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Inledning 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Nämndens 
vision är Kalmar- nyckeln till rika upplevelser. Den innebär att ta tillvara på Kalmars stora potential att 
utvecklas som plats för kultur och fritid. Kultur- och fritidsnämnden har barn och ungdomar 
som prioriterad målgrupp. 
 
Möjligheten finns att locka såväl nya kalmarbor som besökare från en stor region, och i den 
processen är kultur- och fritidslivet centralt. Ett rikt kultur- och fritidsliv gör en plats attraktiv 
och stärker invånarnas känsla av livskvalitet. Ett levande kultur- och fritidsliv, där människor 
upplever glädje och gemenskap, har en positiv inverkan på trygghet, hälsa och välbefinnande. Det 
ökar förståelsen mellan människor och olika grupper. Därför ska kultur- och fritidslivet vara 
öppet och tillgängligt. Det ska finnas förutsättningar för alla att vara delaktiga. Delaktighet skapar 
engagemang och ökar förutsättningarna för fler aktiva ledare och medlemmar i föreningarna.  
 
Ett inkluderande kultur- och idrottsliv har betydelse för integrationen och för tillvaratagandet av 
olika influenser och kompetenser. Kalmar är ett mångkulturellt samhälle och det är viktigt att alla 
arbetar för ett kultur- och fritidsliv där man tar vara på kreativitet och mångfald.  
Samarbete är nyckeln till att lyckas, samarbete mellan föreningar, kommunen och mellan olika 
aktörer. Det är genom att träffas och samverka som vi får möjlighet att diskutera verksamheter, 
idéer, aktiviteter, värderingar, samarbetsmöjligheter och utmaningar som vi står inför.  
Det är i samverkan som vi fyller Kalmars kultur- och fritidsliv med ett bra innehåll. 
 
 
Ur Kultur- och fritidspolitiskt program för Kalmar kommun 2015-2018 
 
 
 

Organisation, ekonomi och verksamhet 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen är organiserad i två verksamhetsområden med enheter under sig 
samt tre enheter som inte ingår i ett verksamhetsområde. Förvaltningen leds av en 
förvaltningschef som är direkt chef för en administrativ chef, två verksamhetschefer och två 
enhetschefer.  

Förvaltningen omsluter sammanlagt 191 mnkr med en personalstyrka om ca 165 årsarbetare. Den 
ekonomiskt största enheten är idrottsenheten som ansvarar för bidragen till majoriteten av 
föreningslivet samt alla idrottsanläggningar och de omsluter 2018 ca 63 mnkr.  

Förvaltningen ansvarar för bibliotek, fritidsgårdar, ungdomshuset UNIK, Äventyrsbadet, 
idrottsanläggningar, kultur- och fritidsfilialer, Kalmar teater och kulturskolan. Förvaltningen 
ansvarar även för bidrag, stöd och service till föreningslivet inom kultur- och fritidsområdet samt 
till länsinstitutionerna Kalmar läns museum, Kalmar Konstmuseum och Byteatern Kalmar 
länsteater. Kommunens kostnader för länsinstitutionernas lokaler är 14,1 miljoner kronor per år 
(2018) och föreningslivets kontantbidrag är ca 20 miljoner per år. Det ligger också i 
förvaltningens reglemente att ansvara för kommunens konstregister, konsten i det offentliga 
rummet, friluftsfrågor, konsumentvägledning, koordinatorskap för mötesplatser och 
samhällsinformation.   

Våra verksamheter är de mest besökta i regionen. Stadsbiblioteket har drygt 200 000 besökare per 
år. Äventyrsbadet har inklusive skolungdomar drygt 250 000 besökare per år. Kulturskolan har 
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under hösten 2018 haft 1 477 elever inskrivna och har under året haft ca 50 arrangemang varav 
tio större där biljettförsäljning skett.  Ung i Kalmar har ca 36 000 besök på sina fritidsgårdar och 
sitt ungdomshus UNIK. Utöver detta arrangerar och deltar förvaltningen i mängder med olika 
evenemang som Ljus på Kultur, Stadsfesten, sommarlovs-, höstlovs- och sportlovsaktiviteter för 
barn och unga, konserter, teater och uppvisningar med elever från kulturskolan, barnfilm på 
Kalmar teater, sommarscener, utebio och mycket mer.  
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Verksamhetsmål 

Verksamhetsplan 2019 

Kommunfullmäktige fattade i december 2018 beslut om Verksamhetsplan med budget 2019 och 
ekonomisk planering 2020-2021. I verksamhetsplanen har fullmäktige mål för alla nämnder som ska 
in i nämndernas verksamhetsplaner samt specifika mål och uppdrag för nämnderna. Nedan följer 
ett urval av de mål som kultur- och fritidsnämnden ska hantera inom sin verksamhetsplan. 
 



• Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt 
sätt.  

• Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun  

• Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa kommuner att besöka, att 
växa upp, bo och åldras i.  

• Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla 
verksamheter säkerställer: 
 -  likvärdig service och bemötande  
- likvärdig myndighetsutövning  
- likvärdig resursfördelning  
- jämställd fördelning av makt och inflytande  
till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.  

 

• Andelen utrikesfödda anställda ska öka 

• Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Majoritetens inriktning är att 
sjukskrivningarna ska totalt minska med en procentenhet under 2019. Varje nämnd och 
bolagsstyrelse ska ta fram mål och en plan för det konkreta arbetet.  

• Öka indexet för ”Hållbart medarbetarengagemang”.  

• Kalmar kommun har heltid som norm, med möjlighet att önska sysselsättningsgrad. 
Heltid ska alltid erbjudas vid nya tillsvidareanställningar. Det är en viktig rättvise- och 
jämställdhetsfråga.  

 

I verksamhetsplanen har kommunfullmäktige också ett antal viljeinriktningar som kultur- och 
fritidsnämnden ska förhålla sig till och jobba med. Nedan är en sammanfattning av dessa 
inriktningar. 

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre – Vision 2025 

Genom satsningar på Kalmars unika historia och kulturbebyggelse, vår vackra landsbygd samt 
idrotts- och kulturevenemang har vi utvecklats till ett av landets mest attraktiva besöksmål. Vårt 
rika föreningsliv inom både idrott och kultur är en viktig grund för den fortsatta utvecklingen.  

Kvalité i livet 

Behovet av att göra reinvesteringar i VA, vård- och omsorgsboenden, förskolor, bad- och 
friskvårdsanläggning och andra anläggningar kommer nu samtidigt eftersom många av dessa 
anläggningar byggdes i samband med att de större kommunerna bildades i början av 1970-talet.  
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Det finns också omfattande investeringar inom kultur- och fritidsområdet med bland annat 
KIFAB-arena, Kulturkvarter, Byteatern, en skateanläggning och ett väderskydd över en 
konstgräsplan.  

Vi ger ett skarpt startbesked för en ny ishall och en ny bad- och friskvårdsanläggning. Båda dessa 
objekt ska återkomma som särskilda beslutsärenden till kommunfullmäktige.  

Ett grönare Kalmar 

Vi ska skapa möjligheter för invånarna att dela, låna och konsumera cirkulärt. Vid sidan av 
bibliotek, återbruk och delbilspool, lägger vi nu till fritidsbanken som innehåller sport- och 
fritidsutrustning.  

Förenkla källsortering i stadsmiljö, på idrottsanläggningar och på andra ställen där människor rör 
sig.  

