Ekonomi

Årsredovisning
2018

kalmar.se/ekonomi

Innehåll
Femårsöversikt����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3
Rekordår för Kalmar kommun�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
Vår omvärld���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Det här är Kalmar������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Politik och organisation������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Verksamhetsplan����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12

Fokusområde: Ordning och reda i ekonomin �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Fokusområde: Ett grönare Kalmar����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
Fokusområde: Ett växande attraktivt Kalmar�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27
Fokusområde: Hög kvalitet i välfärden�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������34
Fokusområde: Verksamhet, personal och arbetsmiljö��������������������������������������������������������������������������������������������������������������38

Väsentliga händelser���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 43

Kommunstyrelse ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������44
Samhällsbyggnadsnämnd ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45
Servicenämnd������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������46
Kultur- och fritidsnämnd����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������47
Barn- och ungdomsnämnd�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������48
Socialnämnd���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������49
Omsorgsnämnd��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������50
Södermöre kommundelsnämnd������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������52
Kalmar Kommunbolag AB�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������53
Kalmarhem AB�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������53
Kalmar Vatten AB������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������54
KIFAB i Kalmar AB������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������54
Kalmar Hamn AB�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������55
Kalmar Öland Airport AB����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56
Destination Kalmar AB��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56
Kalmar Science Park AB������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������57
Kalmar Energi Holding AB, koncern�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������58
Kalmarsunds Gymnasieförbund��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������59
Kalmarsundsregionens Renhållare��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60

Finansiell analys������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 61
Ekonomiskt utfall kommunen������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 72

Driftredovisning��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������72
Investeringsredovisning ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������74
Exploateringsredovisning��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������76

Ekonomiskt utfall bolag och förbund������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 77
Personalredovisning����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 78
Kvalitet, styrning och kontroll������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 89
Redovisning�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 95

Resultaträkning���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������95
Balansräkning������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������96
Kassaflödesanalys�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������97
Noter�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������98
Redovisningsprinciper����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 109

Vart går dina skattepengar?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������111

FEMÅRSÖVERSIKT

Femårsöversikt
2018

2017

2016

2015

2014

68 510

67 451

66 571

65 704

64 676

Utdebitering*

33:18

33:18

33:18

33:18

32:68

varav kommunen

21:81

21:81

21:81

21:81

21:81

Skatteintäkter och kommunal utjämning i mnkr

3 844,9

3 710,8

3 548,7

3 337,3

3 199,8

Skatteintäkter och kommunal utjämning per
invånare i kr

56 122

55 015

53 307

50 793

49 474

Verksamhetens nettokostnader per invånare i kr

54 921

53 255

51 012

50 018

49 525

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

97,3

96,3

95,3

98,1

99,9

Årets resultat i mnkr

103,2

135,9

166,7

62,5

2,5

Investeringar i mnkr (netto)

676,2

395,0

442,6

335,7

276,8

Pensionsåtaganden i mnkr

1 556,3

1 520,5

1 584,4

1 635,5

1 651,5

Långfristiga skulder i mnkr

857,8

758,7

758,7

1 005,0

705,2

Totala tillgångar i mnkr

4 208,4

3 763,6

3 600,2

3 495,4

3 116,6

Eget kapital i mnkr

2 011,0

1 907,9

1 771,9

1 605,2

1 542,7

Soliditet exkl pensionsskuld i procent

47,8

50,7

49,2

45,9

49,5

Soliditet inkl pensionsskuld i procent

18,0

16,6

11,3

5,2

2,0

Likviditet i procent

40,5

48,1

45,6

75,9

41,2

5 209

5 180

5 106

4 977

4 870

Folkmängd, den 31/12

Antal årsarbetare

*Utdebitering redovisas exkl kyrkoavgift och begravningsavgift
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REKORDÅR FÖR KALMAR KOMMUN

2018 blev ett riktigt bra år för Kalmar kommun.
Vi slog befolkningsrekord och tangerade rekordet
från 1970 när det gäller färdigställda bostäder.
Då byggdes 897 bostäder ibland annat Lindsdal.
Under 2018 nådde vi 877 färdigställda bostäder.
Vi närmar oss nu 70 000 invånare i rask takt.
2018 präglades naturligtvis också av valet. Den
sittande majoriteten fick förnyat förtroende
att leda Kalmar. Vi tar oss an uppgiften med
ödmjukhet och iver att fortsätta utveckla vår
kommun.
Förutsättningarna för att Kalmar ska fortsätta
att utvecklas är mycket goda. Arbetslösheten är
fortsatt lägre än riket och lägst bland jämförelsekommunerna. Den kommunala välfärdsverksamheten har fått mer resurser och håller hög kvalité.
Förtetagsklimatet är fortsatt starkt. Det andas
optimism runt Kalmar detta inte minst beroende
på att Sveriges modernaste universitet nu byggs
och att näringslivet fortsätter att investera i
Kalmar. Det handlar både om befintliga och till
kommande företag.
Under 2018 genomfördes investeringar på cirka
650 miljoner kronor. Vi gör ett resultat på 103,2
miljoner vilket motsvarar 2.7 procent. Vi gör
därutöver avsättningar på nästan 100 miljoner
till bland annat pensioner, framtida kostnader i
exploateringsområden och arbetet med trygghet
och civilt försvar. Vi tar genom detta ansvar för
de generationer av förtroendevalda som kommer
efter oss. Vi klarar trots detta våra finansiella mål
med råge.
Kalmar ska vara en attraktiv och växande
kommun. I juni röstades Kalmar fram som årets
sommarstad för fjärde året i rad. Genom ett aktivt
arbete för att förbättra förutsättningarna för
näringslivet och dess ökade differentiering skapas förutsättningar för att fortsätta pressa tillbaka
arbetslösheten. Extra glädjande är att arbetslösheten bland ungdomar 18-24 år sjunkit från 10,3
procent i juni 2017 till 8,8 procent i juni 2018.
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Kalmar kommun arbetar för att hitta miljösmarta
lösningar som alla tjänar på. Där ingår att koppla
ihop miljöarbetet med människors välmående,
en attraktiv kommun och ett konkurrenskraftigt
näringsliv.
Arbete med att systematisera det förvaltningsövergripande miljöarbetet och dess uppföljning
pågår. Kommunens arbete har sorterats in under
rubrikerna God vattenstatus, Fossilbränslefri
kommun, Livskvalitet i ett grönt Kalmar, Cirkulär och resurssnål konsumtion samt Lärande och
kompetens. Från årsskiftet inrättas en ny nämnd
med fokus på just klimat, miljö och vatten.
Vi arbetar kontinuerligt och målmedvetet med att
tillsammans skapa ett Kalmar för alla, både i stad
och på landsbygd. Hela Kalmar ska växa. Under
2018 invigdes utbyggda skolor i både Halltorp
och Hagby. Bostäder byggs i hela kommunen.
Bygdepengen, investeringsstöden och fiberutbyggnad är tre exempel på arbetet med att hela
Kalmar ska växa.
I detaljplanering och trafikplanering är fokus på
funktionshindersperspektivet, skapa trygghetsfrämjande miljöer samt att förbättra barn och
ungas boendemiljö. Arbete pågår också för att ytterligare förbättra integrations- och jämställdhetsarbetet och vi tar nya tag för ett folkhälsoarbete
med jämlikhet i fokus. I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga
med att kommunens välfärdsverksamheter alltid
finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet.
Satsningarna som har gjorts är många och vi står
fast i vår grundsyn och vision om att vi är en
kommun som präglas av demokrati, solidaritet
och rättvisa villkor. Detta grundar sig på miljötänkande, jämställdhet och en stark framtids
optimism för hela kommunen. Vi vill ha ett
växande, integrerat och framgångsrikt Kalmar
som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Vi ska leverera de tjänster och verksamheter
som vi har lovat att göra och vi ska göra det inom

den budget som angivits. Det klarar vi också.
Med marginal. Det visar inte minst SCBs medborgarundersökning för 2018. Kalmar kommun
är på första plats när det gäller invånarnas syn på
kommunens verksamheter! Även när det gäller
”Bästa platsen att bo och leva på” och ”Inflytande” ligger kommunen mycket bra till med en
fjärde respektive fjortonde plats.

arbetare som upplever att de har meningsfulla
och utvecklande arbetsuppgifter. Kvinnor och
män är lika nöjda med sin arbetsmiljö och med
kommunen som arbetsgivare. Merparten av de
anställda skulle också rekommendera en vän att
arbeta i Kalmar kommun. Det tar vi som ett gott
tecken på att vi är på rätt väg! Tillsammans ska vi
fortsätta att göra ett Kalmar för alla ännu bättre!

Resultaten inom skolan och omsorgen går
också åt rätt håll. Nöjdheten och kvalitén ökar.
Inte minst inom utbildningsområdet är mål
uppfyllelsen hög.

Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Ingemar Einarsson (C)
Liselotte Ross (V)

Vi vill slutligen rikta ett stort tack till alla invånare som medverkat till att göra 2018 till ett bra
år och naturligtvis till kommunens medarbetare
som åter igen genomfört ett fantastiskt arbete
dygnet runt för så många. Vi har nöjda med-
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VÅR OMVÄRLD

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

Det internationella ekonomiska läget
Näringslivs- och arbetsmarknadsutveckling
Politiska beslut av riksdag och regering
Utvecklingen i regionen

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

Sjunkande resultatnivå i
kommunsektorn
Det samlade preliminära resultatet för Sveriges
kommuner blev 13,8 miljarder kronor 2018.
Det motsvarar cirka 2,5 procent av summan
för skatteintäkter och generella statsbidrag. För
sektorn totalt sett är det något över tumregeln
om två procent som ett mål för uppfyllande av
god ekonomisk hushållning. Samtidigt redovisar
cirka en fjärdedel av landets 290 kommuner negativa resultat, och det samlade resultatet är 9,7
mdkr lägre än 2017, då det uppgick till 23,5 mdkr.

Högkonjunkturen dämpas
Under ett antal år har kommunernas ekonomi
dragit nytta av den snabba ökningen av det reala
skatteunderlaget. Under perioden 2007 fram till
idag ökade det årliga skatteunderlaget nästan
dubbelt så mycket som under åren 2000-2006.
Sveriges ekonomi har under 2017 och inledningen av 2018 präglats av en högkonjunktur.
Ökningen i antalet arbetade timmar och lönesumman i samhället har varit god, vilket är en avgörande faktor för utvecklingen av kommunernas
skatteunderlag. Tecken visar att konjunkturtoppen är passerad och de kommande åren förutspås
en betydligt svagare utveckling av konjunkturen.
Bedömningen är dock att det inte blir en lågkonjunktur de närmaste åren utan att ekonomin
går mot ett balanserat, neutralt konjunkturläge.
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Demografiskt tryck
Sedan några år tillbaka ökar befolkningen i yngre
och äldre åldrar betydligt snabbare än befolkningen i yrkesverksam ålder. Detta förhållande
består framöver och innebär att kommunala
kärnverksamheter såsom barnomsorg, skola
och äldreomsorg behöver utökas kraftigt. Åren
2000-2015 har de demografiska förändringarna
inneburit årliga ökningar av resursbehoven med
cirka 0,6 procent. De kommande åren fram till
2022 förväntas ökningen istället vara i genomsnitt 1,3 procent årligen. Det innebär också ett
skifte då den årliga tillväxten av skatteunderlaget
väntas bli lägre än den årliga kostnadsökningen
till följd av demografiska förändringar. Länge har
skatteunderlagets ökning kunnat finansiera de
demografiskt drivna volymökningarna i verksamheterna men de kommande åren kommer det
inte längre att räcka.

Stora investeringsbehov
Behovet av investeringar har ökat och kommer
fortsatt att vara stort inom kommunsektorn.
Kommunernas investeringar (exklusive bolagen)
uppgick 2017 till 62,6 mdkr, en ökning med 18
procent jämfört med föregående år. Kommunkoncernernas årliga investeringar uppgick till
78 mdkr 2008 och ökade till 131 mdkr 2017.
Bostäder, verksamhetslokaler, infrastruktur och
idrottsanläggningar med mera behöver dels
byggas ut till följd av en ökande befolkning, och
dels behöver gamla anläggningar från 1960- och
70-talen nu ersättas. Den höga investeringstakten
har inte fullt finansierats med egna medel. Kommunkoncernernas samlade låneskuld har därför
ökat stadigt under många år.

DET HÄR ÄR KALMAR

Arbetsställen
I december 2018 fanns det totalt cirka 7 101
arbetsställen, både huvudkontor och filialer inräknat, i kommunen, enligt UC Selekt, i jämförelse med cirka 7 065 vid samma period året innan.
47,6 procent av huvudkontoren var registrerade
som aktiebolag medan 38,3 procent var registrerade som enskild näringsverksamhet. Jämfört
med riket är andelen aktiebolag i kommunen 2,1
procent högre medan kommunens andel enskilda
näringsidkare är 3,9 procent lägre än rikssnittet.
Enligt UC Selekt startades 364 nya företag under
2018, eller egentligen nya arbetsställen (arbetsställen med juridisk form aktiebolag, enskild
näringsverksamhet, handels- och kommanditbolag), i jämförelse med 385 nya arbetsställen året
innan. Cirka 48 procent av de nystartade företagen är tjänsteföretag, vilket är en ökning med
tre procent jämfört med året innan. Handel och
restaurang står för cirka 17 procent av andelen
nystartade företag (20 procent 2017) och bygg och
transport står för cirka 12 procent (tio procent
2016). Kalmar kommun följer rikets kurva relativt
väl vad gäller nystartade företag.
Cirka 33 procent av de nya arbetsställena som
kom till under 2018 har en kvinnlig VD, kontaktperson eller innehavare, vilket är samma fördelning som året innan. Det är 0,8 procent lägre än
rikssnittet. Bortsett från de nystartade företagen
har Kalmar kommun cirka 24 procent kvinnligt
drivna företag. Det är 2,3 procent lägre jämfört
med riket. Jämfört med 2017 är det ungefär samma nivåer.
Enligt UC minskade antalet konkurser i kommunen med 13 procent under 2018 i jämförelse med
förra året. Notera att kommuntillhörigheten styrs
av företagens sätesplacering vid konkurstillfället. Antalet konkurser ökar i Sverige som helhet,
cirka 13 procent under 2018.
Nettotillväxten i Kalmar kommun under 2018 är
en procent (1,7 procent 2017). Det motsvarar en
nettoökning av 66 antal företag (109 företag 2017).

År 2017 var fler män än kvinnor, 18 018 män och
17 935 kvinnor, sysselsatta i Kalmar kommun.
Det är ett trendbrott. Sedan början på 2000-talet
har Kalmar haft fler sysselsatta kvinnor än män.
År 2017 ökade antalet sysselsatta män betydligt
mer än antalet sysselsatta kvinnor (+279 för män
och +1 för kvinnor). En förklaring är att utbildning som är en kvinnodominerad näringsgren
minskade under 2017.
De största näringsgrenarna i Kalmar kommun
sett till antalet anställda är vård och omsorg,
handel, företagstjänster och utbildning. Samma
näringsgrenar är också dominerande på riks
nivå. Tillverkningsindustri är dessutom en stor
näringsgren i riket. Jämfört med riket är vård
och omsorg och offentlig förvaltning relativt sett
större i kommunen än på riksnivå medan tillverkning är en relativt sett mindre näringsgren.
Inom undergrupperna livsmedelsframställning,
tillverkning av gummi- och platsvaror samt
tillverkning av datorer, elektronikvaror, optik,
elappparatur och andra maskiner är dock kommunen större än riket relativt sett.

Pendling
År 2017 pendlade 9 100 personer till Kalmar kommun för att arbeta och 6 850 personer pendlade ut
vilket resulterade i en nettopendling, det vill säga
skillnaden mellan antalet inpendlare och utpendlare, till Kalmar kommun på 2 250 personer.
Inpendlare till Kalmar kommer i mycket hög
utsträckning från de närmast belägna kommunerna. Inpendlingen från Mörbylånga, Nybro,
Borgholm, Torsås och Mönsterås står för 75
procent av all inpendling. Drygt var tredje
utpendlare har sin arbetsplats i Mörbylånga eller
Nybro. Inpendlingen sker från kortare avstånd än
utpendlingen. 77 procent av all inpendling och 56
procent av utpendlingen kommer från eller går
till de sex kommunerna i södra delen av länet.
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Inpendlingen efter näringsgren styrs ju till viss
del av vilka näringar som är stora i Kalmar kommun. Vård och omsorg, företagstjänster, handel
och utbildning har störst andel inpendlare medan
tillverkning samt vård och omsorg har störst
andel utpendlare. Flertalet näringsgrenar har ett
positivt pendlingsnetto vilket innebär att det är
fler personer som pendlar in till Kalmar kommun
för att jobba än som pendlar ut. De näringsgrenar
som har det största positiva pendlingsnettot är
företagstjänster samt vård och omsorg. Inom
tillverkning och energiförsörjning är det fler
som pendlar ut från kommunen för att jobba än
tvärtom.
16 procent av de förvärvsarbetande kvinnorna
som bor i Kalmar kommun pendlar jämfört med
24 procent av männen.
Bland männen är det vanligaste att pendla ut
från Kalmar till ett arbete inom tillverkning (var
fjärde person) medan det är vanligast att kvinnor
pendlar ut från kommunen till jobb inom vård
och omsorg (drygt var fjärde person). Företags
tjänster, handel och tillverkning sysselsätter drygt
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40 procent av de inpendlande männen medan
vård och omsorg är den viktigaste näringsgrenen
för inpendlande kvinnor (cirka 30 procent).

Förvärvsfrekvens
Av alla invånare i Kalmar kommun i åldern
20-64 år var drygt 80 procent förvärvsarbetande,
männen i något högre utsträckning än kvinnorna.
Förvärvsfrekvensen är högst i 40-års åldern då
över 87 procent av alla arbetar. Det är också i den
åldern som skillnaden mellan mäns kvinnors förvärvsfrekvens är störst. I samtliga åldrar utom i
55-59-års åldern har män högre förvärvsfrekvens
än kvinnor.
Under 2016 ökade antalet utrikes födda 20-64 år
med sysselsättning. Förvärvsfrekvensen ökade
från 60,3 till 61,1 procent. Förvärvsfrekvensen är
högre bland inrikes födda än bland utrikes födda.

