindningstider har kommunkoncer-
nen lägre räntenivåer jämfört med kommun-
sektorn.

Räntebindning koncernen
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Kapitalbindning koncernen
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Borgensåtaganden

Kommunen tecknar borgen för lån till egna 
hel- och delägda bolag, men även för an-
dra verksamheter. Av det totala borgenså-
tagandet gäller 97,6 procent egna hel- och 
delägda bolag. Kommunens samlade borgen-
såtagande för lån uppgick 31 december till 
3 986,0 mnkr, vilket är en ökning med 357,4 
mnkr i jämförelse med föregående år (3 628,6 
mnkr). Förändringen beror på ökad borgen 
till Kalmarhem, Kalmar Vatten, Telemarken 
och en minskad borgen för KIFAB sedan ett 
lån amorterats under året. Kalmar Vatten 
och Kalmarhem står för den största delen av 
ökningen under år 2021. 

Av det totala borgensåtagandet står 
Kalmarhem för 50,4 procent. Den ökande be-
folkningen är positiv för Kalmarhem och bi-
drar till att efterfrågan på bostäder fortsätter 
att vara hög. Betryggande övervärden finns i 
fastigheterna vilket gör att detta risktagande 
på kort och medellång sikt kan anses som 
relativt lågt. KIFAB (inklusive Telemarken) 
svarar för 23,5 procent av det totala bor-
gensåtagandet. Bolaget är beroende av ett 
gynnsamt företagsklimat och hyresgästernas 
betalningsförmåga. Risktagandet på kort och 
medellång sikt bedöms som relativt lågt med 
hänvisning till de betryggande övervärden 
som finns i fastigheterna. 

Den tredje största delen av kommunens to-
tala borgensåtagande står Kalmar Vatten för 
med 20,0 procent. Kalmar Vatten befinner sig 
i en intensiv period med att följa de upprätta-
de planerna för vatten och avlopp (VA) som 
ska förnyas, byggas ut och 

exploateras i ett växande Kalmar. De ska 
även säkra dricksvattenproduktionen och 
förbereda för att bygga det nya reningsver-
ket, Kalmarsundsverket. 

Borgensåtagandet för Kretslopp Sydost gäller 
borgen för att bedriva miljöfarlig verksamhet 
enligt miljöbalken vid avfallsanläggningen 
Moskogen i Kalmar kommun.

Kommunens borgensåtaganden (mnkr) 2021 2020 2019 2018 2017

Egna hel- och delägda bolag 3 891,0 3 533,4 3 082,3 2 626,5 2 367,2 
Kretslopp Sydost, miljötillstånd 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7 
Föreningsägt bolag (Kalmar FF Fastigh. AB) 0,0 0,0 0,0 0,0 119,2 
Stiftelser, gruppbostäder 4,2 4,4 4,5 4,6 4,6 
Egnahem 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 
Totala borgensåtaganden 3 986,0 3 628,6 3 177,6 2 721,9 2 582,2 
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Kommunkoncernens avsättning och ansvars-
förbindelse uppgår till 1 350,5 mnkr vilket 
är en minskning sedan föregående årsbok-
slut med 1,9 mnkr. Skillnaden beror på att 
pensionsförpliktelser intjänade före 1998 som 
redovisas som en ansvarsförbindelse utanför 
balansräkningen har minskat med 13,8 mnkr 
och avsättningen har ökat med 12 mnkr. 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) beslutade i april 2021 att nya 
parametrar över livslängden ska användas i 
pensionsskuldsberäkningarna för kommuner 
och regioner. De förändrade grunderna avse-
ende pensionsskuldsberäkningarna påverkar 
ansvarsförbindelsen och avsättningen med en 
ökning på 27,1 mnkr. 

Prognosen för ansvarsförbindelsen 2021 var 
en minskning av pensionsskulden i nivån 
36–42 mnkr. Avvikelsen i prognosen beror 
till största del av de nya beslutade livs-
längdsantagandena enligt RIPS – riktlinjer för 
beräkning av pensionsskuld. Det förväntas 
en fortsatt minskning av ansvarsförbindelsen 
för kommande år enligt tidigare prognoser i 
nivån 36–42 mnkr. 

Från och med 2019 har kommunen försäkrat 
pensionsförmånen för alla aktiva anställda 
och tidigare anställda som inte gått i pension, 
med en lön överstigande 7,5 inkomstbasbe-
lopp. 

Pensionsförpliktelse (mnkr) Kommunkoncern Kommunen

2021 2020* 2021 2020**

Total pensionsförpliktelse

a) Avsättning inkl. särskild löneskatt 159,6 156,9 144,4 

b) Ansvarsförbindelse inkl. särskild  
löneskatt

1 190,9 1 168,7 1 182,8 

Pensionsförbindelse som tryggats i  
pensionsförsäkring

205,6 96,1 72,3 

Pensionsförbindelse som tryggats i  
pensionsstiftelse

0,0 0,0 0,0 

Summa pensionsförpliktelser (inkl.  
försäkring och stiftelse)

1 556,0 1 421,6 1 399,5 

Förvaltade pensionsmedel – marknadsvärde

Totalt pensionsförsäkringskapital 297,3 139,7 95,8 

- varav överskottsmedel 33,5 13,0 0,7 

Totalt kapital pensionsstiftelse 0,0 0,0 0,0 

Finansiella placeringar pensionsmedel (egen 
förvaltning)

7,9 0,0 0,0 

Summa förvaltade pensionsmedel 305,2 139,7 95,8 

Finansiering

Återlånade medel 1 250,8 1 281,9 1 303,7 

Konsolideringsgrad (%) 0,2 0,1 0,1

*Uppgift om pensionsförbindelse som tryggast i pensionsförsäkrings 2020 saknas för koncernen där av saknas  
också jämförelse år. 
**Försäkringskapitalet för kommunen är justerat jämfört med årsredovisning 2020

Förpliktelser och åtaganden
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Ur risksynpunkt är kommunkoncernens pen-
sionsförpliktelser viktiga att ta hänsyn till, 
eftersom skulden ska regleras under många 
år framåt. Lagen om kommunal bokföring 
och redovisning reglerar att pensionsför-
plikterna ska redovisas enligt den så kallade 
blandmodellen. Enligt denna modell ska 
pensionsförpliktelser intjänade från och med 
1998 redovisas som skuld i balansräkningen 
och pensionsförpliktelser intjänade före 1998 
redovisas som ansvarsförbindelse. 

Jämförelse med andra kommuner 

Kalmar kommun arbetar aktivt med jämfö-
relser med andra kommuner för att ge en bild 
av hur ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamheten är. Metoden är att jämföra 
kommuners värden och rangordna resulta-
ten. 

Här redovisas två jämförelser, Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) presenta-
tion Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 
och Rådet för främjande av Kommunala 
Analysers (RKA) presentation Jämföraren.

Kommunens Kvalitet i Korthet 2021 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) om-
fattar totalt 43 nyckeltal och är indelad i tre 
huvudområden 

• barn och unga 
• stöd och omsorg 
• samhälle och miljö.  
För varje nyckeltal rangordnas alla kommu-
ner efter sina resultat. Grön färg innebär att 
kommunen tillhör de bästa 25 procenten, gul 
innebär att kommunen tillhör de mittersta 
50 procenten och röd innebär att kommunen 
tillhör de sämsta 25 procenten. 2021 deltog 
260 utav Sveriges 290 kommuner. 

Kalmar kommun visar 2021 ett sämre resultat 
jämfört med föregående år. Föregående resul-
tat visas i parentes efter 2021 års resultat. 

42 procent (55 procent) av nyckeltalen är  
gröna, 37 procent (36 procent) är gula, 21 
procent (9 procent) är röda. 

Barn och unga 
När det gäller resultat inom skolan och elevernas känsla av trygghet 
i skolan visar Kalmar kommun ett bra resultat. Även den genom-
snittliga kostnaden per grundskole- och gymnasieelev ligger på en 
fortsatt bra nivå jämfört med övriga kommuner. 
 
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek har låga 
värden. En faktor som påverkar det låga värdet skulle kunna vara 
att i mindre kommuner är det ofta biblioteket som står för kommu-
nens kulturaktiviteter, det finns ingen egen kulturenhet. I Kalmar 
finns det en kulturenhet och regionala institutioner som genomför 
en del av det biblioteket gör i mindre kommuner. 

Området barn och unga är 
en prioriterad målgrupp. 
Flertalet av nyckeltalen under 
avsnittet barn och unga avser 
utbildningsverksamheten, 
men även nyckeltal kopplade 
till barn och unga inom kultur 
och fritid ingår. 

De bästa 25 procenten De sämsta 25 procentenDe mellersta 50 procenten
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Stöd och omsorg 
Verksamheterna vid Kalmar kommun arbetar långsiktigt med 
ständiga förbättringar. Äldreomsorgen har fortsatt genomsnittliga 
eller goda värden både gällande kvalitetsaspekter och kostnader. 
Trenden är att omsorgstagarnas nöjdhet ökar för varje mätning och 
särskilt inom hemtjänsten.  
 
Resultatet för brukarbedömningen vid individ- och familjeomsor-
gen tenderar att svänga kraftigt över tid. De stora skillnaderna i 
resultatet kan bero på att en låg svarsfrekvens ger större genom-
slag vid bedömningsskalans ytterkanter. Vårdnadshavare är den 
målgrupp som svarar mest negativt på frågan om hur situationen 
förändrats efter kontakt med socialtjänsten. Resultaten analyseras 
nu för att kunna identifiera och göra lämpliga åtgärder.  
 
Det råder brist på platser till särskilt boende inom äldreomsorgen, 
vilket ger en längre väntetid för brukarna än önskat. Under våren 
2022 öppnas ett nytt boende upp, vilket kommer att minska vänte-
tiden för lägenhet i vård- och omsorgsboende. Det är även planerat 
för ytterligare nybyggnationer av boenden.  
 
Det råder även viss brist på bostäder enligt LSS i Kalmar, främst 
gällande gruppbostadsplatser. Bristen påverkar väntetiden för er-
bjudande om inflyttning i gruppbostad. En orsak till detta kan vara 
bristande samarbete mellan socialförvaltningen och samhällsbygg-
nadskontoret, men också särskilda önskemål från brukaren avseen-
de boende.  

Samhälle och miljö 
Kalmar kommun visar ett bra resultat inom området samhälle och 
miljö. Resultat från medborgarundersökningen visar på stor nöjd-
het i kontakten med tjänstepersoner och att få svar på frågor, men 
framför allt skötseln av utemiljöer. Även nöjdheten kring företags-
klimatet fortsätter att öka. 
 
Dessvärre har vi mycket hushållsavfall totalt, kilo per person i kom-
munen, och det ser ut att fortsätta öka. 
 
Andelen elever på SFI som klarat minst två kurser minskar.  

Området fokuserar på de 
målgrupper av invånare som 
behöver service av specifika 
verksamheter utifrån specifika 
behov. Exempel äldreomsorg, 
daglig verksamhet, Lagen 
om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) samt 
individ-och familjeomsorg. 

Inom området finns nyckel-
tal som mäter kommunens 
service till de som bor, vistas 
eller verkar i kommunen. Även 
kommunens arbetsmarknads-
verksamhet och mätning av 
företagsklimatet ingår.
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Jämföraren 
Jämföraren är ett verktyg som Rådet för 
kommunala analyser (RKA) tagit fram för att 
hjälpa kommuner att jämföra kostnader och 
kvalitet i olika verksamheter. När kostnad 
vägs mot kvalitet görs en bedömning av den 
då uppnådda verkningsgraden på insatta 
resurser. 

Målet med att jämföra Kalmars kostnads-
nyckeltal med andra kommuners är att få 
svar på om kvaliteten i verksamheterna 
ligger rätt i förhållande till kostnaderna. 
Jämföraren visar jämförande värden mellan 
kommunerna. En indikation på förbättrat 

värde i Jämföraren visar att kommunens 
ställning stärkts jämfört med andra kom-
muner. Det kan, men måste inte, innebära 
att Kalmar kommuns uppmätta värden 
förbättrats. Ingående mätvärden varierar 
något mellan åren. Värdena är hämtade från 
Jämföraren i Kolada 2021. 

Jämföraren visar på en god verkningsgrad 
inom grundskola och gymnasieskola med-
an individ- och familjeomsorg, kultur- och 
fritidsverksamhet och äldreomsorg visar en 
förväntad verkningsgrad.

Högre verkningsgrad
Kvaliteten jämfört med 

andra kommuner är högre 
än vad som kan förväntas 

utifrån kostnaderna.

Förväntad verkningsgrad
Kvaliteten jämfört med 

andra kommuner är i nivå 
med en rimlig förväntan 

utifrån kostnaderna.

Lägre verkningsgrad 
Kvaliteten jämfört med 

andra kommuner är lägre 
än vad som kan förväntas 

utifrån kostnader.

Grön färg i cirkeldiagrammet indikerar att Kalmar tillhör de 25 procent av 
kommunerna med de bästa kvalitetsresultaten (i cirkeln Kvalitet och resultat) 
respektive de lägsta kostnaderna (i cirkeln Resurser).

Den gula färgen innebär att Kalmar tillhör de mittersta 50 procenten ...

... och den röda färgen innebär att Kalmar tillhör de 25 procent med de lägsta 
kvalitetsresultaten respektive högsta kostnaderna.
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Grundskola 
Resultatnyckeltal ställs här mot ekonomi-
nyckeltal. Resultatet gäller elever som är 
folkbokförda i kommunen, oavsett var de går 
i skola.  
 
Här är kostnaden lägre medan kvalitet och 
resultat visar höga värden till exempel för 
slutbetyg i årskurs 9 som fortsatt är höga. 
Verkningsgraden är hög. 

Gymnasieskola 
Studieresultat, övergång till arbete och stu-
dier ställs mot ekonominyckeltal. Resultatet 
gäller elever som är folkbokförda i kommu-
nen, oavsett var de går i skola.  
 
Även här är kostnaden ganska låg med-
an kvalitet och resultat visar relativt höga 
värden. Till exempel ligger andelen gym-
nasieelever med examen eller studiebevis 
inom tre respektive fyra år på en hög nivå. 
Verkningsgraden är hög. 

Individ- och familjeomsorg
Övergripande ekonomiskt bistånd, social 
barn- och ungdomsvård, missbruks- och be-
roendevård samt individ- och familjeomsorg 
(IFO) ställs mot resurser. 
 
Här är verksamhetens kostnader relativt 
låga samtidigt som kvalitet och resultat visar 
genomsnittliga och till viss del lägre värden. 
Verkningsgraden är den förväntade. Några 
kommentarer till resultatet:  
 
Den inrapporterade utredningstiden i Kalmar 
gällande barn och unga har svängt kraftigt 
mellan åren. Rapporteringen är inte en to-
talundersökning utan utgår från ett urval.  Ett 
analysarbete är angeläget för att utreda orsak 
till den ökade utredningstiden. 
 
Väntetiden vid ansökan om ekonomiskt 
bistånd ligger högt. Väntetiden skulle kunna 
förkortas med hjälp av digital ansökan. Utfall 
på brukarbedömning visar ett lågt resultat 
men får ses som osäkert då det baseras på ett 
fåtal personers svar. 

Kvalitet  
och resultat Resurser Verkningsgrad

Kvalitet  
och resultat Resurser Verkningsgrad

Kvalitet  
och resultat Resurser Verkningsgrad
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Kultur och Fritid 
Öppettider och deltagande ställs mot resurser.  
 
Här är kostnaden genomsnittlig medan 
kvalitet och resultat övervägande visar bättre 
värden än genomsnittet. Verkningsgraden är 
högre än förväntat.  
 
Öppettider och aktiva låntagare i kommuna-
la bibliotek visar bra resultat medan fysiska 
besök vid kommunala bibliotek (besök per 
invånare) visar låga värden. Det kan ha sin 
förklaring i den pågående pandemin samt 
flytt av huvudbiblioteket. 
 
Kostnad för fritidsverksamheten ligger fort-
satt högt medan intäkterna ökat jämfört med 
övriga kommuner.  

Äldreomsorg 
Trygga förhållanden, aktiv och meningsfull 
tillvaro och möjlighet att leva och bo självstän-
digt ställs här mot resurser.  
 
Här är kostnaden genomsnittlig och även kva-
litet och resultat visar genomsnittliga värden. 
Verkningsgraden är den förväntade.  
 
Brukarbedömningen vid hemtjänsten visar 
mycket goda värden för nöjdhet medan vän-
tetiden för inflyttning till särskilt boende har 
ökat och ligger sämre till jämfört med övriga 
kommuner i Sverige.

Kvalitet  
och resultat Resurser Verkningsgrad

Kvalitet  
och resultat Resurser Verkningsgrad
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HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
Pandemin påverkade 
Pandemin har fortsatt att påverka kommu-
nen. Anpassningar har skett vid nya restrik-
tioner och åtgärder har beslutats för att stödja 
det lokala närings- och föreningslivet. 

Kommunikationsinsatser som rört pandemin 
har omfamnat året, men har varierat i inten-
sitet. Under det första halvåret var tempot 
högt. Under december ökade insatserna på 
nytt på grund av smitta vid skolor samt vård- 
och omsorgsboenden. 

Kommunen har sett ett ökat tryck på kom-
munens kontaktcenter under 2021, eftersom 
det ingår i kommunikationsarbetet genom 
“En väg in”, aktiviteter på sociala medier och 
e-tjänster. 

Viss HR-verksamhet har påverkats av pande-
min även under 2021. 

Utbildningsinsatser har anpassats och i de 
flesta fall genomförts digitalt. En del utbild-
ningar har fått ställas in eller skjutas fram. De 
mässor där kommunen brukar delta för att 
rekrytera medarbetare har ställts in. 

Under första halvåret gjordes en kraftsamling 
för att vi inom vår egen organisation skulle 
vaccinera våra medarbetare inom vård och 
omsorg mot covid-19. Cirka 1 550 medarbeta-
re fick dos ett och två av sjuksköterskor från 
omsorgsförvaltningen, utbildningsförvalt-
ningen och kommunledningskontoret. 

Under hösten genomfördes en enkät om 
hur medarbetare upplevt att jobba på dis-
tans. Resultatet visade att det till stor del 
fungerat bra, både med teknik, arbetsmiljö 
och ledarskap. Som en följd av detta antog 
kommunstyrelsen en policy för hem- och 
distansarbete. 

I december fattade kommunstyrelsen beslut 
om att nyanställda inom vård- och omsorg-
syrken ska vara vaccinerade mot covid-19 

före anställningsstart. 

Besöksnäringen har haft det tufft och många 
anpassningar har gjorts i Destination Kalmars 
verksamhet. Under sommaren hade dock 
Kalmars hotell bland de bästa beläggnings-
siffrorna i landet.  

Digitalisering gav effekt 
En strukturerad hantering av digitaliserings-
satsningar, med stöd av ett projekt för att 
realisera nytta, har etablerats.  

Utvecklingen av e-tjänster har löpt på. Syftet 
med utvecklingen är att effektivisera det 
interna arbetet samt att underlätta och öka 
tillgängligheten för invånare i kommunen. I 
snitt hanteras 500 invånarärenden och 1300 
interna ärenden i veckan via kommunens 
e-tjänster. 

Verksamhetsprocesser har automatiserats 
med hjälp av integration mellan e-tjänster 
och bokningssystem samt kommunkoncer-
nens digitala medarbetare som består av en 
mjukvarurobot. Cirka 2 000 timmar frigörs 
varje år med denna satsning. 

Hållbarhet fick högt betyg 
Under 2021 har en analys och rapport av 
Kalmars nuläge gjorts utifrån de globala 
målen i FN:s Agenda 2030. Kalmar har under 
året hamnat högt i olika rankingar och place-
ringar för sitt arbete med hållbar utveckling 
och Agenda 2030.  

Som en av 23 kommuner i Sverige har 
Kalmar kommun blivit utsedd att, inom ra-
men för det strategiska innovationsprogram-
met ”Viable cities”, leda klimatomställningen 
för klimatneutrala städer 2030. Arbetet ska 
tydliggöras i årliga “klimatkontrakt”, som 
ska bidra till att klara Parisavtalets mål om 
max 1,5 graders uppvärmning. Kalmar har 
blivit utsedda för sina tydliga politiska mål 
och sitt långsiktiga strategiska arbete som 
visar goda resultat. 
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I november beslutade kommunfullmäk-
tige om första versionen av kommunens 
klimatanpassningsplan.  

Byggprojekt inleddes och avslutades 
I juni fattades beslut om att hyresupphandla 
den nya bad- och friskvårdsanläggningen i 
Snurrom. Den nya anläggningen ska stå klar 
under 2025.  

Efter att Kalmar kommun och 
Kriminalvården tecknat ett samverkansavtal 
i december 2020 för en ny anstalt och ett nytt 
häkte fortsatte planeringen under 2021. I 
december antogs den nya detaljplanen för en 
ny anstalt vid Halltorp. 

Upphandling genomfördes för den nya mel-
lanstadieskolan i Rinkabyholm och byggna-
tionen har startat. Bland de större byggpro-
jekten som pågår kan följande nämnas  

• infrastrukturbyggnationen för exploate-
ringsområdet Snurrom etapp 2 

• Kalmarhems bostadsprojekt Tumlaren 
vid Lindö 

• omsorgsboendet Hemvärnet vid Karls-
sons Äng. 

Arbetet med projektering och systemdesign 
av det nya Kalmarsundsverket fortsatte och 
investeringsbeslut kommer att fattas våren 
2022. 

Den nya Tallhagsskolan slutbesiktades i maj 
och skolverksamheten påbörjades i de om-
byggda lokalerna från höstterminen. 

Den nya ishallen blev klar under hösten. 

Ett attraktivt Kalmar 
Antalet invånare i Kalmar fortsatte att öka 
och vid årets slut var vi 71 328, en ökning 
med 999, den tredje högsta ökningen under 
modern tid. 

Arbetet med den nya översiktsplanen 
fortsatte under året. Planen ska gälla till 
år 2035, men har siktet inställt på år 2050. 
Översiktsplanens mål är att Kalmar ska vara 
en attraktiv kommun med hög livskvalitet 

som vilar på kommunens unika förutsätt-
ningar. Kalmar ska ligga i framkant i håll-
barhets-, miljö- och klimatarbetet, vara en 
motor i Kalmarsundsregionen och arbeta för 
en stark sydostregion. Samrådstiden pågick 
fram till 31 juli och nu bearbetas alla inkomna 
synpunkter för att planen ska kunna antas i 
december 2022. 

Beslut fattades om en handlingsplan för fri-
luftsliv i Kalmar kommun. 

Samarbete i många forum 
I augusti invigdes det stadsintegrerade 
Linnéuniversitetet vid Ölandskajen. En slut-
punkt för en av de största bygginvestering-
arna i kommunen. Invigningen var samtidigt 
en start för många nya förutsättningar för 
utveckling.  

Sedan tidigare har kommunen och universi-
tetet både samverkans- och forskningsavtal 
och ett årligt Linnéstipendium tillsammans. 
Under året har samarbetet utökats genom 
undertecknandet av ett nytt samverkansavtal 
om totalt 300 mnkr som under de kommande 
tio åren ska leda fram till etableringen av en 
rättsvetenskaplig miljö och juridikutbildning 
i Kalmar. 

I samarbete med representanter från fastig-
hetsägare och näringsliv pågår ett arbete att 
ta fram en plan och skapa förutsättningar för 
ett Kalmar City i fortsatt utveckling. Arbetet 
kommer att fortsätta under 2022. 

Under året har avtalen för Idéburet Offentligt 
Partnerskap (IOP) utökats med Kalmar FF 
och Kvinnojouren. Sedan tidigare har Kalmar 
kommun IOP-avtal med bland andra Kalmar 
Stadsmission och IFK Kalmar.  

Bolagen utvecklades 
Arbetet med att genomföra en försäljning av 
KIFAB i Kalmar AB fortsatte under året och 
kommer att slutföras under 2022. 

I november köpte Trelleborg Sealing 
Solutions AB fastigheterna Muttrarna 12, 13 
och 15 för ett fastighetsvärde på 190 mnkr.  
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Under året blev det klart att Air Dolomiti 
(Lufthansa) kommer att trafikera Kalmar 
Öland Airport till Frankfurt. Trafiken starta-
de i mitten av september.

Förbundet Kretslopp Sydost utvidgades 
under 2021 med ytterligare tre kommuner, 
Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge.  

I september beslutade kommunfullmäktige 
att bilda bolaget Växtplats i Kalmar för att 
organisera Kalmardelen av verksamheten i 
Del-Ta Produktion, som delas upp mellan 
Kalmar kommun och Nybro kommun. 

För att utmana nuvarande arbetssätt och våga 
tänka nytt har koncernen under året testat en 
innovationsprocess tillsammans med Ignite 
Sweden. Över tio verksamhetsbehov inom 
koncernen har identifierats och matchats mot 
uppstartsföretag som har lösningar. Behov 
finns kopplat till både trygghet och en mer 
hållbar kommun. 

Intern utveckling pågick 
Kommunikationsenheten har under året haft 
något större möjlighet än 2020 att arbeta med 
utveckling av kommunens övergripande 
kommunikation. Ett exempel är det utbud av 
egenproducerade internutbildningar som er-
bjudits förvaltningar och bolag, bland annat i 
klarspråk, presentationsteknik, förändrings-
kommunikation och internkommunikation.  

Film är en annan satsning. Från att ha varit 
en försöksverksamhet sedan 2019, har efter-
frågan på film ökat drastiskt. De behov som 
finns är både interna och externa. Exempel 
på det förstnämnda är instruktionsfilmer 
inom vården och utbildningsfilmer för lärare. 
Bland film för externa målgrupper finns 
exempelvis filmer om vårt samarbete med 
Linnéuniversitetet.  

Under senare halvan av året jobbade enheten 
fokuserat med ett byte av teknisk plattform 
för koncernens intranät Piren, som nu finns i 
en Sharepointlösning. En effekt av flytten är 
att kommunen nu har betydligt lägre årskost-
nad än tidigare.  

Projektet ”Alla vill vara med” avslutades. 
Projektet gjordes i samverkan mellan kultur- 
och fritidsförvaltningen, kommunlednings-
kontoret och socialförvaltningen. Projektet 
handlade om att identifiera effektiva metoder 
för att nå utlandsfödda vuxna.  

I januari startade en ny inköpsorganisation 
under servicenämndens ansvarsområde och 
beslut togs om ett uppdaterat personalpro-
gram för Kalmar kommunkoncern.  

Nya föreskrifter från Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap (MSB) ställer högre 
krav på ledning av operativ räddningstjänst.
Därför startades ett nytt samverkansområ-
de för ett gemensamt operativt lednings-
system där räddningstjänsterna i Kalmar, 
Emmaboda, Torsås, Nybro, Mörbylånga, 
Borgholm, Högsby, Oskarshamn och 
Mönsterås ingår. Det innebär att vissa funk-
tioner som tidigare har legat på respektive 
kommun nu kommer att samordnas gemen-
samt. Trygghets- och larmcentralen i Kalmar 
(TLC) kommer att vara samordnande för att 
komma i kontakt med tjänsteman i beredskap 
för alla nio kommuner.   

Under året har ett gemensamt räddnings-
tjänstförbund utretts inom de nio kommuner 
som ingår i det nya samverkansområdet. 
Utredningen ska ge svar på om ett gemen-
samt förbund bättre kan möta framtidens 
utmaningar än enskilda räddningstjänster.  

Räddningstjänsten har under året utöver 
ordinarie larmverksamhet hanterat stora 
skogsbränder, översvämningar på grund av 
skyfall och höga flöden i vattendrag.
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STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN 
KOMMUNALA VERKSAMHETEN 

Budgetprocessen 

Tyngdpunkten för Kalmar kommuns bud-
getprocess ligger under hösten. I november 
tar kommunfullmäktige beslut om budgeten 
som helhet, och då ingår att fastställa nämn-
dernas ramar och skattesatsen för det kom-
mande året.  

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges 
beslutade budget antar nämnder och bolags-
styrelser egna mål och fördelar resurser inom 
den egna verksamheten. Respektive nämnd 
beslutar om internbudget och verksamhets-
plan senast den 31 december.  

31 maj är sista datum för nämnderna att anta 
ett budgetunderlag som innehåller even-
tuella särskilda förslag. Budgetunderlaget 
lämnas till kommunstyrelsen inför nästa års 
budgetprocess. I budgetunderlaget beskrivs 
de utmaningar som finns inom ekonomi 
och verksamhet under den närmaste treår-
sperioden. Utgångspunkten är oförändrade 
resurser, utöver resursfördelningssystem och 
kompensation för exempelvis löneökningar, 
hyror och kapitaltjänstkostnader.  

Nämnden beskriver de förändrade förut-
sättningar som kan finnas, möjligheter eller 
risker som den inte kan hantera med egna 
prioriteringar och åtgärder inom befintlig 
budgetram utan att göra väsentliga avsteg 
från verksamhetens nuvarande omfattning, 
kvalitet eller ambitionsnivå. I beskrivning-
en kan belopp anges om det finns konkreta 
behov av förändrade resurser.  

Den centrala budgetmodellen tar sin ut-
gångspunkt i den årliga samlade ökningen av 
intäkter från skatt, utjämning och generella 
statsbidrag. Resultatnivå fastställs för att 
uppnå målen i enlighet med god ekonomisk 
hushållning. Utrymme för finansiella poster 

säkerställs, det kan handla om: pensionskost-
nader, effekten av komponentredovisning 
och räntekostnader. Utrymme tilldelas för 
kompensation av såväl löneökningar som 
kostnader drivna av egna investeringar och 
externa hyror. Det kvarvarande utrymmet 
benämns reformutrymme. Reformutrymmet 
används för demografiska behov, äskanden 
och riktade satsningar. Reformutrymmet kan 
utökas genom exempelvis högre utdelningar 
från koncernbolagen, hemtagning av effekti-
viseringar och samordningsfördelar. 

Även om planeringsperioden är treårig ligger 
fokus på det närmaste året, budgetåret. Åren 
därefter påverkas i stor utsträckning av 
faktorer som ännu inte är kända, och därför 
behandlas nämndernas ramar i huvudsak 
med fokus på behov under det närmaste året. 

Justering av budgetramar, 
fördelningsprinciper 
Anslag i budgeten anvisas till nämnderna 
som totala nettoanslag i driftbudgeten. För 
ombudgeteringar av anslag gäller: 

Nämnd får fatta beslut om interna ombud-
geteringar som inte leder till väsentliga 
ändringar av servicenivå, inte berör frågor 
av principiell art eller annat av särskild vikt. 
Sådana förslag ska överlämnas till kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige för beslut. 
Nämnd får uppdra åt sin ordförande och vice 
ordförande eller åt förvaltningschefen att 
fatta beslut om rutinmässiga administrativa 
ombudgeteringar.  

Kommunstyrelsen får fatta beslut om ombud-
geteringar mellan nämnder som inte inne-
bär ändring av servicenivå, berör frågor av 
principiell art eller är särskilt viktiga. Övriga 
förslag ska överlämnas till kommunfullmäk-
tige för beslut.  
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Kommundirektören får besluta om justering 
av budgetramar mellan nämnder av organi-
satorisk, administrativ eller redovisningstek-
nisk karaktär. Justeringarna får inte ge någon 
nettopåverkan på resultatet eller de faktiska 
resurserna för nämndernas verksamheter. 
Exempel på en sådan åtgärd är att skifta in-
ternfakturering mot ramjustering för interna 
tjänster för att förenkla den administrativa 
hanteringen. 

Kommunstyrelsen får besluta om senarelägg-
ning av planerade investeringar i budgeten, 
om det riskerar att bli avvikelser mot fast-
ställd budget som begränsar kommunens 
finansiella handlingsutrymme. 

Resursfördelningssystem 
I Kalmar kommun tillämpas ett resursfördel-
ningssystem där hänsyn tas till förändringar 
i befolkningens olika åldersgrupper. Detta 
innebär att ett underlag för grundskola, 
gymnasieskola och barnomsorg räknas 
fram utifrån det antalet barn och elever som 
bedöms finnas i verksamheterna det aktuella 
budgetåret. Den senaste befolkningsprog-
nosen ligger till grund för beräkningen. Det 
finns även en modell som gör det möjligt att 
ta hänsyn till befolkningsförändringar för 
hemtjänsten samt för att kompensera för drift 
av tillkommande ytor som gator, vägar och 
parker. Underlagen hanteras i reformutrym-
met i budgetmodellen. På så sätt blir föränd-
ringarna i demografi och volym en del av 
underlaget till reformutrymmet, tillsammans 
med andra riktade satsningar och äskanden. 

I de anslag som fördelas till nämnderna i 
budgeten har de demografiska och volymba-
serade behoven behandlats. Kompensation är 
då lämnad för det antal brukare som använts 
som beräkningsgrund i budgetunderlagen 
och ny avstämning görs sedan mot antalet 
brukare. 

Löneökningar 
Ett centralt anslag tas upp för beräknade 
kostnadsökningar till följd av årliga lönere-
visioner. Anslaget fördelas till nämnderna 
utifrån HR-verksamhetens löneunderlag. 

Därutöver finns ett årligt anslag på 1,5 mnkr 
att fördela till särskilda insatser. Anslagets 
storlek utgår från antaganden om framtida 
löneutveckling. 

Hyror och kapitaltjänstkostnader 
I ett centralt anslag tas belopp upp för beräk-
nade kompensationer till nämnderna för nya 
hyror och kapitaltjänstkostnader, baserade 
på interna och externa hyror som ger rätt till 
kompensation. Endast nettokostnadsökning-
en kompenseras. Anslagets storlek utgår från 
investeringsbudgeten och en bedömning av 
externa hyror.

Ekonomi och 
verksamhetsuppföljning 

En fungerande ekonomistyrning förutsätter 
att det finns en utvecklad ekonomi- och verk-
samhetsuppföljning. Ekonomistyrningens 
främsta uppgift är att signalera avvikelser 
för att organisationen så snabbt som möjligt 
ska kunna göra förändringar i verksamheten. 
Koncernperspektivet blir allt viktigare i alla 
former av styrning, uppföljning och analys.  

Respektive nämnd ansvarar för uppföljning 
av verksamhet och ekonomi inom sitt verk-
samhetsområde. Uppföljning ska ske på 
nivåer som tilldelats ett verksamhets- och 
ekonomiskt ansvar. Varje förvaltning an-
svarar för att kontinuerligt rapportera till 
respektive nämnd vid fastställda tidpunkter. 
Nämnderna ansvarar för att rapportera till 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige 
i enlighet med de anvisningar som finns. 
Kommunstyrelsen har det övergripande an-
svaret att följa hur verksamhet och ekonomi 
utvecklas för hela kommunkoncernen. 