• Öka invånarnas möjligheter att dela, hyra och låna 

Ett växande attraktivt Kalmar 

Vi ska fortsätta att erbjuda ett rikt kultur- och fritidsutbud.  

Kalmar har blivit en upplevelsestad med rikt kulturellt utbud. Konserter och teaterföreställningar 
ges året om och vi lyckas locka både sverigeelit och världsartister till vår region. (Sid 15 egentligen 
destination Kalmar men vi jobbar ju i högsta grad inom detta område.) 

Vi ska också utreda förutsättningarna för och hur den löpande driften av Stiftelsen 
Krusenstiernska gården ska organiseras. I utredningen ingår också att tillsammans med 
länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet av byggnadsminnet, hitta former för att utveckla 
verksamheten. Kommunens inriktning är att kulturarv mår bäst av att nyttjas.  

Kommande år kommer att bli händelserika för Kalmar. Linnéuniversitetet byggs färdigt och ska 
högtidligt invigas. Ett centralt och sammanhållet kulturkvarter kommer stå klart och flera nya 
stadsdelar har påbörjats. Dessutom uppmärksammar vi att det år 2020 är 500 år sedan Gustav 
Vasa landsteg på Stensö udde.  

Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna i Sverige att besöka, att växa upp, bo och åldras 
i.  

Ta fram förslag på hur stiftelsens verksamhet ska organiseras för att därigenom öka 
förutsättningar och möjligheter för utveckling av Stiftelsen Krusenstiernska gården.  

På våra träffpunkter ska alla äldre känna sig välkomna att delta i ett aktivt socialt sammanhang. 
Tillsammans med pensionärsföreningar, studieförbundet, forskningen och annat föreningsliv vill 
vi också genomföra ytterligare gemensamma insatser som förebygger och minskar den ofrivilliga 
ensamheten för de äldre som bor kvar hemma i ett ordinärt boenden.  

Under ett antal eftermiddagar under första kvartalet av 2019 kommer Kalmar kommun erbjuda 
kunskapshöjande insatser i workshop-format där yngre elever från högstadieskolorna hjälper de 
äldre. Projektet blir ett komplement till de insatser som görs idag på biblioteken och kommunens 
träffpunkter och syftar till att minska det digitala utanförskapet och motivera till digital glädje, 
erbjuda en grundläggande utbildning inom IT samt digitala tjänster och verktyg för kommunens 
invånare samt öka kunskapen och förståelsen för dagens och framtidens digitala samhälle. 
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Hög kvalitet i välfärden 

Ett rikt föreningsliv  

Kalmar ska vara en generös och nyfiken kultur- och fritidskommun. Vi ska ge både invånare och 
föreningsliv de bästa förutsättningarna till att uppleva och erbjuda en lustfylld, spontan och 
hälsofrämjande fritid.  

För föreningslivet behövs bra ändamålsenliga lokaler. Satsningar på att rusta upp och att bygga ny 
bad- och friskvårdsanläggning, ishall och friidrottshall är några exempel på behov som finns de 
närmaste åren. Det är investeringar som ger dubbel effekt, både genom ökad folkhälsa och 
genom fler arbetstillfällen.  

Kalmar kommun har under de senaste tio åren gjort stora satsningar för att öka tillgängligheten 
för föreningslivet. Det har byggts:  

• Mötesplats Smedby  

• Aktivitetspark Smedby  

• Ny sporthall i Rockneby inklusive allaktivitetshus  

• En helt ny idrottsplats i Fjölebro  

• En multiarena i Lindsdal  

• En ny konstgräsplan och sporthall i Ljungbyholm  

• Nya omklädningsrum i Rinkabyholm  

• Ny ridanläggning i Smedby  

• Ny sporthall i Trekanten  

• Guldfågeln arena inklusive Gastens träningsplaner  

• Träningsplan för innebandy i kvarteret Bilen  

• Ny gräsplan inklusive belysning på Gröndal  

• Padeltennisbana vid Gröndal  

• Renovering av Kalmar sportcenter  

• Ny ishall för träning  

• Ny sporthall på södra området  

• Konstgräs på södra Utmarken  

• Långvikens beachsportcenter  

• En mobil näridrottsplats  

• Multiarenor vid skolgårdar  

• Nytt klubbhus på Kalmar golfklubb  
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• Renovering av Lindsdals sporthall  

• Extra ridsportsatsning 2014-2016, 3 mnkr  

• Extra investeringsbidrag till föreningslivet under 2016-17 på 25 mnkr.  

• Extra satsning på ridsporten under 2017 med 500 tkr till Udden och 500tkr till KBF  

• Bygdepeng på 5 mnkr 2018.  

I samband med förändringar i Gröndalsområdet, med anledning av den kommande grundskolan 
på Telemarken samt att kommunen tänker bygga en skolidrottshall på ytan för delar av Kalmar 
Tennisklubbs grusplaner, planeras för förbättringar och nya grusbanor i området.  

• IFFE-hallen ska ersättas med ny ishall där det finns möjlighet att genomföra andra evenemang. 
Planering i samråd med issporterna påbörjas efter årsskiftet. Hallen ska stå klar inom 
mandatperioden och inriktningen är att den ska byggas på nuvarande plats. En del av 
investeringen är redan gjord i samband med att träningshallen byggdes. Hallen ska klara kraven 
för spel i hockeyallsvenskan.  

• Kalmar Södras och eventuella andra föreningars behov av omklädning och klubblokal löses i 
och med övertagandet av KSRR:s lokaler vid Södra Utmarken.  

• För att öka möjligheterna att träna oavsett väder och vind byggs ett väderskydd över befintlig 
konstgräsplan. Medel avsätts i budgeten.  

• En modern skateanläggning i Norrliden färdigställs 2019.  

Folkets park  

2005 köpte Kalmar kommun Folkets park i Kalmar. Under ett antal år användes delar av 
anläggningen till Monokroms verksamhet. Nu används Folkets park av föreningar, till loppis med 
mera.  

Anläggningens huvudbyggnad är i mycket dåligt skick. Kommunen står inför valet att riva 
byggnaden eller rusta upp den. Under de senaste åren har framförallt pensionärsorganisationerna 
framfört önskemål om att få använda Folkets park. Detta beroende på att det idag är brist på 
föreningslokaler för lite större evenemang. Mot den bakgrunden gavs ett uppdrag i förra 
budgeten att utreda användningen av Folkets park. Detta i samråd med 
pensionärsorganisationerna.  

Förslaget är att Folkets parks huvudbyggnad rustas upp för att kunna bli ett ”Föreningarnas hus”. 
Här ska man kunna ha sina kontor men också kunna genomföra större evenemang och möten. 
Anläggningen ska också vara öppen för andra typer av evenemang såsom loppis och auktioner. 
Alternativa driftsformer ska utredas. Om intresse finns så ställer vi oss positiva till ett 
föreningsägande och är i det läget beredda att föra över investeringspengarna till en sådan 
lösning.  

Parallellt med detta görs parkområdet i ordning för att kunna fungera som en grannskapspark 
och grön lunga till gagn för alla.  
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Kalmars kulturliv  

I vår kommun finns ett rikt föreningsliv med många ideella krafter som tillsammans gör ett 
fantastiskt arbete. Varje höst arrangeras tillexempel kulturfestivalen Ljus på Kultur tillsammans 
med föreningarna. Ljus på Kultur är en kulturexplosion med flera hundra programpunkter inom 
musik, teater, konst, film, litteratur, dans, historia och hantverk. Kalmar erbjuder mängder av 
kulturupplevelser, vare sig du bor i Kalmar eller är här på besök.  