POLITIK OCH ORGANISATION

Kommunfullmäktige

Revisionen

Valnämnd

Kalmarsunds Gymnasieförbund 67,1 %

Överförmyndarnämnd
Kommunledningskontor

Kalmarsundsregionens Renhållare 49 %

Kommunstyrelse

Kalmar Kommunbolag AB

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadskontor

Kalmarhem AB

Servicenämnd

Serviceförvaltning

Kalmar Vatten AB
KIFAB i Kalmar AB
HB Telemarken i Kalmar
Kalmar Hamn AB

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsförvaltning

Barn- och ungdomsnämnd

Barn- och ungdomsförvaltning

Kalmar Öland Airport AB
Destination Kalmar AB
Kalmar Science Park AB 93 %
Kalmar Energi Holding AB

Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län

50 %

Omsorgsförvaltning

Omsorgsnämnd
Socialnämnd

Socialförvaltning

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsförvaltning

Kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, tio nämnder och en
gemensam nämnd. Det finns också sju majoritetsägda bolag samt ett moderbolag som är specialiserade inom
olika områden.
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige, kommunens ”riksdag”, är
det högsta beslutande organet i kommunen. De
61 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt
av kommuninvånarna 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 utser ledamöter och
ersättare till nämnderna.
Kommunfullmäktige sammanträder i regel sista
måndagen i varje månad utom juli och augusti.
Sammanträdena är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt. Vid ett par
tillfällen per år hålls information om kommunens
verksamhet.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är kommunens ”regering”
och består av 15 politiskt tillsatta ledamöter,
som bereder ärenden till fullmäktige, verkställer
fullmäktiges beslut, samordnar de kommunala
nämndernas verksamhet samt svarar för kommunens ekonomi. Inom kommunstyrelsen finns
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ett arbetsutskott, ett planutskott och ett personalutskott (till och med 14 oktober 2018). Arbetsutskottet bereder ärenden som rör ekonomisk
planering och organisationsutveckling. Plan
utskottet beslutar om prioritering av planarbete
och är kommunstyrelsens beredande organ för
översiktsplan, miljö- och naturresursplanering
samt mark- och exploateringsfrågor. Personal
utskottet (till och med 14 oktober 2018)/personalansvarigt kommunalråd (från och med 15
oktober 2018) tar tillvara kommunens intressen i
löne- och avtalsfrågor.

Mandatfördelning 2018–2022
Socialdemokraterna

26

Centerpartiet

5

Vänsterpartiet

4

Moderaterna

10

Miljöpartiet

2

Liberalerna

3

Kristdemokraterna

3

Sverigedemokraterna
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Johan Persson (S)

Dzenita Abaza (S)

Ingemar Einarsson (C)

Kommunstyrelsens ordförande
och ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott och i Kalmar
Kommunbolag AB.

Kommunalråd och ledamot i
kommunstyrelsen, kommun
styrelsens arbetsutskott, Kalmar
Kommunbolag AB samt ordförande kommunstyrelsens utskott för
integration och arbetsmarknad samt i
Kalmarsunds gymnasieförbund.

Kommunalråd och ledamot i
kommunstyrelsen, ordförande i
kommunstyrelsens arbetsutskott
samt i Kalmar Kommunbolag AB.

Ansvarar för att följa den ekonomiska utvecklingen, näringslivs- och
sysselsättningsfrågor, internationella
frågor, kustmiljöfrågor, samhällsbyggnadsnämnden, omsorgs
nämnden, kultur och fritidsnämnden
samt Styrelsen för vuxenutbildning.

Ansvarar för att följa social
nämnden, överförmyndarnämnden,
utbildningsnämnden, Södermöre
kommundelsnämnd, servicenämnden, arbetsmarknadsfrågor,
demokratifrågor, folkhälsofrågor och
integrationsfrågor.

Ansvarar för att följa Kalmar
Kommunbolag AB med dess
dotterbolag, Kalmarsunds gymnasie
förbund, landsbygdsutveckling,
övergripande fysisk planering samt
miljö och hållbar utveckling.

Liselotte Ross (V)

Christina Fosnes (M)

Cirkarl-Henrik Sölvinger (L)

Kommunalråd och kommun
styrelsens andre vice ordförande, ansvarigt kommunalråd för
personalfrågor samt ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsens planutskott samt
kommunstyrelsen utskott för arbetsmarknad och integration.

Oppositionsråd och förste vice
ordförande i kommunstyrelsen och
vice ordförande i kommunstyrelsens
arbetsutskott samt vice ordförande i
Kalmar Kommunbolag AB.

Oppositionsråd och ledamot i
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, Kalmar Kommunbolag AB samt ansvarig oppositionsråd för personalfrågor.

Följer utvecklingen inom ekonomi,
samhällsutveckling, sociala frågor,
internationella frågor, regionfrågor
samt demokratifrågor.

Följer utvecklingen inom demokrati,
sociala frågor, barn och ungdomar,
utbildning, näringsliv, miljö, landsbygdsutveckling samt övergripande
fysisk planering.

Ansvarar för att följa personalfrågor,
jämställdhetsfrågor, demokrati
frågor, folkhälsofrågor, integrations
frågor samt miljö och hållbar
utveckling.
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VERKSAMHETSPLAN

Fokusområde: Ordning och reda i ekonomin
Kommunfullmäktige fastställde i verksamhetsplanen för 2018 30 mål för kommunkoncernen.
Utgångspunkten är visionen Kalmar 2025. Målen
inordnas under fem fokusområden:
•
•
•
•
•

Ordning och reda i ekonomin
Ett grönare Kalmar
Ett växande attraktivt Kalmar
Hög kvalitet i välfärden
Verksamhet, personal och arbetsmiljö

Fokusområden och fullmäktigemål pekar ut
färdriktning och ambition inom olika områden.
Nämnder och bolagsstyrelser har brutit ned
dem till nämnds- och bolagsmål samt aktiviteter
för den egna verksamheten. Av de 30 målen på
fullmäktigenivå bedöms 26 mål vara uppnådda eller på rätt väg med en positiv utveckling,
vilket motsvarar 87 procent. 30 procent, eller 9
av 30 mål, bedöms som helt uppfyllda. De fyra
mål som bedömts ha en oförändrad eller negativ
utveckling är företagsklimatet, arbetslösheten,
mötesstation Stångådalsbanan samt antalet medarbetare per chef.
Nämnder och bolag har inför 2018 tilldelats 18
uppdrag av kommunfullmäktige. Dessutom tillkommer sju uppdrag från verksamhetsplan 2017
som i årsredovisningen bedömdess som fortsatt
pågående, sammanlagt 25 uppdrag. Av dessa
uppdrag bedöms åtta som pågående, 16 som
genomförda och ett som ej genomfört då det inte
kvarstår längre i ursprunglig form. De pågående
uppdragen kommer fortsätta att rapporteras i
uppföljningarna av verksamhetsplanen 2019.
Målbedömningar illustreras med en mätare där
grönt innebär att målet redan är uppnått. Gult
betyder att verksamheten är på rätt väg mot
målet, utvecklingen är positiv. Rött innebär att
utvecklingen går i negativ riktning eller är oförändrad gentemot utgångsläget.
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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.
En förutsättning för ordning och reda i ekonomin
är att man som kommun uppfyller kommunal
lagens krav på ”god ekonomisk hushållning”.
Det så kallade ”balanskravet” innebär att
intäkterna ska överstiga kostnaderna. En ekonomi i balans samt en väl fungerande uppföljning
och utvärdering av ekonomi och verksamhet är
nödvändiga förutsättningar för att kommunen
ska kunna leva upp till kravet på god ekonomisk
hushållning.
Kravet på god ekonomisk hushållning är överordnat balanskravet. Det innebär att det inte är
tillräckligt att i resultatet uppnå balanskravet,
utan för att kravet på en god ekonomisk hushållning ska vara uppfyllt bör resultatet ligga på en
nivå som realt sett konsoliderar ekonomin på
kort och lång sikt och att värdet på kommunens
tillgångar inte urholkas. Begreppet god ekonomisk hushållning har två perspektiv; ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Det finansiella perspektivet
Det finansiella perspektivet innebär bland annat
att varje generation själv ska bära kostnaderna
för den service som den konsumerar, det vill säga
ingen generation ska behöva betala för det som
en tidigare generation har förbrukat. Kommunen måste ange en ambitionsnivå för den egna
finansiella utvecklingen och ställningen i form av
finansiella mål. För det finansiella perspektivet
har kommunfullmäktige i budget 2018 satt två
mål, dels om nettokostnadsandelen och dels om
självfinansiering av investeringar. Målen uttrycks
som ett genomsnitt över en rullande femårs

period för att dämpa effekten av uppgångar och
nedgångar under ett enskilt år på grund av exempelvis snabba konjunktursvängningar.
En tumregel i kommunsektorn är att resultatet
bör uppgå till minst två procent av de samlade
intäkterna från skatt, generella statsbidrag och
kommunal utjämning för att god ekonomisk
hushållning ska anses uppnådd. Med tanke på de
utmaningar som sektorn nu möter i form av demografiska förändringar och stora investerings
behov görs bedömningen att sektorn inte
kommer att klara denna resultatnivå de närmaste
åren. Kalmar är en bland andra kommuner som
därför justerat ned målsättningen till en procent.
Samma förhållande gäller kring målet om
självfinansiering. Den långsiktiga strävan är
att investeringar fullt ut finansieras med egna
medel. I det kortare perspektivet är dock behovet av investeringar så stort, både till följd av
ökande befolkning och av behovet att ersätta
äldre anläggningar, att det kan motivera en lägre
självfinansieringsgrad. Det nu gällande målet
för Kalmar är en självfinansiering om minst 50
procent.

Verksamhetsperspektivet
Verksamhetsperspektivet tar sikte på att kommunen ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att kunna
skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. För att säkerställa detta krävs ett klart
samband mellan resurser, prestationer, resultat
och effekter. För verksamhetsperspektivet har
kommunfullmäktige i budget 2018 satt ett mål
om att alla verksamheter ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt. En annan viktig
faktor är god prognossäkerhet och budgetföljsamhet. Det kan anses vara ett mått på organisationens förmåga att anpassa verksamheten
efter ledningens beslut, givna ramar och ändrade
förutsättningar.
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Måluppfyllelse uppföljs med följande utfall:

Målet är uppnått.

Fullmäktigemål:
Ändamålsenlig och
kostnadseffektiv verksamhet

Målet är inte uppnått ännu.
Trenden är positiv/går i rätt
riktning.

Målet är inte uppnått. Trenden
är negativ. Utvecklingen är
oförändrad/går i fel riktning.

Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt
och kostnadseffektivt sätt.
Kommentar
• På kommunövergripande nivå används tre mätningar som
grund för att uttala sig om verksamheternas ändamålsenlighet
och kostnadseffektivitet. Därutöver arbetar nämnderna med
egna modeller som ska ge förutsättningar för att uttala sig om
måluppfyllelsen.
• Jämförelsestudien Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) för
2017 och 2018. Syftet med KKiK är att bidra med en bild av en
kommuns ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet. Metoden
är att jämföra deltagande kommuners värden och rangordna
resultaten. I mätningen 2017 deltog 258 kommuner. Mätningen
omfattar totalt 37 nyckeltal som redovisas under perspektiven
- tillgänglighet, trygghet, delaktighet, effektivitet och samhällsutvecklare. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter
sina resultat, ”grön” om man tillhör de bästa 25 procenten, ”gul”
om man tillhör de mittersta 50 procenten och ”röd” om man
tillhör de sämsta 25 procenten.
• Nettokostnadsavvikelsen - Jämförelse mellan verksamheternas
referenskostnad och verkliga kostnad för 2017. Referenskostnad
för olika verksamheter används i kostnadsutjämningen och
är den beräknade kostnad som kommunen skulle ha om man
bedrev verksamheten på en genomsnittlig nivå i fråga om ambitioner och effektivitet och med hänsyn tagen till kommunens
struktur (till exempel demografi). Nettokostnadsavvikelse
mäts för verksamheterna förskola, grundskola, gymnasieskola,
individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg och motsvarar
cirka två tredjedelar av kommunens verksamhet mätt i nettokostnader.
• Rådets för främjande av Kommunala Analyser (RKA) presentation ”Jämföraren” i kommun- och landstingsdatabasen (Kolada.
se). Jämförarens ansats är att ge en bild av förhållandet mellan
insatta resurser (kostnader) och kvalitet (objektiv och subjek-
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tiv) i verksamheternas utförande. Detta förhållande benämns
”verkningsgrad” och används som en del i analysen av huru
vida kommunen bedriver en ändamålsenlig och kostnads
effektiv verksamhet.
I uppföljningen för tertial 3 2018 har det inte tillkommit några
mätningar som ger anledning att ändra bedömningen från den
föregående uppföljningen. Utvecklingen mot en allt högre grad av
kostnadseffektivitet förstärks genom resultatet för nettokostnads
avvikelsen 2017. Givet de politiska beslut och prioriteringar som
styrt resurstilldelningen, är den samlade bedömningen att verksamheterna rör sig mot en allt högre grad av ändamålsenlighet och
kostnadseffektivitet.

Fullmäktigemål:
Nettokostnader

Begränsa nettokostnaderna till högst 99 procent av skatteintäkter
och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod.
Kommentar
Nettokostnadsandelen för det enskilda året 2018 är 97,3 procent.
Över den rullande femårsperioden 2018-2014 är det genomsnittliga
värdet 97,4 procent, vilket är 0,2 procent bättre jämfört med femårsperioden 2017-2013 (97,6 procent). Målet är därmed uppnått.

Fullmäktigemål:
Självfinansiering

Självfinansiera investeringarna till lägst 50 procent över en rullan
de femårsperiod.
Kommentar
Självfinansieringsgraden för enskilda året 2018 är 71,5 procent. Över
den rullande femårsperioden 2018-2014 är det genomsnittliga värdet
81,4 procent, en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med femårsperioden 2017-2013 (80,7 procent). Målet är därmed uppnått.

Uppdrag:
Hyresupphandling simhall

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med service
nämnden pröva hyresupphandling som alternativ till att bygga ny
simhall i egen regi.
Kommentar
Volymskiss framtagen baserat på kultur- och fritidsförvaltningens
önskemål. Arbete med detaljplan och omfattning av anläggningen,
frågan om hyresupphandling kan ske först när detta är slutfört.
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Fokusområde: Ett grönare Kalmar
Kalmar ska fortsätta vara en av Sveriges grönaste kommuner och ett föredöme inom miljöområdet.
Kalmar kommun arbetar för att hitta miljösmarta
lösningar som alla tjänar på. Där ingår att koppla
ihop miljöarbetet med människors välmående,
en attraktiv kommun och ett konkurrenskraftigt
näringsliv. Arbete med att systematisera det
förvaltningsövergripande miljöarbetet och dess
uppföljning pågår. Kommunens arbete har
sorterats in under rubrikerna God vattenstatus,
Fossilbränslefri kommun, Livskvalitet i ett grönt
Kalmar, Cirkulär och resurssnål konsumtion
samt Lärande och kompetens.

Höjdpunkter från 2018
Tydliga framsteg på förvaltningarna för att nå
målet om ”klimatneutrala kommunbetalda resor
och godstransporter 2020”. Serviceförvaltningen
och Samhällsbyggnadskontoret har nu enbart
fossilfria fordon.
Kommunen har fått sökt externa medel inom
kustmiljö till ett värde av sammanlagt 5 miljoner
kronor för genomförande 2018-2021. En ansö-
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kan till Klimatklivet om ett treårigt projekt för
att stimulera efterfrågan på biogas har beviljats.
Extern revision av kommunens miljöledningssystem visade på god systematik och resultat inom
miljöområdet.
Utvecklingsarbete inom cykel- och kollektivtrafik, inklusive stadsmiljöavtalets genomförande,
gör att antalet resenärer ökade under året. Externfinansiering för två kommunikationsprojekt
inom hållbart resande säkerställdes under året.
Under augusti genomfördes ”Kalmarsundsveckan - mötesplats för hållbarhet”, inklusive
”Hållbarhetssafari”. De olika arrangemangen
nådde över 1 000 personer.

Måluppfyllelse uppföljs med följande utfall:

Målet är uppnått.

Fullmäktigemål:
Fossilbränslefri
kommun 2030

Målet är inte uppnått ännu.
Trenden är positiv/går i rätt
riktning.

Målet är inte uppnått. Trenden
är negativ. Utvecklingen är
oförändrad/går i fel riktning.

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossil
bränslefritt år 2030.
Kommentar
Under våren 2018 genomfördes den uppföljning av fossila respektive förnybara bränslen i kommunen som geografiskt område som
görs vart fjärde år. Resultatet, som är för år 2016, visar att mycket
arbete kvarstår:
• 43 procent av energin kom från förnybara källor, 57 procent från
fossila.
• Energianvändningen (inklusive bränslen) ökar kontinuerligt
i kommunen. 2016 var den 23 procent större än år 2000. Både
förnybara och fossila källor ökar.
• Transportsektorn är den sektor som använder mest energi totalt
och är även den sektor som har ökat energianvändningen mest.
• Lokal elproduktion, vilken är förnybar, står för knappt
40 p
 rocent av den el som totalt behöver produceras för el
användningen i kommunen.
• Oljeleveranser in till kommunen ökade fram till 2011, för att
sedan vända nedåt. 2015-2016 bröts den nedåtgående kurvan i
kommunen och i länet.
• Koldioxidutsläpp från energianvändning (inklusive bränsle) per
person går svagt nedåt, med ett resultat för 2015 på 2,17 ton per
person och år. Transportsektorn är den största källan till fossila
koldioxidutsläpp, inom sektorn är personbilar störst.
• Knappt 10 procent av bilarna 2016 var registrerade med
icke-fossila drivmedel. Tre fjärdedelar av dessa är etanolbilar
som troligtvis drivs av fossilt bränsle. El-, biogas-, ladd- eller
elhybrider stod för resterande 25 procent (675 st).
Aktiviteter
Arbete pågår med att ta fram en koncernövergripande handlingsplan till målet.
Under tredje tertialet säkrades 11 miljoner kronor totalt till två
projekt om hållbar resande. Det ena är ”På egna ben” - ett tvåårigt
kommunikationsprojekt med syfte att öka andelen barn i årskurs 3-6
som tar sig till skolan via gång, cykel eller kollektivtrafik. Det andra
är ett treårigt projekt i samverkan med Linnéuniversitetet med syfte
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att öka andelen hållbara resor till och från Kalmars stadskärna och
Linnéuniversitetets nya lokaler.
Kalmarsundsveckan genomfördes sista veckan i augusti, där bland
annat Kalmar kommun bidrar med kompetenshöjning och information om ett fossilfritt liv till alla som lever, bor, och verkar i Kalmar
kommun. En av dagarna fokuserade på klimatet. Tillsammans
med Linnéuniversitetet och Kalmar Energi genomfördes det årliga
”Hållbarhetssafari”, i år med tema klimat.
Kalmar kommun har tillsammans med länets övriga kommuner och
ett antal företag fått bidrag från Naturvårdsverkets ”Klimatklivet”
för att öka efterfrågan på biogas. Målet med projektet BiogasBoost är
att det om tre år ska finnas minst en biogasmack i varje kommun och
att antalet lätta biogasfordon ska dubbleras i länet.
Samhällsbyggnadskontoret arbetar med energirådgivning, deltagande i olika projekt kring hållbara transporter och Mobility Management samt cykelprojekt. Andra arbeten som pågår är prioritering av
cykelåtgärder i investeringsbudgeten och cykelfrämjande arbete i
detaljplaneskedet. Avstånd till kollektivtrafik utvärderas vid prioriteringen.
Solkartan, som visar var det är lämpligt att installera solpaneler,
uppdaterades under året och täcker nu alla kända byggnader inom
kommunen. Vidare har en rutin för dialog med Kalmar Energi
utarbetats på planeringsenheten för att möjliggöra transformatorstationer till laddstolpar i kommande detaljplaner. Arbetet med att
aktualisera vindkraftsplanen pågår.
Bidragsansökningar för investering i energi eller vattenbesparande
åtgärder beviljades av kultur- och fritidsnämnden 2018. Nu jobbar
föreningarna som fick bidragen med att genomföra dessa åtgärder.
I november levererades 80 ton biobränsle till Kalmar Öland Airport,
vilket motsvarar 5 procent på avgående trafik.