Uppföljning ska ske i form av: 

• Delårsrapport per den siste augusti och 
årsredovisning per den siste december till 
kommunfullmäktige. 

• Tertialrapport per den siste april till kom-
munfullmäktige. 

• Månadsrapport per den siste februari, 
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juni och oktober till kommunstyrelsen. 
Månadsrapporten har ett ekonomifokus 
och syftar till att ge en aktuell prognos 
av det beräknade utfallet för helåret. Vid 
prognos om negativ budgetavvikelse 
syftar månadsrapporten också till en be-
skrivning av åtgärder med konsekvenser 
för att hålla budgetramen. 

• Verksamhetsplanens fokusområden, 
fullmäktigemål och uppdrag följs upp i 
tertialrapporten per den siste april, i del-
årsrapporten efter augusti och i årsredo-
visningen. 

Åtgärder vid konstaterad eller 
befarad budgetavvikelse 

Med budgetavvikelse avses både verksam-
hets- och beloppsavvikelse från fastställd års-
budget eller särskilt budgetbeslut, så kallad 
tilläggsbudget. Så snart avvikelse befaras el-
ler har konstaterats är berörd nämnd skyldig 
att vidta åtgärder så att anslaget kan hållas.  
I de fall nämnden planerar eller har vidtagit 
åtgärder för att hålla budgeten ska dessa 
också redovisas i den löpande uppföljningen.  
Åtgärder som innebär väsentliga avsteg från 
de antagna målen i kommunfullmäktige eller 
ambitionsnivåerna för verksamheten får inte 
utföras utan kommunfullmäktiges beslut.  

Vid konflikt mellan anslag och verksamhets-
volym gäller anslag. Ekonomin utgör därmed 
gräns för verksamhetens omfattning.

Investeringsverksamheten 

Kommunledningskontorets ekonomienhet 
ansvarar för den övergripande tidplanen 
och kopplingen till budgetprocessen i övrigt. 
Kommunledningskontorets ekonomienhet 
ansvarar för att i samverkan med förvalt-
ningarna ta fram underlag för samtliga 
investeringar. 

Nya investeringsbehov tas fram av bestäl-
lande förvaltning. Beställande förvaltning 
är den förvaltning som har upptäckt ett 

investeringsbehov, som inte ryms inom egna 
investeringsmedel. Det är också den för-
valtning som tar ärendet till sin nämnd som 
beslutar om de kan ställa sig bakom de in-
vesteringsbehov som lyfts fram. Beställande 
förvaltning skickar investeringsbehovet 
vidare till ansökande förvaltning. Ansökande 
förvaltning är den förvaltning som granskar 
framförda investeringsbehov utifrån sitt 
ansvarsområde. 

Serviceförvaltningen är ansökande förvalt-
ning för nya investeringsbehov avseende 
lokaler. Serviceförvaltningen är också ansö-
kande förvaltning för nya investeringsbehov 
avseende återinvesteringar i infrastruktur och 
park. 

Samhällsbyggnadskontoret är ansökande för-
valtning för nya investeringsbehov avseende 
infrastruktur och park. 

Enheten mark- och exploatering på kommun-
ledningskontoret, är ansökande förvaltning 
för nya investeringsbehov kopplade till 
detaljplan och exploatering.  

För löpande investeringsbehov av inventa-
rier med mera har respektive förvaltning ett 
samlingsanslag. Varje förvaltning tar fram 
underlag för de investeringar som redovisas 
på förvaltningen och överlämnar dessa till 
kommunledningskontorets ekonomienhet för 
vidare hantering. Investeringar som redo-
visas på respektive förvaltning avser främst 
inköp av inventarier. Serviceförvaltningen 
ansvarar för investeringar inom transport 
och kommunledningskontoret ansvarar för 
investeringar inom IT. Serviceförvaltningen 
ansvarar också för investeringar som avser 
underhåll för fastigheter och infrastruktur, 
som tidigare hanterades inom förvaltningens 
driftsbudget.  

Framförda nya investeringsbehov anmäls på 
en särskild blankett och granskas där utifrån 
perspektiven projektet gröna lån, klimata-
nalys och jämställdhet. Dessa framtagna 
underlag överlämnas sedan till kommunled-
ningskontorets ekonomienhet.  
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Framtagna underlag sammanställs av kom-
munledningskontorets ekonomienhet för 
beredning i utsedd beredningsgrupp enligt 
investeringsprocess och vidare i plan- och  
investeringsberedningen (PIB). PIB bereder 
investeringarna och överlämnar underlag 
till politiska majoriteten, som en del i det 
totala budgetförslaget för vidare hantering i 
kommunstyrelsens arbetsutskott och kom-
munstyrelse, för att slutligen fastställas i 
kommunfullmäktige. PIB informerar också 
förvaltningschefsgruppen och genom-
förandegruppen under beredningstiden. 
Genomförandegruppen är en arbetsgrupp 
med representanter från kommunen, Kalmar 
Vatten och Kalmar Energi för att synkronise-
ra investeringsprojekt inom samma områden. 

Genomförande  
Kommunstyrelsen är ansvarig för kommu-
nens samtliga investeringar förutom för de 
investeringar (vanligtvis inventarier) som 
hanteras på respektive nämnd.  

Kommunstyrelsen har rätt att, utifrån 
ändrade förutsättningar, besluta om 
ändringar inom kommunfullmäktiges 
investeringsbudget.  

För beslut om ändringar gäller följande:  

• Omdisponeringar får endast göras mellan 
åren i den aktuella planperioden.  

• Den totala investeringsbudgetramen för 
respektive år inom planperioden får inte 
överskridas.  

• Omdisponeringar får endast göras mellan 
objekt som ingår i underlaget för kom-
munfullmäktiges beslutade budget för 
planperioden.  

• Helt nya objekt kan enbart växlas mot att 
ett tidigare beslutat objekt helt eller delvis 
tas bort ur planperioden.  

Planutskottet kan, efter beredning i plan- och 
investeringsberedningen (PIB), besluta om 
start av projekt enligt investeringslistan i bila-
ga 4 i Verksamhetsplan med budget 2022. 

Uppföljning  
Beslutad total investeringsbudget följs 
löpande upp av kommunledningskontorets 
ekonomienhet och redovisas till kommun-
fullmäktige i samband med ordinarie bud-
getuppföljningar. Uppföljning och prognos 
rapporteras också löpande av kommunled-
ningskontorets ekonomienhet till plan- och 
investeringsberedningen (PIB), med uppgift 
om eventuella avvikelser mot investeringstak 
och/eller enskilt projekt för vidare åtgärd.

Intern kontroll 

Process 
Intern kontroll definieras som en process, 
där både den politiska ledningen och övrig 
personal är delaktiga. Processen ska vara 
utformad så att kommunen med rimlig grad 
av säkerhet kan göra en avvägning mellan 
kontrollkostnad och kontrollnytta. Risker, 
det vill säga osäkerhet i kommunens framti-
da verksamhet och ekonomiska resultat, ska 
lyftas upp och bedömas. Vid bedömning av 
kontrollnytta ska förutom ekonomiska fak-
torer även vikten av att upprätthålla förtro-
endet för kommunens verksamhet hos olika 
intressenter vägas in. 

Organisation 
Kommunstyrelsen har det övergripande 
ansvaret för att se till att det finns intern 
kontroll inom kommunens verksamheter. 
Kommunstyrelsen ska utifrån reglementet 
ge riktlinjer för den egna interna kontrollens 
organisation, utformning, funktion och se till 
att den utvecklas utifrån kommunens behov. 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för att 
organisera den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. Nämnden ska också do-
kumentera och ta fram regler och anvisningar 
som kan behövas för den nämndspecifika 
verksamheten i syfte att göra en god intern 
kontroll. I övrigt ska kommunövergripande 
riktlinjer, reglementen, policydokument och 
regler gälla. 
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Uppföljning 
Alla nämnder har en skyldighet att löpande 
följa upp det interna kontrollsystemet inom 
nämndens verksamhetsområde. Nämnden 
ska senast i samband med att verksamhets-
planen med internbudget behandlas anta 
en intern kontrollplan. Planen ska vara 
baserad på riskanalyser för kommande års 
uppföljning och granskning av den interna 
kontrollen. 

Resultatet av den utförda uppföljningen ska 
löpande rapporteras till nämnden med ut-
gångspunkt från den antagna kontrollplanen. 
Nämnden ska senast i samband med upprät-
tandet av årsrapporten rapportera resultatet 
från uppföljningen av den interna kontrollen 
till kommunstyrelsen och till kommunens 
revisorer. 

Kommunstyrelsen ska utifrån nämndernas 
uppföljningsrapporter utvärdera kommu-
nens samlade system för intern kontroll. Om 
förbättringar behövs ska kommunstyrelsen 
besluta om sådana.

Styrande dokument

Kalmar kommun har utformat styrdokument 
för hur de olika verksamheterna ska bedrivas 
och styras. Kommunfullmäktiges verksam-
hetsplan med budget är ett av de viktigaste 
styrdokumenten för kommunen. Vid sidan 
av den finns en rad olika dokument som 
beskriver hur kommunen ska bedriva och 
utföra sina olika uppdrag i nämnder och 
förvaltningar. Kalmar kommuns styrande 
dokument som har fastställts av kommun-
fullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnder 
är indelade i 19 olika kategorier:

• bidrag och ersättningar
• bolagsordningar
• delegationsordningar
• förbundsordningar
• förtroendevalda
• inköp, entreprenad, uthyrning, upphand-

ling
• internationellt samarbete
• IT 
• kommunikation
• krisberedskap
• miljö – ett grönare Kalmar
• organisation
• personal och miljö
• reglementen
• samhällsplanering
• taxor och avgifter
• ägardirektiv
• övrigt.
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH 
EKONOMISK STÄLLNING

Verksamhetsplan

Kommunallagen säger att en kommun 
inom ramen för begreppet god ekonomisk 
hushållning ska sätta både finansiella mål 
och mål för verksamheten. Det är grunden 
för målstyrningen i verksamhetsplanen. 
Verksamhetsplanens mål följs upp och rap-
porteras tertialvis under året, i bland annat 
delårsrapport och årsredovisning.

Kommunfullmäktige fastställde 30 mål för 
kommunkoncernen i verksamhetsplanen för 
2021, varav 20 långsiktiga och 10 årsmål för 
2021. Utgångspunkten för målen är vision 
2025 - Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla 
ännu bättre. Målen är sorterade under fem 
fokusområden:

• ordning och reda i ekonomin 
• ett grönare Kalmar 
• ett växande attraktivt Kalmar 
• hög kvalitet i välfärden 
• Kalmar kommunkoncern som arbetsgi-

vare.

Fokusområden och fullmäktigemål pekar 
ut färdriktning och ambition inom politiskt 
prioriterade områden. Nämnder och bolags-
styrelser har i uppgift att bryta ner dem till 
nämnds- respektive bolagsmål och aktiviteter 
för den egna verksamheten, som ska bidra till 
måluppfyllelse för fullmäktiges mål.  

Av de 30 målen bedöms 23 av dem vara 
antingen uppnådda eller på rätt väg med en 
positiv utveckling, vilket motsvarar en andel 
på 77 procent. 33 procent, eller tio av 30 mål, 
bedöms som helt uppfyllda.

Av de tio årsmålen för 2021 bedöms sju vara 
uppfyllda eller på rätt väg med en positiv 
utveckling, vilket motsvarar 70 procent av 
årsmålen.

Nämnder och bolag har inför 2021 även 
tilldelats 18 uppdrag av kommunfullmäktige. 
Dessutom har det tillkommit sju uppdrag 
från tidigare års verksamhetsplaner som i 
årsredovisningen 2020 bedömdes som fort-
satt pågående. Därmed har det funnits sam-
manlagt 25 uppdrag att hantera. Vid utgång-
en av 2021 bedöms samtliga uppdrag utom 
tre vara genomförda. Tre uppdrag är fortsatt 
pågående och förs därför över i verksamhets-
plan 2022 för vidare uppföljning.

I avsnittet målredovisning/verksamhetsplan 
illustreras bedömningar av måluppfyllelse 
med en mätare där grönt innebär att målet 
redan är uppnått. Gult betyder att verksam-
heten 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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Målet är uppnått. Målet är inte uppnått ännu. 
Trenden är positiv eller går i 

rätt riktning.

Målet är inte uppnått. 
Trenden är negativ. 

Utvecklingen är oförändrad 
eller går i fel riktning.

Måluppfyllelse följs upp med följande möjliga utfall:

Uppföljning fullmäktigemål Årsmål 2021 Långsiktiga mål Totalt 

Verksamhetsplan 2021 tertial 3 Grönt Gult Rött Grönt Gult Rött Grönt Gult Rött 
Ordning och reda i ekonomin 2     1 1   3 1 0 
Ett grönare Kalmar   1     4 1 0 5 1 
Ett växande attraktivt Kalmar     3 5   3 5 0 6 
Hög kvalitet i välfärden         5   0 5 0 
Kalmar kommunkoncern som 
arbetsgivare 2 2         2 2 0 
Summa 4 3 3 6 10 4 10 13 7 
Andel (%) 40% 30% 30% 30% 50% 20% 33% 43% 23% 

10 20 30

Uppföljning uppdrag Ej påbörjat Pågående Genomfört Totalt

Verksamhetsplan 2021 tertial 3 
Ordning och reda i ekonomin     2 2 
Ett grönare Kalmar   2 7 9 
Ett växande attraktivt Kalmar   1 9 10 
Hög kvalitet i välfärden     2 2 
Kalmar kommunkoncern som 
arbetsgivare     2 2 
Summa 0 3 22 25 
Andel 0% 12% 88% 12% 
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Samlad bedömning över god 
ekonomisk hushållning

Begreppet ”god ekonomisk hushållning” 
finns i kommunallagen. En kommun ska ha 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
Kommunen ska också ta fram både finan-
siella och verksamhetsmässiga mål för att 
uppnå god ekonomisk hushållning. Kalmar 
kommuns riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning fastställdes av kommunfullmäk-
tige 2013 och tar sin utgångspunkt i att varje 
generation av invånare ska bära kostnaderna 
för den service som de själva beslutar om 
och konsumerar. Det ska även finnas ekono-
miskt utrymme för att ersätta tidigare gjorda 
investeringar. 

Ekonomin ska vägas mot verksamheten på 
kort sikt, och verksamhetens behov i nuläget 
ska vägas mot verksamhetens behov i fram-
tiden. För att kunna leva upp till god ekono-
misk hushållning har kommunfullmäktige 
beslutat om mål inom fyra områden

• nettokostnadsandel
• självfinansiering av investeringar
• all verksamhet ska vara ändamålsenlig 

och kostnadseffektiv
• utvecklingen av eget kapital på koncern-

nivå. 

Nettokostnadsandel
En god ekonomisk hushållning kräver mer 
än att uppfylla balanskravet, det vill säga att 
ha ett resultat över noll. En grov tumregel 
för kommunsektorn som helhet säger att 
resultatet bör uppgå till minst två procent av 
de samlade intäkterna från skatt, generella 
statsbidrag och kommunal utjämning. Mot 
bakgrund av kommunernas utmaningar som 
ökade demografiska behov, med högre ande-
lar äldre och yngre i befolkningen, och stora 
investeringsbehov har resultatmålet under 
några år varit en procent, eller annorlunda 
uttryckt en nettokostnadsandel om högst 99 
procent över en rullande femårsperiod. Detta 
mål har uppnåtts 2021. Inför 2022 har resul-
tatmålet höjts till två procent för att säkerstäl-
la långsiktigt hållbara resultat som kan bära 

de stora framtida investeringarna.

Självfinansiering
Målet om självfinansiering av investeringar 
har i likhet med målet om nettokostnadsan-
del under några år satts till en lägre nivå mot 
bakgrund av kommunens stora investerings-
behov. Den långsiktiga strävan är att investe-
ringarna fullt ut finansieras med egna medel. 
I det kortare perspektivet är dock behovet av 
investeringar så stort, både till följd av ökad 
befolkning och av behovet att ersätta äldre 
byggnader och infrastruktur, att det kan mo-
tivera en lägre självfinansieringsgrad. Målet 
som har gällt för 2021 är en självfinansiering 
om minst 50 procent över en rullande femårs-
period. Detta mål har uppnåtts 2021.

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet
Målet under verksamhetsperspektivet be-
döms vara på rätt väg. Verksamheterna går 
över tid mot en allt högre grad av kostnads-
effektivitet och ändamålsenlighet. Det är ett 
svårt mål att bedöma eftersom de kommuna-
nala verksamheterna är så breda, det är svårt 
att göra en övergripande bedömning med en-
dast ett fåtal nyckeltal som grund. Därför an-
vänds en sammanvägning av flera mätningar 
och jämförelser för att ge en samlad lägesbild, 
de redovisas närmare i årsredovisningen:

• Kommunens totala nettokostnadsavvikel-
se har mellan åren 2012 och 2020 gått från 
8 procent över referenskostnad (rikets 
genomsnittskostnad justerad för kommu-
nens egen struktur, som demografi) till 
0,7 procent under den. Det är en skillnad 
på mer än 170 mnkr som starkt bidrar till 
ett bättre ekonomiskt utgångsläge för att 
möta framtida utmaningar.

• En hög andel av mätetalen i jämförelse-
studien Kommunens Kvalitet i Korthet 
(KKiK) visar på ett utfall bland de bästa 
25 procenten av medverkande kommuner 
inom tre områden: ”barn och unga”, ”stöd 
och omsorg” och ”samhälle och miljö”. 

• Jämföraren på kolada.se visar på en 
förväntad eller hög verkningsgrad i de 
fem jämförda verksamhetsområdena. 
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Verkningsgraden bedöms genom att väga 
insatta resurser mot utfall i form av kvali-
tet, som mäts genom olika nyckeltal. Detta 
jämförs med motsvarande verksamheter i 
andra kommuner.

• Andra faktorer som förstärker bilden av 
en ändamålsenlig verksamhet är att av de 
30 mål i verksamhetsplanen som beslutas 
av fullmäktige bedöms en hög andel, 77 
procent, vara uppnådda eller på rätt väg. 
Samtliga nämnder visar dessutom en god 
budgetföljsamhet eller lämnar ett över-
skott jämfört med budget.

Mot bakgrund av ovanstående indikatorer 
är den samlade bedömningen att Kalmar 
kommun lever upp till kraven om en god 
ekonomisk hushållning.
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Budgetföljsamhet – utvärdering av resultat, utveckling och ställning

För att kartlägga och analysera resultat, 
utveckling och ställning för Kalmar kommun 
används en finansiell analysmodell som 
har utvecklats av Kommunforskningen i 
Västsverige.

Modellen utgår från fyra viktiga finansiella 
aspekter

• det finansiella resultatet
• kapacitetsutvecklingen
• riskförhållanden
• kontroll över den finansiella utveckling-

en.

Målsättningen är att utifrån dessa perspektiv 
identifiera finansiella möjligheter och ut-
maningar för Kalmar kommun och Kalmar 
kommunkoncern. Fullmäktige har fast-
ställt finansiella mål både på kommun- och 
koncernnivå. Uppföljning av sammanställd 
koncernbudget krävs i en tid när pressen på 
verksamheterna är stort och investeringsbe-
hoven är höga.

Resultaträkning utfall 2021 Koncern Kommun

 Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
Intäkter 1 857,4 1 917,5 60,1 1 049,3 1 002,0 -47,3 
Skatteintäkter 4 327,8 4 477,7 149,9 4 327,8 4 477,7 149,9 
Summa intäkter 6 185,2 6 395,2 210,0 5 377,1 5 479,7 102,6 
Personalkostnader -3 645,1 -3 645,6 -0,5 -3 179,1 -3 190,7 -11,6 
Avskrivningskostnader -398,5 -394,1 4,4 -224,7 -229,4 -4,7 
Övriga kostnader -1 994,5 -1 918,0 76,1 -1 968,4 -1 911,7 56,7 
Summa kostnader -6 038,1 -5 958,7 79,9 -5 372,2 -5 331,9 40,3 
Finansiella poster samt  
dispositioner och skatt

-39,2 -31,8 7,4 33,9 238,6 204,7 

Resultat 107,9 404,7 297,3 38,8 386,4 347,6 
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Resultat

Kommunkoncern
Den sammanställda redovisningen för hela 
kommunkoncernen utgörs av Kalmar kom-
mun, kommunalförbundet Kalmarsunds 
gymnasieförbund samt två underkoncer-
ner, Kalmar kommunbolagskoncernen och 
Kretslopp Sydostkoncernen.

Kalmar kommunbolagskoncernen be-
står av de hel och delägda dotterbolagen 
Kalmarhem, Kalmar Vatten, KIFAB, Kalmar 
Science Park, Kalmar Hamn, Växtplats i 
Kalmar, Destination Kalmar, Telemarken och 
intresseföretagen Kalmar Öland Airport och 
Kalmar Energi Holding, Koncern.  Kretslopp 
Sydostkoncernen, består av kommunalför-
bundet Kretslopp Sydost och aktiebolaget 
Moskogen miljö.

Kommunkoncernens resultat för 2021 är 
404,7 mnkr, en förbättring med 204,6 mnkr 
kronor jämfört med 2020. Förbättringen 
förklaras av goda resultatnivåer för kommun, 
bolag och förbund.

Kalmar kommunbolags koncernresultat efter 
skatt är 222,7 mnkr. Nettoomsättningen har 
ökat med 34,6 mnkr i jämförelse med föregå-
ende år. De händelser som främst påverkat 
nettoomsättningen är: 

• HB Telemarken har ökat sina hyresintäk-
ter efter att ombyggnationen av Telemar-
ken 1 blev klar

• Destination Kalmar har ökat sina intäkter 
genom ökat antal besökare till Kalmar 
Slott, intäkterna har även påverkats av 
ökade gästnätter i småbåtshamnen och 
ökade husbilsparkeringar

• Kalmar Vatten har ökat sina intäkter 
främst på grund av volymförändringar 
och nya avgiftsnivåer

• Kalmarhem får ökade hyresintäkter efter 
föregående års färdigställande av bostä-
der och har dessutom haft få outhyrda 
bostäder

• Kalmar Hamn har ökat sin vidarefakture-
ring och KIFAB i Kalmar AB har minskat 

sina hyresintäkter på grund av vakanser 
vid ombyggnation

• resultatet från andelar i intresseföretag 
har minskat med 4,5 mnkr vilket till stor 
del beror på högre utdelning än resultat 
från Kalmar Energi

• övriga rörelseintäkter har ökat med 125,5 
mnkr och beror främst på försäljning av 
fastigheterna Muttern 12, 13 och 15.

Rörelsekostnaderna för Kalmar kommunbo-
lagskoncern förutom avskrivningskostnader-
na är 596,0 (556,4) mnkr, vilket är 39,6 mnkr 
högre än föregående år.

De poster som påverkat rörelsekostnaderna 
beror främst på:

• övriga externa kostnader som ökar med 
34,4 mnkr, som framför allt kommer 
från reparation och underhåll för både 
bostäder inom Kalmarhem och lokaler 
inom KIFAB i Kalmar AB. Kostnader för 
snöröjning och värme har samtidigt ökat, 
eftersom det varit en kall vinter.

• personalkostnaderna ökar med 5,3 mnkr 
jämfört med föregående år, Destination 
Kalmar och Kalmarhem har de största 
ökningarna.

• avskrivningskostnader minskar med 1,1 
mnkr från 153,4 till 152,3 mnkr. Kalmar-
hem och HB Telemarken har påverkats av 
utrangeringar och investeringar i befint-
liga fastigheter som färdigställdes under 
2020 och 2021.

Finansiella intäkter och kostnader uppgår 
till -39,4 mnkr vilket är 3,2 mnkr lägre än 
föregående år. Detta beror främst på att 
räntekostnader är 3 mnkr lägre jämfört med 
föregående år, även om nyupplåning har 
gjorts och lån amorterats. Marknadsläget vid 
ränteförfall har varit gynnsamt, de nya rän-
tenivåerna och löptiderna har gett minskade 
räntekostnader.

Kalmarsunds gymnasieförbunds resultat för 
2021 är enligt resultaträkningen 16,8 mnkr. 
Kalmar kommuns andel av resultatet är 69 
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procent, vilket innebär att gymnasieförbun-
det bidrar till kommunkoncerns resultat 
med 11,6 mnkr. En stor del av resultatet kan 
förklaras med:

• 6,7 mnkr består av bidrag som inkommit 
till kommunerna under året för att täcka 
de extra kostnader pandemin medfört 
och bidrag från medlemskommunerna för 
lunchbidrag och återföring av avsättning 
(för utbetalning till friskolorna). 

• Det största överskottet finns inom gym-
nasieenheterna som enskilt uppvisar 
ett positivt helårsresultat om 8,1 mnkr 
medan verksamheten avseende vuxenut-
bildning uppvisar ett underskott om 2,2 
mnkr.

• Den gemensamma verksamheten inklu-
sive pensioner och finanser redovisar 
ett överskott om 4,2 mnkr. Överskottet 
beror på generell återhållsamhet samt 
att budgeterade aktiviteter och åtgärder 
inte har kunnat genomföras på grund av 
pandemin.

 
Kretslopp Sydostkoncernen redovisar ett 
överskott på 30,6 mnkr för 2021. Kalmar 
kommuns andel av resultatet är 36,95 pro-
cent, vilket innebär ett resultat på 11,3 mnkr 
till Kalmar kommunkoncern. De tre största 
budgetavvikelserna för 2021 är:

• omsättning behandlingsavgifter, 33,7 
mnkr

• skrot, tidningar och wellpapp, 9,4 mnkr
• entreprenad för insamling och behand-

ling, -9,4 mnkr.

Kommun
Årets resultat för kommunen var 386,4 mnkr, 
vilket är en förbättring med 265,8 mnkr 
jämfört med föregående år. Det är 279,7 mnkr 
högre än det slutliga budgeterade resultatet 
på 106,8 mnkr.

Vid jämförelse mellan 2021 och 2020 års utfall 
beror skillnaden till största del på:

• verksamhetens intäkter minskade med 
140,8 mnkr. De tre största posterna avser 
minskade intäkter för taxor och avgifter 

(105,2 mnkr), driftbidrag (15,9 mnkr) och 
minskade försäljningsintäkter av exploa-
teringsfastigheter (13,0 mnkr)

• verksamhetens kostnader ökade med 
219,9 mnkr. De tre största posterna avser: 

• ökade bidrag till föreningar,  
53,0 mnkr

• ökade kostnader för arbetskraft, 
64,7 mnkr 

• ökade kostnader för lokalhyror,  
29,7 mnkr.

• minskade utrangerings- och avskriv-
ningskostnader, 162,2 mnkr

• ökade skatteintäkter och generella bidrag, 
249,2 mnkr

• ökade finansiella intäkter, 207,5 mnkr som 
till största del beror på en extra utdelning 
från Kalmar Kommunbolag på 200 mnkr 
med anledning av KIFAB i Kalmar AB:s 
fastighetsförsäljningar under året

• ökade realisationsvinster jämfört tidigare 
år på sålda anläggningstillgångar, 10,3 
mnkr.

årsredovisning_2021_korrigerad.indd   55årsredovisning_2021_korrigerad.indd   55 2022-04-08   18:35:222022-04-08   18:35:22



56

Nettokostnadsandel

Nettokostnadsandel (kommunen)

2021 2020 2019 2018 2017 
Verksamhetens nettokostnader  
exklusive avskrivningar, andel (%) 

92,2% 88,8% 93,5% 93,3% 90,9% 

Avskrivningar, andel (%) 5,1% 9,3% 6,7% 5,5% 5,9% 
Jämförelsestörande poster, andel (%) -0,6% -0,4% -0,2% -0,9% 0,0% 
Finansnetto, andel (%) -5,3% -0,6% -2,6% -0,5% -0,5% 
Nettokostnadsandel, enskilt år (%) 91,4% 97,1% 97,3% 97,3% 96,3% 
Nettokostnadsandel, rullande  
femårsperiod (%) 

95,9% 96,7% 96,9% 97,4% 97,6% 

En grundläggande förutsättning för att 
uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk 
hushållning är en balans mellan löpande 
intäkter och kostnader. Nyckeltalet netto-
kostnadsandel uttrycks som verksamhetens 
nettokostnader inklusive avskrivningar och 
finansnetto i relation till de samlade intäk-
terna från skatt, kommunal utjämning och 
generella statsbidrag. En nettokostnadsandel 
under 100 procent innebär att intäkterna 
överstiger kostnaderna.

En grov tumregel för kommunsektorn som 
helhet har varit att nettokostnaden över tid 
inte bör överstiga 98 procent av summan 
av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning. Varje kommun bör dock göra en 
egen bedömning av vilken resultatnivå som 
behövs. En viktig faktor är vilket behov av 
investeringar som finns i kommunen. Det 
finansiella målet i Kalmar har under ett antal 
år varit att nettokostnadsandelen inte ska 
överstiga 99 procent över en rullande femår-
speriod. Inför 2022 har målet satts till 98 pro-
cent vilket är en högre ambition och återgång 
till tidigare beslutad nivå.  Det betyder att 

kommunen ska göra ett resultat som motsva-
rar minst 2 procent av de samlade intäkterna.

För det enskilda året 2021 uppgår nyckeltalet 
nettokostnadsandel till 91,4 procent, vilket är 
5,7 procent lägre jämfört med föregående år. 
Verksamhetens löpande kostnader tar 92,2 
procent i anspråk, vilket är ganska genom-
snittligt över tid. Avskrivningarnas andel 
är 5,1 procent och något lägre än de senaste 
åren, vilket kan förklaras med färre nedskriv-
ningar/utrangeringar under 2021 jämfört 
med åren före. Reavinsterna på sålda anlägg-
ningstillgångar bidrar med 0,6 procent under 
jämförelsestörande poster. Finansnettot bi-
drar med hela 5,3 procent, vilket kan förkla-
ras med den stora utdelningen från Kalmar 
kommunbolag kopplat till fastighetsförsälj-
ningar och den pågående försäljningsproces-
sen av KIFAB.

Såväl för det enskilda året (91,4 procent) 
som för den rullande femårsperioden (95,9 
procent) uppnås målet om att nettokostnads-
andelen över en rullande femårsperiod inte 
ska överstiga 99 procent.

årsredovisning_2021_korrigerad.indd   56årsredovisning_2021_korrigerad.indd   56 2022-04-08   18:35:222022-04-08   18:35:22



57

Nettokostnadsavvikelser

Nettokostnadsavvikelsen uttrycks i procent 
och beskriver skillnaden mellan kommunens 
faktiska kostnad och referenskostnaden för 
olika verksamheter. Referenskostnaden är 
den beräknade kostnaden som verksamheten 
skulle ha, givet att den bedrevs på en för riket 
genomsnittlig nivå i fråga om ambitioner och 
effektivitet och med hänsyn till kommunens 
struktur och förutsättningar, såsom demo-
grafi.

Nettokostnadsavvikelse beräknas för följande 
verksamheter, som utgör cirka två tredjedelar 
av den totala verksamheten mätt i andel av 
totala nettokostnader:

• förskola inklusive öppen förskola
• grundskola
• fritidshem inklusive öppen fritidsverk-

samhet
• gymnasieskola
• individ- och familjeomsorg (IFO)
• äldreomsorg

För den totala nettokostnadsavvikelsen redo-
visar Kalmar kommun 2020 en kostnad på 0,7 
procent under referenskostnaden, vilket mot-
svarar cirka 19 mnkr. Mellan 2012 och 2020 
har nettokostnadsavvikelsen minskat från 8,0 
procent över referenskostnaden motsvarande 
154 mnkr, till 0,7 procent under referenskost-
naden. Förändringen över tid är totalt cirka 
173 mnkr.

Trenden från 2012 och framåt med stadigt 
lägre nettokostnadsavvikelser årligen bröts 

tillfälligt 2018 men har sedan åter vänt 
nedåt. Mellan 2012 och 2020 har Kalmars 
nettokostnadsavvikelse gått från att vara 
klart över genomsnitten för de båda jäm-
förelsegrupperna 3KVH och Liknande 
kommuner övergripande, till att vara klart 
under dessa. Gruppen 3KVH utgörs av 
Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Växjö och 
Halmstad. Liknande kommuner övergripan-
de utgörs av Karlskrona, Gotland, Karlstad, 
Piteå, Skövde, Varberg och Östersund. 
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Finansnetto

2021 2020 2019 2018 2017
Finansnetto, koncernen (mnkr) -31,8 -40,4 55,5 -43,2 -60,9 
Finansnetto, kommunen (mnkr) 238,6 23,6 106,9 21,0 17,3 
Koncernen konsolideras från och med 2018 enligt kapitalandelsmetoden

Finansnetto

Finansnettot är summan av de finansiella 
intäkterna och kostnaderna. Koncernens 
finansnetto uppgår till -31,8 mnkr, vilket är 
en förbättring med 8,6 mnkr jämfört med 
föregående år då finansnettot var -40,4 mnkr. 
Trenden med lägre finansieringskostnader 
har fortsatt under 2021, vilket har ett direkt 
samband med ett gynnsamt marknadsläge 
vid ränteförfall och omsättningar med nya 
löptider. Den posten på kommunen om 
200,0 mnkr har ingen effekt på finansnet-
tot på koncernnivå eftersom denna post är 
inom koncernen. Under 2019 genomfördes 
en försäljning av innehavet i Kalmar Läns 
Pensionskapitalförvaltning AB (KLP), som får 
en effekt på finansnettot även på koncernni-
vå. Exkluderat kommunens realisationsvinst 
avseende KLP är finansnettot -33,6 mnkr för 
2019. Under den senaste femårsperioden har 
koncernen årligen förbättrat finansnettot, 
förutom föregående år då den ökade främst 
till följd av en högre skuldvolym och sämre 
räntenivåer. Från 2017 till 2021 har finansnet-
tot förbättrats med 29,1 mnkr.

Med anledning av nya skatteregler för bo-
lagssektorn, som gäller från 2019, har moder-
bolaget Kalmar Kommunbolag tagit fram en 
simuleringsmodell där dotterbolagen simule-
rat effekterna för den ekonomiska planperi-
oden 2021 - 2028. Utifrån samlad bedömning 
ur ett kortare perspektiv så påverkas Kalmar 
Vatten och Kalmar Kommunbolag (liten del) 
av de nya begränsningsreglerna, men rän-
tekostnaderna beräknas oftast kunna dras 
av redan påföljande år. Vår bedömning är 
att det inte finns någon trend med ett större 
minskat utrymme för ökade räntekostnader.

Årets finansnetto för kommunen uppgår 
till 238,6 mnkr, vilket är 215,0 mnkr högre 
än föregående år. Den huvudsakliga avvi-
kelsen är en extra utdelning från Kalmar 
Kommunbolag om 200 mnkr med anled-
ning av KIFAB:s fastighetsförsäljningar och 
förberedande åtgärder inom ramen för den 
pågående försäljningsprocessen av KIFAB.