Vi vill att alla barn och ungdomar i Kalmar ska ha möjlighet att uppleva och utöva kultur i olika 
former, därför är barn och ungdomar en prioriterad målgrupp för all verksamhet.  

Kalmar erbjuder ett rikt musikutbud med allt från musikfestivaler till små, lokala spelningar. På 
sommaren kan du lyssna på musik i stadsparken, musik på Larmtorget, eller varför inte besöka 
den årligen återkommande stadsfesten på Kvarnholmen och Sveaplan. En stor del av Kalmars 
musikunderhållning arrangeras av ideella krafter till vilka kommunen ger stöd. Det finns ett brett 
utbud för dig som är intresserad av att sjunga eller spela instrument.  

Kulturen är viktig för Kalmar och vi jobbar för att öka tillgången till och kännedomen om 
kommunens rika utbud. I kommunens planerade Kulturkvarter kommer vi därför att samla flera 
kulturverksamheter och föreningar på samma plats för att skapa nya möten och möjligheter till 
ett bredare och mer tillgängligt kulturutbud för alla Kalmarbor. Det nya kulturkvarteret blir en 
viktig länk mellan Kvarnholmen och Malmen och ligger strategiskt nära kollektivtrafiken. Vi 
fullföljer också ombyggnaden av Byteatern Kalmar läns lokaler.  

 

Majoritetens inriktning är att:  

• 1-procentregeln för konstnärlig gestaltning ska vara norm vid nybyggnation.  

• Ett färdigt Kulturkvarter ska stå klart under mandatperioden.  

• Fortsatt stödja ideella krafter som bidrar till ett stort och varierat kulturutbud i Kalmar.  

 

Förskola, grundskola och gymnasieskola är viktiga arenor för att ge barn och ungdomar goda 
uppväxtvillkor, med normer och rutiner som inkluderar hbtq-ungdomar. Andra exempel på 
viktiga arenor är mötesplatser som fritidsgårdar, träffpunkter och föreningslivet. I Kalmar 
kommun ska vi arbeta för att skapa trygga och inkluderande miljöer.  

Göra en översyn som förtydligar hur kommunala lokaler på lediga tider kan användas av 
föreningar och frivilligorganisationer, m.fl. 
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Ekonomiska förutsättningar 
Nämnden får en nettoutökning av sin budget om ca 7,5 miljoner kr inklusive löneökningar.  
Nämnden får i år ca 2,4 miljoner kr i kompensation för kostnadsökningar. Dessa medel ska täcka 
höjningar av bland annat priser på varor och tjänster och hyror. För 2019 så innebär det att ca 1,3 
miljoner kr direkt avgår i lokalkostnadsökningar. I fullmäktiges beslut om ny organisation så låg 
det att serviceförvaltningens utomhusvaktmästare på idrottsanläggningar organisatoriskt skulle 
överföras till kultur- och fritidsnämnden. Från årsskiftet har så skett och därmed förs budget för 
personal och maskiner över till nämnden. IT-verksamheten övergår till ramfinansiering, varför 
IT-kostnader centraliseras dit. Varje enhet lämnar ifrån sig sina nuvarande kostnader för IT och 
telefonabonnemang. 
Beloppen för hyres- och lönehöjningskompensationer har inte tagits upp i fullmäktiges beslut.  
Hyreskompensationen för helåret och lönekompensationen för januari till mars är därför 
preliminär.  
Kapitalkostnadstillägget är en återbetalning av kapitalkostnader som drogs in 2018. Anledningen 
var att en översyn av anläggningsregistret medförde en kostnadssänkning, varför varje nämnds 
överskott drogs in för att sedan lämnas tillbaka i portioner. 
 

Kultur och fritidsnämnden  
Förändringar i driftbudgetram   

Budget 20181231 183 433 829 

Kompensation för kostnadsökningar Övr kostn PKV 2 441 000 

Lönekompensation jan-mars (preliminär) 453 000 

Hyreskompensationer (preliminär) 730 000 

2:e vice ordf 131 000 

Utomhusvaktmästare inkl maskinpark 6 196 000 

Avgår 1,0 tj till Ekonomi o lönecenter -510 000 

Avgår IT-kostnader -2 144 000 

Kapitalkostnader 288 000 

Summa förändringar 7 585 000 

Summa budget 2019 191 018 829 

 
Nämnden kommer att lämna ett överskott för 2019 motsvarande ca 5 miljoner kr. Detta p.g.a. 
nämnden inte har fulla kostnader för Byteaterns nya lokaler samt för KIFAB-Arena.  
 
När alla enheter har fått sin tilldelade budget så finns det, borträknat hyrorna för KIFAB-Arena 
och Byteatern, ett ekonomiskt utrymme för satsningar under 2019. Detta utrymme bedöms vara: 

• Kapitalkostnader     348 359 kr 

• Driftbudget:    829 000 kr 

• Summa:  1 177 359 kr 
 

Kapitalkostnaderna kan inte bindas upp med långsiktiga satsningar utan ska täcka framtida 
kapitalkostnader, så de får enbart nyttjas som engångssatsningar. Utrymmet om 829 000 kr är 
möjligt att använda över fler år.  
Utrymmet kommer att användas i första hand till tillfälliga satsningar. De exakta beloppen är inte 
klara ännu i några av satsningarna men målet är att det ska finansieras inom utrymmet. 
 
Detta ekonomiska utrymme kommer att behöva tas i anspråk till satsningar för att bibehålla 
kvalitén i lovverksamheter. Under 2019 kommer nämnden inte att få medel för gratis 
lovverksamhet som nämnden erhållit från socialstyrelsen tidigare år. I riksdagens beslutade 
budget så finns det inte medel avsatta till socialstyrelsen för detta ändamål. Dock finns det en viss 
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möjlighet att regeringen i en tilläggsbudget väljer att avdela medel för gratis lovverksamheter på 
sommarlovet. Under tidigare lov har sommarlovets gratis aktiviteter varit oerhört uppskattade 
och av hög kvalité. För att fortsatt erbjuda detta till barn och unga i Kalmar kommun behöver 
nämnden använda en del av utrymmet för att bekosta de aktiviteter där förvaltningen köper in 
tjänster och produktioner. Förvaltningen försöker att inom ram bedriva så mycket 
lovverksamheter som möjligt under sommarlovet.  
 
Utrymmet kommer också behöva användas för att fortsätta finansiera simskoleverksamhet i 
förskoleklass. Projektet startade under hösten 2018 och löper på under våren 2019. Men det 
behöver bedrivas en simskoleverksamhet under ett helt läsår (2019/2020) för att sedan vara i takt 
med årskurs två där simskolan bedrivs i vanliga fall. Det innebär att nämnden under höstterminen 
2020 enbart kommer att bedriva simskola i förskoleklass. Förvaltningen har ett samarbete med 
Utbildningsförvaltningen där vi överenskommit att dela på kostnaderna för simskola i 
förskoleklass under dessa tre terminer. Detta för att vi ser att kvalitén ökar i och med att vi 
bedriver simskola redan i förskoleklass.  
 
Därefter kommer vi behöva använda utrymmet för att bekosta de medföljande kostnaderna med 
att kulturskolans lärare byter kollektivavtal. Det blir en femmånaderseffekt för perioden augusti 
till december. Helårseffekt 2020. 