Fullmäktigemål:
Klimatneutrala resor och
godstransporter

År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och
godstransporter vara klimatneutrala.
Kommentar
Koldioxidutsläppen för Kalmar kommuns lätta leasingfordon minskar. 2017 minskade utsläppen med -31 procent och 2018 med -16
procent. Minskningarna sker parallellt med att antalet fordon ökar
till följd av att flera verksamheter växer.
Transportcentralen, där kommunens förvaltningar och ett antal
kommunbolag leasar sina bilar hade 2018 totalt 472 bilar. Av dessa
var 106 biogasbilar, 53 elbilar, 1 laddhybrid, 131 dieselbilar, 80 lätta
fordon på biodiesel samt 101 etanolbilar.
Koldioxidutsläppen från kommunens egna flygresor var 2018 25
procent lägre än 2017 och 13 procent lägre än 2016. Körd sträcka
med privatbil i tjänsten ökade med 11 procent jämfört med 2017.
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Aktiviteter
Under andra tertialet blev serviceförvaltningen färdiga med övergången till fossilfria bränslen i sina fordon: el, biogas och HVO.
Samhällsbyggnadskontoret gick över till HVO från diesel i alla mätbussar, och undersöker samtidigt möjligheten för en mer långsiktig
fossilfri lösning för mätbussarna. Socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen, som använder drygt hundra fordon var, tog under
2018 fram utfasningsplaner för fossila bränslen. Övriga förvaltingar
fasar in el- och biogasbilar.
Kultur- och fritidsförvaltningen använder sig i allt större utsträckning av digitala möten istället för att åka långa sträckor på kurser e ller utbildningar. Barn- och ungdomsförvaltningens största
påverkan är via privatbil i tjänsten, vilken kartlagts under året. Fler
förvaltningar utökar sina cykelpooler och lånar ut KLT-kort för
arbetsresor.

Fullmäktigemål:
Energianvändningen

Energianvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10
procent från 2018 till 2022.
Kommentar
Mellan åren 2011-2017 minskade den totala energianvändningen
i koncernens fastigheter med 29 procent, trots att lokalytan ökade
med 8 procent. Siffror för det nya basåret 2018 kommer våren 2019.
Aktiviteter
Serviceförvaltningens fastighetsavdelning startade under 2018
införandet av ett nytt energiuppföljningssystem som kommer ge
bättre underlag för analyser och åtgärder.
Kravet på 25 procent bättre energiprestanda än BBR följs upp
regelbundet. De nybyggnationer som följts upp under 2018 visar att
målet nåtts.
Kultur och fritid jobbar kontinuerligt med att minska energi
användningen. Sedan april har det bland annat installerats lågenergibelysning på Gröndals IP, Bergaviks IP och i
informationsdisken på biblioteket. På Kalmar Teater pågår energi
effektiviseringsarbete.
Omsorgsförvaltningen för dialog med fastighetsägaren i kommande
ombyggnadsprojekt om klimatförbättrande åtgärder.
KIFAB genomför åtgärder för att minska energiförbrukningen på
Telemarken 1 i samband med kommande ombyggnation, till exempel installation av solceller, fönsterbyte samt anpassning av upplägget för komfortkyla.
Kalmarhems mål för 2018 är minskad energianvändning med 3,2
procent jämfört med 2016. Prognosen är att målet kommer att bli
tufft att uppnå då de enklare energisparåtgärderna redan är utförda.
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Fullmäktigemål:
God vattenstatus

Kalmarsund och våra vattendrag ska ha uppnått God vattenstatus
år 2025.
Kommentar
Målet sammanställs av Vattenmyndigheterna vart femte år. Under
2018 startade Kalmar kommun egen vattenmätning i alla kom
munens vattendrag. En sammanställning av de första mätningarna
förväntas i början av 2019.
Aktiviteter
Samarbetet fortsätter med organisationen Race for the Baltic för att
hitta internationella lösningar på Östersjöns övergödningsproblem.
Kalmar Vatten fick en projektansökan beviljad av Vinnova om så
kallat tekniskt vatten, det vill säga återanvändning av renings
verkets vatten.
Kustmiljögruppen arbetade under året med planering och genomförande av åtgärder. Exempel är våtmark grävd i Igellösa samt
svämplan och nya kantzoner i Ljungbyån. 9,5 ton musslor skördades och ett strandstädningsprojekt startades. Åtgärdsprojekt till
ett värde av sammanlagt 5 miljoner kr söktes för genomförande
t.o.m. 2021, tillsammans med Regionförbundet, Linnéuniversitetet,
Sveriges lantbruksuniversitet samt lokala företag och föreningar
som associerade partners.
Årsplaneringen för miljötillsyn inriktas bland annat mot dagvattenhantering.
Omsorgsförvaltningen har fastslagit en ny rutin vad gäller hantering
av överblivna läkemedel så dessa inte når vattendragen.
Höga flöden och kallt vatten under vårvintern, tillsammans med en
hel del driftproblem, gjorde att Kalmar vatten hade svårt att uppfylla målen för såväl utsläpp av fosfor (P),kväve (N) som BOD. Reningsverk fungerar inte optimalt. Arbete med fortsatt VA-förnyelse
för att komma tillrätta med höga flöden vid häftiga regn och
snösmältning pågår. Andel dagvattenrening inom verksamhetsområde kan delas upp i två indikatorer; inom tätort och utanför tätort:
Nuvarande situation är enligt följande: Inom tätort: 75 procent och
utanför tätort: 55 procent.
Kommunledningskontoret leder arbetet med att ta fram en handlingsplan för God vattenstatus. Brister i information om nuläget gör
att handlingsplanen är försenad.

Fullmäktigemål:
Vattenanvändningen

Vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10
procent från 2015 till 2020.
Kommentar
Vattenanvändningen i Kalmar kommunkoncern har minskade
med 5 procent mellan 2015 och 2017. Serviceförvaltningens vatten
förbrukning i produktion minskade med 34 procent tack vare att
man använde dämmevatten till en stor del av sin bevattning och
senare borrade en egen brunn.
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Aktiviteter
Under serviceförvaltningens energitjänsteprojekt vidtogs åtgärder
för att spara vatten i de fastigheter som ingick i projektet. Genom att
byta ut perlatorer, munstycken, WC-kontroll med mera har uppskattningsvis 6 200 kubikmeter vatten, det vill säga cirka 7 procent
procent av den totala vattenförbrukningen, sparats. Samma typ av
åtgärder används i nya projekt och vid underhållsarbeten. Ett exempel som visat på god vattenbesparingseffekt är Barkestorpsskolan.
2013 förbrukades 1466 kubikmeter, mot 1078 kubikmeter efter
genomförda åtgärder 2017, det vill säga 26 procent besparing.
Kultur- och fritidsnämnden jobbar med att hjälpa föreningarna att
minska sin vattenanvändning. Ansökningar om investeringsbidrag
för vattenbesparande åtgärder prioriteras. Kultur och fritid verkar
också för att en genomförandeplan tas fram tillsammans med andra
berörda förvaltningar utifrån förvaltningens genomförda utredning
om bevattningslösningar på kommunala fotbollsanläggningar.
Arbetet är startat på Bergaviks IP, där ett nytt pumphus byggs i
kommunens omklädningsrum.
Södermöre kommundelsnämnd har arbetat med information till
enheterna. Målet med minskad vattenanvändning på 10 procent
uppnåddes på vård- och omsorgsboenden. Mellan 2015-2017 har
enheterna minskat vattenförbrukningen med 15 procent.
Kalmarhems mål för 2018 är minskad vattenförbrukning med 3,2
procent jämfört med 2016. Vattenförbrukningen har redan minskat
med 6,6 procent jämfört med 2016.

Fullmäktigemål:
Avfallet

Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med
30 procent från 2018 till 2025.
Kommentar
En nulägesanalys genomfördes under 2018. Uppgifter om avfallsmängder tillhandahålls av Stena och Ragnsells. KSRR väger dock
inte det avfall som hämtas hos Kalmar kommun, vilket gör att det
inte är möjligt att få fram basvärden för avfallsmängder. Arbete
pågår med att hitta alternativa lösningar.
Mätvärden för matsvinn finns, se nedan. Tallrikssvinn och uppläggningssvinn ökar, medan kökssvinn minskar.
Aktiviteter
Under 2018 har tallrikssvinnet i skolan ökat jämfört med tidigare
mätningar. Snittet för året hamnar på 16,3 gram per elev och måltid,
vilket är en ökning med 1 gram jämfört med föregående år.
Förskolornas uppläggningssvinn har ökat under årens mätningar
jämfört med föregående år. Svinnet uppgår till 29 gram per barn
från att under de senaste åren ha legat mellan 23 och 26 gram.
Samarbete mellan barn- och ungdomsförvaltningen och serviceförvaltningens Kost Skola är initierat för att vända den negativa
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t renden, bland annat med hjälp av informationsmaterial och
kampanjer.
Kökssvinnet minskade under året från 23 gram per serverad portion
till 15 gram.
Uppläggningssvinnet i omsorgsverksamheten mättes på två boenden, och uppgick till minst 30 procent.
Södermöre kommundelförvaltning införde under året social
pedagogiska måltider vilket förväntas minska matsvinnet på vård
och omsorgsboenden.
En översyn av möjligheter till källsortering pågår på förvaltningarna. I kultur- och fritidsförvaltningens lokaler och anläggningar ska
det finnas källsortering senast 2019. Samtliga enheter har påbörjat
arbetet med att köpa in sopsorteringskärl till sina olika byggnader
och anläggningar. Vissa är helt klara, en del har många anläggningar kvar. Alla kultur- och fritidsförvaltningens arrangemang ska vara
hållbara senast 2020.
Socialförvaltningen utbildade alla miljöombud under året, bland
annat med fokus på avfallshantering.
Destination Kalmar AB jobbade under 2018 hårt för att få fler
evenemang hållbara, bland annat med att införa källsortering. En
källsorteringsmodul för arrangörers sopor togs fram och testats vid
flera evenemang, bland annat Kalmar Stadsfest, Ironman Kalmar,
Kalvinknatet och den internationella matmarknaden. Då det har
fungerat bra och stora mängder skräp nu återvinns istället för att
brännas kommer konceptet att användas vid fler evenemang 2019.
Ett test för källsortering av besökarnas sopor gjordes också under
stadsfesten.
KIFAB har inför full källsortering som visuellt tydliggör avfallsmängd per fraktion.

Fullmäktigemål:
Livsmedel

Andelen livsmedel som är ekologiska eller ursprungsmärkta
Sverige i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 75 procent
2020, varav minst 30 procent ska vara ekologiska. Minst 40 procent
ska komma från närområdet.
Kommentar
Andelen livsmedel som är ekologiska eller ursprungsmärkta Sverige
uppgick 2018 till 72,1 procent. Ekologiska livsmedel uppgick till
32,2 procent. Andelen livsmedel från närområdet uppgick till 41,7
procent
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Fullmäktigemål:
Cykeltrafiken

Cykeltrafiken ska årligen öka.
Kommentar
Mätning av antalet cyklister visar en procents ökning 2018.
Aktiviteter
Under 2018 bröts de senaste åren med en svag minskning i cykel
trafiken och under 2018 var det istället en svag ökning med närmare
en procent från året innan. Det gynnsamma sommarvädret är sannolikt en starkt bidragande faktor.
Arbete med prioritering av cykelåtgärder i investeringsbudgeten
och cykelfrämjande arbete i detaljplaneskedet pågår. Konkreta åtgärder från 2018 är bland annat färdigställande av bymiljöväg längs
del av Stensövägen, byggnation av ny gång- och cykelbana längs
del av Kungsgårdsvägen och Tunnbindarevägen i Ljungbyholm
och breddning av gång- och cykelbana förbi Skälbyallén. Därutöver
har trafiksäkerhets- och framkomlighetshöjande ombyggnation
av korsningen Esplanaden-Norra vägen slutförts. Ett stort antal
cykelställ har anlagts under året liksom förbättringar på det lokala
cykelvägnätet. En informationsfilm om cykel på gångfartsområde
slutfördes. Buss-och cykelprioritering har slutförts längs Norra
vägen enligt åtagande i stadsmiljöavtalet.
Förvaltningarna stimulerar ökad cykling under arbetsresor. Omsorgen har köpt in fler elcyklar och cyklar, och styr genom att resor
i tjänsten som är kortare är 2 km i första hand utförs med cykel. En
första mätning av hur användandet av cykel i tjänst ser ut är genomförd. Södermöre kommundelsnämnd arbetar med att hitta lösningar
för användning av cykel i hemtjänsten. Även kultur- och fritidsförvaltningen har ökat cyklingen i tjänsten genom att skaffa fler cyklar
till förvaltningen.

Fullmäktigemål:
Kollektivtrafik

Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka.
Kommentar
Jämfört med 2017 ökade KLT:s stadstrafik under året med 20
procent. Ökningen är konstant över året.
Aktiviteter
Kalmar kommun har fortsatt återkommande möten med KLT. Dialog pågår med KLT om möjligheten att ta fram en kombinerad bussoch parkeringsbiljett. I kultur- och fritidsförvaltningens arbete med
nya anläggningar och mötesplatser framförs vikten av att en bra
kollektivtrafik finns till och från dessa mötesplatser och anläggningar, samt att det ska finnas bra och tillgängliga cykel- och gångvägar
till närmaste busshållplats. Detta för att öka tillgängligheten till
anläggningen samt möjligheten att använda kollektivtrafik.

23

Uppdrag:
Handlingsplan
Fossilbränslefritt 2030
Pågående

Uppdrag:
Handlingsplan
God vattenstatus
Pågående

Uppdrag:
Plan för vattenhållande
områden
Genomförd

Uppdrag:
Klimatanpassningsplan

Genomförd

Uppdrag:
Solcellsanläggningar

Genomförd
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Ta fram en koncernövergripande handlingsplan för att nå målet
om Fossilbränslefritt 2030.
Kommentar
Arbete pågår. Förslaget ska beredas under 2019 av den nya vattenoch miljönämnden.

Ta fram en koncernövergripande handlingsplan för att nå målet
God vattenstatus.
Kommentar
En arbetsgrupp har tagits fram där serviceförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret, Kalmar Vatten AB och länsstyrelsen ingår. En
struktur har tagits fram och en nulägesanalys har påbörjats. Det
finns dock bristande information både vad det gäller mätning samt
tydlighet när det kommer till parametrar som visar när till exempel ett vattendrag anses uppnå god vattenstatus på morfologiska
förändringar, övergödning eller biologisk mångfald. Denna information måste tas fram tillsammans med länsstyrelsen som inte
kunnat prioritera frågan. Därav en viss försening i handlingsplanens
tidsplan som dock ändå kan bli klar under utsatt tid 2019.
Komplettera vattenförsörjningsplanen med en plan för att
återskapa och bevara vattenförhållandeområden.
Kommentar
Samhällsbyggnadskontoret har inte längre uppdraget att ta fram en
vattenförsörjningsplan, däremot en plan för vattenhållande områden.

Majoritetens inriktning är att under 2018 ta fram en klimat
anpassningsplan.
Kommentar
Samhällsbyggnadskontoret håller på att ta fram en skyfallskartering
men väntar på ett säkerhetsskyddsavtal för säkerhetsklassade objekt.

Majoritetens inriktning är att ha minst 25 solcellsanläggningar på
kommunens egna byggnader år 2018.
Kommentar
Installation av 4 anläggningar på 3 objekt har genomförts.
Kalmarsundsskolan (låg- och mellanstadiet), Vasaskolan och Lindö
nya förskola. Totalt finns nu solcellsanläggningar på tretton objekt.
Avvaktas upphandling av nytt ramavtal.

Uppdrag:
Söka nationella
vattenmedel

Genomförd

Uppdrag:
Kalmar cykelstad

Genomförd

Majoritetens inriktning är att vi ska ensamt eller tillsammans med
Kalmarsundskommissionen och eventuella andra aktörer söka de
nationella vattenmedel som finns tillgängliga från och med 2018.
Kommentar
Under 2018 har kustmiljögruppen sökt åtgärdsprojekt till ett värde
av sammanlagt 5 miljoner kr, att genomföra åren 2018-2021. Medlen
har sökts tillsammans med Regionförbundet, Linnéuniversitetet,
Sveriges lantbruksuniversitet samt lokala företag och föreningar
som associerade partners.

Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får i uppdrag att
fortsätta projektet Kalmar Cykelstad. Uppdraget förlängs fram till
och med 2018.
Kommentar
Ett antal åtgärder har genomförts under året, bland annat färdigställande av bymiljöväg längs del av Stensövägen, byggnation
av ny gång- och cykelbana längs del av Kungsgårdsvägen och
Tunnbindarevägen i Ljungbyholm och breddning av gång- och cykelbana förbi Skälbyallén (inklusive modernisering och förstärkning
av belysningen). Därutöver har trafiksäkerhets- och framkomlighets
höjande ombyggnation av korsningen Esplanaden-Norra vägen
slutförts och SBK har aktivt medverkat på årets Kalmarsundsvecka
i slutet av augusti. I övrigt pågår arbetet till stor del inom ramen för
andra projekt samt inom den ordinarie verksamheten.
Under 2018 bröts de senaste åren med en svag minskning i cykel
trafiken och under 2018 var det istället en svag ökning med närmare
1 procent från året innan. Det gynnsamma sommarvädret är en
starkt bidragande faktor. Givet flera års mätningar med förhållandevis stabila resultat gör nu att det finns ett gott underlag till basvärde
för cykelförflyttningar i centrala Kalmar vilket är en förutsättning
för att utvärdera kommande insatser av de mjuka variablerna inom
Mobility Management som HÅREKA-projektet kommer att inledas
under 2019.