Exkluderat posten på 200 mnkr är finans-
nettot för året 38,6 mnkr, vilket är en ökning 
med 15 mnkr jämfört med föregående år. 
De finansiella intäkterna för året, exklusi-
ve posten på 200,0 mnkr, uppgår till 47,0 
mnkr vilket är 13,1 mnkr högre jämfört med 
föregående år (33,9 mnkr). Det beror främst 
på högre borgensavgifter till följd av ökad 
låneskuld samt högre utdelning enligt plan. 
Även de finansiella kostnaderna för året 
bidrar till ett högre finansnetto jämfört med 
föregående år då dessa för året uppgår till 
8,4 mnkr. Det är 1,9 mnkr lägre jämfört med 
föregående år (10,3 mnkr) och beror främst 
på lägre räntekostnader. Kommunen har 
de senaste fyra åren haft en ökande nivå för 
finansnettot, även när posten på 200,0 mnkr 
exkluderas för innevarande år och posten 
avseende försäljning av innehavet i Kalmar 
Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP) 
exkluderas för året 2019.
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Tabell balansräkning

Balansräkning utfall 2021 Koncern Kommun

 Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
Anläggningstillgångar 10 218,1 9 870,8 -347,3 4 537,9 4 491,5 -46,4 
Kortfristiga fodringar 434,4 645,2 210,8 335,4 504,5 169,1 
Kassa/bank 186,1 307,5 121,4 0,0 48,4 48,4 
Tillgångar 10 838,6 10 823,5 -15,1 4 873,3 5 044,4 171,1 
Eget kapital 3 373,2 3 689,7 316,5 2 246,0 2 593,4 347,4 
varav årets resultat 107,9 405,2 297,3 38,8 386,4 347,6 
Avsättningar 421,1 489,8 68,7 263,8 306,7 42,9 
Långfristiga skulder 6 116,2 5 363,6 -752,6 1 755,1 1 183,0 -572,1 
varav lån 5 692,2 4 853,7 -838,5 1 575,0 1 000,0 -575,0 
varav övriga långfristiga skulder 423,9 509,9 86,0 180,1 183,0 2,9 
Kortfristiga skulder 928,1 1 280,4 352,3 608,4 961,2 352,8 
varav checkräkningskredit 0,0 70,1 70,1 0,0 0,0 0,0 
varav skulder till kreditinstitut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
varav övriga kortfristiga skulder 0,0 1 210,3 1 210,3 0,0 0,0 0,0 
Skulder och eget kapital 10 838,6 10 823,5 -15,1 4 873,3 5 044,4 171,1 
Pensionsförpliktelser 1 162,2 1 190,9 28,7 1 138,6 1 168,7 30,1 
Soliditet
Exkl. pensionsåtaganden 31,1% 34,1% 3,0% 46,1% 51,4% 5,3%
inkl. pensionsåtaganden 20,4% 23,1% 2,7% 22,7% 28,2% 5,5%

Soliditet

Soliditet

2021 2020 2019 2018 2017
Soliditet koncernen, inklusive samtliga 
pensionsåtaganden (%)

23,1 20,6 19,5 19,1 17,6 

Soliditet koncernen, exklusive samtliga 
pensionsåtaganden (%)

34,1 32,5 32,9 34,0 33,2 

Soliditet kommunen, inklusive samtliga 
pensionsåtaganden (%)

28,2 22,4 19,9 18,0 16,6 

Soliditet kommunen, exklusive samtliga 
pensionsåtaganden (%)

51,4 48,2 48,0 47,8 50,7 

Soliditet är ett centralt nyckeltal när kapa-
citeten ska bedömas. Soliditeten är ett mått 
på det långsiktiga finansiella utrymmet och 
den visar hur stor del av tillgångarna som 
finansierats med eget kapital respektive 
avsättningar och skulder. Det är viktigt att 
trenden för soliditetens utveckling behålls el-
ler utvecklas i positiv riktning. En förbättrad 
soliditet innebär minskad skuldsättningsgrad 

och i och med det ökat finansiellt handlings-
utrymme inför framtiden. Soliditeten kan mä-
tas med eller utan den del av pensionsskul-
den som intjänades före 1998, det vill säga 
den del som hanteras utanför balansräkning-
en som ansvarsförbindelse enligt kommunal 
redovisningslag. Det ger dock en mer rättvi-
sande bild av den finansiella kapaciteten att 
räkna in denna del i soliditetsmåttet.
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Koncernens soliditet, inklusive hela pensions-
skulden, har haft en positiv trend de senaste 
fem åren. För året uppgår koncernens solidi-
tet till 23,1 procent, inklusive hela pensions-
skulden varav ansvarsförbindelsen är 1 190,9 
mnkr. Det är en förbättring med 2,5 procent-
enheter jämfört med föregående år. Jämfört 
med genomsnittet för de senaste fem åren 
(20,0 procent) är det en förbättring med 3,1 
procentenheter. I huvudsak är förklaringen 
till den förbättrade soliditeten höga resultat-
nivåer och att ansvarsförbindelsen avseende 
pensionsåtagandena har minskat.

Kommunens soliditet har de senaste åren haft 
en positiv utveckling och genomsnittet för de 
senaste fem åren är 21,0 procent, inklusive 
hela pensionsskulden. För året har solidite-
ten ökat från föregående års 22,4 procent till 
28,2 procent, inklusive hela pensionsskulden 
(varav ansvarsförbindelsen är 1 168,7 mnkr). 
Även soliditeten, exklusive ansvarsförbin-
delsen för del av pensionsskulden, har ökat 
från 48,2 procent till 51,4 procent. Den ökade 
soliditeten för året beror främst på ett mycket 
starkt resultat.

Investeringar

Investeringar

2021 2020 2019 2018 2017
Nettoinvesteringar koncernen (mnkr) 1 151,1  1 208,3 1 175,9 1 173,2 742,3 
Nettoinvesteringar kommunen (mnkr) 601,1 517,0 430,7 675,2 404,9 
Nettoinvesteringar kommunen, som 
andel av skatteintäkter, utjämning och 
generella statsbidrag (%)

13,4 12,2 10,7 17,6 10,9 

Koncernen konsolideras från och med 2018 enligt kapitalandelsmetoden

Koncernens samlade nettoinvesteringar 
(årets investeringsutgifter minus inkomna 
investeringsbidrag) är 1 151,1 mnkr för 2021, 
vilket 57,2 mnkr lägre än föregående år. 
Kommunen har ett högre utfall, vilket inne-
bär att övriga inom koncernen haft ett lägre 
utfall under året jämfört med föregående år. 
Den genomsnittliga investeringsnivån för 
kommunkoncernen de senaste fem åren är  
1 090,2  mnkr. Årets utfall är över den ge-
nomsnittliga nivån för femårsperioden och 
visar att koncernen befinner sig i en investe-
ringsintensiv period. Under året har koncer-
nen erhållit investeringsbidrag om totalt 62,5 
mnkr.

De kommunala bolagen har under året på-
börjat, fortsatt med och färdigställt, ett flertal 
projekt. Några av de större projekten är 
Telemarkens projekt med Tallhagsskolan och 
Kalmar Vattens projekt Kalmarsundsverket. 
Kalmar Vatten fortsätter också med en hög 

utbytestakt vad gäller ledningsförnyelse och 
Kalmarhem har haft ett antal investeringspro-
jekt, bland annat för fastigheterna Hemvärnet 
och Tumlaren, som kommer resultera i 146 
nya lägenheter med inflyttning våren 2022.

Kommunens nettoinvesteringar (årets 
investeringsutgifter minus inkomna investe-
ringsbidrag) uppgår 2021 till 601,1 mnkr. Den 
totala budgeten för året var 660,0 mnkr och 
genomförandegraden ligger därmed på 91,1 
procent. Under året har kommunen erhållit 
investeringsbidrag på totalt 17,0 mnkr. Årets 
investeringar är 84,1 mnkr högre jämfört 
med föregående år och beror främst på en 
större andel markförvärv som genomförts 
under året. Genomsnittet för kommunens 
investeringar de senaste fem åren uppgår 
till 525,8 mnkr. För nyckeltalet ”kommunens 
nettoinvesteringar, som andel av skattein-
täkter, utjämning och generella statsbidrag” 
är genomsnittet de senaste fem åren 13,0 och 
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har sedan 2017 ökat med cirka 25 procent 
jämfört med utfallet för nettoinvesteringarna 
som ökat med cirka 40 procent. 

Några av de större projekten inom kommu-
nen under 2021 är i kategorin fritidsloka-
ler och innefattar bland annat en ny ishall 
och en ny sport- och idrottshall vid nya 
Tallhagsskolan. I kategorin förskole- och 
skollokaler står den nya skolan i Södra staden 
(Rinkabyholm) för en stor del, men här finns 
även avslutande delar för den nya förskolan 
i Lindsdal och påbörjad ombyggnation av 
Kalmarsundsskolan. Dessa investeringar 
kommer när de är färdigställda att belasta 

kommunens resultat med avskrivningar på 
cirka 15,0 mnkr på årsbasis. Till viss del kom-
mer dessa tillkommande avskrivningar ba-
lanseras mot minskade kostnader för hyrda 
paviljonger som enligt plan ska återlämnas. 
De under året genomförda markförvärven 
genererar inga avskrivningskostnader då de 
inte anses minska i värde. Samtliga finansiel-
la konsekvenser av investeringar är inräkna-
de i kommande årsbudgetar.

Självfinansieringsgrad

Självfinansieringsgrad

2021 2020 2019 2018 2017
Självfinansieringsgrad, koncernen 
enskilt år (%)

69,4  62,9 50,5 44,4 87,1 

Självfinansieringsgrad, koncernen  
rullande femårsperiod (%)

60,9 61,6 62,8 68,8 

Självfinansieringsgrad, kommunen 
enskilt år (%)

102,5 99,0 87,9 46,4 87,6 

Självfinansieringsgrad, kommunen 
rullande femårsperiod (%)

82,7 77,1 70,9 65,4 71,5 *

* Hämtat från Kolada ( finns endast för kommun)

Nyckeltalet självfinansieringsgrad visar årets 
resultat, samt avskrivningar och utrange-
ringar/nedskrivningar som andel av inves-
teringsutgifter minus investeringsbidrag. 
Självfinansieringsgraden kan beskrivas som 
den del av nettoinvesteringarna som kan 
finansieras via det internt genererade kas-
saflödet från den löpande verksamheten. 
Förenklat kan självfinansieringsgraden 
beräknas som den andel av investeringarna 
som finansieras via avskrivningar samt årets 
resultat.

För koncernen finns en rullande femårsperi-
od endast för åren 2018–2021. Detta nyckeltal 
avseende den rullande femårsperioden visar 
för koncernen på 69,4 procent för 2021 och 
liksom de senaste två åren på en sjunkande 
nivå. Detta beror främst på en resultatnivå 

som inte följer investeringarnas ökningar i 
samma omfattning. För det enskilda året är 
självfinansieringsgraden för koncernen 69,4 
procent, vilket är en ökning med 6,5 procent-
enheter. Detta är därmed det tredje året som 
koncernen haft en ökande självfinansierings-
grad för det enskilda året.

För det enskilda året har kommunen en 
självfinansieringsgrad på 102,5 procent, vilket 
kan härledas till ett mycket starkt resultat 
för året, trots en högre investeringsnivå 2021 
jämfört med 2020. Även det finansiella målet 
om minst 50,0 procent självfinansieringsgrad 
över en rullande femårsperiod uppnås för 
2021 med ett utfall på 82,7 procent, vilket är 
en ökning med 5,6 procentenheter jämfört 
med 2020.

årsredovisning_2021_korrigerad.indd   61årsredovisning_2021_korrigerad.indd   61 2022-04-08   18:35:222022-04-08   18:35:22



62

Långfristig skuld

Långfristig skuld

2021 2020 2019 2018 2017
Långfristig skuld, koncernen (mnkr) 5 363,6 5 019,1 4 589,0 3 851,9 3 746,2 
Varav låneskuld, koncernen (mnkr) 4 943,7 4 647,3 4 211,9 3 626,8 3 219,0 
Långfristig skuld, kommunen (mnkr) 1 183,0 1 172,3 1 194,2 942,5 758,7 
Varav låneskuld, kommunen (mnkr) 1 000,0 1 025,0 1 025,0 825,0 725,0 

Koncernens långfristiga skuld är 5 363,6 
mnkr 2021, av den summan är 4 943,7 mnkr 
lån hos kreditinstitut. Utöver kommunens 
amortering av lån har de kommunala bo-
lagen och förbunden under året amorterat 
111,1 mnkr. De kommunala bolagen har un-
der året haft en nyupplåning om 459,0 mnkr. 

Koncernens långfristiga skulder, förutom den 
totala låneskulden och kommunens övriga 
skulder, består främst av anslutningsavgifter 
inom Kalmar Vatten. Anslutningsavgifterna 
intäktsförs i resultatet, fördelat över 30 år, 
i takt med att kapitalkostnader bokförs 
för genomförda VA-åtgärder. Koncernens 
låneskuld har ökat med 1 724,7 mnkr un-
der den senaste femårsperioden och är den 
främsta anledningen till den totalt ökade 
långfristiga skulden.

Kommunens långfristiga skuld är 1 183,0 
mnkr 2021, av den summan är 1 000,0 mnkr 
lån hos kreditinstitut. Ingen nyupplåning har 
gjorts för kommunen utan låneskulden har 

minskat med 25,0 mnkr under året, eftersom 
kommunen i samband med omsättning av ett 
lån amorterade 25,0 mnkr på låneskulden. 

Kommunens långfristiga skulder, förutom 
låneskulden, består av skuld för exploate-
ringsersättningar och investeringsbidrag, 
samt övriga skulder. Skulderna för exploa-
teringsersättningar har under året ökat med 
15,5 mnkr och investeringsbidragen med 15,2 
mnkr. Övriga skulder har ökat med 5,0 mnkr 
och gäller finansiell leasing. Förändringen 
under femårsperioden beror främst på en 
ökad låneskuld och en ökning av skulden för 
exploateringsersättningar. Skulden för explo-
ateringsersättningar intäktsförs i resultatet 
löpande i takt med att investeringsåtagandet 
är uppfyllt, enligt nu gällande regler.
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BALANSKRAVSRESULTATET

Balanskravet 

I kommunallagen finns det så kallade balan-
skravet. Balanskravet innebär i korthet att en 
kommuns intäkter alltid ska överstiga dess 
kostnader. Kravet utgör därmed en undre 
gräns för vilket resultat som får budgeteras 
och redovisas. Om resultatet blir negativt 
är huvudregeln att det ska återställas med 
positiva resultat inom tre år och att kommun-
fullmäktige ska fastställa en plan för detta. 
Undantag kan medges för synnerliga skäl, 
vilka då tydligt ska specificeras i årsredo-
visningens förvaltningsberättelse, där även 
en avstämning av balanskravsresultatet ska 
presenteras. 

Resultatutjämningsreserv 

Resultatutjämningsreserven (RUR) är en 
komplettering av lagstiftningen, vars syfte 
är att ge möjlighet för kommuner att under 
vissa förutsättningar föra medel mellan olika 

år för att balansera upp resultatet. I tider av 
högkonjunktur med höga resultatnivåer ska 
överskott kunna reserveras i RUR för att se-
dan i tider av lågkonjunktur med låg tillväxt 
av skatteintäkterna kunna täcka underskott 
utan att balanskravet åsidosätts. Regelverket 
ger förutsättningar för att kommuner med en 
i grunden stabil ekonomi inte ska tvingas till 
tillfälliga neddragningar i verksamheterna i 
lågkonjunktur för att uppfylla balanskravet, 
trots att det underliggande behovet av tjäns-
terna är oförändrat. Fullmäktige beslutade 
2013 om riktlinjer för tillämpning av RUR i 
Kalmar kommun, och 2020 beslutades om 
ändringar i riktlinjerna.

Balanskravsavstämning (mnkr)
Utfall 
2021

Utfall 
2020

Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

Årets resultat enligt resultaträkning, kommunen 
(mnkr)

386,4 120,7 107,4 103,2 135,9

Realisationsvinster som inte står i överensstäm-
melse med God ekonomisk hushållning

-26,7 -16,4 -6,9 -34,5 -6,5

Realisationsförluster som inte står i överensstäm-
melse med God ekonomisk hushållning
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper
Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 359,7 104,3 100,5 68,7 129,4
Reservering av medel till Resultatutjämningsre-
serv (RUR)

-60 -60 -21,6

Användning av medel från RUR
Balanskravsresultat 359,7 44,3 40,5 68,7 107,8
Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5§
Balanskravsresultat efter synnerliga skäl att 
reglera

359,7 44,3 40,5 68,7 107,8
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Avstämning mot balanskravet av 
årets resultat 

Årets resultat 2021 är 386,4 mnkr. 
Realisationsvinster som är av engångska-
raktär ska reducera resultatet och uppgår 
till -26,7 mnkr. Årets resultat efter balan-
skravsjusteringar uppgår till 359,7 mnkr. 
Ackumulerat balanskravsresultat för åren 
2000–2021 uppgår till 919,4 mnkr.

Resultatutjämningsreserven (RUR) uppgår 
till 296,6 mnkr. I den statliga utredningen om 
förstärkt ekonomistyrning i kommuner och 
regioner föreslås att systemet med resultatut-
jämningsreserver successivt avvecklas.
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Väsentliga personalförhållanden i årsredovis-
ningen utgår ifrån det personalekonomiska 
perspektivet, vilket innebär att personalkost-
nader och personalstatistik är jämförbara. 
Med detta som utgångspunkt redovisas 
personalstatistiken som ett snitt över året för 
att öka jämförbarheten med personalkost-
naderna. Personalkostnaderna för sjuklön 
januari till december 2021 jämförs med sjuk-
frånvarostatistiken januari 2021 till december 
2021. När det gäller statistik på koncernnivå 
är endast den procentuella ägarandelen av 
bolag och förbund medräknade i koncernens 
sammanlagda statistik. 

Personalsammansättning

Personalsammansättningen visar antal tillsvi-
dareanställda, antal tillsvidareanställda årsar-
betare och genomsnittlig sysselsättningsgrad. 
Siffrorna är fördelade på kvinnor och män 
och redovisas på kommunkoncernnivå och 
kommunnivå.

Fler anställda i Kalmar kommunkoncern
Kalmar kommunkoncern har under 2021 
haft 5 717 tillsvidareanställda i snitt, varav 
73,0 procent är kvinnor och 27,0 procent är 
män. Antalet tillsvidareanställda har ökat 
med 42 personer under året. Ökningen av 
tillsvidareanställda finns i kommunen och 
förbunden medan de tillsvidareanställda har 
minskat i bolagen. Under året har sysselsätt-
ningsgraden ökat, och det har arbetats cirka 
160 000 fler timmar i koncernens verksam-
heter.  Skillnaden mellan kvinnor och mäns 
sysselsättningsgrad har under åren minskat 
och trenden visar att allt fler kvinnor arbetar 
heltid. Sedan 2017 har andelen heltidsarbe-
tande ökat med 5,1 procent. Andelen heltids-
arbetande kvinnor har ökat med 6,2 procent 
och andelen heltidsarbetande män har ökat 
med 1,9 procent. Åldersfördelningen i kom-
munkoncernen är stabil och 77,0 procent av 
de tillsvidareanställde finns i åldersspannet 
30–59 år, 9,0 procent är under 29 år och 14,0 
procent är mellan 60 och 69 år.

Personalsammansättning koncern
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Fler anställda i Kalmar kommun
Kalmar kommun har 5 108 tillsvidareanställ-
da varav 75,7 procent är kvinnor och 24,3 
procent är män. Antalet tillsvidareanställda 
har ökat med 64 personer under året och den 
yrkesgrupp som ökat mest är undersköter-
skor och vårdbiträde.

Skillnaden mellan kvinnor och mäns syssel-
sättningsgrad fortsätter att minska och sedan 
2017 har skillnaden minskat med ungefär 0,6 
procent. Sedan 2017 har andelen heltidsarbe-
tande ökat med 5,9 procent. Andelen heltids-
arbetande kvinnor har ökat med 6,7 procent 
och andelen heltidsarbetande män har ökat 
med 2,8 procent.

Åldersfördelningen i kommunen är stabil och 
77,0 procent av de tillsvidareanställde finns i 
åldersspannet 30–59 år, 9,0 procent är under 

29 år och 14,0 procent är mellan 60 och 69 år.

Fördelningen av anställningar i kommunen 
är stabil över åren, de förändringar som skett 
är att antalet vikarier har minskat, medan 
antalet timavlönade ökade under 2019 och 
2020 för att sedan under 2021 minska. Dessa 
skillnader mot föregående år är troligen 
på grund av restriktioner som en effekt av 
coronapandemin. Antalet allmänna visstids-
anställningar har ökat under 2021 och det är 
yrkesgruppen vårdbiträden som ökat mest.

Personalsammansättning Kalmar kommun
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Sjukfrånvaro

Avsnittet om sjukfrånvaro visar korttidssjuk-
frånvaro, långtidssjukfrånvaro och sjukfrån-
varo per åldersgrupp fördelat på kvinnor och 
män och redovisas på kommunkoncernnivå 
och kommunnivå. Kommunens sjukfrånvaro 
visas också i förhållande till Kalmars jämfö-
relsekommuner och medelvärdet för riket.

Sjukfrånvaron minskar i Kalmar 
kommunkoncern
Coronapandemin har haft en synbar effekt 
på sjukfrånvaron i Kalmar kommunkoncern. 

Innan coronapandemin hade sjukfrånvaron i 
koncernens verksamheter börjat minska, från 
att ha legat på en relativt hög nivå. I samband 
med restriktioner och ökad smitta steg sjuk-
frånvaron under 2020 och låg på den högsta 
nivån sedan början av 2000-talet. Under 2021 
har sjukfrånvaron börjat stabiliseras och låg 
på 6,7 procent och trenden visar en minsk-
ning. Sjukfrånvaron under coronapandemin 
har drabbat både kvinnor och män i ungefär 
lika stor utsträckning, men kvinnors totala 
sjukfrånvaro ligger fortfarande på en högre 

Sjukfrånvaro - koncern 

Sjukfrånvaro - kommunen
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nivå än männens. Trenden visar dock att 
kvinnors långtidssjukfrånvaro har minskat 
och ligger nu på den lägsta nivån sedan 2017.

Sjukfrånvaron minskar i Kalmar kommun
Kalmar kommun liksom Kalmar kommun-
koncern har visat på en ökad sjukfrånvaro 
till följd av coronapandemin och även för 
kommunens del har kvinnor och män haft 
nästintill samma ökning av sjukfrånvaron 
i samband med coronapandemin. Kalmar 
kommuns sjukfrånvaro låg under medelvär-
det för riket både för kvinnor och män både 
2019 och 2020 och bland jämförelsekommu-
nerna har Kalmar kommun näst lägst sjuk-
frånvaro under samma period.

Under året har sjukfrånvaron börjat stabili-
seras och ligger efter 2021 på 6,8 procent och 
trenden visar en minskning av sjukfrånvaron. 

Långtidssjukfrånvaron har över tid minskat 
och den största minskningen för långtidssjuk-
skrivningen är under 2020.

I kommunen är sjukfrånvaron som störst 
bland kvinnor i åldersgruppen 50–68 år och 
den högsta sjukfrånvaron finns inom yrkena 
undersköterska, vårdbiträde, förskolelärare 
och barnskötare. Det är också gruppen 50–68 
åriga kvinnor som haft den största sjukfrån-
varon som ett resultat av coronapandemin.

Sjukfrånvaro - ålder
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Sjukfrånvaro per förvaltning
Den totala sjukfrånvaron har minskat på näst intill alla förvaltningar i kommunen, fåtalet 
förvaltningar ligger kvar på samma nivå som föregående år och bara någon förvaltning har en 
ökad total sjukfrånvaro.
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Personalkostnader

Avsnittet om personalkostnader visar för-
ändring av kostnaden över tid samt visar 
förhållandet mellan antal årsarbetare och 
personalkostnad.

Personalkostnader i Kalmar kommun
I takt med att antalet årsarbetare ökar i kom-
munens verksamheter ökar också personal-
kostnaderna. Coronapandemins effekter på 
personalkostnaderna har bidragit till ökade 
sjuklönekostnader men också lägre kostnader 
för ersättningar, så som traktamenten och 
andra ersättningar.

Förhållandet mellan antalet tillsvidarean-
ställda årsarbetare och personalkostnad har 
följts åt genom åren men i och med coro-

napandemin blev det ett trendbrott som 
gjorde att personalkostnaderna ökade mer 
än antalet årsarbetare. Att förhållandet har 
ändrats beror på att verksamheterna har tagit 
in fler timavlönade vikarier och fler allmänna 
visstidsanställningar samt att kostnaden för 
obekväm arbetstid och jourersättning har 
ökat. Det är timavlönade och visstidsanställ-
da undersköterskor inom äldreomsorgen som 
ökat mest.

Förhållandet mellan antalet tillsvidareanställ-
da årsarbetare och personalkostnad är på väg 
tillbaka men kommunen har under 2021 haft 
ett fortsatt ökat behov av visstidsanställning-
ar och timavlönade vikarier i verksamheter-
na.

Personalkostnader mnkr

Förhållandet mellan antal tillsvidareanställda årsarbetare och personalkostnad
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Pensionsavgångar, personalomsättning och rekrytering

Avsnittet om pensionsavgångar, personalom-
sättning och rekrytering presenterar med-
elålder, pensionsavgångar och personalom-
sättning fördelat på kvinnor och män och på 
kommunkoncern- respektive kommunnivå. 
Personalomsättningen visas också i förhål-
lande till Kalmars jämförelsekommuner och 
medelvärdet för riket. Avsnittet behandlar 
också genomsnittlig utbildningsnivå, kompe-
tensförsörjning och rekrytering.

Medelåldern ökar
Medelåldern i koncernen och kommunen lig-
ger på ungefär 46 år. Kvinnorna har en högre 
medelålder än männen, och det är chefer som 
har den högsta medelåldern både i koncernen 
och i kommunen. Medelåldern har sedan 
2016 haft en minskande trend men under 
det senaste året har medelåldern ökat både i 
koncernen och kommunen. 

Pensionsprognos 
Pensionsprognosen utgår från att de an-
ställda går i pension vid 65 års ålder. 
Anledningen till detta är att den genom-
snittliga pensionsåldern både i koncernen 
och kommunen är 65 år. Pensionsåldern för 
kvinnor respektive män skiljer sig inte så 
mycket från varandra. Räknat på ett snitt från 
2016 och fram till 2021 ligger pensionsåldern 
för kvinnor på 64,6 år och pensionsåldern 
för män ligger på 64,8 år. Förskollärare och 
undersköterskor är högre representerade än 
andra yrkesgrupper utav de som pensionerar 
sig tidigt.  Pensionsprognosen visar en mar-
kant nedgång i antal pensionsavgångar nästa 
år. Anledningen till den markanta minsk-
ningen är att antalet anställda i den specifika 
åldersgruppen är färre till antalet. Antalet 
pensionsavgångar börjar sedan stiga och 
kommer nå en topp till 2024. Det är pensions-
avgångar som främst lärare, förskollärare, 
undersköterskor och omsorgsassistenter som 
står för ökningen.

Pensionsavgångar och pensionsprognos
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Personalomsättningen ökar
Den totala personalomsättningen på kon-
cernen hade en topp 2018 men har sedan 
minskat fram till 2020. Efter 2021 ligger 
personalomsättningen för koncernen på 7,4 
procent och visar en ökning från förra året. 
Personalomsättningen är som störst bland 
männen.

Den totala personalomsättningen för kom-
munen ligger på 7,3 procent och är en ökning 
sedan 2020 som visade en tillfällig minsk-
ning. Personalomsättningen i kommunens 
verksamhet är störst för männen. Det totala 
snittet för Sveriges kommuner låg 2020 på 
10,0 procent och även sett till alla kommuner 
är det personalomsättningen bland männen 
som är störst. Bland Kalmars jämförelsekom-
muner visar trenden att Kalmars kommuns 
personalomsättning har en minskade trend i 
förhållande till jämförelsekommunerna. 

Genomsnittlig utbildningsnivå 
Koncernen har flera hundra olika yrkesgrup-
per, vilket gör att spridningen i utbildnings-
krav är allt från gymnasiekompetens till 

universitets- och högskolekompetens. I kom-
munen hade 53,0 procent av medarbetarna 
eftergymnasial utbildning 2020. Yrken med 
tydligast kravbild är så kallade legitimations-
yrken till exempel lärare och sjuksköterska. 

Kompetensförsörjning och rekrytering
De mässor där kommunen brukar synas för 
att rekrytera personal har ställts in. Trots 
det lyckades semesterrekryteringen fullföl-
jas och många av våra tidigare vikarier har 
återkommit från tidigare år. Ungefär hälften 
av semestervikarierna hade tidigare arbetat i 
kommunens verksamheter som timvikarier.

Under hösten har bemanningsläget varit an-
strängt inom omsorgsverksamheten och för 
första gången har delar av verksamheten fått 
bemannas genom att kommunen har hyrt in 
undersköterskor.

Coronapandemin har påverkat kompetens-
försörjningen till vården då begräsningar 
införts när det gäller praktik inom omsorgs-
verksamhet, detta för att minska smittsprid-
ningen och öka patientsäkerheten. Under 

Personalomsättning
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januari och februari 2021 var verksamheterna 
stängda för studenter med anledning av coro-
napandemin. Detta innebar en eftersläpning, 
vilket har gjort att kommunen istället fick en 
mycket hög belastning inom äldreomsorgen 
under hösten när det gäller att handleda 
studenter.

Personalpolitik

Kompetensutveckling
Koncern
Under året har utbildning i entreprenadjuri-
dik genomförts för medarbetare från Kalmar 
Vatten, Kalmar energi, Kalmarhem, samhälls-
byggnadskontoret, kommunledningskonto-
ret och serviceförvaltningen. Satsningen på 
ledarutveckling och arbetsmiljöutbildning 
har fortsatt. På grund av pandemin har flera 
utbildningar fått genomföras digitalt och en 
del utbildningar har ställts in eller flyttats 
fram.

Kommun
Kalmar kommun har fått medel från 
Omställningsfonden för genomförandet av 
en insats inom språkstöd. Flerspråkighet 
ses som en viktig faktor i Kalmar kommun 
och kunskaper i svenska språket är en viktig 
kompetens i framtida rekryteringar för 
att kunna jobba med hög patientsäkerhet. 
Äldreomsorgslyftet och Lärande på arbets-
plats (LPA) har genomförts för att få fler 
utbildade till vården eller öka kompetensen 
hos redan anställd personal.

Alla medarbetare och enhetschefer inom 
verksamhetsområdet funktionsstöd – vuxen 
vid socialförvaltningen har fått en utbildning 
i ”Det pedagogiska ramverket”, som är en 
grundutbildning för att ge alla medarbetare 
i verksamhetsområdet en gemensam kom-
petensbas. Syftet är att öka kvaliteten på 
olika insatser och bidra till bättre arbetsmiljö. 
Medarbetare ska därmed ges möjlighet till 
större ansvar för sitt lärande och att prova 
den nya kunskapen i vardagsarbetet så att 
kunskapen befästs.

Arbetsmiljö och hälsa
Koncern
Ett arbete pågår för att fastställa en samord-
nad process för hela koncernen när det gäller 
medarbetarundersökningar.

Kommun
Sjukfrånvaronivåerna är fortfarande re-
jält påverkade av coronapandemin och 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Sjukförsäkringsvillkoren har ändrats flera 
gånger under coronapandemin och även det 
kan antas påverka sjukfrånvaronivåerna. 
Under det första halvåret vaccinerades vård- 
och omsorgspersonal mot covid-19 i egen 
regi med hjälp av sjuksköterskor från utbild-
ningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen 
och företagshälsovården. Även vaccineringen 
ledde till en del korttidsfrånvaro på grund av 
biverkningar av vaccinet. Friskvårdsbidraget 
höjdes tillfälligt under 2021 från 1 000 till 2 
000 kronor.
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Kalmar fortsätter att vara en växande kom-
mun och vi planerar för det. Den nya över-
siktsplanen som ska beslutas under 2022 tar 
sikte på att vi är upp mot 95 000 invånare 
år 2050. Det växande Kalmar ska hanteras 
utifrån de ekonomiska utmaningar som hela 
kommunsektorn och samhällsekonomin står 
inför. De senaste årens ekonomiska resul-
tat har lagt en stabil finansiell grund för de 
närmaste åren. En ekonomi i balans utgör 
fundamentet för en verksamhet av god kva-
litet som står väl rustad för framtida utma-
ningar. Soliditeten bör ta mer plats i ekono-
mistyrningen och därigenom säkerställa att 
tillgångssidan ges rimlig uppmärksamhet, att 
det egna kapitalet inte urholkas samt att mål 
och planer realt sett konsoliderar ekonomin.

Genom den långsiktiga ekonomiska analys 
som gjordes under 2020 konstaterades att 
kommunkoncernens samlade investerings- 
och finansieringsbehov kräver åtgärder för 
att koncernen fortsatt ska växa i balans. Mot 
den bakgrunden och Kalmars ambition att 
växa och bli en mer attraktiv kommun ge-
nomlystes vilka möjligheter som fanns för att 
under kommande år klara både stora investe-
ringar och en rimlig skuldsättning. Avyttring 
av tillgångar och andra möjligheter ställdes 
mot varandra och kommunfullmäktige beslu-
tade att ge Kalmar Kommunbolag uppdraget 
att starta en försäljningsprocess av KIFAB i 
Kalmar AB med eller utan HB Telemarken. 

Försäljningen ska slutföras under 2022 och 
ger Kalmar kommun ett nytt förbättrat finan-
siellt utgångsläge och skapar nya handlings-
alternativ, såsom att lösa delar av kommu-
nens pensionsåtaganden. Inriktningen är att 
förvalta detta kapital långsiktigt och därmed 
säkra en god balansräkning och en högre 
soliditet.  

Över tid kan en del av det växande kapita-
let användas för att finansiera kommande 
utmaningar. 

Arbetet med den långsiktiga ekonomiska 
analysen av Kalmar kommunkoncern fortgår 
löpande mot bakgrund av de stora planerade 
investeringarna i både bolagen och kom-
munen. Särskilt stora är investeringar inom 
vatten och avlopp (VA), men behoven av 
omfattande investeringar finns också inom 
välfärden och i infrastruktur. Detta beroende 
på att Kalmar växer, men också för att de 
anläggningar som byggdes i samband med 
kommunreformen är utslitna och leder till att 
den kommunala kärnverksamheten kräver 
både stora re- och nyinvesteringar. I den sam-
lade balansräkningen betyder det att även ett 
enskilt bolag påverkar investeringsutrymmet 
för Kalmar kommun och tvärtom. 