Enheternas ekonomiska förutsättningar och förändringar 

 
Varje enhet har fått kompensation för sina förväntade kostnadsökningar samt för löneökningar 
och utökade lokaler enligt resursföredelningsmodellen för lokalhyreskompensationer. I varje 
enhetsbudget finns kompensation för pris- och löneökningar.  
 

Kultur och fritidschef 

Hyreskostnader för ”Guldfisken” återförs till kulturenheten och budget för ”Smedjan” läggs ut 
på biblioteket och Ung i Kalmar. Kapitalkostnader som inte används budgeteras här liksom ännu 
ospecificerade resurser. 

Kultur och fritidschef 

Förändringar i driftbudgetram   

Budget 20181231 8 613 741 

Priskompensation 15 000 

Lönekompensation jan-mars 39 000 

Avgår IT-kostnader 0 

2:e vice ordf. 131 000 

Hyreskostnader Smedjan, Guldfisken -475 000 

Kapitalkostnader 348 359 

Ospecificerad resurs till förfogande 829 000 

    

Summa förändringar 887 359 

Summa budget 9 501 100 

 

Verksamhets- och ledningsstöd 

Enheten är den administrativa stöd- och uppföljningsorganisationen i förvaltningen som har 
genomgått en total förändring i linje med beslutet om koncentrerad administration. 
Förvaltningens omorganisation syftade i första hand på att genomlysa alla administrativa 
processer inom förvaltningen och centralisera de uppgifter som gav effektiviserings- och 
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kvalitétsvinster. Enheten förde från 1 januari 2019 över personal och resurser till ekonomi- och 
löneenheten i linje med beslutet om att koncentrera dessa funktioner inom Kalmar kommun.  
Utmaningarna för enheten är att ha resurser för att både stödja och följa upp verksamheten på ett 
kvalitativt och ändamålsenligt sätt. Vi ser att vi får stora positiva effekter av att ha en god 
uppföljningsstruktur som avrapporterar direkt till förvaltningschef nu när uppdragen och 
ansvaret ökat på enhetscheferna. Med en god uppföljning följer ett bättre samtal med 
verksamheterna och i förlängningen även bättre och adekvatare stöd.   
 
En ny tjänst som koordinator för Skälby, jämställhet, tillgänglighet och Folkets park inrättades 
under våren 2018. Finansieringen skedde via intern omföring och effektivisering inom enheten. 
Dock saknas ca 5 månader av finansiering som nu enheten kompenseras för.  Ungdomsombudet 
överfördes budgetmässigt och organisatoriskt under våren 2018 från Ung i Kalmar till 
verksamhets- och ledningsstöd. Nu flyttas även verksamhetsbudgeten över för 
ungdomsombudet. Ekonom har tidigare budgeterats med 25% på idrottsenheten. Denna budget 
förs nu över då ekonom organisatoriskt tillfullo tillhör verksamhets- och ledningsstöd 
motsvarande 180 000 kr.  
 

Verksamhets och Ledningsstöd 

Förändringar i driftbudgetram   

Budget 20181231 8 337 207 

Priskompensation 15 000 

Lönekompensation jan-mars 54 000 

Avgår IT-kostnader -323 000 

Prisuppräkning, GDPR, Time Care, Licenser (Centrala kostnader) 242 000 

Verksamhetsbudget Ungdomsombud 50 000 

Intern personalbudget från Idrott 180 000 

Projektledare Skälby/Jämställdhet/Folkets Park - Helårseffekt 325 000 

Kapitalkostnader -3 835 

Avgår 1,0 tjänst till Ekonomi o lönecenter -510 000 

Summa förändringar 29 165 

Summa budget 8 366 372 

 

Verksamhetsområde Idrott, bad och fríluftsliv 

Anläggningsenheten 

Utomhusvaktmästarna flyttas över från serviceförvaltningen. Biblioteksvaktmästaren flyttas 
tillbaka till biblioteket. Ekonomiresursen samlas till verksamhets- och ledningsstöd. Intäkterna av 
uthyrning av idrottsanläggningar och idrottslokaler har ökat så pass bra att en del av detta kan 
finansiera andra delar av förvaltningens kostnader. 

Anläggningsenhet 

Förändringar i driftbudgetram   

Budget 20181231 53 257 052 

Priskompensation 500 000 

Lönekompensation jan-mars 26 000 

Avgår IT-kostnader -277 000 

Intern personalflytt VoL -90 000 

Intäkter -500 000 

Ombudgering inom eget VO -135 000 

Hyreskompensation Lindö 21 000 

Utomhusvaktmästare och maskiner 6 196 000 

Vaktmästare Biblioteket -480 000 
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Kapitalkostnader 338 615 

Summa förändringar 5 599 615 

Summa budget 58 856 667 

 

Äventyrsbadet 

Äventyrsbadet har fått en relativt större andel av priskompensationen då kostnadsökningar på 
energi har stigit. 

Äventyrsbadet 

Förändringar i driftbudgetram   

Budget 20181231 8 691 890 

Priskompensation 220 000 

Lönekompensation jan-mars 27 000 

Avgår IT-kostnader -165 000 

Bidrag Simskolan (ombudgetering inom VO) 90 000 

Kapitalkostnader -58 075 

    

    

Summa förändringar 113 925 

Summa budget 8 805 815 

 

Idrottsenheten 

Verksamhetens omfattning är densamma som tidigare förutom att bidraget till Centrum för idrott 
och hälsa har upphört och Fritidsbanken tillkommit. I övrigt interna omflyttningar. 

Idrottsenhet - Föreningsstöd Fritid 

Förändringar i driftbudgetram   

Budget 20181231 12 388 292 

Priskompensation 30 000 

Lönekompensation jan-mars 5 000 

Avgår IT-kostnader -100 000 

Bidrag Simskolan (ombudgetering inom VO) -90 000 

Intern personalflytt VoL -90 000 

Bidrag Centrum för Idrott och hälsa -125 000 

Ombudgetering inom VO 135 000 

Kapitalkostnader -57 222 

    

Summa förändringar -292 222 

Summa budget 12 096 070 

 

Verksamhetsområde Bibliotek och kultur 

Biblioteket 

På lång sikt står biblioteket inför stora utmaningar med nya lokaler, fler samarbetspartners inom 
kulturkvartet och en ökad befolkning. Det som påverkar bibliotekets budget är våra nya 
medborgares behov av mer stöd och service på biblioteken. Bibliotekets uppdrag är att stödja det 
demokratiska uppdraget och ge en god samhällelig service. Biblioteket ska vara en mötesplats för 
alla där arbetet med mångfald och integration ska få goda förutsättningar att bedrivas.  
Ett nytt huvudbibliotek i kulturkvartetet kommer ge biblioteket fantastiska lokaler. Vid en 
nybyggnation av ett huvudbibliotek så ser man att besöksstatistiken normalt sett ökar med ca 30 
%.  
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Biblioteket kompenseras för nya lokalkostnader i mötesplatsen ”Smedjan” i Smedby samt för 
ökade avtalskostnader. Vaktmästaren underställs enheten direkt. Bibliotekets avtal med Postnord 
är under förhandling då det gamla löpt ut. Detta medför en ökad kostnad för löpande tjänster om 
ca 150 000 kr för 2019. 
 