Uppdrag:
Vattenförsörjningsplan

Ej genomförd

Samhällsbyggnadsnämnden (tidigare Kalmar Vatten AB) får
i uppdrag att tillsammans med Kalmar Vatten AB (tidigare
samhällsbyggnadsnämnden) och servicenämnden ta fram en kom
munal vattenförsörjningsplan i samverkan med länsstyrelsen och
berörda kommuner.
Kommentar
Uppdraget kvarstår inte i ursprunglig form. I den nya vatten- och
miljönämndens ansvarsområde ligger bland annat att hantera dessa
frågor och nämnden tar ett omtag i detta.
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Uppdrag:
Nytt reningsverk

Pågående

Kalmar Vatten AB får i uppdrag att planera för ett nytt renings
verk med höga ambitioner när det gäller rening.
Kommentar
Kalmarsundsverket (KSV) lades ut för upphandling den 14:e
december. Tidplanen har blivit fördröjd bland annat på grund av
ett utdraget detaljplanearbete som tagit mycket tid i anspråk. Det
är främst oenighet om hur sanering av förorenade områden ska ske
som är orsaken till detta. Bolaget väntar beslut enligt miljöbalken för
KSV runt årsskiftet.
Inom bolaget har en omorganisation genomförts vilket innebär att
KSV, tillsammans med andra stora projekt, överförts till bolagets
utredningsavdelning. Budgeten för KSV hålls. Det finns ett visst
överskott vilket beror på att projektgruppen inte har arbetat i den
takt som var tänkt från början.
Kommande utmaningar är upphandling av projektet, få igenom en
detaljplan för KSV samt att få igång den nya organisationen för KSV.
Så länge inte frågan om sanering är löst finns risk för att projektet
blir både fördröjt och fördyrat.
Det krävs att upphandlingen går bra och att vi sedan får en organisation som tillsammans med entreprenören kan arbeta på ett professionellt sätt. . Vi hoppas på att miljötillståndet som väntas innan
åretsslut ska ge vägledning i vilka krav som rimligen kan ställas i
detaljplanen.
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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.
Kalmar fortsätter att vara en attraktiv och växande kommun och antalet invånare är nu över
68 000. I juni röstades Kalmar fram som årets
sommarstad för fjärde året i rad på reseguiden.
se. Genom ett aktivt arbete för att förbättra
förutsättningarna för näringslivet och dess ökade
differentiering skapas förutsättningar för en låg
arbetslöshet.

Vi arbetar kontinuerligt och målmedvetet med att
tillsammans skapa ett Kalmar för alla, både i stad
och på landsbygd. I detaljplanering och trafikplanering är fokus på funktionshindersperspektivet,
skapa trygghetsfrämjande miljöer samt att förbättra barn och ungas boendemiljö. Arbete pågår
också för att ytterligare förbättra integrations- och
jämställdhetsarbetet.
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Måluppfyllelse uppföljs med följande utfall:

Målet är inte uppnått ännu.
Trenden är positiv/går i rätt
riktning.

Målet är uppnått.

Fullmäktigemål:
Arbetslöshet

Målet är inte uppnått. Trenden
är negativ. Utvecklingen är
oförändrad/går i fel riktning.

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelse
kommuner, gäller alla grupper.
Kommentar
Kalmar kommuns arbetslöshet låg på 7,1 procent vid årsskiftet,
vilket är 0,3 procent lägre än vid årsskiftet 17/18, då arbetslösheten var 7,4 procent. Arbetslösheten i riket var marginellt lägre än
Kalmars vid årsskiftet 18/19, då den låg på 7,0 procent (17/18 = 7,5
procent). Kalmar har fortfarande en lägre arbetslöshet för gruppen
16-64 år än våra jämförelsekommuner som alla ligger klart över
rikssnittet.
December 2018
•
•
•
•
•
•

Riket 7,0
Kalmar 7,1
Växjö 7,8
Karlskrona 7,8
Halmstad 8,1
Kristianstad 9,9

Om vi bryter ner statistiken i åldersgrupper, så kan det konstateras
att ungdomsarbetslösheten är lägre i Halmstad än i Kalmar, dock
högre i alla andra jämförelsekommuner. Vidare är arbetslösheten för
kvinnor lägre i Kalmar än i riket och alla jämförelsekommuner.

Fullmäktigemål:
Tryggaste residenskommun

Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun.
Kommentar
Trygghetsfrågornas betydelse har ökat vilket återspeglas i antal
aktiviteter och grad av samverkan mellan olika aktörer, både internt
och externt. Exempelvis har trygghetsvandringar genomförts, prov
belysningen längs med stadsmuren är på plats, kunskapshöjande
insatser om trygghet i planeringen har genomförts. Fortsatta
insatser inom Grannsamverkan har genomförts, liksom ett antal
dialoger med företrädare för näringslivet och invånare i kommunen.
Kommunen har anställt ordningsvakter som arbetar i stadskärnan.
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Efter oroligheter kring centralstationen och närliggande platser
samordnade en rad organisationer och verksamheter sina resurser, vilket resulterade i effektiva insatser och samtliga inblandade
aktörer bedömer att det gett resultat. En ny trygghetsundersökning
genomfördes under hösten 2018, som visar i stort sett oförändrat
läge jämfört dem 2017. I ett nationellt perspektiv har Kalmar ett
bättre trygghetsindex än normalindexvärdet. Problemindex är något
högre för kvinnor än för män, de är inom två områden där kvinnor
rapporterar högre grad av problem än män; oro att utsättas för brott
och konkret känsla av otrygghet. Män rapporterar inte högre problemnivåer än kvinnor inom något område. Detta förhållande har
inte förändrats sedan 2017. Upplevelsen av trygghet är inte heller
jämt fördelad över kommunen, undersökningen visar att det varierar även i förhållande till geografiska områden samt ålder.

Fullmäktigemål:
Företagsklimatet

Totala Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning Öppna
Jämförelser avseende företagsklimatet ska vidmakthållas eller
öka. Majoritetens inriktning är att minst 100 företagsbesök ska
genomföras per år.
Kommentar
Kalmar vidmakthåller sitt höga index även i 2017 års mätning.
Dock sjunker totalt NKI från 77 till 76, vilket gör att målet såsom
det är formulerat inte kan anses vara uppnått. Öppna Jämförelser
Företagsklimat 2018 presenteras i april 2019.
Företagsbesök, inflyttarträffar med mera pågår hela tiden för att
stärka företagsklimatet. Kalmar har också deltagit som föreläsare vid
en större träff för Svenskt Näringsliv i Hässleholm. Vi har också satt
nya mål genom att skapa TOP30.

Fullmäktigemål:
Kalmar - En plats för alla

Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa
kommuner att besöka, att växa upp, bo och åldras i.
Kommentar
I SCB:s Medborgarundersökning finns ett samlat Nöjd Region Index
(NRI) som mäter invånarnas syn på kommunen som en plats att leva
och bo på. I detta index samlas invånarnas nöjdhet inom frågeområden såsom kommersiellt utbud, trygghet, utbildningsmöjligheter,
bostäder, arbetsmöjligheter, kommunikationer och fritidsaktiviteter.
I en jämförelse mellan 2017 och 2018 ligger index kvar på den höga
nivån 72. För kvinnor har index ökat från 72 till 73 och för män har
det minskat från 71 till 70. Genomsnittsindex för samtliga deltagande 111 kommuner var 62. För samtliga frågeområden är Kalmars
index högre än genomsnittet.

29

Fullmäktigemål:
Tillgänglighet

Kalmar ska vara en kommun med hög tillgänglighet.
Kommentar
Med utgångspunkt i den nya nationella funktionshinderpolitiken
och uppdraget om att ta fram en lokal strategi för funktionshinderfrågorna har ett helhetsgrepp runt tillgänglighetsfrågorna ökat. En
förvaltningsövergripande nätverksgrupp är bildad som bland annat
har till uppgift att få till en samlad väg framåt och lyfta vad som
görs i de olika förvaltningarna så att vi får ett gemensamt fokus.
Gruppen har tillfälligt utökats med representanter från Tillgänglighetsrådet och Kalmarsunds Gymnasieförbund för att ta fram en
lokal funktionshinderstrategi. Vi har haft en medborgardialog där
organisationerna för funktionsnedsatta var särskilt inbjudna samt en
öppen medborgardialog på Stortorget under hållbarhetsveckan.
Samtliga nämnder samt gymnasieförbundet har utbildats i den
nya funktionshinderpolitiken och hur den hänger samman med
FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning och med
Agenda 2030.
Även tillgänglighetsrådet har utbildats. Både i funktionshinderpolitiken och genom en kompetensutvecklingsdag tillsammans med
förvaltningscheferna i form av forumteater och dilemman.
Samarbetet med Kalmar City fortsätter. En tillgänglighetsstämpel som näringslivet kan erhålla har lanserats. En genomgång av
butiken/restaurangen/fiket görs utifrån en checklista som tagits
fram. Utifrån den tilldelas man brons-, silver- eller guldstämpel.
Antidiskrimineringsbyrån är också delaktiga i detta arbete. Denna
kommer att följas upp årligen.
En genomgång av kommunens badplatser utifrån tillgänglighetsperspektivet är gjord och utifrån den har ett antal platser särskilt
prioriterats. Under sommaren har badplatserna på Kattrumpan och
Långviken anpassats med bland annat ramper. På tur står arbete
med Kalmarsundsparken och Norrliden.
Flexomklädningsrum finns numera på alla större idrottsanläggningar. Det innebär att man kan byta om och duscha enskilt eller
tillsammans med en assistent av annat kön än man själv är om man
är i behov av det.
En arbetsgrupp har tagit fram en broschyr om aktiviteter, möjligheter och stöd till en aktiv fritid för unga med funktionsnedsättning,
”En innehållsrik fritid”. Broschyren vänder sig till framför allt till
föräldrar med funktionsnedsatta barn och den har information om
möjligheter till allt från LSS, föreningsliv till kulturaktiviteter samlat
på ett ställe. Det ska vara enkelt att ha ett rikt fritidsliv även om man
har en funktionsnedsättning. Arbetet har gjorts tillsammans med
landstinget och föreningslivet. Broschyren har snabbt blivit mycket
populär och efterfrågad.
Under året har det också förts mycket samtal om tillgängligheten på
Kvarnholmen. Bland annat har diskussioner kring entréer påbörjats,
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likaså framkomligheten kopplat till uteserveringar. Detta är arbeten
som kommer att fortsätta. Det har också arbetats för att få till en lift
på en offentlig handikapptoalett i city och HWC:n på Baronen kommer förmodligen bli den första i landet med detta.

Fullmäktigemål:
Dubbelspår Kalmar-Alvesta

Tågsträckan Kalmar-Alvesta ska förses med dubbelspår.
Kommentar
Trafikverket fick i samband med regeringens behandling av den
nationella planen i uppdrag att göra en bristanalys för Kust till
kustbanan. Vi kommer att bjuda in oss till det arbetet för att med
emfas argumentera för den utbyggnad av partiellt dubbelspår
Växjö-Kalmar som tidigare presenterats i en gemensam utredning
för Trafikverket, Växjö, Kalmar och Karlskrona kommuner samt
berörda län och regioner. Här ingår också att lyfta åtgärder för en
bättre stations- och spårmiljö i Kalmar.
I det långsiktiga arbetet att åstadkomma förbättringar av Kust
till kustbanan tillsammans med kommunledningarna i Växjö och
Karlskrona har flera initiativ tagits under 2018, bland annat har de
tre kommunerna gemensamt gett staten ett erbjudande att bygga
nya bostäder mot att staten satsar på förbättringar av transportinfrastrukturen. Tillsammans med respektive regionala organ har
behovet av dubbelspår även förts fram till regeringen i ett initiativ
från Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Fullmäktigemål:
Mötesstation
Stångådalsbanan

En mötesstation på Stångådalsbanan tillskapas för att underlätta
pendlingstrafik.
Kommentar
Finansieringen av den tilltänkta mötesstationen i Rockneby kom inte
med varken i den nationella eller den regionala transportplanen. Nu
görs ett nytt försök på regional nivå att komma vidare med att få till
stånd mindre åtgärder på banan.

Fullmäktigemål:
Bostadsplanering

Under åren 2016 till och med 2018 ska Kalmar planera för 2500
bostäder, varav 300 småhus.
Kommentar
Målet uppfylldes redan under första tertialet 2018 och kommunen
har nu tagit fram detaljplaner under åren 2016 till och med 2018 som
möjliggör för 2 675 bostäder, varav 282 i småhus.

Fullmäktigemål:
Färdigställda bostäder

Samlat i kommunkoncernen ska vi arbeta för att färdigställa minst
700 bostäder per år fram till år 2020.
Kommentar
Målet om att kommunkoncernen ska arbeta för att färdigställa minst
700 bostäder under 2018 har uppnåtts, då 877 bostäder har färdigställts under året.
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Uppdrag;
Projektgrupp för
aktiviteter 2020

Genomförd

Uppdrag:
Tillgänglighetsåtgärder
badplatser

Genomförd

Uppdrag:
Samordna Södra staden

Genomförd

Uppdrag:
Stärka civilt försvar

Genomförd
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Skapa en projektgrupp inom kommunen som i samverkan med
övriga aktörer ska göra år 2020 till ett år fyllt av aktiviteter.
Kommentar
En projektgrupp är tillsatt och det pågår ett intensivt arbete för att
fylla Kalmar med en bredd av aktiviteter och locka både nationella
och internationella besökare till vår vackra region. På 
kalmar.se/2020 finns information om alla aktiviteter och hjälp med
att anordna fler Kalmarmöten.

Ta fram ett underlag som ska ligga till grund för att förbättra
tillgängligheten till kommunens badplatser och utifrån detta före
slå åtgärder för tillgänglighet på ett antal platser.
Kommentar
Det är kartlagt vad som ska göras på vilka badplatser och ett arbete
har påbörjats med att göra badplatserna tillgängliga. Kattrumpan
fått träramper från trappan till bryggan och nytt räcke. Långvikens
badplats har tillgänglighetsanpassats. Bergavik har fått träramper
och diverse badplatser har fått tryckknapp till toaletterna. Brygga
och servicebyggnad vid Norrlidsbadet har tillgänglighetsanpassats.

Samordna utbyggnaden av Södra staden så att ett helhetsgrepp
för en flexibel utbyggnad och ianspråktagande av lokaler för alla
verksamheter som ska finnas där, tas.
Kommentar
Det särskilda uppdraget slutrapporterades till kommunstyrelsens
arbetsutskott 2018-12-20.

Majoritetens inriktning är att Kalmar ska aktivt delta i det arbete
som nu sker med att stärka civilförsvaret sett till det förändrade
säkerhetspolitiska läget. En del i det arbetet ska vara att säkerhets
klassa viss personal.
Kommentar
Att stärka det civila försvaret är ett arbetsområde som kommer att
pågå och vara prioriterat under de närmaste åren. De åtgärder som
har genomförts är att personal har genomgått säkerhetsskydds
utbildning och en säkerhetsskyddsanalys är påbörjad enligt riktlinjer
i den nya säkerhetsskyddslagen. I övrigt fortgår arbetet enligt plan
med fokus på en stor totalförsvarsövning år 2020. Arbetet för 2018
bedöms klart.

Uppdrag:
Tillgängligheten till
stadskärnan

Genomförd

Uppdrag:
Evenemangsstrategi

Genomförd

Majoritetens inriktning är att gemensamt med näringsidkare och
fastighetsägare ta fram en handlingsplan på kort och lång sikt för
att förbättra tillgängligheten för alla trafikslag till stadskärnan.
Kommentar
Arbetet fortgår som planerat i arbetsgruppen och förslag på åtgärder är framtaget, här ingår även anläggande av tillfällig parkering
på Ängö. Förslagen har presenterats för den större gruppen med
handlare och fastighetsägare som arbetar med tillgänglighet till
stadskärnan och arbetsgruppens förslag ska behandlas politiskt
under 2019.

Slutföra arbetet med förslag till evenemangsstrategi och därefter
koordinera kommunkoncernens arbete med att stärka Kalmar som
en attraktiv evenemangsstad.
Kommentar
Den nya evenemangsstrategin togs upp i kommunstyrelsen i
december 2018 och kommer efter beslut implementeras i berörda
förvaltningar och bolag.
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Fokusområde: Hög kvalitet i välfärden
I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna
sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten
bedrivs med god kvalitet.
Två fullmäktigemål finns noterade under fokusområdet: Bästa skolkommun och Bästa äldreomsorgskommun.
Gällande målet ”Bästa skolkommun” fortsätter
det långsiktiga arbetet med att utveckla undervisningen så att varje barn/elev i Kalmar kommun
kan utvecklas så långt som möjligt såväl socialt,
emotionellt som kunskapsmässigt enligt planen.
Stora satsningar pågår inom specialpedagogik
för lärande, språk och kunskapsutvecklande
arbetssätt, entreprenöriellt lärande och modersmålsstödjande arbetssätt i förskolan.
När det gäller ”Bästa äldreomsorgskommun”
arbetar verksamheterna långsiktigt med målet.
Tendensen i öppna jämförelser är att omsorgs
tagarnas bedömning av nöjdheten med verksamheten blir bättre för varje mätning. För att säkra
vård och omsorg med hög kvalitet när enskilda
behöver den arbetar verksamheten exempelvis
med att skapa attraktiva vård- och omsorgs
boenden, personkontinuiteten i hemtjänsten,
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minska fall och läkemedelsavvikelser i verksamheten samt implementera arbetssättet individens
behov i centrum. Verksamheten arbetar också
för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för
en ökad jämlik och tillgänglig vård och omsorg.
Som förvaltningens framåtspaning av vård och
omsorg år 2030 har omsorgsnämnden beslutat
att detta beskriver ett tänkt scenario utifrån den
demografiska utvecklingen.
Socialnämnden har samlat sina långsiktiga mål,
som alla rör hög kvalitet i välfärden, under ”Egna
verksamhetsspecifika mål och aktiviteter”. Målen
är att socialnämndens vård och omsorg ska vara
kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig.
Arbetet inom de fem uppdrag som innefattas i
fokusområdet har bland annat resulterat i övergripande mål, utredningsrapporter och handlingsplaner. Några av dessa handlingsplaner
kommer att presenteras under 2019.

Måluppfyllelse uppföljs med följande utfall:

Målet är uppnått.

Fullmäktigemål:
Bästa skolkommun

Målet är inte uppnått ännu.
Trenden är positiv/går i rätt
riktning.

Målet är inte uppnått. Trenden
är negativ. Utvecklingen är
oförändrad/går i fel riktning.

Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020.
Kommentar
Målet har tilldelats barn- och ungdomsnämnden, Södermöre
kommundelsnämnd samt kommunstyrelsen.
När det gäller hela Kalmar kommun (inklusive friskolor) har den
sammanvägda resultatet ”rankingen” förändrats från 70:e plats
till 94:e plats. Det sammanvägda resultat ”rankingen” för enbart
Kalmar kommuns kommunala skolor har förändrats från 85:e plats
till 81:a plats. Trots förbättrade resultat gällande måluppfyllelsen i
årskurs 9 i de kommunala skolorna så klättrar Kalmar kommun bara
fyra placeringar. Vilket visar att andra kommuner också haft en god
utveckling av studieresultaten under året. Kalmar kommuns resultat
gällande meritvärde i årskurs 9 har förbättrats, men inte tillräckligt
för att nå det modellberäknade meritvärdet.
Vårterminen 2018 nådde 82,3 procent av Kalmar kommuns elever i
årskurs 9 kunskapskraven i alla ämnen, vilket är en ökning jämfört
med 2017 då 78,5 procent nådde kunskapskraven i alla ämnen.
Kalmar kommun tillhör de 25 procent av Sveriges kommuner som
presterar bäst.
När det gäller modellberäknat värde så ligger årets resultat 1,9
procentenheter högre. Därmed placerar sig Kalmar kommuns
kommunala skolor i mittensegmentet av landets kommunala skolor.
Trots att årets resultat är bättre än tidigare år behöver Kalmar kommun
fortsätta utveckla arbetet med att nå kunskapskraven i alla ämnen.
Vårterminen 2018 blev det genomsnittliga meritvärdet för elever i
årskurs 9 i Kalmar kommun 233,8, vilket är det bästa genomsnittliga
meritvärdet någonsin i Kalmar kommun. Trots detta ligger årets
resultat 5,7 poäng under det modellberäknade värdet. Här finns ett
fortsatt stort utvecklingsbehov för att över tid prestera minst i nivå
med det modellberäknade meritvärdet.
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Fullmäktigemål:
Bästa äldreomsorgskommun

Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgs
kommuner år 2020.
Kommentar
Målet har tilldelats omsorgsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd samt kommunstyrelsen.
Kommunrankingen över sammantagen nöjdhet med hemtjänst och
särskilt boende har ökat stadigt de senaste sex åren. Dock är det en
bit kvar att nå de 30 bästa äldreomsorgskommunerna och för närvarande ligger Kalmar strax över plats 100. Resultatet mäts genom
brukarundersökning.

Uppdrag:
Välfärdens fördelning
och jämlikhet

Pågående

Uppdrag:
Mål för integrationsarbetet

Genomförd

Uppdrag:
Härbärge/stödboende

Genomförd
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I samverkan med berörda verksamheter och lokala aktörer inven
tera insatser som påverkar välfärdens fördelning och jämlikhet
i hälsa, samt lämna förslag på lokalt genomförbara insatser som
bidrar till att skillnader i tillgång till välfärd och hälsa minskar.
Kommentar
Arbetet pågår och kommer att redovisas under första tertialen 2019.

Mål för integrationsarbetet som underlättar uppföljning av de
insatser som beslutas ska tas fram.
Kommentar
Framtagna övergripande mål för integrationen i Kalmar kommun
har presenteras under hösten och beslutades av kommunfullmäktige
i samband med antagande av Verksamhetsplan med budget 2019.

Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att tillsam
mans med frivilligorganisationer utreda möjligheten att tillskapa
platser i härbärge/stödboende till hemlösa.
Kommentar
Uppdraget från kommunfullmäktige att utreda härbärgesfrågan är
slutfört. Resultatet från utredningen är att socialförvaltningen inte
kommer att arbeta vidare för härbärge hos Stadsmissionen. Istället
har förvaltningen startat en bostad med särskild service för personer
med skadligt bruk/beroende eller samsjuklighet, där personer som är
eller riskerar bli hemlösa samt behöver stöd för att behålla sin bostad
kan erbjudas boende och stöd. Boendet innefattar korttidsplatser.

Uppdrag:
Funktionsnedsättningsfrågor

Pågående

Uppdrag:
Självmord och
psykisk ohälsa
Genomförd

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med social
nämnden utarbeta en lokal strategi för frågor runt funktions
nedsättning.
Kommentar
Arbetet med att ta fram en lokal strategi för funktionshinderfrågor
är i sitt slutskede och presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott i början av februari 2019 för att därefter gå ut på remiss.
Arbetet beräknas vara klart under 2019.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för
att förebygga självmord och minska psykisk ohälsa.
Kommentar
Handlingsplan är framtagen och är integrerad i Förebyggandeplan
för skydd mot olyckor för kommande mandatperiod.
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Fokusområde: Verksamhet, personal och arbetsmiljö
Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Vi ska vara en attraktiv, effektiv och utvecklande arbetsplats som präglas av hög kompetens, öppenhet, delaktighet, jämställdhet och trygghet.
Under hösten 2018 genomfördes Kalmar kommuns stora medarbetarenkät. Jämfört med 2016
visar resultatet på förbättringar eller lika värde
som 2016. Kalmar kommun har nöjda medarbetare som upplever att de har meningsfulla och
utvecklande arbetsuppgifter. Merparten av de
anställda skulle rekommendera en vän att arbeta
i Kalmar kommun. Kvinnor och män är lika

38

 öjda med sin arbetsmiljö och med kommunen
n
som arbetsgivare. Vi behöver fortsätta att utveckla arbetsmiljön så att fler medarbetare vill arbeta
längre och att fler vill arbeta heltid.

Måluppfyllelse uppföljs med följande utfall:

Målet är inte uppnått ännu.
Trenden är positiv/går i rätt
riktning.

Målet är uppnått.

Fullmäktigemål:
Jämställdhetssäkrad
verksamhet

Målet är inte uppnått. Trenden
är negativ. Utvecklingen är
oförändrad/går i fel riktning.

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.
Kommentar
Under året har fokus legat på att sprida kännedom om kommunens
strategi för jämställdhetsarbetet samt att identifiera kommungemensamma satsningar i form av bland annat utbildningar. Kulturoch fritidsförvaltningen är en lokal föregångare och där pågår ett
ledningsstyrt systematiskt förbättringsarbete i alla verksamheter.
Utbildningsförvaltningen har sedan ett antal år tillbaka ett systematiskt arbete kopplat till läroplansuppdraget.

Fullmäktigemål:
Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.
Majoritetens inriktning är att sjukskrivningarna ska totalt minska
med en procentenhet under 2018. Varje nämnd och bolagsstyrelse
ska ta fram mål och en plan för det konkreta arbetet.
Kommentar
Under året har HR-verksamheten gjort en utbildningssatsning
för chefer, medarbetare, skyddsombud exempelvis Aktivt ansvar
genom val, Systematiskt arbetsmiljöarbete, hitta balansen hantera
stressen, ledarutveckling, kollegiala samtalsgrupper m.m.
AdNos-ESF-projektet med modell för att skapa hälsofrämjande
arbetsplatser pågår och har ökat kompetensen om psykisk ohälsa
och vilka åtgärder som kan vidtas av chefer och på arbetsplatsnivå.
Arbetsmiljöenheten har anställt en rehabiliteringskoordinator som
under året genomfört utbildningar i aktiv rehabilitering samt haft
en uppsökande verksamhet och besökt alla chefer som stöd kring
sjukfrånvaro och rehabilitering. Sjukfrånvaron sjönk under året från
6,7 procent till 6,2 procent.
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Fullmäktigemål:
Medarbetarengagemang

Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang.
Kommentar
Kommunens rådata för 2018 är inrapporterat och räknas av SKL
fram till ett index, ingen redovisning syns ännu i Kolada.

Fullmäktigemål:
Medarbetare per chef

Antalet medarbetare per chef ska minska.
Kommentar
Ett stort antal chefer har fler än 30 medarbetare och våra verksamheter växer. I nya verksamheter ska hänsyn tas till gruppers storlek
och chefers ansvarsområden. I Kalmar kommuns medarbetarenkät
svarar 80 chefer att de har fler än 30 medarbetare, av dessa chefer är
50 procent missnöjda eller mycket missnöjda med gruppens storlek.

Fullmäktigemål:
Heltid som norm

Kalmar kommun har heltid som norm, med möjlighet att önska
sysselsättningsgrad. Heltid ska alltid erbjudas vid nya tillsvidare
anställningar. Det är en viktig rättvise- och jämställdhetsfråga.
Kommentar
Kalmar kommun som arbetsgivare erbjuder alltid heltidsanställning
vid nya tillsvidareanställningar och arbetar även aktivt med att få
fler att arbeta heltid. Kalmar kommuns medarbetarenkät visar på att
de flesta medarbetare som aktivt väljer att arbeta deltid gör det på
grund av att man önskar mer tid för barn och familj.

Fullmäktigemål:
Riktade insatser
som uppföljning

Riktade insatser som uppföljning av kort- och långtidssjukskrivna
samt analys ur ett jämställdhetsperspektiv ska göras årligen.
Kommentar
HR-verksamheten har anställt en rehabiliteringskoordinator som
genomfört utbildningar i Aktiv rehabilitering.
Uppsökande verksamhet – alla chefer har fått besök av HR-specialist
för att gå igenom rehabiliteringsärenden och vidta aktiva åtgärder.
Sjukfrånvaron bland kvinnor var 7,0 procent (7,5 procent) och bland
männen 4,0 procent (4,4 procent). 2017 inom parentes.
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Fullmäktigemål:
E-hälsokommun

Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2022.
Kommentar
Kommunstyrelsen har beslutat en övergripande digitaliserings
strategi för kommunkoncernen där e-hälsa är ett prioriterat område.
Till strategin kopplas årliga handlingsplaner, både övergripande och
på nämndsnivå. Varje nämnd ansvarar för att handlingsplanerna
skapas och följs upp.
Kommunens digitaliseringsledare stöttar förvaltningarna i över
gripande delar kopplat till e-hälsoområdet.

Uppdrag:
Digital kompetens

Genomförd

Stärka den digitala kompetensen i kommunkoncernen.
Kommentar
En kartläggning om nuläget i målgruppen (ledare och verksamhetsutvecklare) är utförd. Sammanställning över vilka behov och
aktuella utmaningar som finns är framtagen.
Resultatet visar att tre kompetenshöjande byggblock täcker de övergripande behoven:
1. Förändringsledning - Förändringsvilja, attityd, kultur, innovation, mandat, innovation, tillit, få göra fel
2. Kunskap om processorientering med fokus på digital
t ransformation
3. Omvärldsbevakning - Inspiration och grundkunskap kring
digitalisering
Vissa befintliga utbildningsprogram kommer kompletteras med
ovan byggblock och några nya utbildningar kommer skapas 2019.
Utbildningsinsatsen kommer starta under 2019

Uppdrag:
Strategi för modern
e-förvaltning

Genomförd

Utarbeta en strategi som vägledning för kommunkoncernen att
med hjälp av modern teknik, effektivisera verksamheten och
utveckla en modern e-förvaltning. Syftet med strategin ska bland
annat vara att beskriva en gemensam målbild som skapar förut
sättningar för kommunkoncernen att utarbeta egna planer för
införandet av e-tjänster.
Kommentar
Den övergripande digitaliseringsstrategin beslutades i kommun
styrelsen den 4 december. Strategi för modern e-förvaltning ingår
som en prioriterad del i digitaliseringsstrategin. Till strategin kopplas årliga handlingsplaner, både övergripande och på nämndsnivå.
Varje nämnd ansvarar för att handlingsplanerna skapas och följs upp.
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Uppdrag:
Sänka sjukfrånvaron

Genomförd

Arbeta aktivt för att sänka sjukfrånvaron alternativt behålla en
redan låg sjukfrånvaro. Varje förvaltning ska ta fram en plan för
hur detta ska gå till med utgångspunkt från Sveriges kommuner
och landstings och fackliga organisationers avsiktsförklaring för
friskare arbetsplatser.
Kommentar
Aktivt arbete med insatser både vad gäller hälsofrämjande arbete på
arbetsplatser för att förhindra nya sjukskrivningar. Vi har kurser för
de som ännu inte hamnat i sjukskrivning på grund av av stress. Utbildning av chefer och ledare för hur vi hantera individer som b
 livit
sjukskrivna. Exempel på utbildningsinsatser är aktiv arbetslivs
inriktad rehabilitering och genomgång av Adato.

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.

Pågående
Kommentar
Ett förslag ska presenteras första tertialet 2019.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Under året fattade kommunfullmäktige beslut
om en organisationsförändring som innebar att
upphandlingsenheten den 1 april överfördes
till kommunledningskontoret. Den 1 september
sammanfördes kommunledningskontorets
personalenhet och arbetsmiljöenhet till verksamhetsområde HR. Under året förbereddes även
för resten av organisationsförändringarna bland
annat inrättandet av en vatten- och miljönämnd
liksom ett utskott för integration och arbetsmarknad samt flytten av IT-avdelningen från serviceförvaltningen till kommunledningskontoret.
Inför bildandet av Kommunförbundet Kalmar
län bildades en arbetsgrupp på uppdrag av
primärkommunala nämnden. Arbetsgruppen
bestod av kommundirektör och verksamhetsutvecklare tillsammans med kommunchef och
kommunjurist från Vimmerby kommun. Arbetsgruppen biträdde primärkommunala nämnden
med förslag till stadgar, budget, organisation
och bemanning för det nya kommunförbundet.
Kalmar kommun utgör dessutom värdkommun
för kommunförbundet och erbjuder olika tjänster
som till exempel ekonomi, HR och IT i syfte att
hålla nere kostnaderna för förbundet. Arbetet
med att ta in kommunförbundet i kommunens
olika system och processer har genomförts under
sista delen av 2018.
Arbetet med den gemensamma överförmyndar
nämnden mellan Kalmar, Borgholm och
Mörbylånga från och med den 1 januari 2019 fortsatte också under året då även samverkansavtal
och reglemente för den nya nämnden fastställdes.

Under 2018 anställdes en koncernövergripande
digitaliseringsledare då digitalisering är ett
av de viktigaste verktygen för att kunna möta
utmaningar inom områden som tillväxt, hållbarhet, välfärd, jämlikhet, trygghet och demokrati.
För att hålla jämna steg med en omvärld som
förändras i allt snabbare takt har en koncernövergripande strategi för digitalisering tagits fram
och fastställts. Samtliga förvaltningar och bolag
har varit delaktiga i arbetet. Arbetet med att gå
från strategi till praktisk vardag inom digitaliseringen pågår nu målmedvetet bland annat genom
att utveckla gemensam styrning, process- och
verksamhetsutveckling.
Inför att dataskyddsförordningen (GDPR)
skulle träda i kraft den 25 maj 2018 anställdes ett
gemensamt dataskyddsombud för kommunens
nämnder och bolag. Gemensamt med en konsult
arbetade ombudet intensivt med registergenomgångar, mallar, systemstöd m.m. tillsammans
med samtliga förvaltningar. Allt för att kunna
möta kraven i den nya förordningen.
Trygghets- och larmcentralen (TLC) togs i bruk
under april och har under året arbetat med att
ta över kommunens larmcentraltjänster som
exempelvis brandlarm, inbrottslarm, hisslarm,
driftlarm, kameralarm och övervakning.

Under året genomfördes allmänna val som kräver stora insatser av den kommunala organisationen både före och efter valen.

I avvaktan på att en övergripande larm- och
trygghetspolicy beslutas fastställdes under året
riktlinjer för kameraövervakning. Dessutom
antogs en handlingsplan med åtgärder för att
förebygga och motverka våldsbejakande extremism. En strategi för jämställdhet 2018-2022
antogs och som tidigare år genomfördes en hållbarhetsvecka (Kalmarsundsveckan) med många
olika aktiviteter.

En strategi för jämställdhet har fastställts och
miljöbokslutet för 2017 har presenterats med information om hur miljön mår och hur kommunen
bidrar till att uppnå Sveriges nationella miljömål.
Inom det sociala området har en personal
förstärkning genomförts och en folkhälso
samordnare och en handläggare har anställts.

Arbetet med att uppnå de mål och uppdrag som
kommunfullmäktige beslutat i verksamhets
planen för 2018 pågick under hela året. Bland annat skapades en projektgrupp för att i samverkan
med olika aktörer göra år 2020 till ett år fyllt av
aktiviteter. Genom att träffa aktörer i staden och
regionen arbetas det intensivt med att få projekt
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och event att ansluta sig till Kalmar2020. Syftet
med Kalmar2020 är att lyfta fram möjligheter till
samverkan och utbyte mellan Linnéuniversitetet,
näringslivet, kommunen, invånarna och andra
aktörer.
Samtliga förvaltningar har tagit fram handlingsplaner för att nå målet om att sänka sjukfrånvaron och stort fokus har lagts på det systematiska
arbetsmiljöarbetet bland annat genom olika
utbildningar och en ny rutin för sjukfrånvaro
fastställdes. Kalmar kommun beviljades ESFmedel för att minska ohälsan i arbetslivet och
stärka förmågan att hantera psykisk ohälsa.
Samverkan med Linnéuniversitetet fortsatte på
många olika plan. Allt i syfte att utveckla Kalmar
till en modern, ledande universitetsstad och
effektiv motor för tillväxt. Viktiga ingredienser
i samerkan är den gemensamma avsiktsförklaringen och den tecknade överenskommelsen om
satsning på forskning, utveckling och tillväxt.
I syfte att öka kommunal tillgänglighet och service på landsbygen upprättades samarbetsavtal
om servicepunkter i butikerna i Påryd, Halltorp
och Läckeby. Under året inkom 54 ansökningar
från olika föreningar om bygdepeng varav 39
beviljades.
Under året inrättade kommundirektören en koncerngemensam strategigrupp bland annat i syfte
att förverkliga politikernas intentioner och arbeta
med övergripande strategiska frågor gällande
kommunens utveckling.
Under året lyckades enheten Arbete och välfärd,
tillsammans med kommunens förvaltningar,
att få fram 109 extratjänster vilket innebar att
Kalmar nådde sitt beting på 103 för att erhålla
ett extra statsbidrag. 2018 invigdes Integra på
Kaggensgatan. Syftet med Integra är att utveckla integrationsarbetet genom att erbjuda både
gruppverksamhet och öppen verksamhet för utrikes födda. Enheten Arbete och välfärd beviljades
ESF-medel för att starta Bas Kalmar, en verksamhet för nyanlända mellan 20-64 år, bosatta och
folkbokförda i Kalmar och med 0-6 års skolbakgrund. Bas erbjuder bland annat språkstöd,
motivationshöjande insatser, ett socialt sammanhang och ökad delaktighet. Ljungnäsvillan och
ECO-udden, båda ESF-projekt, fortsatte att drivas
under 2018. Ljungnäsvillan är ett projekt för att
öka möjligheterna för utlandsfödda, nyanlända,
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långtidsarbetslösa kvinnor och män att komma
närmare arbetsmarknaden. Målet för ECO-udden
är att stärka ställningen på arbetsmarknaden
främst för kvinnor med invandrarbakgrund och
visionen är att förbereda för ett socialt företag.