Effektivisering är inte samma sak som bespa-
ringar eller nedskärningar. Effektivisering 
handlar om att göra saker på ett annat sätt, 
så att kvaliteten bibehålls eller ökar samtidigt 
som kostnaderna minskar eller bibehålls. Vi 
ser ett antal faktorer som är av stor betydelse 
för att framgångsrikt hantera utmaningarna 
genom ett effektivare arbetssätt: 

• Ta lärdom av goda exempel genom jämfö-
relser med andra. 

• Öka takten i digitaliseringen och använda 
potentialen i nya tekniska lösningar. 

• Vara proaktiva och öka det förebyggande 
arbetet vilket totalt sett kan ge ett bättre 
resursutnyttjande. 

• Tillämpa en enkel, tydlig och långsiktig 
styrning. 

• Ökad samverkan med andra kommuner 
och andra aktörer inom områden där det 
kan ge effektivitetsfördelar.

Ovanstående är nödvändiga områden att 
arbeta vidare med och som möjliggör att 
undvika besparingar i den kommunala kärn-
verksamheten. Samtidigt behöver koncer-
nen fortsätta arbeta för ett tryggare Kalmar, 
kraftsamla kring klimatförändringarna och 
Agenda 2030 samt fortsätta att satsa på livs-
kvalitet och attraktivitet för såväl invånare 
som besökare. 
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REDOVISNING

Resultaträkning

Koncernen Kommunen

Not 2021 2020 2021 2020

Verksamhetens intäkter 2 1 917,5 1 885,2 1 002,0 1 142,7

Verksamhetens kostnader 3 -5 564,6 -5 313,8 -5 102,6 -4 882,7

Avskrivningar 4, 5 -394,1 -559,5 -229,3 -391,4

Verksamhetens nettokostnader -4 041,2 -3 988,1 -4 329,9 -4 131,4

Skatteintäkter 6 3 476,0 3 268,5 3 476,0 3 268,5

Generella statsbidrag och utjämning 7 1 001,7 960,1 1 001,7 960,1

Verksamhetens resultat 436,5 240,5 147,8 97,2

Finansiella intäkter 8 6,5 4,6 247,0 33,9

Finansiella kostnader 9 -38,3 -44,9 -8,4 -10,3

Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat efter finansiella poster 404,7 200,1 386,4 120,7

Årets resultat 10 404,7 200,1 386,4 120,7
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Koncernen Kommunen

Not 2021 2020 2021 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 4 8 322,7 7 830,9 4 016,0 3 673,1

Maskiner och inventarier 5 1 196,0 1 075,7 299,2 253,2

Finansiella anläggningstillgångar 11 352,2 358,8 176,3 176,4

Summa anläggningstillgångar 9 870,8 9 265,4 4 491,6 4 102,6

Omsättningstillgångar

Förråd 12 80,4 79,4 73,7 72,8

Fordringar 13 557,2 455,6 430,8 329,6

Kortfristiga placeringar 7,6 0,0 0,0 0,0

Kassa och Bank 14 307,5 301,1 48,4 72,2

Summa omsättningstillgångar 952,7 836,1 552,9 474,6

Summa tillgångar 10 823,5 10 101,6 5 044,4 4 577,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  
OCH SKULDER
Eget kapital 15

Årets resultat 10 404,7 200,1 386,4 120,7

Resultatutjämningsreserv 316,6 296,6 296,6 296,6

Övrigt eget kapital 2 967,9 2 787,2 1 910,5 1 789,8

Summa eget kapital 3 689,2 3 283,9 2 593,5 2 207,1

Avsättningar
Avsättning för pensioner och  
liknande förpliktelser

16 159,8 147,3 156,9 144,4

Andra avsättningar 17 330,2 298,2 149,9 126,7

Skulder

Långfristiga skulder 18 5 363,6 5 019,1 1 183,0 1 172,2

Kortfristiga skulder 19 1 280,8 1 353,0 961,2 926,9
Summa eget kapital, avsättningar  
och skulder

10 823,5 10 101,6 5 044,4 4 577,3

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga Inga Inga

 
Pensionsförpliktelser som inte upptagits 
bland skulder eller avsättningar

20 1 190,9 1 204,7 1 168,7 1 182,8

Övriga ansvarsförbindelser 165,0 162,0 4 028,8 3 775,3

Balansräkning
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Koncernen Kommunen

Not 2021 2020 2021 2020

Den löpande verksamheten

Årets resultat 404,7 200,1 386,4 120,7

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar 394,1 558,7 229,3 391,4
Gjorda avsättningar 57,2 28,5 42,2 29,1

Ianspråktagna avsättningar -9,9 -77,4 -6,4 -78,7

Justering för betald skatt -8,4 0,0 0,0 0,0

Övriga ej likviditetspåverkande poster 21 -137,7 -21,7 -42,3 -27,0
Medel från verksamheten före  
förändring av rörelsekapital

700,1 688,2 609,1 435,5

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -175,0 -134,8 -101,2 -70,3

Ökning/minskning kortfristiga skulder 100,4 193,2 34,3 185,2

Ökning/minskning förråd och varulager -1,0 12,9 -0,9 13,3

Ökning/minskning kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 624,5 759,5 541,3 563,6

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar -1 168,4 -1 204,6 -618,1 -512,6

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 284,9 24,1 39,5 24,0

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0 -11,0 0,0 -11,6

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 1,4 79,0 2,7 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -882,1 -1 112,5 -575,8 -500,2

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 459,0 468,5 0,0 0,0

Amortering av skuld -136,1 -0,8 25,0

Ökning/minskning finansiell leasing 5,0 0,0 5,0 0,0

Övriga finansiella poster -63,9 -26,2 30,7 -10,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 264,0 441,5 10,7 -10,5

Årets kassaflöde 6,3 88,4 -23,8 52,9

Likvida medel vid årets början 301,1 212,7 72,2 19,3

Likvida medel vid årets slut 307,5 301,1 48,4 72,2

Kassaflödeanalys
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Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet 
med lagen om kommunal bokföring och re-
dovisning och rekommendationer från Rådet 
för kommunal redovisning.

Tillämpade redovisningsprinciper 

• Tillgångar och skulder har tagits upp till 
anskaffningsvärde där inget annat anges.  

• Periodiseringar av inkomster och utgifter 
har skett enligt god redovisningssed.  

• Fordringar har tagits upp till de belopp 
som de beräknas komma in med.  

• Intäkter redovisas i den omfattning 
som det är sannolikt att de ekonomiska 
tillgångarna kommer att tillgodogöras 
kommunen och intäkterna kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt.  

• Hyresintäkter redovisas i den period som 
uthyrningen avser. 

• Semesterlöneskuld och okompenserad 
övertid för anställda har redovisats som 
en kortfristig skuld. Förändringen beräk-
nas på en tolvmånadersperiod ha belastat 
resultaträkningen. De intjänade förmå-
nerna har belastats med lagenliga arbets-
givaravgifter. 

Pensionsåtaganden 
Kommunens pensionsskuld redovisas 
enligt den så kallade blandmodellen. 
Blandmodellen innebär att den pensi-
on som intjänats före år 1998 behandlas 
som en ansvarsförbindelse ”inom linjen”. 
Pensionsförmåner som intjänats från och 
med 1998 för ej aktiva, det vill säga tidigare 
anställda som gått i pension redovisas som 
kostnad i resultaträkningen och som en 
avsättning i balansräkningen. I kostnaden 
och avsättningen ingår särskild löneskatt 
med 24,26 procent. Värdering av pensions-
förpliktelserna har gjorts med tillämpning av 
RIPS 19. För alla aktiva anställda och tidigare 
anställda personer med en årslön överstigan-
de 7,5 inkomstbasbelopp har kommunen från 
och med 2019 försäkrat pensionsförmånen 
och löst avsättningen i balansräkningen. 

Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skat-
teintäkter baseras på Sveriges kommuners 
och regioners decemberprognos i enlighet 
med rekommendationen RKR R2 intäkter. 
Kommunen har i bokslutet för 2021 bokfört 
den definitiva slutavräkningen för 2020 och 
en preliminär slutavräkning för 2021. 

Avskrivning 
Kapitalkostnaderna består av rak avskriv-
ning på anskaffningsvärdet och av intern-
ränta med 1,25 procent på bokfört värde. 
Avskrivning påbörjas månaden efter slutförd 
investering och beräknas på anskaffnings-
värdet. Avskrivningen av materiella anlägg-
ningstillgångar görs normalt för den beräkna-
de nyttjandeperioden med linjär avskrivning.  

På tillgångar i form av mark, konst och på-
gående arbeten görs inga avskrivningar. Ny 
bedömning av nyttjandeperioden görs om 
det är nödvändigt, till exempel vid verksam-
hetsförändringar och teknikskiften. Bedömd 
genomsnittlig nyttjandeperiod för de poster 
som tas upp som materiella anläggningstill-
gångar är 24,34 år. 

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas 
till anskaffningsvärde med tillägg för värde-
höjande investeringar och med avdrag för 
planmässiga avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. 

Tillgångar för stadigvarande bruk eller 
innehav med en nyttjandeperiod på minst 
tre år betraktas som anläggningstillgång om 
anförskaffningsvärdet överstiger ett prisbas-
belopp.  

För investeringar i kommunala verksamhets-
fastigheter finns åtta komponenter där av-
skrivningstiden varierar mellan 15 och 80 år 
beroende på komponentens nyttjandetid. För 
infrastruktur med gator, parker, stadsmur 
och lekplatser med mera finns 24 komponen-
ter och avskrivningstiden varierar mellan 10 
och 100 år.

årsredovisning_2021_korrigerad.indd   78årsredovisning_2021_korrigerad.indd   78 2022-04-08   18:35:432022-04-08   18:35:43



79

Investeringsbidrag tas upp som en skuld som 
sedan periodiseras över anläggningstillgång-
ens nyttjandeperiod. Investeringsbidrag som 
gäller investeringar gjorda för räkenskapsåret 
2018 har reducerat anläggningstillgångarnas 
anskaffningsvärde.

Markexploatering 
Markreserver klassas om till omsättningstill-
gångar vid exploatering när en detaljplan är 
fastställd och projektering av tomter påbör-
jas. Intäkter för ersättningar inom exploate-
ringsverksamheten redovisas i enlighet med 
RKR R2 i takt med att investeringarna färdig-
ställs och kommunens investeringsåtagande 
upphör. När investeringen är färdig att tas i 
drift, har alltså kommunen fullgjort sin plikt 
och inkomsten ska därför vara intäktsförd i 
sin helhet.

Lånekostnader
Lånekostnader redovisas i enlighet med 
huvudmetoden och belastar resultatet för den 
period lånekostnaderna är kopplade till.

Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen upprät-
tas enligt lagen om kommunal bokföring 
och redovisning kapitel 12 och utformas 
enligt god redovisningssed. Enligt lagen ska 
kommunens årsredovisning även omfatta 
kommunal verksamhet som bedrivs genom 
andra juridiska personer. Den sammanställ-
da redovisningen för kommunkoncernen 
omfattar aktiebolag, kommunalförbund och 
handelsbolag som har väsentlig betydelse 
för kommunen. Kommunkoncernens med-
lemmar och ägarandelar framgår av figur på 
sidan 10. 

Av 12 kap. 5 § tredje stycket lagen om kom-
munal bokföring och redovisning (LKBR) 
framgår att om det finns särskilda skäl och 
det är förenligt med kravet på en rättvisande 
bild, får kapitalandelsmetoden användas 
som metod för sammanställd redovisning. 
Kapitalandelsmetoden kan spara arbetstid 
när underkoncernens företag i huvudsak 
består av helägda företag som inte har varit 
föremål för interna förvärv.

Sedan 2018 används kapitalandelsmeto-
den för den sammanställda redovisningen. 
Analys av skillnaderna mellan den propor-
tionella konsolideringen och konsolideringen 
enligt kapitalandelsmetoden har gjorts för att 
kontrollera att kravet på rättvisande bild är 
uppfylld.

Obeskattade reserver har efter avdrag för 
uppskjuten skatt lagts till eget kapital. 
Uppskjuten skatt redovisas under avsättning-
ar.

Inom koncernen förekommer omfattande 
transaktioner mellan bolagen och kommu-
nen. Alla koncerninterna transaktioner har 
uteslutits ur redovisningen för att ge en rätt-
visande bild av koncernens totala ekonomi.

Enhetliga redovisningsprinciper för kom-
munen och företag i koncernen saknas. För 
de aktiebolag och handelsbolag som ingår 
i koncernen gäller bokföringslagen, årsre-
dovisningslagen, och bokföringsnämndens 
allmänna råd. I kommunen gäller lagen om 
kommunal bokföring och redovisning och 
rekommendationer utfärdade av Rådet för 
kommunal redovisning.

Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan 
kommunen och de kommunala bolagen är 
kommunens redovisningsprinciper vägledan-
de för den sammanställda redovisningen. 

De kommunala bolagen redovisar investe-
ringar netto jämfört med kommunen som 
redovisar investeringar brutto. 
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Noter

Not 2: Verksamhetens intäkter

Koncernen Kommunen

2021 2020 2021 2020

Försäljningsintäkter 259,3 224,6 96,1 110,2

Taxor och avgifter 403,3 497,9 142,7 247,8

Hyror och arrenden 720,7 698,5 172,5 178,3

Bidrag 729,5 740,1 359,6 375,5

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 221,6 214,3 142,9 137,2

Exploateringsintäkter 63,4 76,4 63,4 76,4

Realisationsvinster 152,8 16,8 24,0 16,7

Försäkringsersättningar 1,5 16,5 0,6 0,5

Övriga intäkter/elimineringar -634,7 -600,1 0,0 0,0

Summa 1 917,5 1 885,2 1 002,0 1 142,7

Jämförelsestörande intäkter

Summa 1 917,5 1 885,2 1 002,0 1 142,7

Not 3: Verksamhetens kostnader

Koncernen Kommunen

2021 2020 2021 2020

Löner och sociala avgifter -3 374,0 -3 251,1 -2 956,0 -2 866,0

Pensionskostnader -271,6 -245,0 -234,8 -203,1

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -131,0 -147,4 -13,9 -13,6

Bränsle, energi och vatten -225,6 -209,4 -71,9 -69,5

Köp av huvudverksamhet -1 008,7 -950,2 -840,3 -821,4

Lokal- och markhyror -333,5 -305,8 -272,8 -246,7

Konsulttjänster och övriga tjänster* -251,6 -189,8 -119,0 -138,9

Lämnade bidrag -203,8 -147,8 -198,2 -141,9

Övriga kostnader/elimineringar 235,3 132,7 -395,7 -381,5

Summa -5 564,6 -5 313,8 -5 102,6 -4 882,7

Jämförelsestörande kostnader

Summa -5 564,6 -5 313,8 -5 102,6 -4 882,7
*Varav räkenskapsrevisionstjänster i koncernen 1,4 mnkr 2021 och 1,7 mnkr 2020 samt 
 kommunen 0,3 mnkr 2021 och 0,4 mnkr 2020.
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Not 4: Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

Koncernen Kommunen

2021 2020 2021 2020

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärden 11 094,4 11 050,6 5 443,2 5 182,1

Årets förändringar

- Årets aktiverade utgifter 796,3 677,8 579,6 514,6

- Årets statliga stöd -49,3 -99,8 -3,8 -6,5

- Försäljningar och utrangeringar -383,9 -289,6 -18,3 -247,1

- Omklassificeringar 99,4 -244,5 0,0 0,0

-Elimineringar -19,0 0,0 0,0 0,0

- Justering ägd andel förbund -39,0 0,0 0,0 0,0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 498,8 11 094,4 6 000,6 5 443,2

Ingående avskrivningar -3 884,3 -3 890,8 -2 071,5 -1 986,7

- Försäljningar och utrangeringar 213,5 91,2 4,7 70,3

- Omklassificeringar 0,0 191,6 0,0 0,0

- Årets avskrivningar -273,8 -276,3 -148,6 -155,1

-Elimineringar 12,9 0,0 0,0 0,0

-Justering ägd andel förbund 8,8 0,0 0,0 0,0

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 922,9 -3 884,3 -2 215,4 -2 071,5

Ingående nedskrivningar -177,2 -180,2 -19,0 -19,0

- Återförda nedskrivningar 38,0 12,0 0,0 0,0

- Årets nedskrivningar -8,7 -9,0 -8,7 0,0

Utgående nedskrivningar -147,9 -177,2 -27,7 -19,0

Summa 7 428,1 7 032,9 3 757,5 3 352,6

Pågående nyanläggningar

Ingående balans 798,1 926,3 320,5 386,0

Utgifter under året 941,4 1 014,2 407,6 315,4

Under året genomförda omfördelningar -844,6 -1 142,4 -469,6 -380,9

Justering ägd andel förbund -0,2 0,0 0,0 0,0

Utgående balans 894,6 798,1 258,5 320,5

Utgående restvärde enligt plan 8 322,7 7 831,0 4 016,0 3 673,1

Bokförda värden

Mark 519,5 509,3 122,7 81,3

Verksamhetsfastigheter 2 455,3 2 251,7 2 406,0 2 186,5

Fastigheter för affärsverksamhet 584,6 384,1 62,3 46,4

Publika fastigheter 1 159,3 1 030,8 1 159,3 1 030,8

Fastigheter för annan verksamhet 2 814,6 2 955,6 7,2 7,5

Pågående projekt 894,6 798,1 258,5 320,5

Övrigt -105,3 -98,7 0,0 0,0

Summa bokförda värden 8 322,7 7 830,9 4 016,0 3 673,1
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Not 5: Maskiner och inventarier

Koncernen Kommunen

2021 2020 2021 2020

Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärden 2 118,4 1 190,0 822,0 785,7

Årets förändringar

- Årets aktiverade utgifter 232,2 139,0 104,3 70,0

- Försäljningar och utrangeringar -20,8 -66,3 -7,6 -33,7

- Omklassificeringar 1,1 855,7 0,0 0,0

-Justering ägd andel förbund -20,0 0,0 0,0 0,0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 310,9 2 118,4 918,7 822,0

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 059,9 -825,2 -586,0 -562,0

Årets förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

- Omklassificeringar 0,0 -176,3 0,0 0,0

- Försäljningar och utrangeringar 15,4 37,7 5,9 33,1

- Avskrivningar -103,7 -96,0 -62,3 -57,1

-Justering ägd andel förbund 9,5 0,0 0,0 0,0

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 138,7 -1 059,9 -642,4 -586,0

Summa 1 172,3 1 058,5 276,3 236,0

Ingående nedskrivningar -8,6 -8,6 -8,6 -8,6

- Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

- Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

- Omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående nedskrivningar -8,6 -8,6 -8,6 -8,6

Finansiell leasing

Ingående balans 25,8 24,5 25,8 24,5

Årets förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

- Årets anskaffningar 16,1 10,7 15,8 10,7

- Årets avskrivningar -10,4 -9,4 -10,0 -9,4

- Årets avskrivningar 1,1 0,0 0,0 0,0

-Omklassificering -0,3 0,0 0,0 0,0

Utgående balans 32,3 25,8 31,6 25,8

Samtliga avtal avser leasing av fordon

Utgående restvärde enligt plan 1 196,0 1 075,6 299,2 253,2

Samtliga avtal avser leasing av fordon.
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Not 6: Skatteintäkter

2021 2020 2021 2020

Preliminära skatteintäkter 3 384,4 3 334,5 3 384,4 3 334,5

Slutavräkning föregående år 11,2 -16,4 11,2 -16,4

Preliminär slutavräkning innevarande år 80,4 -49,6 80,4 -49,6

Summa 3 476,0 3 268,5 3 476,0 3 268,5

Not 7: Generella statsbidrag och utjämning

Koncernen Kommunen

2021 2020 2021 2020

Inkomstutjämningsbidrag 689,4 665,7 689,4 665,7

Införande bidrag 0,0 6,9 0,0 6,9

Kommunal fastighetsavgift 209,2 201,4 209,2 201,4

Regleringsbidrag/avgift 130,3 145,8 130,3 145,8

Kostnadutjämningsavgift 135,1 126,6 135,1 126,6

Bidrag för LSS-utjämning 35,1 12,2 35,1 12,2

Generella bidrag från staten -197,4 -198,6 -197,4 -198,6

Summa 1 001,7 960,1 1 001,7 960,1

Not 8: Finansiella intäkter

Koncernen Kommunen

2021 2020 2021 2020

Utdelningar 1,6 2,4 231,8 22,4

Räntor 2,0 2,1 1,6 1,8

Kursdifferenser 2,6 0,0 2,6 0,0

Övriga finansiella intäkter 0,3 0,0 11,0 9,6

Summa 6,5 4,6 247,0 33,9

Not 9: Finansiella kostnader

Koncernen Kommunen

2021 2020 2021 2020

Räntekostnader -44,7 -40,4 -6,0 -6,7

Ränta på pensionskostnader -1,8 -3,1 -1,8 -3,1

Övriga finansiella kostnader 8,1 -1,5 -0,5 -0,5

Summa -38,3 -44,9 -8,4 -10,3
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Not 10: Årets resultat

Kommunen

2021 2020

Årets resultat enligt resultaträkningen 386,4 120,7

Avgår: samtliga realisationsvinster -26,7 -16,4

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 359,8 104,3

Medel till resultatutjämningsreserv -60,0

Årets balanskravsresultat 359,8 44,3

Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5§:

Årets balanskravsresultat efter synnerliga skäl 359,8 44,3

Summa 359,8 44,3

Balanskrav avstämning

Kommunen
2021 2020 2019 2018 2017

Årets resultat enligt resultaträkningen 386,4 120,7 107,4 103,2 135,9
- avgår samtliga realisationsvinster -26,7 -16,4 -6,9 -34,5 -6,5

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 359,8 104,3 100,5 68,7 129,4
- medel till resultatutjämningsreserv -60,0 -60,0 -21,6
- medel från resultatutjämningsreserv

Årets balanskravsresultat 359,8 44,3 40,5 68,7 107,8

Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5 §

Balanskravsresultat efter synnerliga skäl att reglera 359,8 44,3 40,5 68,7 107,8
Balanskravsunderskott från tidigare år
Summa 359,8 44,3 40,5 68,7 107,8
Ackumulerat resultat 919,4 559,6 515,3 474,9 406,2

Not 11: Finansiella anläggningstillgångar

Koncernen Kommunen

2021 2020 2021 2020

Aktier och andra andelar i dotterbolag 306,7 314,6 136,6 136,6

Övriga aktier och andelar 40,5 40,4 38,0 38,0

Långfristiga fordringar 3,3 1,9 0,0 0,0

Bostadsrätter 1,7 1,8 1,7 1,8
Summa 352,2 358,8 176,3 176,4
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Not 12: Förråd

Koncernen Kommunen

2021 2020 2021 2020

Förråd 32,3 32,9 25,6 26,3

Exploateringsmark 29,0 27,3 29,0 27,3

- varav redovisat värde per område 0,0 0,0 0,0 0,0

Kvarnholmen 5,3 5,3 5,3 5,3

Stensö 0,9 0,9 0,9 0,9

Tegelviken 3,6 1,6 3,6 1,6

Malmen 0,0 0,0 0,0 0,0

Oxhagen 0,4 0,4 0,4 0,4

Djurängen 1,5 1,5 1,5 1,5

Norrliden 0,0 1,1 0,0 1,1

Vimpeltorpet 0,0 0,0 0,0 0,0

Rockneby 0,1 0,1 0,1 0,1

Läckeby 0,3 0,9 0,3 0,9

Smedby 0,5 0,7 0,5 0,7

Trekanten 3,8 3,9 3,8 3,9

Rinkabyholm 0,0 1,5 0,0 1,5

Ljungbyholm 0,0 0,0 0,0 0,0

Hagby 8,0 7,9 8,0 7,9

Halltorp 0,0 1,3 0,0 1,3

Gamla industriområdet 0,2 0,2 0,2 0,2

Hagbygärde/Svaneberg 1,0 0,0 1,0 0,0

Snurrom 1,3 0,0 1,3 0,0

Smedby 2,1 0,0 2,1 0,0

Tomträttsmark 19,1 19,2 19,1 19,2

Summa 80,4 79,4 73,7 72,8

Not 13: Fordringar

Koncernen Kommunen

2021 2020 2021 2020

Kundfordringar 55,3 109,3 35,2 41,6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 293,9 153,8 128,7 128,1

Skattefordringar 149,4 95,7 266,4 77,4

Övriga kortfristiga fordringar 58,5 96,8 0,6 82,6

Summa 557,2 455,6 430,8 329,6
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Not 14: Kassa och bank

Koncernen Kommunen

2021 2020 2021 2020

Kassa 0,1 2,1 0,1 0,1

Bank 304,4 296,7 45,6 69,7

Övriga poster 3,0 2,3 2,7 2,3

Summa 307,5 301,1 48,4 72,2

Not 15: Eget kapital

Koncernen Kommunen

2021 2020 2021 2020

Ingående eget kapital 2967,3 2752,6 1910,5 1789,8

Resultatutjämningsreserv 316,6 305,6 296,6 296,6

Justering ägarandel -11,1 0,8 0,0 0,0

Ny redovisningsprincip/Övr förändringar 11,7 24,8 0,0 0,0

Ingående balans efter justerng 3 284,4 3 083,8 2 207,1 2 086,4

Årets resultat 404,7 200,1 386,4 120,7

Utgående eget kapital 3 689,2 3 283,9 2 593,5 2 207,1

Resultatutjämningsreserv

Ingående resultatutjämningsreserv 305,6 236,6 296,6 236,6

- årets avsatta medel 11,0 69,0 0,0 60,0

- årets använda medel 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående resultatutjämningsreserv 316,6 305,6 296,6 296,6

* Justering 2020 avseende gymnasieförbundets avsättning till resutatutjämningsfond
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Not 16: Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Koncernen Kommunen

2021 2020 2021 2020

Ingående avsättning 147,3 146,3 144,4 143,5

Nyintjänad pension, varav 5,8 5,1 5,7 5,1

- förmånsbestämd ålderspension 2,0 3,2 2,0 3,2

- särskild avtalspension 3,8 1,9 3,7 1,9

- efterlevandepension 0,0 0,0 0,0 0,0

- övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets utbetalningar -9,0 -8,9 -8,8 -8,8

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 1,8 3,1 1,8 3,1

Ändring av försäkringstekniska grunder 5,2 -0,3 5,1 -0,3

Övrig post 6,1 1,8 6,2 1,6

Byte avtryggande 0,0 0,0 0,0 0,0

Förändring av löneskatt 2,5 0,2 2,4 0,2

Omklassificering 0,2 0,0 0,0 0,0

Justering ägd andel förbund 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående avsättning 159,8 147,3 156,9 144,4

Specifikation avsatt till pensioner

Särskild avtals/ålderspension 53,6 46,8 52,0 45,2

Förmånsbestämd/kompl pension 70,0 66,3 69,3 65,6

Pension till efterlevande 5,3 5,7 5,0 5,4

Visstidspension 0,0 0,0 0,0 0,0

Engångspremie 0,0 0,0 0,0 0,0

Löneskatt 30,9 28,5 30,6 28,2

Summa 159,8 147,3 156,9 144,4
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Not 17: Andra avsättningar

Koncernen Kommunen

2021 2020 2021 2020

Andra avsättningar

Avsättning vid periodens ingång 298,2 321,1 126,7 177,2

Periodens avsättningar 44,7 114,0 29,7 35,2

Ianspråktaget under perioden -9,7 -136,9 -6,4 -85,7

Omklassificering -0,2 0,0 0,0 0,0

Justering ägd andel förbund -2,9 0,0 0,0 0,0

Summa andra avsättningar 330,2 298,2 149,9 126,7

Specifikation

Avsättning deponi Moskogen 37,2 37,2 37,2 37,2

Avsättning deponi Barkestorp 23,3 23,9 23,3 23,9

Avsättning deponi Mudderupplag 9,0 9,7 9,0 9,7

Avsättning deponi Västra Televik 2,4 2,4 2,4 2,4

Avsättning deponi Östra Televik 2,0 5,2 2,0 5,2

Avsättning deponi Spiggen 4 0,3 0,3 0,3 0,3

Avsättning deponi Tisteln 15 0,5 0,5 0,5 0,5

Avsättning deponi Tegelviken 2:4 0,2 0,2 0,2 0,2

Avsättning deponi Smedby 1:3 2,0 2,2 2,0 2,2

Avsättning deponi Kvarnholmen 2:1 2,0 2,0 2,0 2,0

Avsättning Klimat Vatten Miljö 11,6 13,1 11,6 13,1

Avsättning deponi Garaget 1 7,5 7,5 7,5 7,5
Avsättning deponi Forellen 1 17,5 17,5 17,5 17,5
Avsättning deponi Ebbetorp 6:1 4,8 5,0 4,8 5,0
Avsättning Bergskristallen 7,3 0,0 7,5 0,0
Avsättning Törnebybäcken 3,0 0,0 3,0 0,0
Avsättning Kullö 2,2 0,0 2,2 0,0
Avsättning Malmfjärden 5,0 0,0 5,0 0,0
Avsättning deponi vid tegelviken 12,0 0,0 12,0 0,0
Återbetalning friskolor 0,7 3,8 0,0 0,0
Avsättning deponi Kretslopp Sydost AB 10,5 11,4 0,0 0,0
Avsättning rivning Kalmarsund 1 12,0 12,0 0,0 0,0
Avsättning rivning reningsverket 8,0 8,0 0,0 0,0
Investeringsfond KVAB 79,4 71,4 0,0 0,0
Avsättning  VD lön 2,6 0,0 0,0 0,0
Avsättning för uppskjuten skatt 67,0 25,6 0,0 0,0
Övrigt/elimineringar 0,0 39,3 0,0 0,0
Summa 330,2 298,2 149,9 126,7
* Justering återställningsutgift avseende mark och avsättning rivning reningsverk 2020 med avskrivningskostnaden 
 

Moskogen deponi är en tidigare kommunal deponi. Deponin var aktiv från 1997–2008. Deponin ska sluttäckas. 
Projektering pågår för närvarande och deponin är planerad att vara sluttäckt till 2025. Tidplan: 2021–2025 

Barkestorp deponi är en tidigare kommunal deponi. Deponin var aktiv från 1960-talet fram till 1994. Deponin ska 
täckas för att förbättra avrinningen och skyddsteckningen. Förberedelser inför start pågår för närvarande.  
Tidplan: 2021–2029 
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Deponin vid östra Tegelviken är en tidigare kommunal deponi. Deponin vid Tegelviken var aktiv från 1900-talets 
början fram till mitten av 1980-talet. Deponin ska täckas för att förbättra avrinningen och skyddsteckningen.  
Nästan hela deponin är täckt. Endast en mindre del kvarstår samt att återställa ytskikten. Tidplan: klar 2022 

Deponin vid västra Tegelviken är en tidigare kommunal deponi. Deponin vid Tegelviken var aktiv från 1900-talets 
början fram till mitten av 1980-talet. Lakvattnet från deponin har tagits omhand och renats vid reningsverket.  
Detta är ej längre tillåtet och utredning om omhändertagande pågår. Projektering pågår. Tidplan: 2021–2023

Forellen 1 är en tidigare deponi från början av sekelskiftet. Kalmar kommun fyllde ut området med avfall för att få 
mer landutrymme. Projektering pågår. Tidplan: 2021–2030

Kalmar kommun har tidigare fått lov att behandla och mellanlagra muddermassor inom ett invallat område på 
cirka 100 000 kvadratmeter vid Tegelviken, så kallade mudderupplaget. Området ska nu återställas och  
muddermassorna ska flyttas och återvinnas på en närliggande gammal deponi (Östra deponikullen).  
Större delen av muddermassorna är bortkörda. Återställning av området ska genomföras. Tidplan: 2021–2023

Fastigheten Spiggen 4 har delvis fyllts ut med förorenade massor. Projektering pågår. Tidplan: 2021–2023.

Tisteln 15 har delvis fyllts ut med förorenade massor. Projektering pågår. Tidplan: 2021–2022.

Tegelviken 2:4 har delvis fyllts ut med förorenade massor. Projektering pågår. Tidplan: 2021–2022

Från intilliggande brandövningsplats har släckskum spridit sig med vinden och förorenat Smedby 1:3 samt spridit 
förorening med grundvattnet in i den västra delen av fastigheten. Schaktsanering måste genomföras.  
Projektering pågår. Tidplan: 2021–2023.

Delar av fastigheten Kvarnholmen 2:1 är utfyllt av förorenade fyllnadsmassor samt att det tidigare har varit  
verksamheter på plats som kan ha förorenat området. Projektering pågår. Tidplan: 2021–2023. 

Klimat vatten miljö, avsättning av medel för att uppfylla lagstiftning och återställa skador på miljön inom vatten, 
klimat och natur. Till följd av kommunala verksamheter samt aktiviteter utförda av verksamheter i kommunen har 
ett flertal vattenförekomster i kommunen måttlig till otillfredställande ekologisk status. Utsläpp av växthusgaser 
har skett och aktiviteter har försämrat för hotade arter att fortleva. Tidplan: 2019-2022.

Delar av fastigheten Garaget 1 är utfyllt av förorenade fyllnadsmassor samt att det tidigare har varit verksamheter 
på plats som kan ha förorenat området. Projektering pågår. Tidplan: 2021–2023.

Marken inom brandövningsplatsen Ebbetorp 6:1 är kontaminerad med PFAS från tidigare brandövningar.  
En schaktsanering kommer troligtvis att krävas inom fastigheten samt ett behov av att förhindra fortsatt spridning 
till Törnebybäcken. Projektering pågår. Tidplan: 2021–2030.