Bibliotek 

Förändringar i driftbudgetram   

Budget 20181231 24 404 913 

Priskompensation 100 000 

Lönekompensation jan-mars 117 000 

Avgår IT-kostnader -635 000 

Hyreskompensation Smedjan 544 000 

Kompensation Övriga kostnader Smedjan 150 000 

Priskompensation avtal 150 000 

Vaktmästare Biblioteket 480 000 

Kapitalkostnader -101 298 

Summa förändringar 804 702 

Summa budget 25 209 615 

 

Kulturenheten 

Kulturenheten har stora lokalkostnader, främst till länskulturinstitutionerna och behöver därför 
stor prisuppräkning. Intäkterna på Kalmar teater tillåter att en del kan överföras till andra 
ändamål i förvaltningen. Hyra för ”Guldfisken” behöver inte betalas 2019, varför budgeten, som 
lånats ut till förvaltningschefen återförs. 

Kulturenhet 

Förändringar i driftbudgetram   

Budget 20181231 30 646 077 

Priskompensation 200 000 

Lönekompensation jan-mars 17 000 

Avgår IT-kostnader -139 000 

Återföring av budget från FC (Hyra Guldfisken) 300 000 

Intäkter -100 000 

Kapitalkostnader -162 384 

    

    

Summa förändringar 115 616 

Summa budget 30 761 693 

 

Ung i Kalmar 

Ung i Kalmar behöver ersättas för nya lokalkostnader för den nya mötesplatsen i Smedby, 
”Smedjan”. Då ungdomsombudet 2018 flyttades till verksamhets- och ledningsstöd flyttas nu 
också funktionens verksamhetspengar dit. 

Ung i Kalmar 

Förändringar i driftbudgetram   

Budget 20181231 18 907 381 

Priskompensation 100 000 

Lönekompensation jan-mars 74 000 

Avgår IT-kostnader -210 000 

Verksamhetsbudget Ungdomsombud -50 000 

Hyreskompensation Smedjan 340 000 

Kompensation Övriga kostnader Smedjan 65 000 
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Kapitalkostnader -9 631 

    

Summa förändringar 309 369 

Summa budget 19 216 750 

 

Kulturskolan 

Kostnader för arrangemang och utåtriktad verksamhet har ökat och behöver kompenseras för att 
inte verksamheten ska påverkas. Kulturskolans lärare har fått telefonabonnemang för att kunna 
sköta fler uppgifter digitalt samt ha bättre kontakt med sina elever. 

Kulturskola 

Förändringar i driftbudgetram   

Budget 20181231 18 197 276 

Priskompensation 150 000 

Lönekompensation jan-mars 94 000 

Avgår IT-kostnader -295 000 

Kompensation Övriga kostnader Smedjan 25 000 

Priskompensation nya telefonabonnemang  40 000 

Kapitalkostnader -6 529 

    

Summa förändringar 7 471 

Summa budget 18 204 747 
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Prioriteringar 

Förvaltningens överväganden 

Förvaltningen står inför nya förutsättningar och krav från allmänhet, brukare, politik och har i 
och med det fått styra om sin organisation för att klara kraven. Det har inneburit en stor 
omorganisation som började implementeras våren 2016 med fokus på administrativa processer, 
ledningsprocesser och vaktmästarorganisationen. Översynen har lett till stor omflyttning av 
budget, personer och arbetsuppgifter. Dessa effektiviseringar har inneburit att de besparingar 
nämnden ålagts tidigare kunnat hanteras inom ramen för detta samt kunnat användas till 
utveckling.  

Förvaltningens prioriteringar 

En av nämndens utmaningar är att kunna möta våra nya medborgare och deras behov samt 
kunna möta samhällets förändringar och syn på service. Ett stort led i detta är att utveckla 
mötesplatser där alla våra verksamheter samlas och berikar varandra. En utmaning är att utveckla 
konceptet kultur- och fritidsfilialer och starta upp dem på fler platser i kommunen än i Smedby.  
Nämnden har under ett par år fått medel från MUCF och socialstyrelsen för gratis 
sommarlovsverksamheter. Under 2018 fick nämnden även medel för övriga lov. Dessa medel 
skapade ett fantastiskt bra utbud av gratis lovverksamhet i hela kommunen och var tillgänglig för 
alla barn och unga i målgruppen oavsett socioekonomisk bakgrund. I och med att den nuvarande 
statsbudgeten inte innehåller några medel för lovverksamheter så måste nämnden själva finansiera 
aktiviteter. Förvaltningen har prioriterat sommarlovet och kommer att försöka bibehålla ett brett 
utbud med hög kvalité. På längre sikt är detta ett uppenbart behov bland ungdomar att få 
möjlighet att ta del av den bredd inom förenings-, idrotts- och kulturliv som Kalmar erbjuder 
oavsett vilka ekonomiska förutsättningar eller bakgrund man har. En långsiktig finansiering av 
dessa verksamheter ligger inom nämndens viljeriktning.  
 
Nämnden har under flera år prioriterat tillgänglighets- och jämställdhetsfrågorna och det arbetet 
behöver accelerera. Hela förvaltningen genomgår ett stort jämställdhetsarbete i syfte att vara 
jämställdhetssäkrade 2022. Tillgänglighetsfrågorna har ett längre tidsperspektiv där fullmäktige 
under våren kommer att ta ett tioårigt strategidokument.  
Handlingsplaner inom områdena håller på att tas fram och i verksamhetsplanen finns flera 
tillgänglighetsmål och jämställdhetsmål för de närmaste åren. Ett av de viktigaste målen på kort 
sikt är att inventera våra anläggningar och lokaler utifrån ett tillgänglighets- och 
jämställdhetsperspektiv, och då inte bara fysiskt. Denna inventering kommer ge oss en översikt 
över nuläget och vilka behov av åtgärder och investeringar som behövs för att nå målet om att 
alla anläggningar och lokaler ska vara ändamålsenliga och tillgängliga. För nämndens räkning 
kommer det att krävas resurser för att nå detta mål.  
 
Nämnden fattade den 19 november 2015 beslut om att inleda en översyn av nuvarande 
bidragssystem. Bidragskriterier och regler har legat låsta sedan mitten av 1990-talet med mindre 
revideringar. Genom att nämnden fattade beslut om ett Kultur- och fritidspolitiskt program för Kalmar 
kommun 2015-2018 tog man ut en färdriktning och lyfte vissa områden. Bidragen är ett av de 
viktigaste styrredskapen nämnden har för att främja de områden man finner viktiga och de är inte 
anpassade efter den nya visionen. Med den bakgrunden gav nämnden förvaltningen i uppdrag att 
påbörja en översyn av bidragen. Under sommaren-hösten 2016 gick en extern revisionsbyrå 
igenom alla bidragen för att se om de följer nämndens mål och intentioner samt sett om de är 
tidsenliga och ändamålsenliga. De genomförde intervjuer med fokusgrupper om sammanlagt 24 
föreningar för att se hur föreningslivet upplever bidragen och den service de får från 
förvaltningen. Förvaltningen påbörjade under våren 2017 sitt arbete med att, utifrån dessa 
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underlag och den politiska viljan, ta fram ett förslag på bidrag och bidragskriterier. Nämnden har 
under hösten fått ta del av tankar och underlag. Under våren 2019 ska en samlad presentation av 
ett nytt bidragssystem presenteras för nämnden.  
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Kvalitet i verksamheten 

Nyckeltal i verksamheterna 

 
Nämnden följer upp verksamheterna baserat på nyckeltalen nedan. Respektive enhet kan sedan ha 
kompletterande eller nedbrutna nyckeltal i sina verksamhetsplaner för att utvärdera och följa upp sina 
verksamheter. 
 