Kommunstyrelse
Väsentliga händelser
Under året har en del organisationsförändringar
genomförts på kommunledningskontoret. Personalenheten och arbetsmiljöenheten har slagits
ihop till en HR-enhet, där HR-specialister och
HR-strateger numer ingår. Upphandlingsenheten
har organisatoriskt flyttats till kommunledningskontoret med syftet att samordna kommunens
upphandlingar av varor och tjänster samt
säkerställa avtalstrohet. På kommunledningskontoret genomförs också ett antal projekt inom
områdena flykting och integration, näringsliv och
arbetsmarknad. I Kalmarsundsregionsamarbetet
är det nu sex kommuner som samverkar kring
regionens attraktionskraft för ökad inflyttning
och kompetensförsörjning. Företagsklimatet i
Kalmar kommun visar fortsatt på en tydlig positiv trend. Svenskt Näringslivs undersökning där
företagarna själva har rankat kommunens lokala
företagsklimat visar ett bra resultat. Kalmar
ligger för närvarande på plats 76 av Sveriges 290
kommuner.
Kommunens webbplats har utsetts till en av
Sveriges bästa kommunwebbar. Företagslotsarna
har hittills i år hjälpt ett hundratal kommun
invånare och företagare med konkreta frågor
gällande etableringar, lokaler eller annan
problemlösning inom kommunen.
Ekonomiskt utfall
Trots ökade kostnader både för personal- och
övriga kostnader inom bland annat arbete och
välfärd, gymnasieverksamheten, projekt och
exploateringsverksamheten och brandkåren så
visar kommunledningskontoret efter året en
positiv budgetavvikelse på totalt 18,9 mnkr i
förhållande till budget. Resultatet beror på att
intäkterna för schablonbidrag har varit mycket
högre än budgeterat.
Investeringsredovisningen visar en negativ
avvikelse mot budget motsvarande 10,3 mnkr.
Avvikelsen kan till allra största delen hänföras till
den ”räntabla delen”, det vill säga investeringar

som inte genererar någon ramjustering, och
avser köp av Arenan. Investeringarna gällande
exploateringsverksamheten uppvisar en positiv
budgetavvikelse.

Samhällsbyggnadsnämnd
Väsentliga händelser
2018 har varit ett händelserikt år för samhällsbyggnadsnämnden, där fokus har legat på att nå
högt satta mål, samt att förstärka den positiva
utveckling som Kalmar kommun befinner sig i
och vara en katalysator för att främja investeringar och byggnation. Förvaltningen har prioriterat
arbetet med SBK 2.0 som bidrar till att samhällsbyggnadskontoret ses som en attraktiv arbetsplats, där medarbetare trivs och känner att de kan
utvecklas.
Trots ett högt tryck har kontoret varit väldigt
framgångsrikt i att nå uppsatta mål och har för
2018 en måluppfyllelse på 88 procent. Det är
lägre än för år 2017 (100 procent) men en klar
förbättring jämfört med 2015 (67 procent) och
2016 (80 procent). Även en stor andel av aktiviteterna i 2018 års verksamhetsplan har uppfyllts
(76 procent).
2018 hade kontoret tre övergripande mål för
verksamheterna. Dessa gällde bostadsplanering,
att möjliggöra för planerad byggnation och
företagsklimat. Under perioden 2016-2018 skulle
kontoret planera för 2 500 bostäder, varav 300
småhus. Under dessa år har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram detaljplaner som
möjliggör byggnation av sammanlagt 2685 bo
städer, varav 292 i småhus.
Den trend som framförallt påbörjades under 2017
gällande färdigställda bostäder har fortsatt. Det
är ett resultat av förvaltningens fleråriga arbete
med att möjliggöra byggnation i kommunen.
677 bostäder färdigställdes 2017 och under 2018
färdigställdes sammanlagt 877 bostäder varav
hela 76 procent är hyresrätter. Liknande siffror
har kommunen inte varit i närheten av sedan
tidigt 80-tal, då det 1980 byggdes 573 bostäder
och 1981 byggdes 502 bostäder. Under 2016
färdigställdes 302 bostäder, varav 50 procent var
hyresrätter och motsvarande siffra för 2015 var
293 bostäder, varav 35 procent var hyresrätter.

Det tredje övergripande målet rör företags
klimatet. Nämndens mål, formulerat som att
Nöjd Kund Index (NKI) för aktuella verksam
heter på samhällsbyggnadskontoret ska vidmakthållas eller öka, är uppnått. Verksamheterna
livsmedelskontroll och bygglov sjönk något
medan miljö- och hälsoskydd ökade med tre
procentenheter.
Samhällbyggnadskontoret har under 2018 intensivt arbetat med rekryteringar för att tillsätta vakanta tjänster, samt hälsofrämjande och trivselhöjande aktiviteter. Förvaltningens hälsofrämjande
plan, med fokus på ökad rörlighet, ergonomi,
stresshantering och upplevd hälsa, är ett väldigt
uppskattat inslag bland personalen. Arbetet med
detta kommer att fortsätta under 2019 tillsammans med det fortsatta arbetet med SBK 2.0.
Ekonomiskt utfall
Det ekonomiska resultatet 2018 för samhällsbyggnadsnämnden blev ett minus på knappt 0,2
mnkr, vilket innebar ett utfall på 0,4 procent över
budget. Nämnden har under större delen av året
haft en prognos på plus/minus noll mot budget
2018. Några enheter har på grund av ett flertal
vakanta tjänster under året haft svårt att nå upp
till sin intäktsbudget och även haft en del högre
övriga kostnader på grund av detta, men eftersom förvaltningen tidigt under året har identifierat avvikelserna så har anpassningar till rådande
omständigheter kunnat göras. Att nämnden till
slut hamnade på ett underskott beror på att det i
och med bokslutet gjordes omföringar till drift av
upparbetade kostnader i två investeringsprojekt
som inte blev av, vilket innebar extra drifts
kostnader på knappt 0,3 mnkr.
Av kommunens totala budget för icke-räntabla
investeringar 2018 på 350,0 mnkr har framförallt
samhällsbyggnadsförvaltningens projektenhet
och till viss del TME varit ansvariga för cirka 140
investerings- och exploateringsprojekt med en
total budget på cirka 170,0 mnkr och med ett utfall på cirka 120,0 mnkr. Det projekt som budget
mässigt varit störst 2018 är Ölandshamnden
LNU, cirka 22,0 mnkr. Av de projekt som krävt
stora personella resurser kan nämnas Karlssons
äng, aktivitetspark Norrliden, Ölandshamnen/
LNU, lekplats Påryd och Fredriksskans.
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Servicenämnd
Väsentliga händelser
2018 inleddes med ett långdraget snöoväder
vilket har påverkat förvaltningens budgetförutsättningar väsentligt.
Flera vakanser inom förvaltningen har inneburit
en hög arbetsbelastning och att prioriteringar har
varit nödvändiga. Det har även varit svårt att anlita konsulter till projekt på grund av högt tryck
inom branscherna. Utbudet av arbetsmarknadsåtgärder har minskat och istället har resurser fått
tillsättas vilket har inneburit ökade kostnader.
Den nya dataskyddsförordningen som trädde i
kraft i maj har varit ett fokusområde under 2018.
Projekten inom kustmiljö har fortsatt att få
bidrag till olika åtgärder för att främja en
god vattenstatus i både våra vattendrag och i
Kalmarsund. Under året har till exempel svämm
plan i Ljungbyån skapats, i musselprojektet har
9,5 ton musslor skördats, en fosfordamm är
byggd i Igellösa och återställande har skett av en
sumpskog i Smedby. Ovanstående åtgärder görs
för att minska näringsämnen till Kalmarsund och
våra vattendrag.
EU-projektet LifeSURE har fortgått under 2018.
Projektet går ut på att ta upp 40 000 m3 sediment
i Malmfjärden för att visa hur den ekologiska statusen i vattnet kan återställas på ett hållbart sätt.
Ett projekt för strandstädning startades upp
under våren 2018 då ett bidrag beviljades från
Naturvårdsverket.
Kommunens centralförråd har fortsatt arbetet
med att bredda verksamheten och vara kommens
inköpsstöd. Försäljningen av icke lagerförda
varor ökade med 60 procent under 2018.
Fastighetsbeståndet har under året utökats med
en idrottsanläggning, Guldfågeln arena sam
tidigt som den gamla brandstationen har sålts
av. Övriga tillkomna lokalytor under året är fyra
nya avdelningar på förskolan Vallmon, nya skol
lokaler i Halltorp och Hagby samt ombyggnad
av tomma skollokaler i Smedby till en mötesplats
med bibliotek och fritidsgård. Utökningen av
kommunens lokaler har även inneburit ett ökat
behov av lokalvård.
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Ett första spadtag togs för Djurängens nya
skola och förskola, samt för en ny förskola
i Åby. Rinkabyholmsskolan har förstärkts
med sex klassrumsmoduler i väntan på
nybyggnation. Renovering av befästningsverket har fortsatt, där andra etappen efter
Västerport är Kavaljersporten. Renoveringen
är delvis möjlig tack vare bidragspengar ifrån
Riksantikvarieämbetet.
Arbetet med att nå målet om en fossilfri region
2030 har fortsatt under 2018. Andelen el- och biogasfordon i leasingverksamhetans vagnpark har
ökat. Nio laddstolpar för elbilar har placerats ut
strategiskt från norr till söder i kommunen för att
skapa förutsättningar för ökat elbilsanvändande.
Ytterligare fyra solcellsanläggningar har uppförts
på byggnader vilket gör att det nu finns totalt 13
anläggningar.
Livsmedelspriserna har ökat mer än vanligt
under 2018 till följd av den torra sommaren vilket
har gett förvaltningen högre kostnader. Beslut om
ökad servering av nötkött under hösten samt fortsatt servering av specifikt matfett inom skolor och
förskolor har bidragit till de ökade kostnaderna.
En stad som drar mycket turister och med en
lång badsäsong har skapat utökat driftsbehov.
Sommarens värmebölja ledde till att vatten
besparingar krävdes. Kalmar växer och under
hållet har ökat markant liksom förväntningar på
hög kvalitet samtidigt som den gamla infrastrukturen krävt reinvesteringar.
Ekonomiskt utfall
Serviceförvaltningens driftsredovisning för
2018 visar ett underskott på 2,2 mnkr gentemot
budget.
Intäkterna blev 652,7 mnkr, vilket är 28,7 mnkr
högre än budgeterat. Det beror främst på ökade
volymer inom IT samt högre intäkter från
leasingfordon. Bidragsnivån har blivit högre än
budgeterat på grund av nya och utökade kust
miljöprojekt. De ökade intäkterna beror även
på fler lokalvårdstjänster och större städytor.
Måltidsförsäljning samt cirkateringverksamhet
blev också högre än beräknat.
Personalkostnaderna uppgick till 249,3 mnkr,
vilket är 3,6 mnkr lägre än budgeterat. Till största
del beror det på vakanta tjänster under året.

 vårighet att rekrytera har påverkat flera verkS
samheter i förvaltningen.
Kapital- och lokalkostnader hamnade på 206,8
mnkr vilket innebär 4,6 mnkr lägre än budget.
Dessa kostnader är svårbudgeterade då de
beror på hur mycket av investeringarna som blir
färdigställda under året.
Övriga kostnader uppgick till 387,9 mnkr vilket
innebär 39,1 mnkr högre än budgeterat. Relativt
stora poster som avviker mot budget är ökade
volymer inom IT och utleasade fordon. Köpta
konsulttjänster blev högre än budgeterat beroende på fler och utökade kustmiljöprojekt samt
avslutade projekteringar för Barkestorpsskolan
som inte gick till genomförande. Entreprenadtjänster överskrider budget med 4,8 mnkr, främst
beroende på den snörika vintern. Andra stora
avvikelser är livsmedelskostnaden som blev 1,5
mnkr dyrare än beräknat och kostnaden för el
som överskred budget med 2,9 mnkr.
Serviceförvaltningens investeringsredovisning för
2018 visar ett resultat på -53,1 mnkr. Det planerade
underhållet fördelades inte till förvaltningens
budget utan ligger centralt hos kommunledningen
vilket resulterar i ett överskridande med 52,6 mnkr
varav 18,6 mnkr gäller beläggningsunderhåll och
resterande avser fastigheter. Förseningar i inköp
av serverutrustning har inneburit 1 mnkr lägre
investering än budgeterat. Budgeten för fordon
och maskiner överskreds med 4,2 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnd
Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden
berör alla kommunens invånare och nämndens
vision är Kalmar – nyckeln till rika upplevelser.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet, inklusive
bibliotek, fritidsgårdar, kultur-, idrotts- och
föreningsverksamhet, kulturskola, ungdoms
huset UNIK, kultur- och fritidsfilialer och
Äventyrsbadet.
Biblioteket, fritidsgårdarna och Äventyrsbadet
har sammanlagt över en halv miljon besökare
per år, kulturskolan har cirka 1 450 aktiviteter
i veckan fördelat på cirka 1 200 elever. Kalmar
teater har haft cirka 170 föreställningar på scenen
och runt 300 uthyrningstillfällen. Nämnden
stödjer och har dialoger med över 200 föreningar
samt ekonomiskt stödjer länsinstitutioner som
Kalmar läns museum, Kalmar konstmuseum och
Byteatern Kalmar Länsteater.
Väsentliga händelser
2018 har präglats av utveckling och byggnationer
och byggprojekt. Kommunen lever i bygg
nationernas tid och det är mycket upprustningar
och nybyggnationer inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Året har således präglats av dialoger med föreningsliv och övriga inblandade förvaltningar och kommunala bolag för
att skapa ändamålsenliga lokaler till f öreningsliv
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och kulturliv. Förvaltningens främsta projekt
är planeringen av en ny bad- och friskvårds
anläggning, genomförandet av KIFAB-arena
samt kulturkvarteret där fokus i första etappen är
Posthuset dit biblioteket ska förläggas.
Socialstyrelsen tilldelade kommunerna medel
för gratis lovverksamhet för barn i åldrarna 6-15
år under hela året vilket innebar att kultur- och
fritidsförvaltningen levererade gratisaktiviteter
på loven för 2,4 mnkr. Bara under sommarlovet
erbjöd vi 119 aktiviteter. På dessa deltog sammanlagt 8 355 deltagare. Så det var en fantastisk
utväxling av satsningen som i undersökningar får
mycket hög nöjdhet och kvalité.
Under året arbetade förvaltningen aktivt med att
förbereda verksamhetsinnehållet och invigningen
av den nya kultur- och fritidsfilialen i Smedby
benämnd Smedjan. Det är den första i sitt slag
i kommunen och erbjuder kulturskola, bibliotek, fritidsgård, kultur- och idrottsevenemang
och aktiviteter under ett tak. Verksamheten är
till för alla och erbjuder all verksamhet samlat.
Gensvaret har varit stort och positivt och nu ska
verksamheterna utvärdera hösten för att utveckla
sin verksamhet i takt med besökarnas önskemål.
På Bergaviks IP färdigställdes en ny konst
gräsplan som är den första i sitt slag i Sverige.
Den har byggts utifrån ett ekologiskt och miljö
mässigt tankesätt där miljöpåverkan ska vara
så liten som möjligt. Det har inneburit att SvFF
bidragit med medel i ett forskningsprojekt om
miljön. Förvaltningen har i detta projekt arbetat
tätt ihop med miljöstrategerna och det är ett
spetsprojekt inom konstgräsområdet.
I Smedby har en Aktivitetspark på Tingbyskans
IP invigts som delfinansierats av Boverket. Den
har skapat en ny samlingsplats för spontan rörelse i Smedby. Den kompletterar Smedjan och ger
Smedbyborna en bred möjlighet att röra sig eller
ta del av kultur.
Förvaltningen skapade genom investeringar och
hårt arbete förutsättningar för att Gröndals IP
fick dispens av svenska fotbollsförbundet för att
vara arena för allsvensk fotboll under 2018. Det
möjliggjorde för att IFK Kalmar kunde spela på
Gröndals IP i allsvenskan under 2018.
Utvecklingen av projektet Unika historiska
Kalmar och Öland har gått in i nästa fas. Under
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året genomförde förvaltningen kommunens
första innovationsupphandling. Målet med
Unika Historiska Kalmar och Öland är att stärka
regionens profil inom kulturarv och historia,
samla aktörer och aktiviteter och skapa former
för samarbete genom att skapa en övergripande
berättelse med stöd av digital innovation.
Förutom ovan nämnda projekt har externa bidrag
erhållits för Kvalitetshöjande åtgärder i kulturskolan, Songlines (Ung i Kalmar tillsammans
med kulturskolan), Öppen fritidsverksamhet,
Friluftsplanering.
Ekonomiskt utfall
• Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett
överskott om 6,27 mnkr. Överslottet består av
fyra huvuddelar:
• Oanvänd hyresbudget för KIFAB Arena 4,8
mnkr
• Oanvänd hyresbudget för Byteaterns kommande utökade lokaler 2,8 mnkr
• Ej budgeterad bidragsutbetalning till Kalmar
FF för Guldfågeln arena -2,5 mnkr på grund
av försenad försäljning av arenan.
• Rensat från ovanstående störande poster är
utfallet 1,2 mnkr i överskott. Detta överskott
består främst av lokalhyror, samt högre
intäkter än budget.