Bergkristallens, avser skada som Kalmar kommun förorsakat Kalmarhem genom upphävande av tidigare 
beslutade byggrätter enligt detaljplanen. Tidplan 2022

Törnebybäcken visar vid provtagning att halterna PFAS är klart förhöjda både i ytvattnet och i sedimenten i  
vattendraget. Saneringskostnader för åtgärder i vattenområdet avseende PFAS-förorenade sediment.  
Tidplan 2022-2026

Kullö, vattenförekomsten har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Vattenförekomsten är 
påverkad av övergödning på grund av belastning av näringsämnen samt att den är påverkad av bromerade  
difenyletrar, kvicksilver och tributyltenn från båtbottenfärger. För att kunna förbättra vattenområdet vid Kullö 
behövs sanering, projektering, åtgärdsförberedande undersökningar och anmälan om vattenverksamhet.  
Tidplan 2022-2025

Malmfjärden, analyser av sedimentet i Malmfjärden visar föroreningshalter som motiverar en bärgning av  
sedimentet. Sannolikt är påverkan från dagvatten större i denna del av fjärden. Det kan också ha skett ett läckage 
via grundvattnet från området vid Fredriksskans väster om Malmfjärden där avfall delvis har använts som  
utfyllnadsmassor. Tidplan 2022-2024

Deponi vid Tegelviken, vid undersökningarna har det konstaterats att föroreningshalterna är låga i ytlig jord, men 
höga halter av bly, kvicksilver, zink och PAH förekommer på djupet 1 – 2 m. Ett åtgärdsbehov bedöms finnas på 
sikt, antingen genom aktiva saneringsåtgärder eller i samband med exploatering och markarbeten.  
Tidplan 2022-2029

årsredovisning_2021_korrigerad.indd   89årsredovisning_2021_korrigerad.indd   89 2022-04-08   18:35:432022-04-08   18:35:43



90

Not 18: Långfristiga skulder

Koncernen Kommunen

2021 2020 2021 2020

Ingående långfristiga skulder 5 019,1 4 589,0 1 172,2 1 194,2

Nyupplåningar under året 459,0 634,7 0,0 0,0

Avtalade gatukostnadsersättningar 0,0 96,9 0,0 96,9

Exploateringsersättning 0,0 0,0 262,4 0,0

Anslutningsavgifter 273,8 13,4 0,0 0,0

Investeringsbidrag 17,0 7,2 17,0 7,2

Årets amortering -136,1 -5,6 -25,0 0,0

Återföring/upplösning -142,7 -288,1 -142,7 -128,1

Omklassificering/Elim. -100,1 -28,3 -101,0 2,1

Justering ägd andel förbund -26,4 0,0 0,0 0,0

Utgående långfristiga skulder 5 363,6 5 019,1 1 183,0 1 172,2

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 4943,7 4 647,3 1 000,0 1 025,0

Skuld avtalade gatukostnadsers 0,0 83,2 0,0 83,2

Skuld anslutningsavgifter 236,1 224,7 0,0 0,0

Skuld investeringsbidrag 37,8 22,7 37,8 22,7

Skuld exploateringsersättning 98,7 0,0 98,7 0,0

Övriga skulder 47,2 41,2 46,4 41,4

Summa 5 363,6 5 019,1 1 183,0 1 172,2

Not 19: Kortfristiga skulder

Koncernen Kommunen

2021 2020 2021 2020

Kortfristig del av långfristig skuld till kreditinstitut 0,0 0,0 0,0 0,0

Kortfristig del av långfristig skuld övrigt 51,2 22,8 51,2 22,8

Checkräkningskredit 70,1 127,5 0,0 0,0

Leverantörsskulder 286,2 298,6 175,2 166,4
Moms och punktskatter 12,0 11,0 0,0 0,0
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 146,8 167,1 105,7 125,7

Övriga kortfristiga skulder 54,1 36,4 3,2 2,5

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 768,1 739,0 626,0 609,5

Eliminering koncerninterna kortfr skulder -56,5 -49,3 0,0 0,0

Summa 1 280,8 1 353,0 961,2 926,9
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Not 20: Ansvarsförbindelser

Koncernen Kommunen

2021 2020 2021 2020

Ingående ansvarsförbindelse inkl löneskatt 1 204,7 1 247,3 1 182,8 1 221,2

Ränte- och basbeloppsuppräkning 16,6 29,4 16,3 28,9

Ändring av försäkringstekniska grunder 27,2 -4,8 26,6 -4,7

Nyintjänad pension 1,8 -1,0 1,8 -1,1

Årets utbetalningar -61,4 -60,9 -60,2 -59,5

Övrig post 4,7 5,7 4,1 5,4

Byte av tryggande 0,0 -2,7 0,0 0,0

Förändring av löneskatten -2,7 -8,3 -2,8 -7,5

Utgående ansvarsförbindelse inkl löneskatt 1 190,9 1 204,7 1 168,7 1 182,8

Utredningsgrad % (den andel av av personakterna för 
anställd personal som är uppdaterad med avseende på 
tidigare pensionsgrundande anställning)

99 99 99 99

Pensionåtagande för helägda bolag 1,0 1,5

Övriga ansvarsförbindelser

Borgensåtaganden samt nyttjad koncernkontokredit 104,6 106,1 4 009,5 3758,7

Operationell leasing 56,2 51,5 14,0 12,1

Övriga ansvarsförbindelser 4,3 4,4 4,3 4,4

Summa 165,0 162 4 027,8 3775,2

Summa ansvarsförbindelser 1 355,9 1 366,7 5 197,5 4 959,5

Kalmar kommun har i april 2007 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och regioner som per 2021-12-31 var 
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.  

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördel-
ningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. 
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem 
lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kalmar kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbin-
delse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 
138 kronor och totala tillgångar till 518 679 716 010 kronor. Kalmar kommuns andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 5 189 514 400 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 5 276 223 293 kronor.
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Not 21: Ej likviditetspåverkande poster

Koncernen Kommunen

2021 2020 2021 2020

Reavinster/förluster -149,3 -33,3 26,7 16,4

Förändring finansiell leasing -15,8 -11,2 15,8 10,7

Förändring  anslutningsavgift/gatukostn ers 11,4 13,4 0,0 0,0

Förändringar avsättningar 0,0 -0,8 0,0 0,0

Förändring intresseföretag 7,9 0,0 0,0 0,0

Återföring nedskrivning 0,0 -12,0 0,0 0,0

Övrigt/elimineringar 8,2 22,2 0,0 0,0

Summa -137,7 -21,7 42,5 27,0

Operationella leasingavtal över 3 år

Koncernen Kommunen

2021 2020 2021 2020

Minimileaseavgifter 15,0 15,4 14,0 12,1

med förfall inom 1 år 12,6 10,0 10,1 7,5

med förfall inom 1-5 år 11,1 7,0 3,9 4,6

med förfall senare än 5 år 2,4 3,8 0,0 0,0

Finansiella leasingavtal över 3 år

Koncernen Kommunen

2021 2020 2021 2020

Maskiner och Inventarier

Totala minimileaseavgifter 35,0 29,7 34,9 29,7

Nuvärde minimileaseavgifter 35,0 29,2 34,2 29,2

Därav förfall inom 1 år 11,0 9,1 9,3 9,1

Därav förfall inom 1 - 5år 27,7 20,1 24,9 20,1

Därav förfall senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0
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DRIFTSREDOVISNING

Upplysningar om 
driftredovisningens uppbyggnad 

En driftsredovisning visar hur utfall förhåller 
sig till den budget som fastställts för den lö-
pande verksamheten. Den visar vilka kostna-
der och intäkter som kommunen har fördelat 
per nämnd. 

Driftbudget

Nettoanslag fastställs av kommunfullmäktige 
för varje nämnd. Under året kan fullmäkti-
ge besluta att omdisponera anslag mellan 
nämnderna eller om tilläggsanslag. Med 
utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslu-
tade budget antar nämnder och bolagssty-
relser egna mål och fördelar resurser inom 
den egna verksamheten. Varje facknämnd 
beslutar om den egna internbudgeten och 
verksamhetsplanen senast den 31 decem-
ber. Detta innebär att anslagen ska täcka de 
kostnader som återstår när intäkter i form av 
taxor, avgifter och bidrag inte täcker verk-
samhetens kostnader fullt ut.

Senast den 31 maj ska nämnderna anta ett 
budgetunderlag som innehåller eventuella 
särskilda förslag. Underlaget lämnas till kom-
munstyrelsen inför nästa årsbudgetprocess. 
I budgetunderlaget beskrivs de ekonomiska 
och verksamhetsmässiga utmaningarna un-
der den närmaste treårsperioden. 

Överskott eller underskott mot driftbudget 
regleras mot en resultatutjämningsfond. 
Kommunfullmäktige kan senast i sam-
band med fastställande av årsredovisning 
justera det belopp som ska regleras mot 
resultatutjämningsfonden. 

Bolag och förbund

Delar av kommunens verksamhet bedrivs 
som förbund eller bolag. Den löpande verk-
samheten i kommunens bolag finansieras 
med deras egna försäljningsintäkter samt i 
vissa fall med koncernbidrag och aktieägar-
tillskott från moderbolaget i kommunkoncer-
nen. Förbunden finansieras dels med egna 
försäljningsmedel, dels via skattemedel.  

Upplysning om tillämpade 
internredovisningsprinciper 

Driftsredovisningens intäkter och kostnader 
ska spegla respektive nämnds ekonomiska 
relation till sin omvärld. De andra nämnder-
na är en del av den omvärlden. Skillnaden 
mellan resultaträkningens intäkter och 
kostnader, som bara innehåller kommunex-
terna poster, är att driftsredovisningen även 
innehåller kommun interna poster. Det kan 
exempelvis vara köp och försäljning mellan 
nämnder och verksamheter. Gemensamma 
kostnader som fördelas mellan kommunens 
olika nämnder och verksamheter är framför 
allt: hyreskostnader, transportkostnader, 
underhållskostnader och kost. 

Gemensamma kostnader som fördelas med 
schabloner är exempelvis: kommungemen-
samma ledningskostnader och IT-kostnader.
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Drift – och investeringsredovisningens samband med årsredovisningens 
övriga delar
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Driftsredovisning, organisatorisk indelning

Tabellen ovan redovisar kommunstyrelsen och nämndernas utfall, budget och prognos utifrån organisatorisk indelning.

Tabellen ovan visar utfall, budget och prognos utifrån SCB:s verksamhetsindelning för kommuner.

Driftredovisning, mnkr Intäkter Kostnader 2021

Verksamhet 2021 2020 2021 2020 Netto- 
utfall

Netto-
budget

Budget-
avvikelse

Kommunstyrelsen totalt 315,4 470,6 -1 073,8 -1 232,2 -758,5 -741,4 -17,0
- varav kommunledningskontoret 249,2 287,5 -683,7 -742,1 -434,5 -404,4 -30,1
- varav överförmyndarnämnden 1,4 1,7 -10,7 -11,4 -9,3 -11,2 1,8
- varav exploateringsverksamheten 63,0 181,4 -39,9 -148,3 23,0 13,3 9,8
- varav gymnasieverksamheten 1,8 0,0 -339,5 -330,4 -337,7 -339,2 1,5

Kommunens revisorer 0,0 0,2 -2,4 -2,4 -2,4 -2,7 0,4
Samhällsbyggnadsnämnden 67,7 73,7 -117,0 -119,0 -49,3 -41,2 -8,2
Servicenämnden 605,7 593,5 -842,2 -807,0 -236,5 -237,1 0,7
Kultur- och fritidsnämnden 32,1 30,9 -295,5 -245,3 -263,3 -260,6 -2,7
Utbildningsnämnden 170,9 166,3 -1 301,5 -1 252,7 -1 130,5 -1 146,7 16,2
Omsorgsnämnden 199,3 182,8 -962,7 -925,7 -763,4 -777,2 13,8
Socialnämnden 97,6 96,5 -959,0 -925,1 -861,4 -882,0 20,6
Södermöre kommundelsnämnd 35,4 34,4 -277,3 -264,8 -241,8 -246,3 4,4
Summa nämnderna 1 524,1 1 648,9 -5 831,3 -5 774,3 -4 307,2 -4 335,2 28,0
Finansförvaltningen del av 0,9 1,6 -50,3 -24,1 -49,4 -33,6 -15,7
Jämförelsestörande poster 26,7 16,4 0,0 0,0 26,7 0,0 26,7
Summa före skatteintäkter 1 551,7 1 666,9 -5 881,6 -5 798,4 -4 329,9 -4 368,9 39,0
Skatteintäkter totalt 4 477,7 4 228,5 0,0 0,0 4 477,7 4 443,5 34,2

- varav skatteintäkter 3 476,0 3 268,5 0,0 0,0 3 476,0 3 451,2 24,8
- varav generella statsbidrag  
och kommunal utjämning 1 001,7 960,1 0,0 0,0 1 001,7 992,4 9,4

Finansiella intäker och kostnader 247,0 34,0 -8,4 -10,3 238,6 32,1 206,5
Summan av totala intäkter och  
kostnader enligt resultaträkningen

6 276,4 5 929,4 -5 890,0 -5 808,7 386,4 106,8 279,7

Driftredovisning, mnkr
Verksamhetens 

intäkter
Verksamhetens 

Kostnader
2021

Verksamhet 2021 2020 2021 2020 Netto- 
utfall

Netto-
budget

Budget-
avvikelse

Politisk verksamhet 2,5 2,1 -49,7 -38,9 -47,2 -49,7 2,5 
Infrastruktur, skydd med mera 177,0 112,6 -489,3 -515,4 -312,3 -305,7 -6,6 
Kultur och fritid 35,3 27,3 -316,9 -188,0 -281,7 -270,4 -11,3 
Pedagogisk verksamhet 245,0 224,6 -1 982,3 -1 429,0 -1 737,3 -1 751,5 14,2 
Vård och omsorg 333,5 254,1 -2 056,8 -1 512,1 -1 723,3 -1 761,9 38,7 
Särskilt riktade insatser 88,8 103,3 -124,5 -114,3 -35,7 -36,2 0,5 
Affärsverksamhet 96,8 201,2 -70,8 -67,2 25,9 37,4 -11,4 
Gemensamma verksamheter 545,3 200,5 -740,8 -514,2 -195,5 -197,2 1,7 
Poster ej hänförbara till verksamhe-
ternas intäkter och kostnader

4 981,5 4 297,7 -288,0 -923,6 4 693,5 4 442,0 251,5 

Utfall verksamhetens intäkter och 
kostnader enligt resultaträkningen

6 505,6 5 423,5 -6 119,2 -5 302,8 386,4 106,8 279,7 
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I november 2020 beslutade kommunfull-
mäktige om Verksamhetsplan med budget 
för 2021 och en ekonomisk planering för 
2022–2023. Resultatet för 2021 budgeterades 
då till 44,7 mnkr (mnkr) med utgångspunkt i 
en oförändrad skattesats. Liksom under 2020 
har 2021 till stora delar präglats av corona-
pandemin och dess verkningar.

Under året har de ekonomiska effekterna av 
pandemin prognostiserats löpande i sam-
band med ordinarie ekonomiuppföljningar 
och prognoser. Vid bokslutet har en ny 
bedömning gjorts som visar att den totala 
nettopåverkan 2021 är negativ med cirka 
7 mnkr. Motsvarande bedömning för 2020 
var en positiv påverkan med cirka 47 mnkr. 
Nämndernas samlade påverkan utgör en 
nettokostnad på cirka 66 mnkr.

Höjda generella statsbidrag i jämförelse med 
de bidrag som varit beslutade eller aviserade 
innan pandemins utbrott har medfört ökade 
intäkter med cirka 59 mnkr. Liksom för året 
före beslutade fullmäktige att nämndernas 
negativa budgetavvikelser till följd av pande-
min inte behövde återställas 2021.

Det budgeterade resultatet har under året 
förändrats i flera steg till följd av att fullmäk-
tige bland annat beslutat om resurstillskott i 
nämndernas driftbudgetramar under löpan-
de verksamhetsår. Detta främst för att mot-
verka de negativa effekterna av pandemin.  
Sammantaget har det budgeterade resultatet 
ökat med 62,1 mnkr, från 44,7 mnkr till 106,8 
mnkr vid årets utgång genom följande beslut:

• Kommunstyrelsens driftbudgetram 
tillfördes 5,3 mnkr för stödåtgärder och 
sommarlovsbiljetter till skolungdom.

• Servicenämndens driftbudgetram tillför-
des ytterligare 3 mnkr för enskilda vägar.

• Kultur- och fritidsnämndens driftbud-
getram har tillförts medel för att öka 
stödet till föreningslivet under pandemin 
samt för investeringsbidrag till föreningar 
och sommarlovsaktiviteter. Samlat har 
stöden minskat det budgeterade resultatet 
med 45,3 mnkr.

• Prognosen för de samlade intäkterna från 
skatt, utjämning och generella statsbidrag 
har under året successivt blivit alltmer 
positiv. Efter den stora nedgången i 
svensk ekonomi våren 2020, till följd av 
coronapandemin, har återhämtningstak-
ten varit snabbare än vad prognoserna 
hösten 2020 förutspådde. Prognoserna låg 
till grund för budget 2021 och de samlade 
intäkterna budgeterades upp med 115,7 
mnkr under hösten. Det motsvarade den 
då aktuella nivån i skatteunderlagsprog-
nosen från SKR (Sveriges kommuner och 
regioner) per augusti 2021.

Summa nämnderna

Nämndernas samlade budgetavvikelse är ett 
överskott jämfört med beslutad budget på 
28,0 mnkr. I föregående års bokslut avvek 
nämnderna från budgeten med +5,2 mnkr. 
När effekterna av pandemin undantas har 
nämnderna under året en god budgetföljsam-
het, med ett bedömt utfall i linje med budget 
eller med överskott. Kommunstyrelsen har 
en negativ avvikelse med -17,0 mnkr vars 
främsta orsak är att avsättningar för att 
hantera äldre miljöskulder har gjorts. De tre 
stora nämnderna utbildningsnämnden, so-
cialnämnden och omsorgsnämnden gör alla 
överskott gentemot budgeten. 

Finansförvaltningen och 
jämförelsestörande poster

Finansförvaltningen innehåller de centralt 
budgeterade kostnadsposterna. Samlat gav 
de en negativ budgetavvikelse med 15,7 
mnkr där de största avvikelserna utgörs av 
att

• pensionskostnaderna gav en negativ avvi-
kelse med 21,2 mnkr

• anslaget för hyres- och kapitaltjänstkost-
nadsökningar gav en positiv avvikelse 
med 11,9 mnkr 

• avstämningen av resursfördelningssyste-
men i slutet av året gav en positiv avvikel-
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se med 10,8 mnkr 
• anslaget för löneökningar gav en negativ 

avvikelse med 6,4 mnkr.
Realisationsvinster på sålda anläggnings-
tillgångar uppgår till 26,7 mnkr, vilket i sin 
helhet utgör en positiv budgetavvikelse och 
redovisas som en jämförelsestörande post.

Skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning

Skatteintäkterna har periodiserats i en-
lighet med RKR:s (Rådet för Kommunal 
Redovisning) rekommendationer. Det 
innebär att i bokslutet för 2021 resultat förs 
korrigeringsposten för slutavräkningen 2020 
och den preliminära slutavräkningen för 
2021. Korrigeringsposten för slutavräkningen 
2020 uppgår till 165 kr per invånare, totalt 
11,5 mnkr. Den preliminära slutavräkningen 
för 2021 uppgår till 1 143 kr per invånare, 
totalt 80,4 mnkr.

Efter den stora nedgången i svensk ekonomi 
våren 2020, till följd av coronapandemin, 
har återhämtningstakten varit snabbare än 
vad prognoserna hösten 2020 förutspådde. 
Prognoserna låg till grund för budget 2021 
och sammantaget avviker skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning mot slut-
lig budget positivt med 34,2 mnkr och mot 
ursprunglig budget med 149,9 mnkr.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster utgörs av realisa-
tionsvinster på sålda anläggningstillgångar, 
i huvudsak fastigheter och fordon. Posten 
uppgår till 26,7 mnkr, vilket i sin helhet utgör 
en positiv budgetavvikelse.

Finansiella intäkter och kostnader

De samlade finansiella intäkterna och 
kostnaderna uppgår till en nettointäkt om 
238,6 mnkr, vilket är 206,5 mnkr högre än 
budgeterat. 

Finansiella intäkter uppgår till 247,0 mnkr 
vilket är 199,8 mnkr högre än budgeterat.  
Den huvudsakliga avvikelsen är en extra 
utdelning från Kalmar Kommunbolag om 200 
mnkr med anledning av KIFAB:s fastighets-
försäljningar under året, samt förberedande 
åtgärder inom ramen för den pågående 
försäljningsprocessen av KIFAB. 

Finansiella kostnader uppgår till 8,4 mnkr, en 
positiv avvikelse mot budget med 6,7 mnkr, 
främst beroende på lägre räntekostnader än 
budgeterat.

Årets resultat

Sammantaget innebär utfallet enligt ovan ett 
resultat för året som uppgår till 386,4 mnkr. 
Det är 279,7 mnkr högre än det slutliga bud-
geterade resultatet på 106,8 mnkr. I 2020 års 
bokslut avvek årets resultat mot budget med 
+110,8 mnkr och uppgick till 120,7 mnkr.
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INVESTERINGSREDOVISNING

Upplysning om investeringsredovisningens uppbyggnad

Kommunens investeringsredovisning 
hanteras separat i ekonomisystemet 
och ingår inte i kommunens resultat. 
Investeringsprojekten identifieras med en 
särskild projektkod (0000–4999) och ak-
tiveras som anläggningstillgång vid fär-
digställandet. För pågående projekt görs 
löpande genomgång av beräknad tidpunkt 
för aktivering. Investeringsprojekten skiljs 
också åt för att hanteras utifrån om kapital-
tjänstkostnader ska kompenseras eller inte. 
Investeringsredovisningens utgifter består 
av kommunexterna utgifter, utgifter för 
egen personals timkostnader och interna 
maskinkostnader.

Varje nämnd har en egen investeringsbudget 
för löpande investeringar som exempelvis 
inventarier. Servicenämnden ansvarar för 
inköp inom transport och kommunstyrelsen 
för inköp inom IT. Dessa anläggningar hyrs 
sedan ut till verksamheterna och de kom-
munala bolagen. Servicenämnden ansvarar 
också för investeringar som avser underhåll 
för fastigheter och infrastruktur, som tidigare 
hanterades inom nämndens driftsbudget. 
Kapitaltjänstkostnader (avskrivning och 

internränta) genererade av dessa investe-
ringar kompenseras inte utan respektive 
nämnd ansvarar för att det finns utrymme 
i investeringsbudget för investeringsutgift 
och i driftsbudget för kapitaltjänstkostna-
den. Detta gäller också för investeringar som 
till exempel utförs i lokaler som hyrs ut till 
extern part och för investeringar som ingår i 
exploateringsverksamheten.

I budgetprocessen skapas utrymme för kom-
pensationer avseende kostnader drivna av 
egna investeringar. Detta utrymme skapas i 
centrala anslag baserat på interna hyror som 
ger rätt till kompensation. Endast netto-
kostnadsökningen kompenseras. Anslagets 
storlek utgår ifrån investeringsbudgeten och 
innefattar också kompensation för drift enligt 
resurstilldelningssystemet. Till exempel kom-
penseras servicenämnden för drift av ytor 
som tillkommer för gator, vägar, parker med 
mera enligt en fastställd prislista. Justering av 
driftsanslag görs också för ytor som minskar.
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Investeringar kommunkoncernen

Kommunkoncernens investeringar upp-
går 2021 till 1 151,1 mnkr av budgeterade 
1 367,5 mnkr och därmed ett underskri-
dande av budgeten med 216,4 mnkr. 
Genomförandegraden, det vill säga utfall 
i förhållande till budget, visar för helåret 
på 84,2 procent. I tabellen investerings-
redovisning kommunkoncernen redovi-
sas utfallen netto, det vill säga inklusive 
investeringsbidrag. 

Kommunen står för den största andelen av 
koncernens totala investeringar med 601,1 
mnkr, som motsvarar 52,2 procent. Tätt 
därefter följer de kommunala bolagen med 
538,2 mnkr, som motsvarar 46,8 procent av 
koncernens totala investeringar. Den positiva 
avvikelsen mot budget återfinns främst på 

de kommunala bolagen, där Kalmarhem och 
Kalmar Vatten har tidsförskjutningar i några 
större projekt och förändring av projekt.  
Även kommunen har en positiv budgetavvi-
kelse som också beror på tidsförskjutningar i 
projekt. 

Både de kommunala bolagen och kommunen 
befinner sig i en intensiv investeringsperi-
od, med stora planerade investeringar. De 
planerade investeringarna är särskilt stora 
inom VA (vatten och avlopp), men behoven 
är också stora inom välfärd och infrastruk-
tur. Investeringarna är en följd av att Kalmar 
växer, men beror också på att gamla, uttjänta 
anläggningar behöver renoveras eller ersättas 
med nya.

Investeringsredovisning 
bolagen, mnkr

Utgifter sedan  
projektens start* (mnkr)

Varav årets investeringar

Bolag
Total-

budget
Ack utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

Kalmarhem AB 1 407,5 1 108,1 299,4 240,0 177,7 62,3 62,3 
KIFAB i Kalmar AB 460,5 178,1 282,4 23,5 10,7 12,8 12,8 
HB Telemarken i Kalmar 370,0 359,8 10,2 92,6 81,6 11,0 11,0 
Kalmar Vatten AB 614,7 283,0 331,7 316,8 253,6 63,2 63,2 

Kalmar Hamn AB 19,2 13,4 5,8 19,2 13,4 5,8 5,8 

Destination Kalmar AB 2,4 1,0 1,4 2,4 1,0 1,4 1,4 
Växtplats i Kalmar AB 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,1 -0,1 -0,1 
Summa 2 874,3 1 943,5 930,8 694,5 538,2 156,3 156,3 
*Avser större projekt med totalbudget och utfall fördelad över flera år

Investeringsredovisning, mnkr
kommunkoncernen

Totala investeringar (mnkr)
Koncernens andel av totala 

investeringar

Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

Kalmar kommun 660,0 601,1 58,9 660,0 601,1 58,9 
Kommunala bolagen 694,5 538,2 156,3 694,5 538,2 156,3 
Kalmarsunds gymnasieförbund 10,0 7,8 2,2 6,9 5,4 1,5 
Kretslopp sydost 16,4 17,4 -1,0 6,1 6,4 -0,4 
TOTALT Investeringar 1 380,9 1 164,5 216,4 1 367,5 1 151,1 216,3 
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De kommunala bolagens investeringar 
uppgår 2021 totalt till 538,2 mnkr (inklusive 
investeringsbidrag) av budgeterade 694,5 
mnkr, vilket är ett underskridande av bud-
geten med 156,3 mnkr och en genomförande-
grad på 77,5 procent. 

Tabellen investeringsredovisning redovisar 
totalbudget och ackumulerat utfall från pro-
jektstart till och med december 2021 för större 
projekt, med totalbudget och utfall fördelad 
över flera år, medan budget och utfall 2021 
visar det enskilda året. 

Kalmarhems investeringar är 62,3 mnkr lägre 
än budget och beror främst på att bolaget er-
hållit statligt stöd om 45,5 mnkr. Under 2021 
har inga nya bostäder färdigställts, men sett 
över tid har uppdraget om att i snitt bygga 75 
bostäder per år under en 10-årsperiod upp-
fyllts med god marginal då det har tillförts 
i snitt 93 bostäder per år sedan 2016. Totalt 
har två områden med nybyggnation varit i 
gång under året som totalt kommer resulte-
ra i 146 nya bostäder. Dessa beräknas vara 
inflyttningsklara under våren 2022 och avser 
Tumlaren med 86 bostäder, samt Hemvärnet, 
ett omsorgsboende med 60 bostäder. 
Underhåll av Kalmarhems fastigheter är stän-
digt i fokus och under året har arbetet fortsatt 
med att förbättra och effektivisera verksam-
heten. Flera åtgärder har genomförts under 
året: tak-, fasad- och fönsterrenoveringar, 
invändigt underhåll i tvättstugor, ytskikt i 
kök och badrum, åtgärder i utemiljön i flera 
områden och utbyte av passersystem.  

Årets investeringar för KIFAB i Kalmar AB 
är 12,8 mnkr lägre än budget, vilket främst 
beror på projekt som ej påbörjats på grund 
av den planerade försäljningen av bolaget. 
Större ombyggnadsprojekt har genomförts i 
fastigheterna Plåten 10 och Norrgård 1. 

HB Telemarkens investeringar blev 11,0 mnkr 
lägre än budgeterat och kan hänföras till 
lägre kostnader för projektet Tallhagsskolan. 
I projektet Tallhagsskolan har fastigheten 
Telemarken 1, som tidigare varit uthyrd 
till Linnéuniversitetet och till Restaurang 

Brofästet Hotell & Konferens, nu byggts om 
till särskola, grundskola och träningssärskola. 
Utöver detta har också ett tidigare hotellhus 
byggts om till studentbostäder och en för-
skola med åtta avdelningar. Omvandlingen 
av fastigheten är nu helt färdigställd, med 
undantag för cirka 700 kvadratmeter som ska 
färdigställas för inflyttning i juni 2023. 

Kalmar Vattens investeringar är 63,2 
mnkr lägre jämfört med budget och be-
ror främst på att investeringen avseende 
Kalmarsundsverket blivit framskjutet, men 
även att andra projekt inom vattenverksam-
heten blivit senarelagda. När det gäller VA-
förnyelse i ledningsnät har man haft högre 
framdrift än budgeterat och förnyelsetakten 
är nu 73 år. Även VA-utbyggnad avseende 
exploateringar har haft större omfattning än 
planerat.

Årets investeringar för Kalmar Hamn är 5,8 
mnkr lägre än budget, vilket bland annat 
beror på lägre kostnad vid inköp av en ny 
kran, samt att bolaget avvaktat med inköp av 
oljeledning. 

Investeringarna i Destination Kalmar är 1,4 
mnkr lägre än budget, vilket främst beror på 
att ytterligare planerade investeringar i slotts-
restaurangen inte genomfördes. Växtplats i 
Kalmar har under året investerat i ett system 
för lagerhantering. 

I enlighet med bolagens bolagsordningar 
beslutar Kommunstyrelsen om specifik inves-
teringsram för respektive bolag när det gäller 
köp/försäljning, ny-/till- och ombyggnad 
över 100–500 gånger prisbasbeloppet.
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Investeringar kommunen

Kommunens investeringar uppgår 2021 till 
601,1 mnkr (inklusive investeringsbidrag) 
av budgeterade 660,0 mnkr och underskri-
der därmed budgeten med 58,9 mnkr.  Den 
positiva avvikelsen mot budgeten återfinns 
främst på projekt inom fastighet och infra-
struktur och beror till största del på tidsför-
skjutningar i projekt. Genomförandegraden, 
det vill säga årets utfall i förhållande till bud-
get, är för året 91,1 procent. Föregående år 
uppgick kommunens investeringar till 517,0 

mnkr (inklusive investeringsbidrag) vilket 
motsvarar en förbrukning på 80,6 procent av 
budgeten på 641,7. 

Utfallet på 601,1 mnkr inkluderar även under 
året inkomna investeringsbidrag om totalt 
17 mnkr. Investeringsbidragen avser 1,5 
mnkr från Trafikverket för stadsmiljöprojekt, 
1,0 mnkr från Länsstyrelsen gällande mur-
verksrenovering och 14,4 mnkr från Post- 
och telestyrelsen avseende statligt stöd för 

Investeringsredovisning kommunen, mnkr

Budget Utfall
Budget-

avvikelse
Kommunstyrelsen  551,1 482,2 68,9 
Inventarier kommunledningskontoret inkl brandkåren 3,7 2,4 1,3 

IT-verksamhet, utbyte befintliga servrar 1,5 1,2 0,3 

IT-verksamhet, accessnät centralt ägande 5,0 2,3 2,7 

IT-verksamhet, dator som tjänst 9,5 10,8 -1,3 

Investeringar för Kalmar Hamn AB 4,5 17,9 -13,4 

Markförsörjning 3,0 54,3 -51,3 

Övriga räntabla (ej ramjusterande) investeringar 72,8 28,8 44,0 

Ramanslag för fastighet och infrastruktur 397,3 317,5 79,8 

Exploateringsverksamheten 53,8 47,1 6,7 

Servicenämnden 76,7 63,0 13,7 
Övriga investeringar (inventarier etc) 2,1 0,1 2,0 
Planerat underhåll 44,0 42,4 1,6 
Fordon, maskiner (räntabla/ej ramjusterande) 30,6 20,5 10,1 

Omsorgsnämnden 13,0 9,9 3,1 
Inventarier 3,0 2,9 0,1 
HSL-specialhjälpmedel 0,5 0,1 0,4 
Inventarier till nya äldreboenden (ramjusterande) 9,5 6,9 2,6 

Södermöre kommundelsnämnd 5,1 1,4 3,7 
Hjälpmedel, bibliotek, nybyggnad (ramjusterande) 3,2 0,3 2,9 
Inventarier 1,9 1,1 0,8 

Samhällsbyggnadsnämnden (inventarier) 1,1 1,1 0,0 
Kultur- och fritidsnämnden (inventarier) 4,0 4,7 -0,7 
Utbildningsnämnden (inventarier) 7,6 37,7 -30,1 
Socialnämnden (inventarier) 1,4 1,1 0,3 

TOTALT Investeringar kommunen 660,0 601,1 58,9 
Varav räntabla/ej ramjusterande och exploatering 250,0 276,5 -26,5 
TOTALT Ramjusterande Investeringar kommunen 410,0 324,6 85,4 
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utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. Sedan 
tidigare år finns skuldbokförda investerings-
bidrag som under året lösts upp/återförts till 
resultatet med totalt 1,8 mnkr. 

Den positiva avvikelsen mot budget för 
Kommunstyrelsen återfinns främst inom 
fastighet och beror huvudsakligen på tids-
förskjutningar i några av de större projekten. 
Posten markförsörjning visar på en negativ 
avvikelse mot budget och beror på förvärv av 
fastigheter. Kommunen har bland annat för-
värvat fastigheterna Korsgården 1:3 och Rev 
4:24 (Revsudden), Skärbrädan 3 (Lindsdal), 
samt del av Västerslät 18:1 och 13:1 (Fjölebro). 
Dessa förvärv genererar inte några avskriv-
ningskostnader då mark är en tillgång som 
inte anses minska i värde. Investeringarna i 
Kalmar hamn avser bland annat akuta kaj-
reparationer och högre utgifter än beräknat 
för utfyllnaden av Tjärhovsbågen. Faktiska 
kapitalkostnader som uppstår utifrån dessa 
investeringar debiteras Kalmar Hamn.  