Övergripande 

 Hållbart medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Ledarskapsindex 

 Hållbart medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Motivationsindex 

 Hållbart medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Styrningsindex 

 KoF-Frisknärvaro 

 KoF-Sjukfrånvaro 

 Invånare 6-15 år, antal 

 Invånare 20-24 år, antal 

 Invånare 16-19 år, antal 

 Invånare 06-15 år, andel (%) 

 Invånare 16-19 år, andel (%) 

 Nettokostnad fritidsverksamhet 

 Nettokostnad kulturverksamhet 

 Nöjd Medborgar-Index - Kultur 

 Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter 

 
Bibliotek 

 Nettokostnad bibliotek, kr/inv. 

 Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/inv 

 Nöjd Medborgar-Index – Bibliotek 

 Bibliotekets öppethållande/vecka  

 Aktiva låntagare 1 000/inv uppdelat på kön  

 Barnbokslån antal/barn, 0-17 år  

 Fysiska besök per bibliotek 
 

 

Fritid, simhall och anläggningar 

 Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar 

 Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka 

 Nettokostnad Idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv 

 Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år 

 Deltagaraktiviteter som utförs i säker och trygg förening 

 Allmänhetens årsbesök i simhall/inv  

 Antal sporthallar/inv  

 Totalt antal deltagartillfällen idrottsföreningar 

 Tillgänglighet idrott sammanlag resultat, andel % av maxpoäng 

 Antal naturgräsplaner per/10 000 inv 

 Antal konstgräsplaner per/10 000 inv 

 Nettokostnad allmän fritidsverksamhet kr/inv 

 Nettokostnad äventyrsbad kr/inv 

 Allmänhetens årsbesök i simhall/inv  
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 Andel besökare äventyrsbad kvinnor/män 

 Antal i kö till simskolan 

 Antal tillfällen under året med simskola 

 Antal deltagare simskolor 

 Antal deltagare sommarlovsbad 
 
 

 

Bidrag 

 Antal bidragsmottagande idrottsföreningar 

 Antal bidragsmottagande kulturföreningar 

 Studieförbundsbidrag kr/inv   

 Utbetalat LOK-stöd till idrottsföreningar kr/inv 

 Föreningsbidrag kr/inv kulturföreningar 
 

 

Kultur 

 Nettokostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv 

 Studieförbundens deltagartimmar inom kultur antal/inv 

 Antal erbjudna barnteaterföreställningar 

 Antal besökare barnteaterföreställningar 

 Antal erbjudna barnbioföreställningar 

 Antal besökare barnbioföreställningar 
 

 

Kulturskola 

 Antal antagna elever utifrån antal sökande/år  

 Elevantal på kulturskolan 

 Andel av elever som deltar i musik- och kulturskola, per inv 7-20 år   

 Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv 
 
 

 

Ung i Kalmar 

 Besök antal/inv för målgruppen 

 Antal arrangeman per år Ung i Kalmar 

 Antal besök på fritidsgårdarna efter kl 16.00 

 Antal arrangemang på UNIK 

 Besök på Getterö 

 Nettokostnad  fritidsgårdar kr/inv 

 Årsöppettimmar per ungdom  

 Besök på Getterö 
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Personal 

Personalöversikt  

Förvaltningen hade i december 2018 150 tillsvidareanställda medarbetare med en genomsnittlig 
sysselsättningsgrad om 95,8 %.  Könsfördelningen vid förvaltningen är ca 62 % kvinnor och 38 % män. 
 

 

 
 
 
 

Pension

 

Förvaltningen har en relativt jämn ålderskurva. Det är 17 personer (11 % av hela personalstyrkan) som 
förväntas gå i pension inom den närmaste 5-årsperioden.  
 
Pensionsavgångarna kommer att innebära ett kompetenstapp, men vi ser inte att det slår igenom på någon 
speciell enhet - avgångarna är utspridda och det är olika yrkesroller som berörs. Genom en god planering 
med överlämning av arbetsuppgifter och en översyn av arbetsfördelningar så kommer förvaltningen att 
kunna klara av generationsväxlingen på ett bra sätt. 
 

Personalstrategiska frågor 

Förvaltningen har aktivt arbetat för att skapa en tydlighet i organisationen kring bemötande och 
förhållningssätt. Detta är ett led i att ha hög kvalité i våra verksamheter men också främja en god inre 
arbetsmiljö genom att ha gemensamma värderingar. Fokus har varit på jämställdhet och mångfald. 
Jämställdhetsarbetet har lett till nomineringar till Jämställdhetspris och att Ung i Kalmar setts som en 
föregångare inom jämställdhetsarbetet i Sverige. Det ihop med att utbilda all personal inom 
mångfaldsområdet har gjort att förvaltningens personal fått en bra grund för hur vi ska arbeta, bemöta och 
förhålla oss.  
 
Förvaltningens ledningsgrupp fattade under hösten 2016 beslut om en friskvårdssatsning med syfte att 
främja en god hälsa och minska sjukskrivningstalen. Satsningen innebar en tvåårig utbildningsinsats där 
fyra delmoment identifierades. Dessa områden var: stresshantering, livsstilsförändring, kost samt fysisk 
aktivet. 2018 var sista året i denna satsning och nu ska vi fortsätta detta arbete i en ny form. Förvaltningen 
har fattat beslut om hur det fortsatta hälsofrämjande arbetet ska organiseras. Under 2019 kommer det att 
vara fokus på enhetsspecifika satsningar för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser och en god arbetsmiljö. 

Kultur-och fritid

Mätdatum: 31 dec Källa: Hypergene och PS 

Utdata

Tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Antal 94 56 150 92 58 150

Årsarbetare 89,3 54,3 143,6 87,5 57,2 143,6

Genomsnitt sysselsättningsgrad i % 95,0 97,0 95,8 95,2 98,6 96,5

Andel heltider i % 88,3 91,1 89,3 88,0 93,1 90,0

Medelålder 46,2 46,4 46,4 45,8 47,5 46,4

Personalomsättning i % 5,5 3,6 4,7 3,4 3,4 3,4

2018 2017

Åldersfördelning 

Tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

≤ 29 år 9 7 16 9,6% 12,5% 10,7%

30-39 år 22 9 31 23,4% 16,1% 20,7%

40-49 år 26 16 42 27,7% 28,6% 28,0%

50-59 år 22 16 38 23,4% 28,6% 25,3%

60-67 år 15 8 23 16,0% 14,3% 15,3%

%Antal
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Till detta kommer vi fortsätta utveckla vår gemensamma förvaltningsdag i syfte att träffas och stärka 
gemenskapen.  
 
Under 2018 gick alla förvaltningens chefer en utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete i syfte att öka 
kunskapen om psykisk ohälsa ihop med sina skyddsombud. Med denna grund har förvaltningen beslutat 
att stärka det inre systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). En första åtgärd har varit att besluta om det inre 
SAM-årshjulet som syftar till att tydligare visa vårt SAM-arbete och säkerställa att vi genom ett bra SAM-
arbete förebygger ohälsa, skapar delaktighet, samverkar och systematisk genomlyser vår verksamhet 
utifrån risker och möjligheter. Detta sker via riskbedömningar, medarbetarenkäter, APT:er, lokala 
samverkansgrupper, skyddsronder, medarbetarsamtal mm.  
 