Barn- och ungdomsnämnd
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn
och ungdomar (förskoleklass, grundskola och
särskola). Nämnden har även tillsynsansvar för
fristående förskolor i kommunen. 2018 har 1 658
anställda personer inom förvaltningen arbetat
med uppdraget att ge stöd och stimulans till de 3
107 barnen i kommunala förskolor, 5 973 eleverna
i kommunala skolan inklusive särskolan samt de
2 797 eleverna i kommunens fritidshem så att de
utvecklas så långt som möjligt. Driftbudgeten var
1 038 mnkr.
Väsentliga händelser
2018 har varit ett mycket bra år i nämnden. Förbättringar håller i många olika perspektiv; elevernas kunskapsutveckling, personalens nöjdhet,
vårdnadshavarnas och elevernas nöjdhet vilket
återspeglas i följande exempel:

• Meritvärdet i åk 9 är det bästa någonsin
233,8, ett kliv på 12 meritpoäng
• I årskurs 7 och 8 fortsätter meritvärdena att
öka, lärarnas undervisning blir bättre och
bättre, så att eleverna presterar bättre och lär
sig mer
• Mätmetoder för att mäta barnens utveckling i förskolan har tagits fram (språklig och
matematisk förmåga)
• Vårdnadshavarna och eleverna är fortsatt
mycket nöjda med verksamheten
• Eleverna känner sig mycket trygga i skolan,
år efter år i mätning efter mätning
• Medarbetarna är fortsatt nöjda enligt med
arbetarundersökningen
• Budgeten hålls på totalen
När det gäller SKL’s ranking för bästa skolkommun har Kalmar kommun (inklusive friskolor)
gått från 70:e plats till 94:e plats. Det sammanvägda resultatet ”rankingen” för enbart Kalmar
kommuns kommunala skolor har förbättrats från
85:e plats till 81:a plats. Trots förbättrade resultat
gällande måluppfyllelsen i åk 9 i de kommunala
skolorna så klättrar Kalmar kommun bara fyra
placeringar. Vilket visar att andra kommuner
också haft en god utveckling av studieresultaten
under året.
Ekonomiskt utfall
Årets ekonomiska resultat blev ett överskott på
4,4 mnkr vilket betyder att 99,6 procent av driftsbudgeten är förbrukad. Förskoleverksamheten
ger underskott liksom fritidshemsverksamheten
medan skolverksamheten lämnar överskott.
Även administrativa kostnader lämnar överskott

Socialnämnd
Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som
kommunen har avseende:
• Stöd och service till personer med om
fattande och varaktiga funktionsnedsättningar samt hälso- och sjukvård inom detta
verksamhetsområde
• Individ- och familjeomsorg såsom missbruks- och beroendevård, ekonomiskt
bistånd, social barn- och ungdomsvård, samt
våld i nära relationer
• Mottagande av ensamkommande barn och
ungdomar
• Tillstånd och tillsyn för alkohol, tobak och
receptfria läkemedel

Väsentliga händelser
För att möta ökade och förändrade krav på social
tjänsten beslutades att införa ett processorienterat
arbetssätt. I början av året genomfördes en om
organisation som påverkade samtliga verksamhetsområden. Arbete har pågått under hela året
och bland annat har all personal fått utbildning
i det processorienterade arbetssättet. Kvalitativa
och ekonomiska effekter av arbetet har börjat synas bland annat för processen inom ekonomiskt
bistånd.
Inom ensamkommandeverksamheterna fortsatte
det omfattande omställningsarbetet under året i
och med minskat antal anvisade ungdomar till
kommunen, samt minskade statliga ersättningsnivåer från Migrationsverket.
Personlig assistans lades efter upphandling ut på
entreprenad till Humana AB under juni respektive oktober. Ett stort förberedelsearbete gjordes
under året kring brukare och personal. Verksamhetschef har under hösten haft tät dialog och
uppföljning med Humana.
Fortsatt volymökning inom funktionshinderomsorgen har skett under året och en anledning
är försäkringskassans förändrade tillämpning
inom personlig assistans. Under året har en ny
servicebostad och ett boendestöd startat inom
socialpsykiatri. En ny familjecentral i Lindsdal
och ett nytt boende för vuxna personer med missbruk har också startat under året.
För att uppnå kraven om att vara en kunskapsbaserad och säker socialtjänst har förvaltningen
arbetat med införande av systematiska och
evidensbaserade arbetssätt (till exempel Signs of
Safety och Individens behov i centrum). Arbetet
fortsätter under 2019.
Den nya lagen om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård har inneburit
förändringar inom både handläggning och in
satser. Förändringarna har bidragit till att det inte
funnits några kostnader för betalningsansvar till
landstinget under året.
Ekonomiskt utfall
Socialnämnden har under året haft fortsatt
stora utmaningar i att nå en budget i balans och
nämnden redovisar ett underskott på -19,0 mnkr
för 2018. Huvudsakligen beror detta på tre orsaker. Det ena är förändringar i nationell politik
gällande mottagande av asylsökande som har
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inneburit svårigheter att planera och dimensionera verksamheten. Intäkterna för verksamheten
har minskat kraftigt när antalet asylsökande har
minskat och Migrationsverkets ersättningsnivåer
har sänkts. För 2018 visar verksamheten en negativ avvikelse mot budget och omställningsarbetet
fortsätter under 2019.
Den andra orsaken är att planerade organisatoriska förändringar inte har kunnat komma till stånd
med anledning av förseningar av övergång till
entreprenaddrift av personlig assistans. Full besparingseffekt för övergång till entreprenaddrift
av verksamheten för personlig assistans förväntas
först under senare delen av 2019.
Den tredje anledningen är ökade kostnader för
placeringar av såväl barn som vuxna på institution och familjehem vilket medför underskott
jämfört med budget.
Positiva trender är att utbetalt ekonomiskt
bistånd fortsatt att minska under året samt att
verksamheter för personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri visar ett överskott
jämfört med budget.
Åtgärder och konsekvenser
Omställning av verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar för att minska kostnaderna
till den lägre ersättningsnivån påbörjades 2017 och
har fortsatt under 2018. Ytterligare förändringar
vidtas under våren 2019.
Förseningen av övergången till entreprenaddrift
av personlig assistans har gjort att effekten av besparingen förskjutits och inte ger fullt ekonomiskt
resultat förrän under senare delen av 2019.
Verksamheterna för barn och ungdom respektive
vuxna personer med missbruk fortsätter för
ändringsarbetet för att komma till rätta med de
ökade kostnaderna för placeringar. Inom barn och
ungdom pågår analys av nuläge och en handlingsplan har tagits fram för att öka hemmaplanslösningar och minska antalet placeringar. Inom
vuxna missbruk har utredningar visat behov av en
boendeform som kan ersätta vissa placeringar. Ett
nytt boende med denna inriktning startade därför
i december 2018. Målet är att det nya boendet
bidrar till att vårdkedjan i den interna missbruksvården blir mer heltäckande. Fortsatt analysarbete och
utveckling av uppföljning behövs dock, för att vård,
stöd och behandling ska bli mer verkningsfull för
både klienter och ur ekonomiskt hänseende.
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Omsorgsnämnd
Omsorgsnämndens verksamhetsområden är
socialtjänst och hälso- och sjukvård avseende:
• Socialtjänstens insatser i form av hemtjänst
och vård- och omsorgsboende
• Övriga insatser för att äldre människor får
möjlighet att leva och bo självständigt
• Uppföljning och tillsyn av nämndens be
slutade insatser om vård och omsorg oavsett
utförare
Hälso- och sjukvård inom omsorgsnämndens
verksamhetsområde i enlighet med kommunens
ansvar i hälso- och sjukvårdslagen och i överens
stämmelse med det avtal som är upprättat
med landstinget samt enligt skriftlig överens
kommelse med socialnämnden.
Väsentliga händelser
Ny lagstiftning gäller från årsskiftet 2018 vid utskrivning från sluten vården. Riktlinjer för sam
arbetet med landstinget är fastställda på länsnivå.
Lagstiftningen innebär kortare utskrivningstider
från sjukhuset. Till följd av detta har skapats ett
utskrivningsteam som går igenom utskrivningar
från sjukhuset samt ett trygg hemgångsteam för
att snabbt ta emot utanför sjukhuset och till
handahålla hemtjänstinsatser. Inget betalnings
ansvar till landstinget under 2018.
Från 1 juli 2018 gäller förändring i socialtjänst
lagen som innebär att en kommun kan till
handahålla olika hemtjänstinsatser utan biståndsbeslut. Gäller alla typer av hemtjänstinsatser både
service och personlig omvårdnad. Kommunen
avgör själv om att tillämpa detta och i vilken
omfattning. Utredning är påbörjad för att se vilka
konsekvenser detta skulle innebära för kommunen.
Från 1 juli 2018 gäller även ny förvaltningslag.
Vissa bestämmelser har betydelse för handläggning och dokumentation i socialtjänsten. Dessa
är: underrättelse om försenad handläggning,
beslut om att avgöra ärendet, tolkning och översättning, krav på dokumentation av beslut samt
möjligheten att ändra ett beslut.
Nytt riktat statsbidrag kring äldre och teknik presenterades i vårpropositionen. Detta är bidrag som
verksamheten kommer att ta del av. Användningsområdet är att använda läkemedelsrobot, så kallade
japanska toaletter med inbyggd bidé och förbättrad
infrastruktur i äldreboende vad gäller internet.

Nytt äldreboende på Vänskapens väg har
invigts och är nu i full gång. Boendet består av
85 lägenheter med tillhörande dagverksamhet.
Digitalisering av social dokumentation på boende
har implementerats. Omsorgsnämnden har
även beslutat att inrätta trygghetsboenden med
biståndsbeslut vilken lagstiftningen ger möjlighet
till från 2 april 2019. Arbetet med att förbättra
personalkontinuiteten hos omsorgstagarna har
gett resultat och för 2018 redovisades det resultatet hittills. Digitalisering av social dokumentation
i hemtjänst har påbörjats. I mars fattade omsorgsnämnden beslut om e-hälsostrategi. Den innebär
bland annat en tydligare process kring behovs
analys och nyttovärderingar.
Ekonomiskt utfall
Omsorgsförvaltningen redovisar ett överskott
på 11,0 mnkr jämfört med budget. I det följande
finns korta kommentarer till avvikelser avseende
kostnader och intäkter.
Intäkterna blev cirka 13 mnkr högre än budgeterat och avvikelsen består av ökade omsorgs
avgifter, hyror och interna ersättningar där bland
annat omsorgsförvaltningen utfört vård- och
omsorgsarbete åt annan förvaltning avseende
omsorgstagare med omfattande vårdbehov.

Personalkostnaderna blev 21 mnkr lägre än budgeterat. Minskade kostnader för resursfördelade
hemtjänsttimmar är den främsta förklaringen till
avvikelsen. Enheteran inom hemtjänst och boende har haft en positiv kostnadsutveckling.
Övriga kostnader blev 21 mnkr högre än budgeterat. Avvikelserna noteras inom HSL-verksamheten där kostnader för tekniska hjälpmedel
ökade med cirka 2,5 mnkr. Administrativa kostnader för köp från resurscentrum har inte varit
budgeterat och den kostnaden uppgick till 3,5
mnkr. Ökade kostnader för hyrsjuksköterskor under sommaren 0,8 mnkr. Kostnader för IT ökade
med 3,5 mnkr. Evakueringsbostäder för ombygg
nationen av oxhagshemmet kostade cirka 5 mnkr.
Investeringar har gjorts i befintlig verksamhet
där nya kodlås har installerat på Stensberg.
Investeringarna har även gjorts inför uppstart
av Vänskapens väg. 10 mnkr av de avsatta 18
mnkr har förbrukats. Differensen beror på för
skjutningar i tidplanerna.
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Södermöre kommundelsnämnd
Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för de
uppgifter som kommundelen har gällande stöd,
omsorg och vård till äldre. Nämnden ansvarar
också för kommundelens verksamhet inom förskola, fritidshem samt förskoleklass och grundskola. Södermöre kommundelsnämnd ansvarar
för kommundelens kultur- och fritidsverksamhet
som fritidsgård ”Södermöre för alla”, bibliotek
och föreningsdrivna anläggningar. Södermöre
kommundelsnämnd verkar för demokratiutveckling genom närhet mellan invånare och politiker.
Väsentliga händelser
En IKT-pedagog har under 2018 anställts i
Södermöre kommundelsförvaltning. IKT-
pedagogens uppdrag är att utveckla det digitala
lärandet. Under hösten 2018 har det introducerats
nya digitala arbetssätt tillsammans med eleverna
på ett sätt som främjar kunskapsinlärningen. Ett
samarbetsprojekt har påbörjats mellan äldre
boende och skola i Påryd. Projektresultatet ska
mynna ut i en 3D-byggd by där de äldre får
berätta för eleverna hur Påryd såg ut förr medan
eleverna står för skapandet.
För att stärka elevhälsan i Södermöre kommundel har en ökning av kuratorsorganisationen
skett. En förstärkning av elevhälsan för att renodla arbetsuppgifter bedömdes ge bäst effekter i
form av ökad måluppfyllelse, bättre likvärdighet
och minskad arbetsbelastning för lärare och
rektorer. För att stärka elevhälsan ytterligare har
också en liknande satsning mot förskolan skett.
En specialpedagog har anställts som riktas till
samtliga förskolor i Södermöre kommundel. Syfte och mål med satsningen är att ha kompetensen
så nära barnet som möjligt och på så vis rikta stöd
och handledning till personal.
Om- och nybyggnation av Hagbyskolan och
nybyggnation av Halltorpsskolan har skett under
2018. Förutom nya klassrum, grupprum och personalrum har även nytt bibliotek byggts i Hagby.
Halltorpsskolan har fått fyra nya klassrum samt
tre grupprum. En helt ny expedition har byggts
med plats för rektor, biträdande rektor samt
arbetsplatser för personalen.
Korttidsenhet samt renovering av demensavdelning har under 2018 skett på äldreboendet Björkhaga. En avdelning på Björkhaga
har renoverats till en mer anpassad miljö för

 ersoner med demensdiagnos. En korttidsenhet
p
har öppnats upp på Björkhaga innehållande sju
boendeplatser. Målet är att skapa en helhetsbild
över korttidsverksamheten samt ökad kvalitet för
personer som beviljats korttidsplats.
Kontinuiteten inom hemtjänsten har under 2018
förbättrats. Mätningen under hösten 2018 visade
att kontinuiteten förbättras från 15 personer 2017
till tio personer 2018.
Socialstyrelsens brukarundersökning visade
förbättringar inom flertalet områden 2018 mot
brukarundersökningen 2017. Indikatorn gällande nöjdhet med sociala aktiviteter på vård- och
omsorgsboende ökade från 73 procent 2017 till 86
procent 2018. Nöjdheten med vård-och omsorgsboendena i sin helhet i Södermöre ökade från 79
procent 2017 till 90 procent 2018. Inom hemtjänsten ligger nöjdheten på 95 procent 2018 vilket är
ett mycket gott resultat.
Ekonomiskt utfall
Södermöre kommundelsnämnd redovisar efter
2018 ett underskott om 2,6 mnkr jämfört med
budget, vilket motsvarar en budgetförbrukning
på 101,1 procent. Den största faktorn som på
verkar det ekonomiska läget är en tillfällig minskning av antal barn och elever samtidigt som
personaltillsättningen inte har kunnat minskas i
samma takt som minskningen av antal barn och
elever. Underskottet är också ett resultat av höga
personalkostnader för att tillgodose barn och
elevers särskilda behov samt en ökad vårdtyngd
inom omsorgsverksamheten.
Investeringarna visar ett underskott om 0,7 mnkr
jämfört med budget. Den största avvikelsen finns
inom den pedagogiska verksamheten och är ett
resultat av att uppmöblering till om- och nybyggnationer blivit dyrare än budgeterat. Avvikelsen
är också ett resultat av investering för laddstolpar
för elbilar och förberedelser till fiberinkoppling.
Åtgärder med konsekvenser
Det underskott som redovisas för Södermöre
kommundelsnämnd beror till stor del på omständigheter utanför verksamheternas direkta
påverkan. Mycket tyder på att underskottet inte
kommer att kvarstå under nästkommande år. En
faktor är att prognosen för de kommande åren
pekar på att antalet barn och elever i Södermöres
verksamheter kommer att öka, vilket genererar
mer medel till de pedagogiska verksamheterna.

En annan faktor är att omsorgsverksamheten i
Södermöre kommundelsförvaltning under 2018
har etablerat särskilda avdelningar för demens
och korttidsplacering. Personalen kommer att
arbeta mer specialinriktat mot respektive avdelning, vilket i längden kan innebära ett bättre och
effektivare sätt att bemöta en ökad vårdtyngd.
En åtgärd inför kommande år är att alla chefer
kommer att arbeta med riskanalys i samband
med ekonomiska uppföljningar. Cheferna har
under 2018 analyserat sina verksamheter och utifrån analysen format aktiviteter för att eliminera
de ekonomiska riskerna. Syftet med riskanalysen
är att verksamheterna i ett tidigt stadie ska planera
och organisera sin verksamhet utifrån de rådande
förhållandena och därigenom nå budgetföljsamhet.

• Avkastningskrav har fastställts för de
majoritetsägda bolagen.
• I samverkan med Kalmar Science Park och
region Kalmar län har ett arbete påbörjats
med syfte att i projektform skapa ett regionalt e-hälsokluster.
• Genom kommunens digitaliseringsledare
medverkar vi aktivt i kommunkoncernens
digitaliseringsarbete.
Ekonomiskt utfall
Resultat efter finansiella poster är 25,7 (35,3)
mnkr vilket är drygt 2 mnkr bättre än budget. I
huvudsak beror avvikelsen på resultatet från de
finansiella posterna där utdelningen från Kalmar
Energi Holding AB är 2 mnkr högre. Verksamhetens rörelseresultat ligger 208 tkr högre än budget.

Kalmar Kommunbolag AB

Kalmarhem AB

Kalmar Kommunbolag äger och förvaltar aktier
i Kalmar kommuns hel- eller delägda bolag,
utvecklar samarbetet mellan bolagen i koncernen samt samordnar övergripande koncern
gemensamma frågor.

Kalmarhems uppdrag är att erbjuda människor,
som bor i eller vill flytta till Kalmar och förlägga
sin livsmiljö där, den ”goda bostaden”. Med den
”goda bostaden” avses att ge människor, oavsett
inkomst, bostadsort och social situation, likvärdiga möjligheter att leva i goda bostäder i bra
miljöer och till rimliga kostnader. Kalmarhem ska
ta ett speciellt ansvar för att ordna bostäder för
studerande, liksom andra grupper med särskilda
behov.

Väsentliga händelser
Koncernen är i många delar i en leveransfas
av tidigare beslutade projekt med upphand
lade entreprenader och tjänster samt pågående
upphandlingar där Kommunbolaget medverkat
i flera sammanhang under året. Fokus har också
varit att medverka i planeringsarbetet för koncernens planerade investeringar och eventuella
förändringar av anläggningstillgångar.
• Ny redovisningschef har rekryterats då nuvarande ekonomichef övergår till kommunen
som ny ekonomidirektör.
• Med anledning av lagförslaget om nya
ränteavdragsbegränsningar har en modell
tagits fram för att simulera effekterna under
koncernens ekonomiska planperiod.
• Koncernens verksamhetsledningssystem
har uppgraderats enligt ny ISO standard
och koncernövergripande externrevision har
genomförts med mycket bra resultat.
• Koncernens styrande dokument har upp
daterats och tydliggjorts i ett koncern
gemensamt ramverk.
• Samordning av krav inför att den nya dataskyddsförordningen GDPR trädde i kraft i
maj 2018.

Väsentliga händelser
Efterfrågan på Kalmarhems lägenheter har under
2018 varit god med hög en uthyrningsgrad på
99,3 procent (99,1). Uthyrningsgraden på årsbasis
är höga 99,5 procent och något lägre för studentlägenheterna.
Kalmarhem har i uppdrag att bygga i snitt 75
lägenheter per år och under 2018 stod 102 lägenheter i området Skärgårdsstaden etapp 1 klara
för inflyttning i två omgångar. Inflyttningen i
juni med 48 lägenheter fungerade väldigt bra och
kunderna var mycket nöjda. I november flyttade
resterande 54 kunder in vilket också fungerade
bra. Under året startade byggnation av ytterligare
336 lägenheter i projekten Skärgårdsstaden etapp
2, Månstenen, Blickfånget och Påryd. För att
säkerställa kontinuerlig byggproduktion pågår
arbetet med nya detaljplaner och ytterligare projekt kommer att startas upp de närmaste åren.
Underhåll av Kalmarhems fastigheter är ständigt i stort fokus och under T1 2018 påbörjades
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ett större underhållsprojekt med stambyte och
lägenhetsrenovering i kvarteret Konvaljen som
planeras pågå till 2020.
Ekonomiskt utfall
Kalmarhem redovisar ett resultat efter finansnetto på 29,4 mnkr och ett resultat efter dispositioner
och skatt på 10,4 mnkr. Budgeterat resultat efter
finansnetto uppgår till 26,9 mnkr.

•

Budgeten har nåtts, vilket främst beror på lägre
räntekostnader enligt ovan samt fortsatt låga
vakanser. Fokus på att förbättra verksamheten
och arbetssätten samtidigt som bolaget växer
har genererat en högre kostnadsbild jämfört mot
budget.