Servicenämndens investeringar har en positiv 
avvikelse mot budgeten och återfinns främst 
inom transport- och leasingverksamheten 
och dess inköp av fordon/maskiner, som 
till största del beror på leveransförseningar. 
Omsorgsnämndens positiva budgetavvikel-
se beror i huvudsak på att investeringarna i 
samband med renoveringen av S:t Kristoffers 
väg blivit lägre än beräknat. Södermöre kom-
mundelsnämnd redovisar också en positiv 
budgetavvikelse, som bland annat beror på 
att tillbyggnaden av Ljungbyholms förskola 
har blivit framflyttad och därmed de planera-
de inventarieinköpen. Utbildningsnämnden 
redovisar en stor negativ avvikelse mot 
budgeten, som främst beror på investeringar 
i nya Tallhagsskolan, Gröndalsskolan och 
del av Lindöskolan, avseende bland annat 
möbler, utrustning till specialsalar och IT. De 
ökade kapitalkostnaderna kommande år, till 
följd av dessa investeringar, kompenseras 
inte utan ska hanteras inom utbildnings-
nämndens befintliga driftsram.
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Kommunens investeringar presenteras också 
i tabell som visar hur projekt fördelas mellan 
färdigställda projekt och pågående projekt, 
för projekt inom fastighet, infrastruktur och 
exploateringsverksamheten. För dessa pro-
jekt finns uppgift om totalbudget och acku-
mulerat utfall från projektstart till och med 
2021, medan budget och utfall 2021 visar det 
enskilda året. Lokalkategorin ”förskole- och 
skollokaler” redovisar för det enskilda året 
en negativ avvikelse, men sett till kategorins 

totala period och ackumulerade utfall visar 
den på en positiv avvikelse mot budget. 
Övriga investeringar, som till exempel nämn-
dernas egna investeringar, bedöms per sista 
december till största del vara färdigställda. 
Dessa investeringar redovisas enbart för 
enskilt år då det rör sig om mindre investe-
ringar och kortare tidsperioder. 

Kommunen har en omfattande investe-
ringsverksamhet och under året påbörjas, 

Investeringsredovisning kommunen, mnkr 
 

Utgifter sedan  
projektens start *)

Varav årets  
investeringar (mnkr)

Färdigställda projekt 
Pågående projekt   

Total-
budget

Ack utfall
Avvikelse

total 
budget

Budget Utfall
Budget-

avvikelse

FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT
Kommunstyrelsen 715,6 669,2 46,3 188,0 227,9 -39,9 
Fastighet och infrastruktur 694,7 649,7 45,0 159,0 137,6 21,4 

Förskole- och skollokaler 395,3 382,9 12,5 15,2 22,0 -6,8 
Fritidslokaler 119,6 98,4 21,2 25,1 20,9 4,2 
Övriga lokaler 27,1 22,8 4,3 13,8 8,4 5,3 
Infrastruktur, gator, gång- och cykelväg etc 84,1 78,1 6,0 54,1 51,7 2,4 
Infrastruktur, övrigt 68,6 67,6 1,0 50,7 34,5 16,2 

Övriga investeringar 27,2 88,9 -61,7 

Exploateringsverksamheten 20,9 19,6 1,3 1,8 1,5 0,3 

Servicenämnden 76,7 63,0 13,7 
Omsorgsnämnden 13,0 9,9 3,1 
Södermöre kommundelsnämnd 5,1 1,4 3,7 
Samhällsbyggnadsnämnden 1,1 1,1 0,0 
Kultur- och fritidsnämnden 4,0 4,7 -0,7 
Utbildningsnämnden 7,6 37,7 -30,1 
Socialnämnden 1,4 1,1 0,3 

PÅGÅENDE PROJEKT 
Kommunstyrelsen 1 174,9 588,8 586,0 363,1 254,3 108,8 
Fastighet och infrastruktur 951,2 384,9 566,4 311,1 208,7 102,5 

Förskole- och skollokaler 361,4 86,1 275,3 110,1 78,4 31,6 

Fritidslokaler 381,0 193,9 187,1 167,8 114,5 53,3 
Övriga lokaler 35,2 5,4 29,9 3,5 1,1 2,4 

Infrastruktur, gator, gång- och cykelväg etc 61,6 9,5 52,1 19,4 6,9 12,4 

Infrastruktur, övrigt 112,0 89,9 22,1 10,4 7,7 2,7 

Exploateringsverksamheten 223,7 204,0 19,7 52,0 45,7 6,3 

TOTALT Investeringar kommunen 1 890,4 1 258,1 632,4 660,0 601,1 58,9 

*) Avser större projekt med totalbudget och utfall fördelad över flera år
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pågår och färdigställs många olika investe-
ringsprojekt. Totalt under året har drygt 200 
investeringsprojekt pågått inom fastighet 
och infrastruktur. Några av de större projek-
ten och projekt som färdigställts under året 
beskrivs nedan. 

I oktober färdigställdes den nya ishallen. 
Arenan har dimensionerats enligt Svenska 
Hockeyförbundets krav för allsvensk stan-
dard med bland annat en publikkapacitet på 
2 500 personer. 

Den nya sporthallen vid Tallhagsskolan 
har färdigställts och här har också byggts 
bullerskärm längs med Ängöleden och 
Gröndalsvägen, samt en gång- och cykelväg 
längs Gröndalsvägen. 

En omfattande renovering av hela 
Kalmarsundskolan har påbörjats under 
året och beräknas vara klar juni 2023. På 
Kalmarsundsskolan har även omkläd-
ningsrummen i idrottshallen renoverats. 
I Rinkabyholm pågår byggandet av nya 
Bågskytteskolan, som är en skolbyggnad 
för årskurs 4–6 med tillhörande byggnad 
för matsal och tillagningskök. Detta bygge 
beräknas stå klart under 2022. I Lindsdal 
färdigställdes under året den nya förskolan 
Milstenen med tillhörande parkering.  

Tillgänglighetsanpassningar har utförts på 
Funkaboskolan och Rocknebyskolan. På 
Oxhagsskolan har omfattande renoveringar 
genomförts i kök, matsal och utbildningslo-
kaler. I Påryd har skolan fått åtta klassrum 
renoverade. 

Kommunen har beviljats medfinansiering 
från Trafikverket (Stadsmiljöavtalet) för att 
åtgärda fem så kallade ”felande länkar” avse-
ende gång- och cykelvägar. Under hösten har 
två av dessa ”felande länkar” åtgärdats på 
Falkenbergsvägen och Stagneliusgatan. 

I Skansparken färdigställdes under våren 
den första etappen av rosenträdgården med 
grusgångar, planteringar och sittplatser, 
samt belysning utmed grusgångar och i 

parken. I Djurängens nya bostadsområde, vid 
”Hansabron”, har en ny lekpark med aktivi-
teter för barn i olika åldrar och olika fysiska 
förutsättningar färdigställts. I lekparken finns 
också grillplats med bänkar och belysning. 

Under året har Tullhamnskajen renoverats 
och kommer även inkludera en ny mötes-
plats, som beräknas färdigställas under våren 
2022. Renoveringen av Jordbroporten och 
delar av södra muren färdigställdes i början 
av juli. 

Korsningen Norra vägen – Tyska vägen 
har delvis byggts om för att förbättra flö-
det i korsningen. Ny belysning och ny 
stensatt trottoar har utförts på Larmgatan, 
som även blivit tillgänglighetsanpassad. På 
Kaggensgatan (delen Strömgatan - Södra 
Kanalgatan) har återställning av stensatt 
trottoar med inslag av stenhällar utförts för 
ökad tillgänglighet. På Lindövägen (kvarte-
ret Spiggen) har en parkering färdigställts 
under året och i samband med det har även 
trafiksäkerhetsåtgärder genomförts på 
Rådmansgatan. 

På Skälby har lekplatsen, vägen ner mot 
utegymmet, samt den så kallade cirkusplat-
sen vid stora ladan försetts med ny gatu- och 
parkbelysning. Syftet är att öka den upplevda 
tryggheten samt öka möjligheten att använ-
da lekplatsen även när det är mörkt. En ny 
separerad gång- och cykelväg och utbyggnad 
av ett extra körfält har byggts på Stensö vid 
entrén till Stensö camping. 

En sträcka mellan pulkabacken i Norrliden 
till badplatsen har fått ny belysning, vilket 
är en sträcka som det tidigare inkommit 
medborgarförslag och synpunkter på. I 
Hansaområdet har rondellerna färdigställts 
med bland annat cortenstål i olika former, 
sedummatta, trädplantering, perennplante-
ring, belysning med mera.  På en av rondel-
lerna finns insekter skapade av återvunnet 
material från bilskroten. 

Kommunen har under året sett över kajer, 
strandskoningar, murar och pirer. Det ena 
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pirhuvudet vid Stensö fiskehamn har åtgär-
dats under året och vid Elevatorkajen har en 
del av kajen rustats upp. Även broarna håller 
på att ses över och under året har gång- och 
cykelbron över Södra vägen renoverats, lik-
som Jutebron. 

I området Karlssons äng är alla gator nu 
öppna för allmänheten och endast toppasfal-
tering återstår. Projektering och byggnation 
pågår i olika etapper i Snurrom och under 
året har bland annat en lekplats och ett entré-
torg med sittplatser färdigställts. I Fjölebro 
är en ny- och ombyggnation av gator för 
kommande exploatering färdigställd. Utmed 
E22 byggs bullervallar för att skydda den 
nya bebyggelsen i Fjölebro. Bullervallarna 
byggs huvudsakligen av överskottsmassor 
från andra projekt vilket sparar både natur-
resurser och pengar. I södra Ljungbyholm 
har infrastrukturen utökats med nya belysta 
gator, gång- och cykelvägar.  Här har också 
park- och naturområden skapats.  

Rockneby motionsspår har fått ny belysning 
och en del av motionsspåret är omgjord. I 
Rockneby har också en tillgänglighetsanpas-
sad lekplats och ett utegym färdigställts. Vid 
isrinken i Rockneby har även en hinderbana 
byggts. Grillplatsen på samma plats har 
rustats upp och fått förbättrad tillgänglig-
het. Platsen har även kompletterats med ny 
belysning. 

Vid Ekö badplats har den gamla toalettbygg-
naden rivits och ersatts med en ny tillgänglig-
hetsanpassad toalettbyggnad. Det har också 
anlagts en grusad gång fram till byggnaden. 
I Påryd har badet fått en ny bassäng av 
stål.  I Påryd har också torget färdigställts 
med bland annat grusgångar, sittplatser och 
planteringar.  

Kommunens utbyggnad av kanalisation för 
fiber på landsbygden avslutades under 2021. 
Projektet fortsätter under kommande år då 
kommunen beviljats bredbandsstöd för för-
beredande av anslutning av ytterligare cirka 
300 hushåll. 

Grönytor runt om i Kalmar utvecklas genom 
plantering av fruktträd, bärbuskar och ängs-
sådd. Projektet delfinansieras med statliga 
medel via en satsning för att gynna polline-
rande insekter, ett så kallat LONA-projekt. 
Två fruktlundar anlades under våren 2021, en 
i norra Kalmar och en i södra. Under hösten 
har byggnationen fortsatt med ytterligare två 
fruktlundar. Totalt ska nio fruktlundar anläg-
gas till och med 2022. 

Förutom nya investeringsprojekt så har också 
ett flertal reinvesteringar genomförts, framför 
allt för belysning och beläggning på gator och 
gång- och cykelvägar.
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UPPFÖLJNING VERKSAMHETSPLAN
I avsnittet Uppföljning verksamhetsplan 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 gente-
mot utgångsläget.

Målet är uppnått. Målet är inte uppnått ännu. 
Trenden är positiv eller går i 

rätt riktning.

Målet är inte uppnått. 
Trenden är negativ. 

Utvecklingen är oförändrad 
eller går i fel riktning.

Måluppfyllelse följs upp med följande möjliga utfall:
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Fokusområde - ordning och reda i ekonomin

Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett 
verksamhetsperspektiv.

Kommentar:
För en kommun innebär ordning och reda 
i ekonomin bland annat att man uppfyller 
kommunallagens krav på ekonomisk ba-
lans och god ekonomisk hushållning. Det så 
kallade balanskravet innebär att intäkterna 
alltid ska överstiga kostnaderna. En ekonomi 
i balans samt en väl fungerande uppföljning 
samt utvärdering av ekonomi och verksam-
het 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 på ett 
inflationssäkert sätt tryggar ekonomin på 
kort och lång sikt och att värdet på kom-
munens tillgångar inte urholkas. Begreppet 
god ekonomisk hushållning har två per-
spektiv; ett finansiellt perspektiv och ett 
verksamhetsperspektiv.

Det finansiella perspektivet
Det finansiella perspektivet innebär bland 
annat att varje generation själv ska bära kost-
naderna för den välfärd som den konsume-
rar. Kommande generationer ska inte behöva 
betala för det som en tidigare generation har 
förbrukat. Kommunen ska ange en ambi-
tionsnivå för den egna finansiella utveckling-
en och ställningen i form av finansiella mål. 
För det finansiella perspektivet har kom-
munfullmäktige i budget 2021 satt tre mål; 
nettokostnadsandelen självfinansiering av in-
vesteringar samt eget kapital per invånare på 
koncernnivå. Målen uttrycks som ett genom-
snitt över en rullande femårsperiod för att 
dämpa effekten av uppgångar och nedgångar 
under ett enskilt år på grund av exempelvis 
snabba konjunktursvängningar.

En tumregel hos Sveriges kommuner som 
helhet är att resultatet bör uppgå till minst 
två procent av de samlade intäkterna från 
skatt, generella statsbidrag och kommunal 
utjämning för att god ekonomisk hushåll-
ning ska anses uppnådd. Bedömningen är 
att sektorn kommer få svårt att uppnå denna 
resultatnivå de närmaste åren. Dels handlar 
det om utmaningar i form av demografiska 
förändringar med allt större andelar yngre 
och äldre i befolkningen, dels handlar det om 
stora investeringsbehov. Kalmar är en bland 
andra kommuner som därför justerat ned 
målsättningen till en procent.

Samma förhållande gäller kring målet om 
självfinansiering. Det långsiktiga målet är att 
investeringar fullt ut finansieras med egna 
medel. I det kortare perspektivet är dock 
behovet av investeringar så pass stort att det 
kan motivera en lägre självfinansieringsgrad. 
Det beror på ökande befolkning och behovet 
att ersätta äldre anläggningar. Det nu gällan-
de 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 resur-
ser, prestationer, resultat och effekter. För 
verksamhetsperspektivet har kommunfull-
mäktige 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 anses vara ett 
mått på organisationens förmåga att anpassa 
verksamheten efter ledningens beslut, givna 
ramar och ändrade förutsättningar.
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Långsiktigt mål - Eget kapital
Kommunkoncernens eget kapital, uttryckt i kronor per invånare och 
i fasta priser, ska över tid öka.

Kommentar
Syftet med målet är att långsiktigt säkerställa att det samlade förmö-
genhetsvärdet i kommunkoncernen inte urholkas. Det kan ses som 
en nedre gräns för resultatet på koncernnivå över tid, eftersom det 
egna kapitalet påverkas av resultatet. Motsvarande finns lagstadgat 
på kommunnivå genom balanskravet. Genom att uttrycka målet i 
fasta priser och per invånare skyddas det egna kapitalet mot urholk-
ning av såväl en växande befolkning som av inflation. 
 
Kommunkoncernens eget kapital utslaget per invånare är vid 
2021 års utgång 51 721 kronor i löpande priser och 50 608 kronor i 
föregående års prisnivå. Det är en ökning med 3 914 kronor, vilket 
motsvarar 8,4 procent. Därmed är målet uppnått. 
 
Värdet har justerats för en bedömd inflation 2021 enligt förändring-
en av Konsumentprisindex med 2,2 procent (SKR cirkulär 22:06) och 
en ökning av antalet invånare i kommunen med 999 personer.

Långsiktigt mål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Kommunkoncernens alla verksamheter ska bedrivas på ett ända-
målsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Kommentar

• På kommunövergripande nivå används tre mätningar som 
grund för att uttala sig om verksamheternas samlade ändamål-
senlighet och kostnadseffektivitet. Därutöver arbetar nämnder-
na med egna modeller som ger förutsättningar för att uttala sig 
om måluppfyllelsen och kunna påvisa graden av ändamålsen-
lighet och kostnadseffektivitet i verksamheten. 
 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK): Syftet med jämförel-
sestudien KKiK är att bidra med en bild av en kommuns ända-
målsenlighet och kostnadseffektivitet. Metoden är att jämföra 
deltagande kommuners värden och rangordna resultaten. I 
mätningen 2019 deltog 260 av landets 290 kommuner. Mätning-
en omfattar ett fyrtiotal nyckeltal som redovisas under perspek-
tiven

• barn och unga
• stöd och omsorg
• 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
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• röd om man tillhör de sämsta 25 procenten. 

Uppföljningen finns beskriven under rubriken Jämförelse med  
andra kommuner.

• Nettokostnadsavvikelsen: En jämförelse mellan verksamhe-
ternas referenskostnad och verkliga kostnad. Referenskostnad 
används för olika verksamheter i kostnadsutjämningen och 
är den beräknade kostnad som kommunen skulle ha om man 
bedrev verksamheten på en genomsnittlig nivå. Det som mäts är 
ambitioner och effektivitet och det tas även hänsyn till kommu-
nens struktur (demografi, med mera). Nettokostnadsavvikelse 
mäts för verksamheterna förskola, grundskola, gymnasieskola, 
individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg och motsvarar 
cirka två tredjedelar av kommunens verksamhet mätt i netto-
kostnader. Uppföljningen finns beskriven under rubriken Netto-
kostnadsavvikelse.

• Jämföraren: Rådet för främjande av Kommunala Analysers 
(RKA) presentation i kommun- och regiondatabasen (kolada.
se). Jämförarens ansats är att ge en bild av förhållandet mellan 
insatta resurser (kostnader) och kvalitet (objektiv och subjek-
tiv) 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 under rubriken Jäm-
förelse med andra kommuner.

 
Under 2021 har det inte tillkommit några mätningar som ger anled-
ning att ändra bedömningen från den föregående uppföljningen. 
Den samlade bedömningen är fortfarande att verksamheterna över 
tid rör sig mot en allt högre grad av ändamålsenlighet och kostnads-
effektivitet utifrån de politiska beslut och prioriteringar som styr 
resurstilldelningen.

Mål 2021 - Nettokostnadsandel
Begränsa nettokostnaderna för kommunen till högst 99 procent 
av skatteintäkter och kommunal utjämning över en rullande 
femårsperiod.

Kommentar
Nettokostnadsandelen innebär nettokostnaderna som andel av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal utjämning. År 
2021 blev nettokostnadsandelen 91,4 procent. Över den rullande 
femårsperioden 2017–2021 blev utfallet 95,9 procent. Därmed är 
målet uppnått.

årsredovisning_2021_korrigerad.indd   110årsredovisning_2021_korrigerad.indd   110 2022-04-08   18:35:582022-04-08   18:35:58



111

Mål 2021 - Självfinansieringsgrad
Kommunen ska självfinansiera investeringarna till lägst 50 procent 
över en rullande femårsperiod.

Kommentar:
Självfinansieringsgraden, det vill säga andelen av investeringarna 
som finansieras med egna medel utan lån, för det enskilda året 2021 
blev 102,5 procent. Över den rullande femårsperioden 2017–2021 
blev utfallet 82,7 procent. Därmed är målet uppnått.

 
Uppdrag - Starta försäljning av KIFAB i Kalmar AB
Kalmar kommunbolag 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 försälj-
ning kommer att tas av kommunfullmäktige, likaså ett eventuellt 
beslut om en slutlig försäljning.

Kommentar
Försäljningsprocessen av KIFAB fortgår. Tidplanen har justerats och 
innebär att affären kommer att slutföras under våren 2022.

Uppdrag - Samordningsfördelar
Kommunkoncernens nämnder och bolag ska gemensamt bidra till 
samordningsfördelar inom exempelvis administration, inköp, hy-
resavtal och samverkan bolag/förvaltningar motsvarande 13 mnkr 
under 2020. Ramjusteringen läggs i utgångsläget på kommunsty-
relsen, och kommundirektören fördelar i efterhand till nämndernas 
ramar utifrån identifierade åtgärder. I slutet av året kommer detta 
redovisas och beslutas politiskt.

Kommentar
Uppdraget med samordningsfördelar uppgående till 13 mnkr 
beslutades i verksamhetsplan 2020. De första 6,5 mnkr fördelades i 
december 2020 mellan nämnderna efter beslut i kommunstyrelsen. 
3,67 mnkr fördelas i nämndernas ramar inför 2022 med bäring på 
förändrat beteende i pandemins spår gällande lägre kostnader för 
resor, logi, kurser, konferenser och liknande. En genomlysning av 
arrendeintäkterna ger den slutliga delen av de 13 mnkr och uppdra-
get avslutas härmed.

Status: 
Genomförd

Status: 
Genomförd
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Fokusområde - ett grönare Kalmar

Kalmar ska fortsätta vara en av Sveriges mest hållbara kommuner och ett föredöme inom 
miljöområdet.

Kommentar:
Översiktsplanen som har varit ute på samråd 
har möjliggjort en vindkraftsutbyggnad för 
att Kalmar kommun som geografiskt område 
ska vara helt fossilbränslefritt år 2030. Det 
innebär att Kalmar kommun som geografiskt 
område blir självförsörjande på förnybar en-
ergi. Kalmar kommun har blivit utsedd till en 
av de svenska städer som ska gå före och bli 
klimatneutral 2030. Detta har även föranlett 
en ändring i målet som från och med 2022 är 
fossilbränslefri- och klimatneutral kommun 
2030. Kommunens första klimatanpassnings-
plan är antagen och ska genomföras under 
2022.

Arbetet med en mobilitetsstrategi pågår och 
målsättningen är att en handlingsplan ska 
presenterasför respektive transportslag som 
bidrar till att färdmedelsfördelningen till 2035 
är 60 procent gång-, cykel- och kollektivtra-
fik samt 40 procent bil. Kommunens ansö-
kan om stadsmiljöavtal har beviljats, vilket 
kommer leda till fler åtgärder på gång- och 
cykelvägar.

Omställningen av verksamheternas trans-
porter pågår. Exempelvis tankas samtliga 
av serviceförvaltningens fordon och arbets-
maskiner som har dieselmotor med HVO 
100, bensindrivna arbetsmaskiner tankas 
med akrylatbensin och många elverktyg 
fasas in. Den första kommunala snabblad-
daren är installerad på Grindängsvägen. 106 
av omsorgsförvaltningens 131 fordon går 
på förnybara drivmedel och de har en bra 
rutin kopplat till cykelservice. Södermöre 
kommundel ruttoptimerar sin hemtjänst och 
effektiviserar sina möten genom att ha dem 
digitalt vilket sparar in körtid för många. 

Det som gör att omställningen till fossilbräns-
lefria fordon dröjer för flera förvaltningar är 
behovet av fler biogastankställen alternativt 
laddstolpar. Det finns nya krav i plan- och 

bygglagen som anger att laddinfrastruktur 
ska ordnas till parkeringsplatser, vilket kom-
mer innebära större tryck på att utbyggnaden 
av laddinfrastrukturen sker löpande. Under 
2022 kommer en plan tas fram för hur denna 
utbyggnad ska genomföras.

Omställningen till fossilbränslefri kommun 
handlar inte bara om transporter utan även 
om att minska vår energianvändning så att 
energin räcker till. Det löpnade arbetet är då 
mycket viktigt. När Kalmar kommun bygger 
egna nya fastigheter byggs det med närva-
rostyrd el och ventilation, med fjärrvärme 
och solceller om möjligt samt laddstolpar till 
hyresgästernas bilar. Man byter löpande ut 
gatubelysning till energieffektiva alternativ, 
ser över om man kan använda överskottsvär-
me och överskottskyla när man bygger om 
samt fasar in fler och fler eldrivna verktyg. 
Vid upphandling av nya verksamhetslokaler 
ställs samma hållbarhetskrav inom energi och 
hållbarhet som för kommunens egna lokaler.

En handlingsplan för god vattenstatus antogs 
politiskt under 2021. I och med det har man 
vid tillsyn prioriterat miljökvalitet för vatten. 
Ett annat viktigt styrande dokument vars ar-
bete har påbörjats under 2021 är naturmarks-
policy, som inkluderar flera viktiga åtgärder 
från handlingsplanen. Under 2021 har en båt-
bottentvätt installerats, flera våtmarker har 
anlagts och arbetet med att byta ut bevatt-
ningen av fotbollsplaner med dricksvatten 
mot annat vatten har gått framåt.

Hur man tar sig till skolan är en viktig fråga 
som projektet ”På egna ben” samt ”Säkra 
skolvägar” har arbetat med. Under 2021 
lanserades initiativet med skolreseplaner för 
att öka trafiksäkerheten, samt underlätta för 
barnen att gå eller cykla till skolan. 

Arbetet med källsortering fortgår i Kalmar 
kommuns egen verksamhet liksom på 
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offentliga platser. Under 2021 har cirka 410 
000 liter restprodukter lämnats vid de offent-
liga stationerna varav cirka 48 procent har 
sorterats korrekt och kunnat lämnas vidare i 
rätt fraktioner.

Mobila källsorteringsstationer, som kan 
användas på evenemang, har köpts in. 
Flera källsorteringsstationer kommer att 
köpas in till alla kommunens kultur- och 
fritidsanläggningar.
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Långsiktigt mål - Vattenstatus
Kalmarsund, våra vattendrag poch vårt grundvatten ska ha uppnått 
god vattenstatus år 2027.

Kommentar
Kommunen arbetar på många fronter och på kort och lång sikt med 
åtgärder för förbättrad vattenstatus. 2021 antog kommunfullmäktige 
en handlingsplan för god vattenstatus. Planen är ett underlag för 
alla berörda verksamheter i arbetet med målet ”God vattenstatus 
2027” i verksamhetsplan och budget 2021. I och med det har tillsy-
nen prioriterat miljökvalitetsnormerna för vatten. Ett annat viktigt 
styrande dokument vars arbete har påbörjats under 2021 är natur-
markspolicy, som inkluderar flera viktiga åtgärder från handlings-
planen.  
 
Naturmarkspolicyn förväntas att skickas på remiss under janu-
ari 2022. Då det är stora system som ska påverkas tar arbetet tid 
och innefattar allt från arbetet med strategi för förorenad mark, få 
enskilda avlopp godkända, börja bevattna fotbollsplaner med annat 
vatten än dricksvatten samt minskning av halter av näringsämnen 
från reningsverket. Under 2021 installerades en båtbottentvätt i 
gästhamnen för att underlätta för båtar med godkända båtbotten-
färger. Våtmarker har anlagts vid Kalmar dämme, Västerslätt och 
Revsudden. Kalmarsundskommissionen förlänger projektet LEVA 
tillsammans med LRF för övergödningsåtgärder och vattenbalans i 
jordbruket. Biotopsvård har skett vid Hagbyån. Markarbetet för att 
börja bevattna fotbollsplanen vid Fredriksskans med annat vatten 
än dricksvatten har påbörjats. 
 
På grund utav att miljömätningarna i våra vattendrag försenades så 
har mätningarna förlängts till slutet på oktober 2022. Resultaten för 
2021 års provtagning kommer under tertial 1 2022.

Långsiktigt mål - Fossilbränslefri kommun
Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbräns-
lefritt år 2030 och ha nettonollutsläpp av växthusgaser 2045.

Kommentar
För att nå det ambitiöst uppsatta målet så måste arbete ske både 
med styrande dokument och konkreta åtgärder. Ett viktigt doku-
ment är det förslag till ny översiktsplan, som varit ute på samråd, 
och som möjliggör en vindkraftsutbyggnad som innebär att Kalmar 
kommun som geografiskt område blir självförsörjande på förnybar 
energi. Ett annat viktigt styrande dokument är mobilitetsstrategin 
där arbete pågår. Intressant för det arbetet är att andelen nysålda 
bilar som kan köras med förnybart drivmedel nu är över 50 procent 
i Kalmar kommun vilket är högre än rikssnittet.

Hur man tar sig till skolan är en viktig fråga som projektet ”På egna 
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ben” samt ”Säkra skolvägar” har arbetat med. Under 2021 lanse-
rades initiativet ”skolreseplaner” där Rocknebyskolan var först ut. 
Planen kommer att presentera infrastruktur- och beteendepåver-
kanssatsningar för att öka trafiksäkerheten, samt underlätta för bar-
nen att gå eller cykla till skolan. Initiativet bygger på långsiktighet 
och ett nära samarbete med berörd skola där skolan äger frågan och 
eleverna i högsta grad kommer vara involverade.

2021 beviljades Kalmar kommun medfinansiering från Trafikverket, 
genom Stadsmiljöavtalet, för satsningar på gång- och cykelvägar. 
Finansieringen ska åtgärda fem så kallade felande länkar, varav två 
åtgärdats under hösten. Under 2021 lanserades projektet ”Hållbara 
Resval”, ett el-lådcykel bibliotek i Kalmar, där man kunde testa 
lådcyklar under 18 dagar. Cykelbiblioteket var så populärt att en 
förlängning har gjorts tills juni 2022.

Omställningen till fossilbränslefri kommun handlar inte bara om 
transporter utan även om att minska vår energianvändning så att 
energin räcker till. Det löpnade arbetet är då mycket viktigt. När 
Kalmar kommun bygger egna nya fastigheter byggs det med närva-
rostyrd el och ventilation, med fjärrvärme och solceller om möjligt 
samt laddstolpar till hyresgästernas bilar. Man byter löpande ut 
gatubelysning till energieffektiva alternativ, ser över om man kan 
använda överskottsvärme och överskottskyla när man bygger om 
samt fasar in fler och fler eldrivna verktyg. Andra konkreta åtgärder 
är tillsyn med fossilbränslefrihet som tema och en miljöbilsmässa 
med lokala bilhandlare. Det är också viktigt att infrastrukturen för 
fordon som går på fossilfritt bränsle byggs ut. Arbetet med att få 
till en biogasmack i Södermöre pågår. Ekopodden har startat upp 
igen, med fokus under hösten på kopplingen ekologisk- och social 
hållbarhet

Det finns dock ett par motgångar att hantera i arbetet att bli fossil-
bränslefri. Vissa leverantörer av fordon som tidigare utlovat att de 
kan erbjuda fossilfria alternativ har nu ändrat sig. Arbetet med att 
erbjuda biogas och elbilar som personalförmån är pausad och före-
slås avvecklas då nya skatteförmåner trädde i kraft i juli i år. Även 
arbetet med cykel som personalförmån är pausad. Pandemin för 
med sig både positiva och negativa effekter kopplat till vårt resande. 
Fler arbetar hemifrån och har digitala möten, vilket är positivt, men 
färre åker kollektivtrafik och färre nyttjar dELbilspoolen. Farhågor 
finns att detta kan påverka resvanorna även när pandemin är över. 
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Långsiktigt mål - Fordon och transporter
Kommunkoncernens egna fordon och inköpta transporter ska vara 
fossilbränslefria 2023.

Kommentar
För detta mål är upphandling av stor vikt. Alla ramavtal som har ett 
betydande inslag av transporter har nu krav på fossilfritt drivmedel. 
Många av bolagen är färdiga med utfasningen av fossila fordon i 
den egna verksamheten och arbetar med att fasa ut fossila bränslen 
hos sina underleverantörer. Men vissa förvaltningar har varit tvung-
na att förlänga leasing på fossila bilar då förnybara alternativ inte 
har funnits. Detta kan leda till att målet inte uppnås i tid. 
 
Exempelvis tankas samtliga av serviceförvaltningens fordon och 
arbetsmaskiner som har dieselmotor med HVO 100, bensindrivna 
arbetsmaskiner tankas med akrylatbensin och många elverktyg 
fasas in. Den första kommunala snabbladdaren är installerad på 
Grindängsvägen. 106 av omsorgsförvaltningens 131 fordon går på 
förnybara drivmedel och de har en bra rutin kopplat till cykelservi-
ce. Södermöre kommundel ruttoptimerar sin hemtjänst och effekti-
viserar sina möten genom att ha dem digitalt vilket sparar in körtid 
för många. För flera förvaltningar är behovet av biogastankställen 
alternativt laddstolpar det som gör att omställningen dröjer. Det 
finns nya krav i plan- och bygglagen som anger att laddinfrastruk-
tur ska ordnas till parkeringsplatser. Vilket kommer innebära större 
tryck att utbyggnaden av laddinfrastrukturen sker löpande. Under 
2022 kommer en plan för hur det ska göras att tas. 
 
Ett samarbete med Region Kalmar, Energikontor Sydost och 
Västerviks kommun har inletts 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 procent från 
2018 till 2025.

Kommentar
För att minska avfallet måste man först ha en god nulägesanalys. 
Flera förvaltningar har gjort inventeringar tidigare och arbetat med 
det papperskorgsfria kontoret. Flera förvaltningar och bolag gör 
verksamhetsspecifika insatser, här kommer några exempel:

• Miljöhus är byggda på Lars Kaggskolan och på förskolan Loko-
motivet.

• Serviceförvaltningen har satt ut nya källsorteringsstationer i of-
fentliga miljöer. Under 2021 har cirka 410 000 liter restprodukter 
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lämnats vid dessa stationer varav cirka 48 procent har sorterats 
korrekt och kunnat lämnas vidare i rätt fraktioner.

• Gemensam källsortering på Grindängsvägen gör det enklare för 
verksamheterna att sortera sitt avfall.

• Kultur- och fritidsförvaltningen har som mål att alla deras loka-
ler och anläggningar ska ha källsortering och de flesta visar sig 
ha det, men dock inte utomhusanläggningarna.

• Mobila källsorteringsstationer, som kan användas på evene-
mang, har köpts in och lånas även ut till andra förvaltningar 
när de har evenemang eller liknande. Arbetet fortsätter med att 
köpa in källsorteringsstationer till alla anläggningar.

• Kalmar Vatten ska fokusera på att få hushållen att inte använda 
toaletten som papperskorg.

• Vid årets Skräpplockardagar deltog barn och personal från 16 
förskolor samt 14 grundskolor.

Kommunfullmäktige antog 2019 beslut om ett antal åtgärder för 
minskad användning av engångsplast i Kalmar kommuns verksam-
heter. Åtgärdsarbetet har blivit försenat på grund av pandemin och 
förbrukningen av vissa hygienprodukter, såsom plastförkläden och 
handskar, har i stället ökat inom kommunen.

 
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 procent ska 
komma från närområdet.

Kommentar
Andelen livsmedel som är ekologisk eller ursprungsmärkt Sverige 
är för 2021 74,8 procent varav ekologiskt står för 31,3 procent. Det är 
en förbättring mot förgående års värde för motsvarande period som 
var på 71 procent med en andel ekologiska livsmedel på 28 procent. 
När det kommer till närproducerat uppgick det till 40,3 procent 
under 2021.

En strategi för hur man ska gå vidare med målet efter 2022 har 
påbörjats. Omvärldsbevakning har genomförts och en kartläggning 
har gjorts av hur utvecklingen av måltiden sett ut de senaste åren 
samt ett nuläge och beskrivning av de svagheter som finns i kost-
verksamhetens måluppfyllnad. En hearing med berörda politiker 
har genomförts och ligger till underlag till ny målsättning.

 
Mål 2021 - Andelen resor
Andelen resor med gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka.

Kommentar
2021 beviljades Kalmar kommun medfinansiering från Trafikverket, 
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genom Stadsmiljöavtalet, för satsningar på gång- och cykelvägar. 
Totalt beviljades medfinansiering för att åtgärda fem så kallade 
”felande länkar”, varav två åtgärdats under hösten. Dessutom ge-
nomförs stora insatser i Smedby där linjedragningen av buss 402 har 
anpassats till industriområdet med stort resandeökande.