Dessa åtgärder tror vi kommer att skapa förutsättningar för att fortsätta vår positiva nedåtgående trend i 
sjukstatistiken och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.   
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Driftsbudget 

Driftbudgetförändringar för kultur- och fritidsnämnden 

Förändringar 2019 jämfört med 2018   

tkr tkr 

Budgetram 2018 183 434 

Kompensation för kostnadsökningar Övr kostn PKV 2 441 

2:e vice ordf 131 

Kapitalkostnader 288 

    

Summa förändringar, KF budget dec 2018 2 860 

Budgetram till kommunledningskontoret (IT-kostnader) -2 144 

Budgetram till kommunledningskontoret (Ekonomi o Lönecenter) -510 

Budgetram från serviceförvaltningen (vaktmästarorganisation) 6 196 

    

Summa förändringar mellan förvaltningar 3 542 

Lönekompensation jan-mars (preliminär) 453 

Hyreskompensationer (Smedjan, Servicebyggnad Lindö) (preliminär) 730 

    

Summa förändringar Övrigt 1 183 

Summa förändringar mellan 2018 och 2019 7 585 

Budgetram 2019 191 019 

 
 
 

Driftbudgetförändringar för verksamheterna 

 

Driftsbudget 2019 2018   

tkr Budget     Budget     Skillnad 

Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto 

Förvaltningschef -142 9 643 9 501 -636 9 489 8 853 648 

Versamhets och ledningsstöd -157 8 523 8 366 -170 8 507 8 337 29 

Idrottsanläggningar -11 683 70 540 58 857 -10 797 64 055 53 258 5 599 

Ung i Kalmar -1 060 20 276 19 216 -1 003 19 911 18 908 308 

Äventyrsbadet -10 710 19 516 8 806 -10 634 19 326 8 692 114 

Biblioteket -2 929 28 139 25 210 -3 075 27 479 24 404 806 

Kulturskolan -1 272 19 477 18 205 -1 377 19 574 18 197 8 

Allmän Fritidsverksamhet -413 12 509 12 096 -820 13 208 12 388 -292 

Allmän Kulturverksamhet -3 015 33 777 30 762 -3 171 33 817 30 646 116 

Summa -31 381 222 400 191 019 -31 683 215 366 183 683 7 336 
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Investeringsbudget 
 
Nämnden har 4 miljoner kr att disponera till egna investeringar. Investeringarna ska främst gå till 
inventarier. Tyngdpunkten av förvaltningens investeringsbehov är traditionellt inom idrott och 
kultur. Idrottslokaler och anläggningar har behov av energibesparande åtgärder, 
idrottshallsutrustning, mål, stolar, bord mm. Kulturen har främst behov av att köpa löskonst, 
medel för restaurering av konstverk mm. Övriga enheters investeringsbehov är främst inom 
utrustning för att bedriva verksamhet såsom stolar, soffor, bord, högtalarsystem samt satsningar i 
ny teknik och utrustning.  
Nedan är det prioriterat satsningar inom energibesparande åtgärder och 
tillgänglighetsanpassningar, och tillgänglighetsgörande av verksamheter, som inte ligger inom 
serviceförvaltningens ansvar. När dessa prioriteringar är mötta har fokus varit på 
verksamhetssatsningar samt nödvändiga åtgärder inklusive utbyte av utslitna inventarier. Det 
behövs ett utrymme för oförutsedda utgifter då nämnden har flera anläggningar som kan behöva 
åtgärdas under året. Därför föreslås en buffert om ca 1 miljon kr. Om inga oförutsedda åtgärder 
bedöms inträffa under årets sista månader kommer bufferten att gå till andra investeringsbehov.  
  
Förslaget innebär att det avsetts medel till: 
 
 

Investeringsbudget 2019 

tkr Budget 

Verksamhet   

Energibesparande åtgärder 695 

Tillgänglighetsanpassning 760 

Konst i kommunala lokaler 200 

Verksamhetssatsningar 490 

Nödvändiga åtgärder 800 

Ospecificerat/Buffert 1 055 

    

Summa 4 000 
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Bilagor 

Bilaga 1:  

Verksamhetsmål i Hypergene - 

Verksamhetsplan 2019 

Verksamhetsplan 2019 

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. 

Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

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

Nämndsmål- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

Kultur-och fritidsnämnden ska bedriva sin verksamhet kostnadseffektivt och ändamålsenligt 

FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE 

KALMAR 
Kalmar ska fortsätta vara en av Sveriges grönaste kommuner och ett föredöme inom miljöområdet. 

Fullmäktigemål - Energi- och vattenanvändning 

Energi- och vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2018 till 2022 
respektive 2015 till 2020. 

Nämndsmål- Energianvändningen 

Energianvändningen i befintliga anläggningar och lokaler ska effektiviseras genom energibesparande 
projekt. 

AKTIVITET 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

När 
investeringsbidrag 
beviljas ska 
energibesparande 
åtgärder 
prioriteras 

Jan Botö Röjås 2019-01-01 2019-12-31  
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Nämndsmål- Minska vattenanvändning 

Dricksvattenanvändningen inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden ska effektiviseras. 

AKTIVITET 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

När 
investeringsbidrag 
beviljas ska 
vattenbesparande 
åtgärder 
prioriteras 

Jan Botö Röjås 2019-01-01 2019-12-31  

 

Nämndsmål- Bevattning fotbollsplaner 

Verka för att en genomförandeplan tas fram tillsammans med andra berörda förvaltningar utifrån 
förvaltningens genomförda utredning om bevattningslösningar på kommunala fotbollsanläggningar 

Fullmäktigemål - Avfall 

Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025. 

Nämndsmål- Källsortering 

I kultur- och fritidsnämndens lokaler och anläggningar ska det finnas källsortering senast 2019 

Nämndsmål-Hållbara arrangemang 

Alla kultur- och fritidsnämndens arrangemang ska vara hållbara ur ett miljö- och jämställdhetsperspektiv 
senast 2020. 

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. 

Fullmäktigemål - Attraktiv kommun 

Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna i Sverige att besöka, att växa upp, bo och åldras i. 

Nämndsmål- Samverkan mellan nämnder 

Öka samverkan mellan de nämnder som har ansvar för barn och unga. 

Nämndsmål- Stödja studieförbund 

Kommunen ska stödja studieförbundens folk-bildande verksamhet och stimulera till utveckling och 
förnyelse. 

Nämndsmål- Kultur- och idrottsarrangemang 

Verka för att fler kultur- och fritidsarrangemang arrangeras i kommunen i samverkan med bland annat 
Destination Kalmar. 

Nämndsmål- Stödja arrangemang 

Stödja föreningsdrivna, utåtriktade arrangemang som bidrar till kommunens attraktivitet. 
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Nämndsmål- Utveckla friluftslivet 

Med utgångspunkt från nationella mål för friluftspolitiken ska vi utveckla och tillgängliggöra 
förutsättningarna för ett bra friluftsliv i Kalmar kommun. 

Nämndsmål- Deltagande i kulturskolan 

Under mandatperioden ska deltagandet öka i kulturskolans verksamhet. 

Nämndsmål- Attraktivt utbud kulturskolan 

Alla barn och unga ska uppleva att det finns möjlighet till ett varierat och attraktivt utbud för eget 
skapande på kulturskolan. 

Nämndsmål- Elevråd kulturskolan 

Inrätta ett elevråd för delaktighet och inflytande av innehållet i kulturskolans verksamhet. 