Under 2021 lanserade projektet ”Hållbara Resval” ett el-lådcykel 
bibliotek i Kalmar, där man kunde testa lådcyklar under 18 dagar 
för att testa hur detta färdsätt kan underlätta i vardagen och ersätta 
många av de kortare bilresorna. Cykelbiblioteket var så populärt att 
en förlängning har gjorts tills juni 2022.

Under 2021 har arbetet fortsatt med appen BetterPoints där i nuläget 
drygt 2700 personer laddat hem appen, 89 arbetsgivarlag finns re-
gistrerade och ett 60-tal aktiva erbjudande finns tillgängliga. Tanken 
var att licensen för appen skulle avslutas den sista oktober men då 
pandemin inneburit att den inte har kunnat användas till dess fulla 
potential förlängdes licensen fram till december 2022.

Som tidigare nämnts har projektet ”På egna ben” samt ”Säkra 
skolvägar” arbetat med hur man tar sig till skolan på ett sä-
kert sätt. Under 2021 lanserades initiativet ”skolreseplaner” där 
Rocknebyskolan var först ut. Planen kommer att presentera infra-
struktur- och beteendepåverkanssatsningar för att öka trafiksä-
kerheten, samt underlätta för barnen att gå eller cykla till skolan. 
Initiativet bygger på långsiktighet och ett nära samarbete med 
berörd skola där skolan äger frågan och eleverna i högsta grad kom-
mer vara involverade.

 
Uppdrag - Plan för att utveckla och driva odlingar
Ta fram en långsiktig plan och arbetssätt med målet att i samverkan 
med föreningslivet utveckla och driva gröna, trygga och trivsamma 
flexibla odlingar tillgängliga för fler invånare, som bidrar till inte-
gration och biologisk mångfald.

Kommentar
Uppdraget är sammanslaget med uppdraget om multifunktionella 
områden och rapporteras gemensamt under det.

 
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.

Kommentar
Inledningsvis genomfördes ett möte med personal från kommunled-
ningskontorets enhet för hållbarhet och strategi för att lägga upp en 

Status: 
Genomförd

Status: 
Genomförd
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strategi för arbetet. Mötet mynnade ut i förslaget att sammankalla 
till en hearing som genomfördes under hösten.

I hearingen presenterades hittills avklarade delar i uppdraget men 
även resultatet av tidigare genomfört tjänstepersonsmöte. Förslag 
på inriktning för kosten i Kalmar sammanställdes.

Förslag på riktning för måltiden fram till 2030 
”Med måltiden i fokus vill vi i Kalmar kommun ge barn, elever, 
vuxna och äldre mer än mat på en tallrik. Tillsammans arbetar vi 
för att den goda, näringsrika och miljösmarta måltiden serveras i en 
trivsam miljö som väcker lust att äta. Med ett varierat utbud och ett 
långsiktigt lärande kring hållbarhetsfrågor skapar vi förutsättning 
för varje individ att göra kloka val för en god hälsa och livskvalitet.”

Med utgångspunkt från de diskussioner som förts på tjänsteper-
sonsmöte, hearingen, samt avstämningar med vatten- och miljö-
nämnd, servicenämnd, enhet för hållbarhet och strategi samt politik 
har en slutrapport sammanställts och redovisats för majoriteten. 
Rapporten revideras gällande prioritering av livsmedel inför slu-
trapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott.

 
Uppdrag - Identifiera och börja använda alternativa 
bevattningsmetoder
Identifiera och successivt börja använda alternativa bevattnings-
metoder för idrottsanläggningar utomhus, planteringar och andra 
områden som bevattnas för att på så sätt minimera dricksvattenan-
vändningen i kommunkoncernen.

Kommentar
Markarbetet för bevattningslösningen på Fredriksskans gjordes 
under hösten och bevattningslösningen kommer att börja användas 
sommaren 2022. På Södra utmarken pågår markarbete i samarbete 
med KVAB då förberedelse för bevattningslösning med avsättning-
ar i dammarna görs.

 
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.

Kommentar
Uppdraget har i först hand berört serviceförvaltningen och 
Kalmarhem. Kompetensutveckling har främst uppnåtts genom 
dialog inom koncernen, marknaden och övriga nätverk. Kalmarhem 
har klimatberäknat hela sin verksamhet som visat att hyresgästernas 
transporter står för den största klimatpåverkan. En mobilitetsstrate-
gi har därför arbetats fram för att minska dessa växthusgasutsläpp. 

Status: 
Genomförd

Status: 
Genomförd
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Serviceförvaltningen har analyserat delar av en byggnads livscykel. 
Vad gäller energianvändningen har flera åtgärder redan vidtagits 
inom koncernen såsom satsningar på energieffektiv teknik, sole-
nergi och belysning. Nästa steg är att ställa klimatsmarta krav i 
nya projekt, att exempelvis ersätta en betongkonstruktion med en 
trähuskonstruktion. Båda organisationerna har också börjat arbe-
ta med den biologiska mångfalden där exempelvis utemiljön på 
fastigheterna kan bidra. Exempel på detta kan vara att minska ner 
den hårdgjorda ytan (exempelvis asfalterade eller stenlagda ytor) 
att låta träd stå kvar för att både användas som kolsänkor och som 
solskydd för boende, barn och elever. Uppdraget som sådant av-
slutas härmed, men arbetet fortsätter då nya metoder utarbetas i ett 
konstant lärande.

 
Uppdrag - Invasiva arter
Ta fram åtgärdsplaner för att motverka och trycka tillbaka sprid-
ningen av de invasiva arterna jätteloka och parkslide inom 
kommunen.

Kommentar
Serviceförvaltningen har inventerat och lagt in i ett GIS-skikt som 
visar var invasiva arter finns i kommunen. Denna karta uppdateras 
vartefter avdelningen får information om nya platser. Under 2022 
kommer fler invasiva arter att läggas in i systemet för att få bättre 
koll på helheten, bland annat blomsterlupin, jättebalsamin, skunk-
kalla, sprängört och vresros.

Serviceförvaltningen arbetar löpande med att hitta bättre möjlig-
heter att utrota kommunens invasiva arter. Bland annat förs en 
diskussion med samhällsbyggnadskontoret om det finns möjlighet 
att anlägga en beteshage för får där det finns parkslide, eftersom 
fåren gärna äter det.

Ingen av de metoder som har prövats har fungerat fullt ut. Det 
är viktigt med en uthållighet i arbetet för att på sikt få bort dem. 
Arbetet med att utrota invasiva arter kommer alltid vara prioriterat.

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

Kommentar
I april utlyste Vinnova möjligheten att ansöka bidrag för projekt 
inom social hållbarhet inom samhällsplaneringen i den fysiska mil-
jön. En ansökning inklusive projektbeskrivning och CV lämnades in 
i juni 2021. Projektets heter ”Hållbart stadsdelscentrum, Norrliden 
- Palett för hållbarhet” och påbörjades under 2021 och kommer 

Status: 
Pågående

Status: 
Genomförd
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avslutas i december 2022.

Projektet ska exemplifiera hur ett område i kommunen kan ut-
vecklas med fokus på hållbarhet i enlighet med Agenda 2030, FN:s 
17 globala mål och Sveriges miljömål ”God bebyggd miljö”. Den 
geografiska avgränsningen är ungefärlig och inkluderar områdena 
för de två prioriterade detaljplanerna som ska tas fram för Norrliden 
centrum och områdena norrut i närheten av Norrlidsvägen samt 
bostadsområdena som ägs av Kalmarhem, Rikshem och HSB. I 
dessa områden finns utvecklingspotential i närtid. Syftet är att till-
sammans lyfta sociala värden, såsom trygghet, som utgångspunkt 
för utvecklingen av Norrliden centrum med omnejd. Projektet ska 
resultera i en gemensam helhetssyn och sammanfattas i en utveck-
lingsplan som ska tydliggöra samt förklara och vägleda framti-
da prioriteringar och satsningar på den fysiska miljön i aktuellt 
område.

Under tertial 3 genomfördes en digital medborgarundersökning 
med syftet att inhämta ett brett kunskapsunderlag för att få bättre 
förståelse för området Norrliden och dess behov av utveckling. 
Kommunen fanns även fysiskt på plats för att samtala med invånare 
och det fanns papperskartor inne på fritidsgården och biblioteket för 
de som vill lämna synpunkter för hand. Förvaltningen ser medbor-
garundersökningen och inhämtning av lokalkännedom samt sam-
verkan med förvaltare och aktiva föreningar i området som centralt 
i det långsiktiga förebyggande trygghets- och säkerhetsarbetet för 
Norrliden.

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

Kommentar
Handlingsplanen för God vattenstatus är nu antagen i kommun-
fullmäktige. Planen är ett underlag för alla berörda verksamheter 
i arbetet med målet ”God vattenstatus 2027” i verksamhetsplan 
och budget och som kommer finnas med löpande i vår ordinarie 
uppföljning.

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

Kommentar
Riktpris levererades 30 september 2021 enligt tidplan. Omtag beslu-
tades med syfte att ta fram besparingsmöjligheter för att få ned rikt-
priset. Planerat investeringsbeslut i kommunfullmäktige i december 
2021 blev därmed framskjutet och planeras till våren 2022.

Status: 
Genomförd

Status: 
Pågående
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Under året har markberedningen påbörjats och genomförts under 
cirka åtta månader, de stora delarna av arbetet är nästintill klart, det 
återstår några mindre delar under 2022.

Utfallet blir lägre än budget då markberedningen startades senare 
än planerat. Totalutfallet för markberedningsprojektet förväntas 
hållas samma nivå men periodiseras in i 2022. Kostnader för fas 1 
under 2021 kommer bli högre än budget, dels på grund av omtaget i 
projektet, dels på grund av en felbedömning kring omfattningen på 
åtgången av timmar i projekteringen.

 
Uppdrag - Multifunktionella områden
Påbörja arbetet med att etablera nya områden för odling, rekrea-
tion, biologisk mångfald, integration, friskvård, föreningsliv och 
klimatanpassning.

Kommentar
Två områden är aktiverade med insatser av multifunktionell ka-
raktär, det tidigare beskrivna projektet i Oxhagen-Skälby samt ett 
projekt kopplat till natur- och vattenmiljöer samt Naturens hus vid 
Kalmar dämme i Skärgårdsparken. Uppdraget har slutrapporterats 
till kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 november och slutrap-
porterades till vatten- och miljönämnden den 16 december 2021.

Status: 
Genomförd

årsredovisning_2021_korrigerad.indd   122årsredovisning_2021_korrigerad.indd   122 2022-04-08   18:36:252022-04-08   18:36:25



123

Fokusområde - ett växande attraktivt kalmar

Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen 
om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur.

Kommentar
Kalmar kommun hade 71 328 invånare den 
sista december 2021 enligt Statistiska central-
byrån (SCB). Det innebär en folkökning med 
999 personer under året vilket motsvarar 
cirka 1,4 procent. Folkökningen året innan 
var 899 personer. Sveriges samlade befolk-
ningsökning var cirka 0,7 procent 2021.
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Långsiktigt mål - Arbetslöshet totalt
Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och vara topp tre i jämfö-
relse med ”liknande kommuner övergripande” enligt SCB och våra 
jämförelsekommuner i 3KVH.

Kommentar
Arbetslösheten i Kalmar är oförändrad i december 2021och ligger på 
6,5 procent jämfört med november 2021. Det är sammanlagt 2 278 
personer som är öppet arbetslösa och sökande i program med akti-
vitetsstöd i Kalmar december 2021. Arbetslösheten har minskat med 
1,4 procent i Kalmar jämfört med samma månad för ett år sedan då 
arbetslösheten låg på 7,9 procent. Vi kan konstatera att vi har lägre 
arbetslöshet för gruppen 16–64 år än riket som ligger på 7,2 procent 
i december. Även jämfört med våra jämförelsekommuner 3KVH 
(Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad) har vi lägre arbets-
löshet i åldersgruppen 16–64 år.

Under året 2021 har Kalmar även jämförts med ytterligare sex 
kommuner i Sverige och det är Gotland, Karlstad, Piteå, Skövde, 
Varberg och Östersund. I jämförelse med dessa kommuner så har 
Kalmar i december 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 ”liknande kommuner övergripande” en-
ligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH.

Kommentar
För gruppen utrikesfödda 16–64 år så har arbetslösheten i Kalmar 
sjunkit med 0,2 procent, från 19,3 procent i november till 19,1 
procent i december. Om vi ser till hela 2021 så har arbetslösheten 
minskat med 3,6 procent, från 22,7 procent den 31 december 2020 till 
19,1 procent vid årets slut 2021. Här har Kalmar knappat in något 
på riket då den genomsnittliga arbetslösheten för hela landet under 
samma tid har minskat med 3,4 procent. När det gäller arbetslöshe-
ten för utrikesfödda ungdomar 18–24 år så har den sjunkit från 21,6 
procent i november till 21,4 procent i december och under hela 2021 
så har arbetslösheten minskat med 6,3 procent. I jämförelse med 
Gotland, Karlstad, Piteå, Skövde, Varberg och Östersund så är det 
enbart Karlstad som låg högre i arbetslöshet än Kalmar.

 
Långsiktigt mål - Trygg kommun
Kalmar ska vara topp tre avseende tryggaste kommun i jämförelse 
med ”liknande kommuner övergripande” enligt SCB och våra jäm-
förelsekommuner i 3KVH.
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Kommentar:
Enligt den trygghetsundersökning som polisen Region Syd ge-
nomför årligen är problemnivåerna 2021 generellt att betrakta som 
desamma som de senaste sex åren. Särskilt utmärkande i resultatet 
är trygghetskänslan utomhus med stora skillnader både geografiskt 
och mellan kvinnor och män. Södermöre kommundel redovisar 
högre andel av trygga invånare (både kvinnor och män) än övri-
ga delar av kommunen, medan Smedby, Norrliden, Funkabo och 
Oxhagen redovisar lägst andel trygga invånare. I alla områden 
redovisar färre kvinnor än män att de känner sig trygga utomhus i 
sin närmiljö.

Trygghetsundersökningen visar även att andelen som inte varit 
utsatta för något som helst brott redovisar liknande värden som 
de senaste åren. Sammanställningen över problem redovisar 2021 
ett större ökande problemindex generellt i områdena Oxhagen och 
södra stadsdelarna.

I december publicerades Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 
2021. I förhållande till 2020 tappade Kalmar 7 placeringar och ranka-
des på plats 213, vilket innebär plats 5 i förhållande till Karlskrona, 
Kristianstad, Halmstad och Växjö och plats 6 i förhållande till de nio 
kommunerna i den övergripande kommungruppen.

 
Långsiktigt mål - Företagsklimat
Kalmar ska vara topp tre avseende företagsklimat i jämförelse med 
”liknande kommuner övergripande” enligt SCB och våra jämförel-
sekommuner i 3KVH.

Kommentar
I Löpande Insikt 2020 och tabellrankingen kommuner med över 40 
000 invånare, där också våra jämförelsekommuner finns med, ham-
nade Kalmar på plats 2 med ett NKI på 81. Det betyder att Kalmar 
ligger bäst till bland jämförelsekommunerna och liknande kommu-
ner 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” en-
ligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH.

Kommentar
I Löpande Insikt 2020 och tabellrankingen kommuner med över 40 
000 invånare, där också våra jämförelsekommuner finns med, ham-
nade Kalmar på plats 2 med ett NKI på 81. Det betyder att Kalmar 
ligger bäst till bland jämförelsekommunerna i rapporten som blev 
offentlig i april 2021.
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I tidningen Fokus ranking 2021 har Kalmar kommun klättrat från 
plats 54 till plats 24. Ingen av kommunerna i jämförelsegrupperna 
har en högre rankning.

 
Långsiktigt mål - Bostadsproduktion Kalmarhem
Kalmarhem ska producera minst 75 bostäder per år under en rullan-
de femårsperiod.

Kommentar
Under perioden 2016–2021 har Kalmarhem i snitt producerat 93 
lägenheter per år. Så målet är uppnått trots att Kalmarhem inte haft 
någon inflyttning i nya lägenheter under 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.

Kommentar
Kalmar Vatten har VA-förnyat enligt vår förnyelseplan under 2021. 
Berga, Johannesborg, Fjölebro, Getingen, Rinkabyholm, Valthornet 
och Trillvägen, är områden där ledningar bytts ut. Förnyelsetakten 
är under 100 år och slutade 2021 på 73 år. 2020 var förnyelsetakten 
93 år. En sträcka på cirka fyra kilometer är under 2021 renoverad 
vilket bidragit till de fina siffrorna på förnyelsen. Utmaningen är nu 
att klara av att fortsätta i en så pass hög förnyelsetakt och se till att 
den ligger stabilt på 100 år.

 
Långsiktigt mål - Markinköp
Köpa in mer mark utifrån kommunens långsiktiga behov.

Kommentar
Tre större förvärv har slutförts och lantmäteriförrättningar pågår. 
Det pågår ständiga dialoger med markägare kring förvärv av mark.

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

Kommentar
Under året har nio detaljplaner antagits, vilka möjliggör byggandet 
av cirka 470 bostäder varav 20 i småhus. Vidare möjliggörs byggan-
det av 150 hotellrum, ett mobilitetshus med plats för cirka 500 bilar 
samt mark för verksamheter i form av bland annat en ny kriminal-
vårdsanläggning och ett nytt häkte.
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Det finns en tämligen god planberedskap i både Kalmar, 
Rinkabyholm och Trekanten där större områden väntar på att 
byggas ut. Planarbeten för villatomter pågår i såväl Ljungbyholm, 
Rinkabyholm, Läckeby, Förlösa som i Kalmar. Totalt i kommunen 
finns en outnyttjad planberedskap om knappt 2 000 bostäder och det 
pågår detaljplanearbeten som syftar till att möjliggöra byggandet av 
cirka 3 000 bostäder.

 
Mål 2021 - Fler i arbete snabbare
Kommunen ska få fler i arbete snabbare. 30 procent av de som läm-
nar etableringsuppdraget ska gå till arbete eller reguljära studier.

Kommentar
Kalmar har under 2021 haft ett genomsnitt på 25,2 procent som går 
till ett arbete eller reguljära studier efter att ha lämnat etablerings-
uppdraget. Målet är därmed inte uppnått.

 
Mål 2021 – Arbetsmarknadsverksamheten
Vid avslut hos arbetsmarknadsenheten ska minst 40 procent av del-
tagarna gå till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller till 
studier som kan finansieras via studiemedel från CSN.

Kommentar
Fram till den 22 december 2021 har arbetsmarknadsenheten arbe-
tat med 408 deltagare. Av dessa är 47 procent utrikesfödda. Under 
perioden har 182 deltagare avslutats och av dessa har 29 procent 
gått till arbete och 8 procent till studier. Det totala resultatet under 
2021 är 37 procent, vilket är totalt 67 personer. Under året har siffran 
fluktuerat och har vid flera tillfällen varit över det uppsatta målet 
men sett över hela året är målet inte uppnått.

 
Uppdrag - Färdigställ verksamhetsområden
Färdigställ verksamhetsområden för företag för att möta den efter-
frågan som finns för etableringar i Kalmar.

Kommentar
Arbete pågår löpande med färdigställande samt projektering av 
gator, VA, med mera för nytt område.

 
Uppdrag - Utred bidrag för enskilda vägar
Genomföra en utredning av systemet för bidrag till enskilda vägar.

Kommentar
Utredningen är genomförd.

Status: 
Genomförd

Status: 
Genomförd
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Uppdrag - Ny enhet för trygghet och säkerhet
Starta en ny enhet för trygghet och säkerhet på kommunlednings-
kontoret. De interna befintliga resurserna ska finnas i enheten från 
januari 2021.

Kommentar
Enheten trygghet och säkerhet är sedan årsskiftet etablerad på 
kommunledningskontoret. Inom trygghet och säkerhet finns trygg-
hets- och larmcentralen, ordningsvakter, informationssäkerhetssam-
ordnare, säkerhetssamordning, brottsförebyggande strateg samt 
aktivitetsledare.

 
Uppdrag - Larm och skyddstjänster till TLC
Alla larm och skyddstjänster i kommunkoncernen ska anslutas till 
trygghets- och larmcentralen (TLC).

Kommentar
En uppvaktning har skett av i stort sett samtliga förvaltningar och 
kommunägda bolag för att ansluta hela kommunkoncernen mot 
trygghets- och larmcentralen. Förvaltningarna och de kommunägda 
bolagen har också erbjudits support för att hitta tekniska lösningar 
på existerande problem.

 
Uppdrag - BoTryggt 2030
Utreda förutsättningarna för att implementera konceptet BoTryggt 
2030 i planeringsprocessen.

Kommentar
En stor grupp medarbetare från kommunledningskontoret och 
samhällsbyggnadskontoret har deltagit i utbildningstillfällen om 
hur manualen ska användas. När handboken digitaliseras finns 
förutsättningar för berörda verksamheter att använda och tillämpa 
principerna i den.

 
Uppdrag - Integrations- och etableringsstrategi
Anta och implementera en integrations- och etableringsstrategi 
inom kommunkoncernen.

Kommentar
Strategin för etnisk och kulturell inkludering har hanterats av 
utskottet för integration och arbetsmarknad. Strategin antogs av 
kommunfullmäktige i januari 2022.

Status: 
Pågående

Status: 
Genomförd

Status: 
Genomförd

Status: 
Genomförd
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Uppdrag - Hyra Salvehus och utveckla föreningsliv vid Kalmar dämme
Utred möjligheterna till, och formerna för, att kultur- och fri-
tidsförvaltningen hyr Salvehuset i syfte att utveckla förenings-
livet vid Kalmar dämme med omnejd för mtb-cykel och andra 
friluftslivsdelar.

Kommentar
Utredningen kring Salvehusets framtid har bedömts vad det skulle 
kosta att renovera huset samt hur huset kan användas och driftas 
framöver efter upprustning. Utredningen har också undersökt vilket 
intresse som finns från olika användare av att nyttja huset och dess 
omgivning. Ett förslag till aktivering av lokalen är att samverka 
med daglig verksamhet, föreningsliv, med mera under kvällstid och 
helger för att befolka huset på olika tider. Utredningen slutrappor-
terades till kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 november 2021 
och blev underlag för beslut att investera i en upprustning av huset 
med start 2022. På vatten- och miljönämnden den 18 november 2021 
beslutades det att medel ska avsättas för upprustning och nyanlägg-
ningar i närmiljön runt Salvehuset för att det ska kunna utvecklas 
till ett Naturens hus. Den 9 december 2021 hölls information för 
kultur- och fritidsnämnden om uppdraget.

 
Uppdrag - Ökad attraktivitet i Oxhagen
Utred förutsättningarna för insatser som bidrar till ökad attraktivitet 
i Oxhagen. I uppdraget ingår att utreda möjligheten till en multiare-
na i Oxhagen.

Kommentar
Arbetsgruppen har presenterat sitt arbete för majoriteten och för 
kultur- och fritidsnämnden. Budget finns avsatt av vatten- och mil-
jönämnden kopplat till uppdraget att etablera nya multifunktionella 
områden. Det ska bidra till förbättrad tillgänglighet och trygghets-
satsningar i kopplingen mellan Oxhagen och Skälby med föreslag-
na åtgärder i bland annat vegetation, stigar, belysning, odling och 
lekotop vid en ny dagvattendamm. Projektering påbörjades under 
hösten 2021 och kommer att fortsätta fram till 2023. Under hösten 
2021 beviljades projektet stöd från Boverket som sträcker sig fram 
till 2023.

Ett särskilt uppdrag var att undersöka möjligheterna till en mul-
tiarena i Oxhagen. Denna är nu inköpt och kommer att anläggas 
under 2022. Till multiarenan har även aktivitetsboxar köpt in som 
ska underlätta för medborgarna att kunna använda multiarenan. 
Arbetsgruppen som arbetat med multiarenan har även tagit fram 
en åtgärdslista med vilka åtgärder och aktivtiter som kultur- och 
fritidsförvaltningens enheter kan göra i Oxhagen.

Status: 
Genomförd

Status: 
Genomförd
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Målet är uppnått utifrån uppdraget att ta fram en åtgärdslista och 
titta på möjligheterna till multiarena, men målet fortsätter med akti-
viteterna kopplade till bidraget från Boverket.

 
Uppdrag - Dubbel markanvisning
Genomföra och testa så kallad dubbel markanvisning.

Kommentar
Arbete pågår löpande med att finna lämpliga områden att tillämpa 
uppdraget på. Det ligger fortsatt som en inriktning i verksamhets-
plan 2022.

 
Uppdrag - Internationella frågor
Uppdrag att ta fram en strategi för internationella frågor.

Kommentar
En sammanställning av förvaltningarnas och bolagens remissvar 
har tagits fram. En tjänsteskrivelse med förslaget att strategin antas 
presenterades för majoriteten i augusti. Kommunfullmäktige antog 
strategin i oktober.

Status: 
Genomförd

Status: 
Genomförd
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Fokusområde - hög kvalitet i välfärden

I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Invånare i Kalmar ska 
känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och 
att verksamheten bedrivs med god kvalitet.

Kommentar
I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, 
kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. 
Förutom det arbete som beskrivs nedan gäl-
lande skola, äldreomsorg, socialtjänst, e-hälsa 
och jämställdhet har även målmedvetet arbe-
te utförts exempelvis inom området folkhälsa 
och hbtqi.

Inom folkhälsoområdet har Kalmar kom-
mun fokuserat på främjande och förebyg-
gande insatser inom områdena psykisk 
hälsa, äldres hälsa, jämlika livsvillkor samt 
alkohol, narkotika, dopning, tobak, och spel 
(ANDTS). Programmen ”Första hjälpen till 
psykisk hälsa” och ”Youth Aware of Mental 
Health” (YAM) har genomförts som ett led i 
det suicidförbyggande arbetet. Det generel-
la föräldraskapsstödet Alla Barn i Centrum 
(ABC) genomfördes under hösten. Fem 
gruppledare utbildades och två föräldragrup-
per med barn 3–5 år genomfördes i Smedby 
och Ljungbyholm. En ny utbildningssatsning 
på ANDTS-coacher genomfördes och Kalmar 
kommun utbildade 22 coacher som verkar 
inom högstadie- och gymnasieskola samt 
fritidsgårdar. Nätverket jämlika livsvillkor 
bildades med representanter från kommunen 
och civilsamhällets organisationer och ge-
nomförde under året fyra nätverksmöten och 
två kompetensutbildningstillfällen.

Kalmar ska vara en kommun med hög norm-
medvetenhet och kunskap om hbtqi. Detta 
jobbar kommunen löpande med och exem-
pelvis kultur- och fritidsverksamheter har 
genomgått hbtqi-certifiering. Arbetet behöver 
också spridas till fler förvaltningar. 

Angående mötesplatser för unga och äld-
re hbtqi-personer så har arbetet påbörjats. 
Exempelvis så har en riktad mötesplats för 
unga startats upp under hösten. Under hös-
ten har även träffpunktssamordnare utbildats 

inför uppstart av en mötesplats riktad för 
seniorer.

Sammanfattningsvis kan sägas att trots de 
hinder som pandemin inneburit, så visar 
flertalet mål inom fokusområdet på en po-
sitiv utveckling. Inom jämställdhetssäkrad 
verksamhet har bland annat flera utbild-
ningsinsatser genomförts, men resultat av 
dessa insatser har ännu inte konstateras. Två 
uppdrag finns kopplade till fokusområdet 
och båda har slutförts under 2021.
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Långsiktigt mål – Bästa skolkommun
Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner.

Kommentar
Kalmar kommuns långsiktiga utvecklingsarbete fortsätter men snart 
två år av pandemi har påverkat måluppfyllelsen. Långvarig hög 
personalfrånvaro påverkar effektiviteten i undervisningen och det 
har varit svårt att få tag i vikarier. Många aktiviteter, som var tänkt 
att öka måluppfyllelsen, har under långa perioder varit inställda 
och hela situationen sammantaget med pandemins effekter har gett 
negativ påverkan på måluppfyllelsen.

Trots försämrat resultat så har Kalmar kommun förbättrat sin 
skolranking. I skolrankingen för kommunala skolor ligger Kalmar 
kommun på en 46:e plats vilket är en förbättring med 3 placeringar 
jämfört med föregående år. När det gäller ranking för alla grund-
skolor i kommunen inklusive friskolor, ligger Kalmar kommun på 
57:e plats, vilket är en förbättring med 10 placeringar jämfört med 
föregående år. Kalmar kommuns tydligaste utvecklingsområde är 
att förbättra behörigheten till gymnasiet som är det enda område 
där Kalmar kommun ligger något under rikssnittet.

 
Långsiktigt mål - Bästa äldreomsorgskommun
Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa 
äldreomsorgskommuner.

Kommentar
Kalmar kommun har som mål att tillhöra landets 30 bästa äldre-
omsorgskommuner. Socialstyrelsens brukarundersökning är källa 
till denna mätning. Under 2021 har den nationella brukarundersök-
ningen inte genomförts. Därför har ingen siffra för hur Kalmar kom-
mun ligger till i förhållande till andra kommuner kunnat tas fram.

Omsorgsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning 
har tagit fram kvalitetsfrågor som används i uppföljningen med 
omsorgstagarna kring deras insatser. Även i huvudprocesserna 
finns ett uppföljningsarbete inkluderat. Detta tillsammans med våra 
brukarråd skapar en möjlighet att kontinuerligt fånga upp omsorgs-
tagarnas synpunkter och inkludera dem i utvecklingsarbetet för att 
nå ständiga förbättringar.

Ute i våra omsorgsboenden arbetas det ständigt med att erbjuda oli-
ka typer av aktiviteter på individ- och gruppnivå. Situationen med 
pandemin har gjort dessa aktiviteter något mer utmanande men 
genom innovativt och hårt arbete har det tagits fram alternativa ak-
tiviteter så som korvgrillning, allsång utomhus och promenader för 
att möta omsorgstagarens önskemål trots den situation som råder. 
Under hösten öppnade träffpunkterna upp igen vilket gjorde det 
lättare för verksamheterna att erbjuda omsorgstagarna aktiviteter i 
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anknytning till omsorgsboendena.

Utlysta statsbidrag har använts bland annat med syfte att minska 
den ofrivilliga ensamheten hos våra äldre samt reflektionstid för 
omsorgspersonalen.

Inom hemtjänsten har man arbetat med att öka omsorgstagarnas 
delaktighet. Bland annat har man på olika sätt inkludera omsorgs-
tagarnas önskemål i planeringen för när deras beviljade insatser 
ska genomföras. Även broschyren som ges ut till omsorgstagarna i 
samband med att de har beviljats hemtjänst har setts över. Där finns 
nu inkluderat uppgifter om ”Tyck till” och var de ska vända sig vid 
önskemål och klagomål. Detta har tagits fram som en del i det pågå-
ende arbetet med den nya hemtjänstprocessen.

Kontinuitetsprocessen är väl känd och arbetas utifrån i samtliga 
verksamheter med målet att omsorgstagaren ska möta så få per-
sonal som möjligt under en tvåveckorsperiod. Dock har det under 
2021 skett en ökning i jämförelse med 2020, detta med anledning av 
den rådande pandemin som har bidragit till ökad sjukfrånvaro hos 
personalen.

 
Långsiktigt mål - e-hälsokommun
Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2025.

Kommentar
Socialnämnden har tillsammans med digitaliseringsledare och 
representanter för omsorgsförvaltningen och kommunledningskon-
toret, identifierat gemensamma digitala arbetssätt inom området 
e-hälsa som utgör grundförutsättningar för att nomineras till årets 
e-hälsokommun. Under 2021 har de gemensamma digitala arbets-
sätten prioriterats och förbättringsarbete påbörjats i de områden där 
förvaltningen har ett utvecklingsbehov.

Utöver grundförutsättningar för årets e-hälsokommun så planeras 
också ett nytänkande spår för att stärka kommunens möjlighet till 
utnämningen. Tanken är att ta fram ett digitalt stöd som möjliggör 
beslutsfattande utifrån aktuella fakta och kunskapsstyrning. 

Kalmar kommun har nu en antagen projektplan för arbetet som 
modellkommun. Där har fokus varit kompetenscentret på Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) och vi har lagt mycket kraft på 
arbetet kring detta. Vi har i samverkan kraftsamlat kring ett par 
välfärdstekniska produkter såsom digital tillsyn samt lösning för 
digital signering av läkemedel. På förbättringsområdet har ett mer 
effektivt arbetssätt för hantering av våra trygghetslarm i eget boen-
de införts.

Tillsammans med regionen genomförs ett pilotsamarbete om 
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införande av ”digital aktuell situation”, när en omsorgstagare akut 
behöver åka med ambulans till sjukhuset. Patientsäkerheten ökar 
genom att dokumentationen görs direkt i digital kommunikation 
med regionen istället för att pappersdokument skickas med.

Södermöres äldreomsorg har deltagit i ett projekt gällande 
”Framtidens välfärdsteknik” ett samarbete med Linnéuniversitetet, 
institutionen för e- hälsa, Kalmar Läns Museum samt Mörbylånga 
kommun. Här har också introduktionen för sommarvikarier 2021 
skett digitalt i stället för som tidigare med utskriven information. 
Videosamtal för omsorgstagare och anhöriga fortsätter erbjudas 
och verksamheten har tillgång till ett digitalt kulturarkiv för sociala 
aktiviteter.

 
Långsiktigt mål - Socialtjänst av hög kvalitet
Socialtjänsten i Kalmar kommun ska leva upp till 
kvalitetsdimensionerna

• kunskapsbaserad
• effektiv
• säker
• jämlik
• individanpassad
• tillgänglig.

Kommentar
För att leva upp till en socialtjänst av hög kvalitet har socialnämn-
den brutit ner målet i sex långsiktiga kvalitetsmål. Ambitionen i 
kvalitetsmålen höjs för varje år. Inom alla målområden är utveck-
lingen positiv. I ett av målen når nämnden hela vägen fram medan 
övriga fem ligger nära årets uppsatta målvärden. Den sammanväg-
da bedömningen blir därför att Kalmar kommun har en socialtjänst 
av god kvalitet, men där ambitionen är att nå ännu längre.

 
Långsiktigt mål - Jämställdhetssäkrad verksamhet
Kommunkoncernens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 
2024, vilket innebär att alla verksamheter säkerställer att alla kvin-
nor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet 
ges

• likvärdig service och bemötande
• likvärdig myndighetsutövning
• likvärdig resursfördelning
• jämställd fördelning av makt och inflytande.

Kommentar
På koncernövergripande nivå finns mål för området, strategi för att 
nå målet samt en policy för könsuppdelad statistik. Sedan många 
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år finns också en kommunövergripande arbetsgrupp bestående 
av jämställdhetsutvecklare från förvaltningarna. Under 2021 har 
gruppen träffats cirka en gång i månaden för erfarenhetsutbyte, me-
todspridning, med mera. Den centrala samordnaren för jämställd-
het har även tillsammans med HR-chef under året haft månatliga 
avstämningar med olika inriktning med ansvarigt kommunalråd. 
Detta har inneburit ett bättre samordnat arbete mellan arbetsgivar- 
och verksamhetsperspektivet.

För att utveckla stödet och växla upp arbetet med jämställdhets-
integrering i styrning och ledning i samtliga verksamheter har 
kommunledningskontoret under året tillhandahållit upphandlad 
utbildning i jämställdhetsintegrerad verksamhetsplanering. Det har 
även genomförts en jämställdhetsintegrerad uppföljning för jäm-
ställdhetsutvecklare, kvalitetsnätverket, chefer och nyckelpersoner 
i hela koncernen. En riktad utbildning i jämställdhetsintegrerad 
verksamhetsplanering har genomförts för ordförandena i kommu-
nens nämnder. Det har varit bred uppslutning på utbildningarna. 
Utbildningarna har genomförts eftersom jämställdhetsperspektivet 
tidigare har haft förhållandevis låg genomslagskraft i både verksam-
hetsplanering och uppföljning av den ordinarie verksamheten.

Ett av uppföljningsmåtten i verksamhetsplanen är användandet av 
könsuppdelad verksamhetsstatistik, detta är ett i stora delar gemen-
samt centralt utvecklingsområde för förvaltningar och nämnder. 
Nämndernas uppföljning saknar detta i stora delar. Om det fanns 
rutiner för detta skulle processen påskyndas och insatserna bli mer 
effektiva. Södermöre har under 2021 utvecklat arbetet inom detta 
område och redovisar samtliga indikatorer (som är möjliga att dela 
upp utifrån kön) könsuppdelat, samt kommenterar statistiken. Inom 
omsorgsnämnden har ett utvecklingsarbete påbörjats med en över-
syn av verksamhetens könsuppdelade statistik och analyser av de 
skillnader som har identifierats. Könskonsekvensanalyser är påbör-
jade utifrån kartlagda skillnader mellan kön i brukarundersökning.

Ett annat viktigt utvecklingsområde för ett effektivt arbete är att 
förtydliga det övergripande målet i förhållande till nämndens 
verksamhetsområde. En process flera nämnder påbörjat, till exem-
pel kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden. I kultur- 
och fritidsnämnden har de detaljerade målen en nära koppling till 
fullmäktiges mål, då nämnden under året har prioriterat arbetet 
för en jämställd resursfördelning i föreningsbidragen och en ut-
veckling av genussmarta mötesplatser. Utbildningsnämnden har 
utöver detaljerade mål även tydliga mätpunkter i uppföljningen 
kopplat till målen, vilket innebär att det går att följa en utveckling 
och genomföra förbättringsinsatser för att säkerställa likvärdig 
verksamhet. Nedbrytningen av målen i utbildningsförvaltningen 
genomförs genom hela organisationsträdet. Utfallet redovisas dock 
inte könsuppdelat.
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Inom flera nämnders verksamhetsområden pågår förbättringsarbe-
ten och det finns en upparbetad stödstruktur för arbetet. I utbild-
ningsförvaltningen har rektorerna stöd av funktionen mångfalds-
utvecklare, en grupp med spetskompetens inom området och med 
avsatt tid för uppdraget. Det finns en mångfaldsutvecklare i varje 
skolområde. För att stödja en systematisk process och ett hållbart 
arbete har utbildningsnämnden även en kvalitetsutmärkelse ”jäm-
ställd förskola” och ”jämställd skola”. Under 2021 har fler förskolor 
erhållit utmärkelsen. Särskilt kan nämnas det nätverk som består av 
förskolorna Ljusstaden, Björkenäs, Ögonstenen och Rockneby som 
erhöll kommunens interna jämställdhetspris 2021. De allra flesta för-
valtningar har genomfört eller medverkat i utbildningar under året:

• Samhällsbyggnadskontoret har genomfört utbildningen ”Styra 
och leda för jämställdhet” med lednings- och chefsgruppen

• Utbildningsförvaltningen genomför kontinuerligt kompetensin-
satser för medarbetare med fokus på det egna verksamhetsom-
rådet

• Kommunledningskontoret har inom ramen för SKR:s utveck-
lingsarbete ”Modellkommuner” utbildat lednings- och chefs-
gruppen och medarbetare inom arbetsmarknadsenheten.

Ett kommunövergripande arbete har påbörjats inom HR-området. 
Under 2021 beslutades det att börja använda Nyckeltalsinstitutets 
jämindex för att följa och jämföra hur jämställda Kalmar kommun är 
inom det personalpolitiska området. En första rapport kom sent un-
der våren och kommer att spridas i olika nätverk under inledningen 
av 2022, ambitionen är att eventuella förbättringsförslag uppmärk-
sammas och genomförs utifrån de resultat som framkommer.

2020 påbörjades dialoger med de kommunala bolagens ledning, ett 
arbete som fortsatt under 2021. Kalmar Vatten, redovisar fler resul-
tat inom jämställdhetsområdet. Bland annat arbetar bolaget aktivt 
med att bryta könssegregeringen inom alla områden och under året 
har två kvinnor anställts som rörläggare, en yrkesgrupp som domi-
neras av män. Bolaget genomför också utvecklingsinsatser för att 
skapa en jämställd verksamhet. För närvarande utvecklas riktlinjer 
och en handlingsplan för att styra och stödja arbetet.

SKR:s data för jämställdhetsområdet 2021 är ännu inte publicerat i 
kolada.se, vilket gör att någon trend utifrån generella nyckeltal inte 
kan presenteras.

 
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

Kommentar
En utredning av Kalmars förutsättningar att ansöka om 

Status: 
Genomförd
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medlemskap i WHO:s nätverk för åldersvänliga städer presente-
rades för majoriteten den 14 juni 2021 och för kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 12 december 2021. Rapporteringen skedde muntli-
gen och berörde följande frågeställningar:

1. Vad krävs formellt sett av Kalmar kommun för att ansöka om 
medlemskap i och vara aktiva medlemmar av nätverket? 

2. Hur bedömer nuvarande nordiska medlemsstäder nytta och 
kostnader av sitt medlemskap? 

3. Hur ser kommunens förvaltningar på ett medlemskap? Det vill 
säga nytta, resurser, möjligheter till aktivt deltagande och kopp-
ling till pågående uppdrag.

Utifrån rapporten beslutades att Kalmar inte skall ansöka om med-
lemskap i WHO:s nätverk då kostnaden bedöms överstiga nyttan 
sett till bland annat arbetstid.

 
Uppdrag - Funkisglädje och Funkisfestivalen
Kalmar ska under 2021 bli medlem i föreningen Funkisglädje och 
därmed bli en av de kommuner som deltar i Funkisfestivalen.

Kommentar
Arbetet med planering och genomförande av Funkisfestivalen har 
fortlöpt enligt plan. Marknadsföringen och anmälningar till festiva-
len överträffade förväntningarna och många intresseanmälningar 
inkom. De 15 tävlingsplatserna blev snabbt fyllda och anmälning-
ar från deltagare som vill arbeta eller hjälpa till med annat runt 
Funkisfestivalen har inkommit.

Status: 
Genomförd
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Fokusområde - ett föredöme som arbetsgivare

Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare.

Kommentar
I januari beslutades om ett nytt personal-
program - ”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 revide-
ring av Kalmar kommuns samverkansav-
tal som vi gör i god anda med de fackliga 
organisationerna.

Medarbetarenkäten som genomfördes i 
november visar på höga index för Hållbart 
medarbetarengagemang (HME) (82) och 
hög svarsfrekvens bland medarbetarna (82 
procent). Resultatet visar att män är något 
mer nöjda än kvinnor men att nöjdheten är 
densamma oavsett medarbetarnas ålder.
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Mål 2021 - Medarbetarengagemang
Kalmar kommuns HME-index ska vara topp tre i jämförelse med 
”liknande kommuner övergripande” enligt SCB och våra jämförel-
sekommuner i 3KVH. En enkät utvärderar och följer kontinuerligt 
upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och regioner med fokus på 
HME.

Kommentar
Resultatet redovisas här för kommunkoncernen i sin helhet. HME-
index för den senaste medarbetarenkäten som genomfördes i no-
vember är 82 (index 0–100) viket innebär att vi är tillbaka på samma 
höga värde som vi hade 2019. Medelvärde för deltagande kom-
muner är 79. Redovisning av värden för jämförelsekommuner och 
liknande kommuner som har redovisat resultat för 2021: Halmstad 
79, Karlskrona 78, Kristianstad 79 och Östersund 77.

 
Mål 2021 - Långtidssjukskrivningar
Antal långtidssjukskrivna medarbetare ska minska.

Kommentar
I november 2021 hade antalet långtidssjuka över 59 dagar minskat 
med 22 personer jämfört med samma period 2020.

Systematiskt arbete pågår med att minska antalet långa sjukfall 
genom att göra en aktiv plan för återgång i arbete alternativt en plan 
för omställning till annat arbete utanför organisationen. Rehab-
koordinator arbetar nära HR-specialist och ansvarig chef samt 
använder omställningsfonden som resurs i arbetet.

Stort fokus läggs på tidiga insatser och därför har kommunen under 
året tillsatt en arbetsmiljöstrateg.

Kalmar kommuns totala sjukfrånvaro ligger under medelvärdet för 
riket både för kvinnor och män och bland jämförelsekommuner-
na har Kalmar näst lägst sjukfrånvaro. Trenden visar att kvinnors 
långtidssjukfrånvaro har minskat och ligger nu på den lägsta nivån 
sedan 2017.

 
Mål 2021 - Utrikesfödda medarbetare
Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunkoncernen ska öka för 
att nå ett balanstal mellan 0,8 och 1,0.

Kommentar
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 kvalitetssäk-
ra rekryteringsprocessen genom exempelvis att testa digitaliserad 
referenstagning och genomföra utbildningar i kompetensbaserad 
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rekrytering för chefer.

Under 2021 har vi ett stort antal nyanställda medarbetare, de yrken 
som ökat mest är undersköterska och vårdbiträde. Här finns en stor 
andel med utländsk bakgrund vilket gör att den preliminära be-
dömningen är att målet nås. Den redovisningen blir inte klar förrän 
2022. Projektet ”Språkutvecklande arbetsplatser” pågår som bäst 
inom äldreomsorgen och leder till förbättrad kommunikation mel-
lan kollegor med olika modersmål och en högre patientsäkerhet.

 
Mål 2021 - Digitalisering
Kommunen ska aktivt använda digitalisering för en hållbar utveck-
ling inom kommunkoncernens verksamheter.

Kommentar
Områden som vi har stort fokus på nu är att stärka omställningsför-
mågan genom att skapa grundläggande förutsättningar för digitali-
sering. Det sker genom att hitta en balans mellan nutid och framtid 
och att utöka vår samverkan med invånare, Linnéuniversitetet samt 
näringslivet.

Nutid - Samverkansmodellen för system är nu etablerad för 90 
procent av kommunkoncernens verksamheter. Till varje system 
etableras en plan med tid- och aktiviteter för extern och intern digi-
talisering, Planerna innehåller till exempel förbättring av system och 
verksamhetsprocesser med syfte att uppnå mer ändamålsenliga och 
effektiva system för användare och målgrupper.

Framtid - För att utmana nuvarande arbetssätt och att våga tän-
ka nytt så har vi under året testat en innovationsprocess. Över tio 
verksamhetsbehov inom kommunkoncernen har identifierats och 
matchats mot startups som har lösningar. Behoven finns både kopp-
lat till trygghet samt en mer hållbar kommun.

En strukturerad hantering av digitaliseringssatsningar med stöd av 
nyttorealiseringsprojektet har etablerats. Ett antal initiativ från verk-
samheterna har valts ut och fått bidrag ur digitaliseringspotten.

Utvecklingen av e-tjänster har fortlöpt, detta med syfte att effektivi-
sera det interna arbetet samt för att underlätta och öka tillgänglig-
heten för invånare i kommunen. I snitt hanteras 500 invånarärenden 
och 1 300 interna ärenden i veckan via e-tjänster som till stor del har 
ersatt papper och blanketter.

Förändrade arbetssätt, arbetsmetoder och användning av teknik och 
digitalisering ger oss möjlighet att klara volymökningen med bibe-
hållen kvalitet även när det blir svårt att rekrytera nya medarbetare.

Plattformsbytet för Piren är genomfört och därmed är första steget 
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mot vår nya digitala arbetsplats taget.

Vi arbetar efter en antagen projektplan för arbetet som modellkom-
mun. Där har fokus varit kompetenscentret på SKR och vi har lagt 
mycket kraft på arbetet kring detta. Vi har i samverkan kraftsamlat 
kring ett par välfärdstekniska produkter så som digital tillsyn. I slu-
tet av 2021 beslutades det att göra en pilot på en utvald ny lösning 
vilket kommer utföras under våren 2022.

Arbetet med att skapa en obruten digital samhällsbyggnadsprocess 
där vi hanterar resurser och data på ett effektivt sätt pågår. Det 
jobbas aktivt med att sätta riktlinjer för nyttjande av data och för 
att främja digitala verktyg och kanaler in mot kommunen. Genom 
Streamsamprojektet testas och utvecklas bland annat digitala 
tjänster för att effektivisera bygglovshandläggningen. Projektet 
drivs tillsammans med Nybro och Mönsterås kommun och de flesta 
aktiviteterna i projektet är igång.

Under maj lanserades möjlighet för nya kunder att boka sina båt-
platser digitalt. Från lanseringen i början av maj fram till slutet av 
augusti har cirka 100 båtplatser bokats via tjänsten.

Samarbetet med Linnéuniversitetet fortsätter. Under sommaren 
har verksamheter tillsammans med studenter testat sensorer för att 
mäta fuktighet i jord. Kalmar kommun fortsätter att kontinuerligt 
träffas och utveckla samarbetet ihop med Linnéuniversitetet.

Kultur- och fritidsförvaltningens digitaliseringsledare har i dialog 
med verksamhetschefer och enhetschefer uppdaterat en ny digi-
taliseringsplan. På förvaltningen har ett flertal e-tjänster lanserats 
både för allmänheten och förvaltningens anställda. Till exempel 
”Uppsägning årskort bad”, ”Beställning av vaktmästeri och teknik-
hjälp på Kulturkvarteret” och ”Besöksrapportering Fritidsgårdar” 
samt ”Avstängda planer”, en e-tjänst som förenklar massutskick till 
föreningar när planer är avstängda.

När det gäller digital undervisning, digital kompetensutveckling 
och digitalt samarbete har stora framsteg skett på utbildningsför-
valtningen, som under vanliga omständigheter säkert skulle ha tagit 
längre tid. ”Skolskjuts” och ”Anmälan och uppsägning av plats till 
kommunal kväll-, helg och nattomsorg” är lanserade som e-tjänster. 
Utöver det har blanketter såsom ”Godkännande av låneregler på 
skolbiblioteken” samt ”Elevskåp - regler och villkor” digitaliserats. 
Just nu pågår en inventering av blanketter som ska hjälpa priorite-
ringsarbetet. Målet är en pappersfri skolstart, men också en pap-
persfri skola och förskola.

Kalmar Vatten har startat en strategigrupp med fokus på digital 
omställning. Fokus ligger på följande:

• Utveckla nya tjänster och arbetssätt genom att digitalisera våra 
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tjänster. Kalmar Vatten tar också vara på och delar data på ett 
säkert sätt med andra intressenter, på så sätt kan kunden bidra 
till hållbarhetsmålen.

• Möta kunden digitalt. Kalmar Vatten skapar rätt kontaktytor 
mot våra kundgrupper där medarbetarna har den kompetens 
som behövs för att möta kunden digitalt. Genom digitalisering-
en av våra tjänster blir kunden mer självständig och Kalmar 
Vatten har ökat sin tillgänglighet genom 24/7 tjänster. Vi ökar 
vår tillgänglighet genom 24/7 tjänster.

• Fokus på effektivitet. Kalmar Vatten sak automatisera sina ma-
nuella processer. På så sätt skapar det en förutsägbarhet i de data 
som samlas in vilket leder till mer effektivt arbete med bättre 
beslutsstöd. Aktiviteterna som skapas ska ge tillräckligt stort 
värde i förhållande till insatsen.

 
Under verksamhetsåret har Destination Kalmar utvecklat en breda-
re kunskap kring digitala möten och dess planering samt genomför-
ande. Till exempel har medarbetare kunnat delta mer tidseffektivt 
på flera externa seminarier och utbildningar.

En viktig nysatsning är ”Kalmar Convention Bureau” som har till-
kommit för att stärka Kalmar som en evenemangs- och mötesstad. 
Självklart har det även erbjudits digitala lösningar och i vissa fall 
hybridmöten. 

I destinationsmarknadsföringen där Destination Kalmar verksam-
hetsmässigt arbetar med olika kampanjperioder har det fokuserats 
mer på digitalt innehåll än tryckt material för att kunna vara mer 
effektiva sett ur ett året-runt perspektiv.

Inom Kalmarhem har ett stort fokus lagts på förutsättningar för 
digitalisering genom en omfattande processkartläggning.

Kalmarhem har tagit ett beslut om att inom ett projekt succesivt in-
föra digitala lås i samtliga lägenheter och gemensamma utrymmen. 
Arbetet går enligt plan. I slutet av 2021 påbörjades arbetet med att 
implementera ett nytt system som ska hjälpa Kalmarhem att få bätt-
re kontroll på behörigheter till våra fastigheter och för att möjliggöra 
en smidigare hantering av olika passer- och nyckelsystem som kan 
administreras från samma gränssnitt. På underhållssidan har ett 
nytt avtal upprättats med en leverantör som erbjuder en smidig och 
intuitiv lösning för att bygga underhållsplaner. För att Kalmarhem 
ska jobba smartare har ett stöd för business intelligence utvecklats 
och under 2021 spände vi bågen och använder numera ännu mer 
data som till viss del ligger till grund för vår målstyrning men även 
till den dagliga uppföljningen av verksamheten.
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Uppdrag - Fiberanslutningar
Säkerställa fiberanslutningar till våra externt hyrda lokaler.

Kommentar
Projektet avslutades under oktober 2021.

 
Uppdrag - Våld i nära relationer
Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera och uppdatera hand-
lingsplanen 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.

Kommentar
Under hösten har ett förslag till lokal strategi tagits fram och det 
kommer att behandlas politiskt under våren 2022.

Status: 
Genomförd

Status: 
Genomförd
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Var går dina skattepengar?

33 kr  Omsorg om äldre och funktionsnedsatta

1 kr  Politisk verksamhet

2 kr  Arbetsmarknadsåtgärder och övrig utbildning

4 kr  Miljö, hälsa, räddningstjänst

6 kr  Individ- och familjeomsorg

6 kr  Kultur- och fritidsverksamhet

8 kr  Gator, parker och samhällsplanering

7 kr  Gymnasieskola

15 kr  Förskola, förskoleklass, fritidshem

18 kr  Grundskola
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ORDLISTA
Nyttorealiseringsmall 
Mall för att styra för värdeskapande 
utveckling. 

Utrangeringar 
Inom redovisning innebär en utrangering att 
en anläggningstillgång inte längre finns kvar 
i verksamheten på grund av att den förstörts 
eller skrotats. 

Återföring 
Omföring av inkomst från skuld i balans-
räkningen till intäkt i resultaträkningen. 
Inkomsten kommer från avtalade gatukost-
nadsersättningar/exploateringsersättningar 
som bokförts på balansräkningen i väntan på 
att kommunen fullgjort sina avtalade åtag-
anden gentemot exploatören. 

HR
Förkortning av personalavdelningen som 
kallas Human Resources. 

VA-kollektivet 
Alla anslutna till den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen.   

Kompensatoriska uppdraget 
Med det kompensatoriska uppdraget 
menas skolväsendets skyldighet att med 
olika medel säkerställa att alla elever ges 
goda förutsättningar att nå de nationella 
kunskapskraven oavsett utgångsposition, 
exempelvis socioekonomisk bakgrund och 
funktionsvariationer. 

Nettokostnadsandel - nettokostnadsandel 
uttrycks som verksamhetens nettokostna-
der inklusive avskrivningar och finansnetto 
i relation till de samlade intäkterna från 
skatt, kommunal utjämning och generella 
statsbidrag. En nettokostnadsandel under 
100 procent innebär att intäkterna överstiger 
kostnaderna. 

Tertial
Tredjedels år, period av fyra månader. 

Mnkr
Miljoner kronor. 

Mdkr
Miljarder kronor. 

HVO
Står för Hydrerad Vegetabilisk Olja och är ett 
förnybart drivmedel för dieselmotorer. 

PFOS 
Prfluoroktansulfonsyra ytaktivt ämne.  

Soliditet 
Eget kapital satt i relation till de totala till-
gångarna. Visar hur stor del av de totala till-
gångarna som finansieras med egna medel. 

Finansnetto 
Finansiella intäkter minus finansiella 
kostnader. 

Utjämning/ Kommunalekonomisk 
utjämning/utjämningssystem/
kostnadsutjämning 
Utjämnar för skillnader i skatteintäkter samt 
strukturella behovs- och kostnadsskillna-
der mellan kommuner respektive regioner. 
Utjämningssystemen syftar till att garante-
ra alla kommuner och regioner likvärdiga 
ekonomiska förutsättningar. Detta oavsett 
strukturella förhållanden som befolkningens 
sammansättning och möjlighet att ge välfärd 
till invånarna. 

Självfinansieringsgrad  
Mått på hur stor del av årets anskaffning av 
anläggningstillgångar som kunnat finansieras 
med under året internt tillförda medel. 

Pensionsförpliktelser
juridiskt bindande utfästelse till anställd eller 
förtroendevald att efter anställningens slut 
betala ersättning (pension). 

Intern kontroll
Verktyg som används för att kunna skapa 
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goda rutiner och ökad effektivitet. Syftet med 
intern kontroll är att säkerställa att målen för 
organisationen uppfylls.  

Riskhantering
Samlingsnamn för den verksamhet som på 
ett systematiskt sätt inventerar, analyserar 
och förebygger olika typer av risker i ett före-
tags verksamhet. 

Per capita
Per person. 

Indikatorer 
 Indikatorer används för att spegla utveck-
lingen för de olika mål. 

Aggregerad nivå 
Sammanräknad nivå. 

Policy
Avsiktsförklaring för att styra beslut i en 
önskad riktning. 

Privat utförare
Ett privat företag som utför uppdrag åt kom-
munen och får ersättning för det. 

Nettopåverkan 
Intäkter minus kostnader visar nettot av 
kostnader. Positiv nettopåverkan innebär att 
intäkterna är högre än kostnaderna. Negativ 
nettopåverkan innebär att kostnaderna är 
högre än intäkterna. 

Resurstillskott 
En utökad nivå av resurser i verksamheten. 

Driftbudgetram
Indikation på den slutgiltiga budgetens 
storlek per år. I rambudgeten behöver inga 
poster specificeras. 

Konjunkturavmattning
Faktisk BNP (Bruttonationalprodukten) 
växer snabbare befinner sig ekonomin i 
en konjunkturuppgång eller uppgångsfas. 
När faktisk BNP därefter växer långsam-
mare än potentiell BNP minskar resursut-
nyttjandet och ekonomin befinner sig i en 

konjunkturavmattning, eller avmattningsfas.  

Realisationsvinst/Reavinst 
Vinst på kapital. Det betyder skillnaden 
mellan priset vid köp på ett värdepapper, fast 
egendom eller andra tillgångar, och summan 
säljaren fick vid försäljningen. Reavinsten är 
alltså den vinst som en försäljning genererar. 

Ansvarsförbindelse
Ett åtagande att fullgöra vissa ekonomis-
ka förpliktelser. Ansvarsförbindelse kan 
till exempel avse borgensförbindelse eller 
pensionsåtagande. 

Nettokostnadsavvikelse
Definieras som avvikelsen mellan faktisk 
kostnad och förväntad kostnad. 

Referenskostnad 
Den kostnad som kommunen skulle ha om 
man bedrev verksamhet till en genomsnittlig 
kostnadsnivå och med hänsyn till de egna 
strukturella faktorerna. 

Nyckeltal 
En benämning på vissa tal som ofta används 
för att värdera ett företag eller en organisa-
tion och dess verksamhet. 

Avsättning 
utgörs av de betalningsförpliktelser som är 
säkra eller sannolika till sin existens och där 
det finns säkerhet beträffande beloppets stor-
lek eller tidpunkten för betalning, till exem-
pel avsättning för pensioner. 

Deponi 
Det avfall som inte kan återvinnas läggs på 
deponi, det vi brukar kalla soptippar. 

Sluttäckning 
görs för att täta soptipparna så att så lite 
regnvatten som möjligt kan tränga ned till 
soporna som är deponerade. 

Konsolidering
En term inom koncernredovisning som 
innebär att finansiella rapporter från ett 
moderbolag och (minst) ett dotterbolag eller 
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intressebolag sammanfogas till en gemensam 
koncernrapport. Innan konsolidering kan ske 
måste alla poster och transaktioner som skett 
mellan koncernens olika bolag elimineras. 

Exploatör
Byggherre eller fastighetsägare som ansva-
rar för att utveckla (exploatera) mark eller 
fastighet. 

Borgen
En form av lämnad säkerhet för att ett 
lån eller annan skuld kommer att kunna 
återbetalas. 

Borgensåtagande
Ett risktagande då kommunen åtar sig att 
fullfölja betalningsförpliktelser för gäldenä-
rens/låntagarens räkning om denne inte kan 
göra det. 

Löptid
Den tid ett lån löper fram till dess att det 
förfaller. 

Kassaflöden
Inbetalningar och utbetalningar under en 
tidsperiod, gemensamt kallade betalnings-
strömmar. Kassaflödesanalys görs i årsre-
dovisning och visar förändringen i likvida 
medel under en period, vanligen ett år. 

Ränteswap
Två parter byter räntebetalnings-
strömmar utan något byte av reverser. 
Skuldförhållandet kvarstår oförändrat. En 
ränteswap används för att byta en rörlig rän-
ta mot en fast och vice versa. 

Räntesäkring
En bestämd bunden ränta i förväg. Räntan 
ligger fast oavsett om marknadsräntor-
na går upp eller ner under tiden fram till 
utbetalningsdagen/villkorsändringsdagen. 

Refinansieringsrisk
Avser risken för högre upplåningskostnader 
när lån förfaller och ska förnyas vid ett oför-
delaktigt ränteläge. 

Kapitalbindningstid 
Den tid lånet är garanterat (=återstående 
löptid i befintliga lån) 

Extraordinära poster 
Kostnad som påverkar resultatet för det 
enskilda året men som egentligen inte hör till 
verksamhetens normala kostnader.  

Övervärde
Positiv skillnad mellan en tillgångs mark-
nadsvärde och dess bokförda värde.  

Riskanalys
Systematiskt använda sig av tillgänglig 
information för att beskriva och beräkna 
risker med ett visst givet system. Med hjälp 
av riskanalys bedöms sannolikheter för olika 
oönskade händelser och dess konsekvenser. 

Simulering
Ett sätt att, så långt som möjligt, återskapa en 
verklighet i en kontrollerad miljö. 

RevPar
Nyckeltal som visar intäkt per tillgängligt 
hotellrum. 

Långfristig fordran
Inom redovisning skiljer man på fordringar 
baserat på när de förfaller och företaget för-
väntar sig betalning. Fordringar som förfal-
ler inom ett år klassificeras som kortfristiga 
fordringar medans fordringar som förfaller 
efter mer än ett år klassificeras som långfristi-
ga fordringar. 

Långfristig skuld 
Inom redovisning skiljer man på skulder 
baserat på när de förfaller. Skulder som för-
faller inom ett år klassificeras som kortfristiga 
skulder medans skulder som förfaller efter 
mer än ett år klassificeras som långfristiga 
skulder. 

Finansiell anläggningstillgång 
Anläggningstillgång som utgörs av till exem-
pel aktier, andra andelar och obligationer där 
syftet med innehavet är varaktigt.
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Balanskrav
Krav som kommuner måste uppfylla enligt 
kommunallagen, och innebär i korthet att 
intäkterna alltid ska överstiga kostnaderna. 

Resultatutjämningsreserv
(RUR) är en komplettering av lagstiftning-
en, vars syfte är att ge möjlighet för kom-
muner att under vissa förutsättningar föra 
medel mellan olika år för att balansera upp 
resultatet. 

Kompetensförsörjningsplan
Handlar om att hitta rätt medarbetare, ut-
veckla dem och behålla dem i kommunen/
företaget.

Nettomarginal 
Nettoresultat i procent av nettoomsättningen 
och visar hur stor vinst efter skatt ett företag 
genererat i förhållande till omsättningen. 

Räntebindningstid
Tidsperiod under vilken räntan på ett lån 
eller en placering är fast. 

Ränterisk
Uttryck för osäkerheten kring framtida ränt-
eutveckling och att värdet på en tillgång eller 
kostnaden för ett lån negativt förändras p.g.a. 
en oväntad förändring av räntenivån. 

Räntekänslighet 
För att bedöma räntekänsligheten görs 
en beräkning av hur mycket kostnaderna 
skulle öka om räntorna på lån höjdes med en 
procentenhet.  

Kommunal borgen 
Ett kommunalt borgensåtagande är ett 
instrument för att stödja en icke kommu-
nal verksamhet. Ett sådant åtagande är inte 
obligatoriskt eller tvingande för kommunen. 
De ändamål som åtagandet gynnar ska sam-
manfalla med kommunens egna syften och 
intressen. 

Finanspolicy 
Används som ett regelverk och en handbok 
för personer som arbetar med förvaltning 

av kapital inom och utanför kommunen. 
Finanspolicyn anger i vilka tillgångar och 
med vilka limiter medlen får placeras, samt 
hur uppföljning och kontroll av att policyn 
följs ska ske. 

Räntenivå 
Räntenivå är nivån på kostnaden för att låna 
pengar. 

Likviditetsflöde 
Penningflöde, det vill säga hur in- och utbe-
talningar fördelar sig över olika perioder. 

Implicitkurvor
Marknadens tro om ränteutvecklingen. 

Nyupplåning 
Upplåning av nya lån. 

Option
Alternativ, val. 

Lånestock
Aktuell låneskuld. 

Skuldbokförda
Upptagen som en skuld i bokföringen. 

Ackumulerat
En löpande summa vilket även kan kallas för 
en ackumulerad summa Det vill säga hur den 
totala summan byggs upp per månad. 

Räntabla investeringar/Ej ramjusterande 
investeringar
Investeringar som görs där ingen kompensa-
tion för ökade avskrivnings- och räntekostna-
der ges. 

Ovägt genomsnitt 
Ett vedertaget begrepp. Det innebär att varje 
värde har samma vikt, det vill säga oavsett 
invånarantal i respektive kommun. I ett vägt 
medel hade till exempel Stockholm stads vär-
de (med cirka 1 miljon invånare) fått större 
genomslag än Bjurholms (cirka 2500 invåna-
re). Med ett ovägt genomsnitt har de lika stor 
påverkan på medelvärdet.  
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RIPS 19 
Riktlinjer för beräkning av pensionskuld. 

RKR R2 intäkter 
Rådet för kommunal redovisning rekommen-
dation för intäkter. Rekommendationen ska 
tillämpas vid redovisning av intäkter från av-
gifter, ersättningar, försäljningar och bidrag. 

Kapitalkostnad 
Räntor och avskrivningar. 

Huvudmetod
Under redovisningsprinciper, ett av två sätt 
att redovisa lånekostnader enligt rådet för 
kommunal redovisning. 

Komponenter 
Under redovisningsprinciper olika de-
lar av en fastighet med varierande 
avskrivningatider. 

Översiktsplan 
Kommunens avsiktsförklaring om hur den 
fysiska miljön bör användas, utvecklas och 
bevaras. 

Samråd
Överläggning diskussion tillsammans med 
andra. 

Kontrollnytta
Användbarheten att särskilt undersöka om 
allt står rätt till. 

Kontrollkostnad
Vad det kostar att särskilt undersöka om det 
står rätt till. 

Rullande femårsperiod
Ett genomsnitt av de fem senaste årens 
värden. Rullande innebär att tidsperioden 
förskjuts ett år i taget. 

Hearing
En offentlig utfrågning av områdessakkunni-
ga personer eller grupper med inflytande i en 
viss fråga.   

GIS-skikt
Geografiskt informationssystems skikt. 

Riktpris
Ett överenskommet, ungefärligt pris. 

Periodisera
Kostnader och intäkter bokförs på de perio-
der som de intjänats respektive förbrukats. 

Balanstal
Kvoten mellan tillgångar och skulder. 

Kostnadsutjämning
Utjämnar för strukturella kostnadsskillnader 
beroende på demografi, invånarnas behov 
och produktionsvillkor, exempelvis löner och 
geografi. 

Invasiv
Något som snabbt sprider sig från sin ur-
sprungsplats till större områden. 

Lekotop
Naturbaserade lekmiljöer med barnper-
spektiv som kombinerar lekvärden och 
naturvärden. 

Startups
Beskriva innovativa och skalbara fö-
retag inom branscherna för teknik och 
digitalisering. 

Convention Bureau
En icke vinstdrivande organisation som 
hjälper till att anordna både nationella och 
internationella möten och evenemang. 

Business Intellegence
Ett samlingsbegrepp som beskriver hur orga-
nisationen kan förstå och fatta beslut genom 
att använda metoder och processer för att ut-
vinn aohc strukturera data och information. 

Långfristig skuld
Skulder som förfaller till betalning senare än 
om ett år. 
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Kalmar Kommunbolags koncern
Består av Kalmar kommunbolag som äger 
och förvaltar aktier i Kalmar kommuns hel- 
del delägda bolag. Kalmar kommunbolags 
dotterbolag är: Kalmarhem, Kalmar Vatten, 
KIFAB, Kalmar Science Park, Kalmar Hamn, 
Växtplats i Kalmar, Destination Kalmar, 
Telemarken Kalmar Vatten samt intresse-
bolagen Kalmar Öland Airport och Kalmar 
Energi Holding, koncern. 

Kretslopp Sydostkoncernen
Består av kommunalförbundet Kretslopp 
Sydost och aktiebolaget Moskogen Miljö. 

Kalmar kommunkoncern  
Ingående enheter är Kalmar kommun, 
Kalmar kommunbolags koncernen, Kretslopp 
Sydost koncernen och Kalmarsunds 
gymnasieförbund.
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Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar

0480–45 00 00 kommun@kalmar.se 
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