Nämndsmål- Kulturkvarter 

Arbeta med att samla verksamheterna i Kulturkvarteret vid Tullslätten. 

Nämndsmål- Ungdomars kulturuttryck 

Ge ungdomars kulturuttryck utrymme i det offentliga rummet. 

Nämndsmål- Barn-och ungdomskultur 

Barn- och ungdomskultur ska stärkas och prioriteras. 

Nämndsmål- "Kalmar den historiska staden" 

Utveckla "Kalmar den historiska staden" 

Nämndsmål- Levandegöra kulturhistoria 

Erbjuda och levandegöra ökad kunskap om kulturhistoriska byggnader, stadsmiljöer och landskap. 

Nämndsmål- Idella krafter kultur 

Stödja de ideella krafter som finns i Kalmar kommun. 

Nämndsmål- Attraktiv Idrottskommun 

Göra Kalmar till en mer attraktiv idrottskommun. 

Nämndsmål- "Idrott i Kalmar" 

Genomföra handlingsplanen i "Idrott i Kalmar" 

Nämndsmål- Äventyrsbad 

Öka utbud av motionssim, simträning, simundervisning och rekreation. 

Nämndsmål- Mötesplatser 

Tillhandahålla attraktiva och trygga mötesplatser för unga 

Nämndsmål- Ungdomskommun 

Sträva efter att bli årets ungdomskommun 

Nämndsmål- Dialog och delaktighet 

Öka dialogen med ungdomar för delaktighet och inflytande på verksamheten. 

Nämndsmål- Biblioteken i framkant 

Biblioteken ska öka sin verksamhet och ligga i framkant som Kalmars främsta och attraktiva mötesplats 
för alla åldrar. 
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Nämndsmål- Ny bad och friskvårdsanläggning 

Kalmars framtida bad och friskvårdsanläggning ska ta hänsyn till nuvarande behov med framtidsaspekter 
inom badbranschens utveckling. Anläggningen bör innehålla de attraktioner som erbjuds i dag med fokus 
på ökade ytor inom motionssim, simträning och undervisning. 

Nämndsmål- Säker och Trygg förening 

Varje år öka antalet föreningar i Säker och Trygg förening 

Fullmäktigemål - Tillgänglighet 

Kalmar ska vara en kommun med hög tillgänglighet. 

Nämndsmål- Tillgängliga lokaler och verksamheter 

Kultur- och fritidsförvaltningens anläggningar och verksamheter ska vara tillgängliga ur ett fysiskt, 
psykosocialt, socioekonomiskt, jämställt, jämlikt och geografiskt perspektiv. 

Nämndsmål- Översyn lokaler 

Alla kultur-och fritidsförvaltningens lokaler ska ses över utifrån tillgänglighetsperspektivet senast 2020. 

Nämndsmål- Handlingsplan integration 

Kultur- och fritidsnämnden ska följa handlingsplanen "Integration - en handlingsplan med fokus på 
inrikes och utrikes födda kalmarbor- 2016-2020”. 
 
 

Fullmäktigemål - Utrikesfödda medarbetare 

Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka. 

Nämndsmål-Språk- och praktikplatser 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska möjliggöra språk- och praktikplatser. 

FOKUSOMRÅDE - PERSONAL OCH 

ARBETSMILJÖ 
Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare. 

Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet 

Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla verksamheter 
säkerställer: 

 Likvärdig service och bemötande 

 Likvärdig myndighetsutövning 

 Likvärdig resursfördelning 

 Jämställd fördelning av makt och inflytande 

till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. 
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Nämndsmål-Jämställdhetssäkrad verksamhet 

Kultur-och fritidsnämndens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla 
verksamheter säkerställer: 
*Likvärdig service och bemötande 
*Likvärdig myndighetsutövning 
*Likvärdig resursfördelning 
*Jämställd fördelning av makt och inflytande 
till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. 

AKTIVITET 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Verksamheten 
ska jobba med 
att ta fram 
relevanta 
nyckeltal för 
verksamheten 
samt under året 
ta fram en 
handlingsplan för 
hur de ska jobba 
med dessa. 

Doris Aronsson 2019-01-01 2019-12-31  

Nämndsmål- Lika möjligheter för flickor och pojkar 

Flickor och pojkar ska ges lika möjligheter att utöva fritidsverksamheter, vilket ska inverka på fördelningen 
av bidrag, träningstider och övriga resurser och ha genomslag vid planeringen av investeringar. 

Nämndsmål- Utbildning jämställdhet 

Alla nyanställda på kultur- och fritidsförvaltningen ska få utbildning i jämställdhet. 

Nämndsmål-Lokalöversyn jämställdhetsperspektiv 

Alla kultur- och fritidsnämndens lokaler ska ses över ur ett jämställdhetsperspektiv senast 2020. 

Fullmäktigemål - Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. 

Nämndsmål-Minska sjukfrånvaron 

Sjukfrånvaron ska minska inom kultur-och fritidsnämndens verksamheter jämfört med 2018. 

Fullmäktigemål - Hållbart medarbetarengagemang 

Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang (HME). 

Nämndsmål- Medarbetarengagemang 

Index för hållbart medarbetarengagemang ska öka för kultur- och fritidsförvaltningen. 
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EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA 

MÅL OCH AKTIVITETER 
Under denna rubrik kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, 
och som saknar koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål. 

Kultur- och fritidsnämndens egna mål 

Under denna rubrik kan kultur- och fritidsnämnden lägga in eventuella nämndsmål och aktiviteter som 
inte är kopplade till fullmäktigemålen. 
För att det arbete som redovisas under denna rubrik ska bli synliggjort i de centrala uppföljningarna bör 
man skriva in relevanta delar i kommentarerna under kommunfullmäktiges respektive fokusområde. 

Nämndens-Viljeinriktning/värdeord - Mångfald 

Att främja allas rättigheter och möjligheter till att delta i kultur- och fritidslivet och allas möjligheter till 
kulturupplevelser och eget skapande. 

Nämndens- Viljeinriktning/värdeord- Jämställdhet och jämlikhet 

Vi ska värna om allas lika möjligheter och rättigheter att delta oavsett ålder, kön, trosuppfattning, etnicitet, 
funktionshinder, sexuell läggning eller socioekonomisk status. 

Nämndens Viljeinriktning/värdeord- Tillgänglighet 

Tillhandahålla verksamhetsanpassade, funktionella, funktionsanpassade och genussmarta lokaler med hög 
tillgänglighet oavsett var man bor i kommunen. 

Nämndens Viljeinriktning/värdeord- Demokrati 

Kalmar ska vara en öppen kommun där alla människor har lika rättigheter och möjligheter, dialoger är en 
del i att ge medborgare inflytande. 

Nämndens Viljeinriktning/värdeord-Samverkan 

Samverkan är grundläggande i vårt arbete och är en av de viktigaste pusselbitarna för Kalmars kultur-och 
fritidslivs fortsatta utveckling. Vi ska skapa mötesplatser och på så vis kunna hjälpas åt och dra nytta av 
varandras erfarenheter. 

Nämndens Viljeinriktning/värdeord-Folkhälsa 

Vi ska främja verksamheter som stärker besökarnas och deltagarnas egenupplevda hälsa fysiskt såväl som 
psykiskt och ge stöd och hjälp till att skapa egna förutsättningar till en bättre hälsa. 
 
 