•

Kalmar Vatten AB
Kalmar Vattens uppdrag är att långsiktigt till
godose kundernas behov av dricksvatten med
hög kvalité samt rena avloppsvatten med stor
miljöhänsyn, hög effektivitet och god service.
Väsentliga händelser
Kalmar Vatten har genomfört förstudieprojektet
”Systemanalys Vatten – steg 1” som ska ge svar
på lämpligaste och mest långsiktiga strategin för
framtidens dricksvattenförsörjning i ett flergenerationsperspektiv. Detta bidrar till att skydda
framtidens dricksvattenförsörjning mot klimatförändringar och verkar för trygghet och robusthet av dricksvattenförsörjningen.
Arbetet med upphandlingen av det nya reningsverket ”Kalmarsundsverket” pågår men har försenats beroende på ett utdraget detaljplanearbete
samt att upphandlingsdokumentet tagit längre
tid att sammanställa än beräknat. Annonsering
av projektet lades ut i december och utvärdering
samt upphandling av sammarbetspartner sker
under våren 2019.
Bolaget är inne i en intensiv period med att följa
de upprättade planerna för VA-förnyelse, VA-
utbyggnader och VA-exploateringar i ett växande
Kalmar.
Ekonomiskt utfall
• Resultatutfallet före bokslutsdispositioner
och skatt uppgår till -4,7 mnkr (5,0 mnkr) det
budgeterade resultatet för 2018 -17, mnkr
• Bolagets bruttoinvesteringar har under året
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•

•
•
•

varit omfattande och uppgår till 113, 8 mnkr
(90,7 mnkr). Bland de större investeringar
som har genomförts under året kan följande
nämnas:
VA-förnyelse i Dörbylund, Halltorp, Berga
området (Rimsmedsvägen och påbörjat
VA-förnyelse vid Tellusvägen).
VA-utbyggnad till Bjursnäs/Igelösa har
slutförts och VA-utbyggnad i Förlösa kyrkby
pågår
VA-exploatering av Snurrom industriverksamheter (Noden och Modig ), Oxhagen
2:1, Flygsstaden - KSRR, Skärgårdsstaden.
Karlssons äng och Jakobsberg etapp 2 pågår.
Nya vattenreservoarer vid Skälby Vattenverk
etapp 1 har påbörjats
Utbyte av fönster på Vattentornet
Nytt reningsverk ”Kalmarsundsverket” kostnader för detaljplanearbetet, egen personal samt konsulthjälp. Projektet kommer
att drivas som en samverkansentreprenad.
Upphandling av samarbetspartner sker
under våren 2019.

KIFAB i Kalmar AB
KIFAB i Kalmar AB äger, förvaltar och hyr ut
verksamhetslokaler samt köper, utvecklar och
säljer fastigheter. KIFAB medverkar i företagsoch lokaliseringsfrågor i samråd med kommunstyrelsen.
Genom dotterbolaget HB Telemarken hyrs
lokaler ut till Linnéuniversitetet, studentboende,
ett mindre antal företag och organisationer samt
hotell och konferensverksamhet. Under 2018 har
KIFAB utfört och sålt tjänster till HB Telemarken
såsom hyresadministration, ekonomi, projektering samt teknisk förvaltning av fastigheten
Telemarken 1.
Väsentliga händelser
Under året har en stor entreprenad färdigställts.
Entreprenaden omfattade nybyggnation av ett
parkeringsdäck i två plan på fastigheten Sutaren 22. Ytterligare två större entreprenader har
startats under 2018. Den ena avser ombyggnad
och anpassning av fastigheten Storken 4 för
Kalmarsunds Gymnasieförbund som kommer
att hyra hela byggnaden efter Linnéuniversitets
flytt under 2019. Den andra entreprenaden avser
nybyggnad av KIFAB Arena, en idrottshall för
skolundervisning, bollsport och friidrott på fast-

igheten Släggan 3. KIFAB Arena kommer att färdigställas i december 2019 och hyrs i sin helhet av
Kalmar kommun. Under året har ett omfattande
detaljplanearbete drivits för att skapa goda
förutsättningar för ombyggnad eller anpassning
av fastigheten Telemarken 1 till en kommunal F-9
skola efter Linnéuniversitetets utflyttning under
2019. Uthyrningsgraden har varit stabil på en
hög nivå under året inom samtliga lokalsegment.
Samtliga Linnéuniversitetets hyresavtal utom ett
är uppsagda för etappvis utflyttning med start
våren 2019. Det ännu ej uppsagda avtalet avser
cirka 5 000 m2 i fastigheten Norrgård 1 och förväntas sägas upp under våren 2019 vilket innebär
att dessa lokaler blir vakanta våren 2021.

bruk under hösten. Under året har rivningen av
lagerdelen på fastigheten Släggan resulterat i en
utrangering på 3,6 mnkr. I övrigt är den största
posten nybyggnationen av KIFAB Arena som
beräknas vara färdigställd under december 2019.

Ekonomiskt utfall
KIFABs omsättning uppgår till 131,9 mnkr
(129,2mnkr). Ökningen från föregående år beror
främst på ökade hyresintäkter. Resultat efter
finansiella poster uppgår till 29,9 mnkr mot fjolårets 29,2 mnkr vilket påverkats positivt av ökade
intäkter från hyror samt resultat HB Telemarken.
Resultatet har belastats med kostnaden för förtida
lösen av räntederivat om 200 mnkr vilket vägs
upp av lägre räntekostnader under kommande
år. HB Telemarken har under räkenskapsåret
2018 återlagt överavskrivningar på maskiner
och andra tekniska anläggningstillgångar till ett
värde av 2,9 mnkr.

Väsentliga händelser
2018 var ett ytterligare starkt år för Kalmar Hamn
AB som återigen kunde lassa och lossa närmare
en miljon ton.

Bolaget har under året gjort nettoinvesteringar
på sammanlagt 71,4 mnkr. Investering i nytt
parkeringsdäck blev färdigställd och togs i

Kalmar Hamn AB
Kalmar hamns uppdrag från Kalmar kommun
är att bedriva hamnrörelse samt fastighets
förvaltning i hamnområdet. Kalmar Hamn AB:s
affärsidé är att vara en enkel, trygg och ut
vecklande tillväxtmotor för samarbetspartner och
kunder där säkerhet är ledordet för allt vi gör.

Renovering av Hamnens fastighet Oljefabriken
3 är pågående enligt plan. Införskaffande av
bogserbåt har skett i samråd med Sjöfartsverket.
Utfyllnad av ny mark i inre hamnbassängen för
gods sker enligt plan.
Ekonomiskt utfall
Kalmar Hamn redovisar ett resultat efter finans
netto på 3,5 mnkr, budgeterat resultat efter
finansnetto uppgår till 2,2 mnkr. Framför allt
är det försäljningen inom Sverige som ökat.
Övriga kostnader är högre än budget beroende
på kostnader för inflaggning och hemfärd av nya
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bogserbåten Flink, nytt staket och övervakningssystem för hamnen med dygnet runt bevakning
under iordningsställande, bogsering av båt som
sjönk i hamnen.

Kalmar Öland Airport AB
Kalmar Öland Airport verkar för att det ska
finnas ett attraktivt linjeutbud till och från regionen. Ett utbud som skall tillgodose efterfrågan för
såväl vårt näringsliv och dem som bor här, som
för dem som vill besöka vårt län.
Stockholmslinjen trafikeras i dag av två flyg
bolag, SAS till Arlanda och BRA till Bromma. Via
Arlanda och Bromma länkas Kalmar flygledes
samman med hela Europa och övriga världen,
vilket är av särskilt stor betydelse för näringslivet
i Kalmarregionen. På chartersidan jobbar flyg
platsen för ett brett utbud och valmöjlighet där hela
säsonger kombineras med kortare produktioner.
Väsentliga händelser
Det totala antalet flygresenärer vid Kalmar Öland
Airport under 2018 blev 242 907. Det innebär en
minskning med 2,5 procent jämfört med 2017.
Det är dock sjätte året i rad som flygplatsen har
över 200 000 resenärer.
Kalmar Öland Airport har under 2018 fortsatt
arbetet för att kunna erbjuda flygbiobränsle lokalt
på flygplatsen. I november kungjordes ett gemensamt initiativ mellan flygplatsen och dess ägare,
inrikesflygbolagen samt bränsleleverantören som
säkerställde målet om 5 procent biobränsle på allt
flyg från Kalmar till Stockholm.
Arbetet med en ny miljöprövning, som påbörjades 2017, inlämnades under 2018 till Mark- och
miljödomstolen.
Från och med oktober månad utför Kalmar Öland
Airport även incheckningen åt BRA på samtliga
avgångar till Bromma. Detta innebär att flygplatsen nu utför samtliga tjänster till flygbolagen
som trafikerar Kalmar Öland Airport. Samtidigt
har flygplatsen påbörjat ett digitaliseringsprojekt
för att underlätta för resenärerna vid avresa från
Kalmar.
Ekonomiskt utfall
Resultatet 2018 före bokslutsdispositioner och
skatt blev minus 0,9 mnkr. Trafikintäkterna visar
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ett positivt resultat; startavgifter, ersättning
säkerhetskontroll och extra öppethållning ökar
medan passagerarintäkten minskar. Även övriga
intäkter slutade bättre än budget medan driftoch personalkostnader överskred lagd budget.
Den största ökningen är köp av externa tjänster
bland annat fortsatt arbete med ansökan om nytt
miljöbeslut. Även fastighets- och markunderhåll
blev mer omfattande än planerat.
Senarelagda och uppskjutna investeringar ger
plus 0,4 mnkr på avskrivningar och räntor.

Destination Kalmar AB
Väsentliga händelser
2018 var ett bra år för Kalmars besöksnäring. Den
definitiva inkvarteringsstatistiken från Tillväxtverket och SCB kommer först i april, men den
preliminära statistiken visar att hotellnäringens
siffror per den siste november är likvärdiga
med 2017, som var ett rekordår. Siffrorna under
sommarmånaderna var sämre än 2017, men detta
tog hotellen sedan delvis igen under höstmånaderna. Hotellen visar åter på en hög beläggningsgrad och positiv utveckling avseende snittpriser
och revpar. Vad minskningen under sommarmånaderna beror på har ännu inte analyserats i
sak, förutom att i liknade, närliggande kommun
har cirkamping gått ned mot nationell andel. En
vidare förklaring skulle kunna vara den ökande
delningsekonomin (det vill säga bokningar via
till exempel Airbnb). Dessa bokningar kommer
tyvärr inte med i statistiken, som enbart mäter
boende på hotell, vandrarhem, stugbyar och
cirkampingplatser. Dessutom har kapaciteten
minskat något, då en boendeanläggning har
försvunnit. Även den extrema sommarvärmen
och Fotbolls-VM som hölls i juni kan ha påverkat
beläggningen.
Den varma sommaren har gjort att vissa besöks
mål har minskat sina besökssiffror, men det
finns också de som har ökat. Kalmar Slott slog
för tredje året i rad besöksrekord med 114 672
entrébetalande och 152 005 intäktsskapande besökare, vilket kan jämföras med 92 296 entrébetalande och 140 852 intäktsskapande besökare 2017.
Världsutställningen Da Vinci – Inventions har
haft stor betydelse för besökstillströmningen.
Evenemangen var överlag mycket välbesökta.
Som vanligt var bredden stor; från etablerade

evenemang som Kalmar Stadsfest, Sandskulptur
festivalen, Musik på Larmtorget och Ironman
Kalmar till nya evenemang som Kalmar Dancing
Days och Matnatten. Kalmar var dessutom värd
för Student-VM i Triathlon som lockade några av
världens bästa triathleter.
Ekonomiskt utfall
Årets resultat efter finansiella poster landade
på 2,7 mnkr, att jämföra med ett budgeterat
nollresultat. Den främsta orsaken till det goda
resultatet var att antalet besökare på Kalmar Slott
nådde rekordnivåer, tack vare att utställningen
om Leonardo Da Vinci blev en succé.
Överavskrivningar på 2.5 mnkr och avsättning till
periodiseringsfond på 0,1 mnkr medförde att resultatet efter bokslutsdispositioner uppgick till 0,1
mnkr. Årets resultat efter skatt uppgick till 14 tkr.

Kalmar Science Park AB
Kalmar Science Park erbjuder en kreativ mötes
plats för idéer och innovativa företag som vill
växa. Bolaget stärker regionens attraktivitet
genom att tillföra nytänkande, inspiration och
nätverksbyggande i nära samarbete med närings
livet och Linnéuniversitetet. Visionen är att
Kalmar Science Park ska vara den naturliga innovationspartnern i regionen och en förebild för
andra kunskapsintensiva miljöer. Verksamheten
ska bidra till ett framgångsrikt näringsliv som
möter framtidens utmaningar.
Väsentliga händelser
Under året beviljades bolaget en treårig fort
sättning på EU-projektet RINK, Regional
Inkubation Kalmar Län, i form av EU-projektet
RINK 2.0. Total projektbudget är drygt 10,5
mnkr. Det positiva beslutet skapar nu utrymme
för att under ytterligare tre år undersöka effekterna och intresset av en regional inkubatorfunktion
att kunna öppnas upp för hela Kalmar län. Syftet
med projektet är detsamma som i RINK, det vill
säga, det möjliggör att finna nya innovativa och
kunskapsintensiva bolag i länet som, om de klarar
kriterierna, kan tas in i Kalmar Science Parks inkubator och erbjudas att ingå i inkubatorprocessen.

Ett formaliserat samarbete med
Linnéuniversitetets Innovationskontor har inletts
i syfte att finna ett förbättrat samarbete kring
hanteringen av potentiella inkubatorbolag eller
objekt som härrör från universitetet.
Under året har det under 2017 beviljade EU-
projektet DigiBusiness inom bolagets befintliga
kluster Digital Business kommit igång ordentligt och det är tydligt att en heltidstjänst för att
hantera det här fokusområdet mycket snabbt
har genererat resultat. Bland annat i form av ett
stort antal välbesökta seminarier, ett ökat antal
anslutna bolag till klustret och en nyformerad
inriktning inom AI, Artificiell Intelligens, för
att nämna några exempel. Kortfattat kan sägas
att DigiBusiness ska bidra till att företag och
organisationer i Kalmar län bevarar och utökar
konkurrenskraften i den rådande digitaliseringstrenden genom att utveckla eller förändra sig via
digitala tekniker.
Under året har även början till ett samarbete
mellan Science Parkerna i Sydost initierats,
vilket utöver Kalmar Science Park omfattar
Videum S
 cience Park i Växjö, Blue Science Park
i Karlskrona, Netport Science Park i Karlshamn
samt Krinova Incubator & Science Park i
Kristianstad.
Bolaget har under den sista delen av året fått
frågan från den kommande bildningen Region
Kalmar län om att agera klustermotor i regionens
satsning på e-hälsa. Ett mycket ärofullt uppdrag
och där regionens vision med klustersatsningen
är att ”Kalmar län ska bli ett centrum för
e-hälsans utveckling såväl nationellt som internationellt”. I fokus för satsningen är tillväxt som
i sin tur skapas genom att se till att e-hälsa blir en
reell nytta för medborgare, vård och omsorg.
Ekonomiskt utfall
Årets resultat efter skatt är 23 tkr vilket är 22 tkr
bättre än budgeterat. I övrigt har bolaget kunnat
hålla sig till satta mål och bolagets likviditet har
varit god.

Inkubatorns utnämning till en av Sveriges 24
Excellensinkubatorer av Vinnova under 2018
och 2019 med tillhörande finansiella medel, har
genererat fina och direkt märkbara effekter bland
bolagen i inkubatorn.
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Kalmar Energi Holding AB, koncern
Kalmar Energi koncernen ansvarar för de
samhällskritiska funktionerna elnät och fjärrvärme. Verksamheten drivs affärsmässigt och
i produktutbudet finns även elhandel och ett
fibernät. Utmaningarna och möjligheterna ligger
i att följa förändrade krav och driva utvecklingen
av ett hållbart Kalmar.
Väsentliga händelser
Det expansiva Kalmar påverkar verksamheten
på flera sätt. Nybyggnationer kräver både anslutningar och förflyttningar av befintlig infra
struktur. Samverkan över verksamhetsgränserna
har utvecklats under året där samupphandling
av infrastruktur för Karlssons Äng var ett viktigt
steg på vägen. Det största enskilda projekt som
slutfördes under året var anslutningarna av
Linneuniversitetet i hamnen som from höst
terminen har tillgång till el, fjärrvärme, fiber och
fjärrkyla. När garaget är taget i full drift kommer
så även laddstationer och delbilar tydliggöra att
det är ett modernt universitet.
Ekonomiskt utfall
2018 blev ännu ett framgångsrikt år för Kalmar
Energi koncernen med dess verksamheter.
Nybyggnationen i Kalmar skapar möjligheter
till nya kunder inom såväl elnät, fjärrvärme och

58

fiber. Detta tillsammans med en stigande prisnivå
på elmarknaden innebär att omsättningen i verksamheten ökar och att lönsamheten i bolaget bibehålls. Att långsiktigt säkra tillgängligheten för
samhällets viktigaste funktioner kräver kapital.
Ett stort kapital kräver i sin tur ett bra resultat för
att ge en rimlig avkastning. Under 2018 investerades 72,2 mnkr för att utveckla och säkra tillgängligheten. Den tekniska tillgängligheten har under
året varit god dock med ett större elavbrott i samband med snökanonerna i februari då tusentals
kunder blev utan el i närmare 30 minuter.
Elektrifiering och digitalisering är möjliggörare för att nå ett hållbart samhälle. Att nyttja de
lokala resurserna på bästa sätt är avgörande
för framgång. Med kraftvärmeanläggningen
på Moskogen nyttjar vi rester från närliggande
skogsavverkningar för att värma upp lokaler,
villor och de flesta flerfamiljshus. Vattenångan
skapar sedan el som räcker till 1/3 av Kalmars
stads förbrukning. Med digitalisering kan
behoven styras mellan husen och inom distributionsnäten. Med solparker bidrar vi till ytterligare
förnybart härifrån.

Kalmarsunds Gymnasieförbund
Väsentliga händelser
Ett flertal insatser och aktiviteter har genomförts
med syfte att utveckla och förstärka både den
yttre och inre organisationen. Med start våren
2017 har, genom ett varumärkesarbete, grupper
ur personalen, elever och politiker tagit fram
varumärkeslöften vilka har legat till grund för
förbundets nya grafiska profil som beslutades av
styrelsen under våren 2018. Tillsammans med
den nya logotypen är den grafiska profilen en insats vilken ska tydliggöra kommunikationen mot
förbundets målgrupper och ge en enhetlig kommunikation utåt som visar att gymnasieförbundet
ligger i framkant och ger fler möjligheter.
I februari mottog förbundet Skolinspektionens
beslut efter genomförd kvalitetsgranskning av
huvudmannens styrning av gymnasieskolan mot
de nationella målen. Skolinspektionen bedömer
att huvudmannens styrning av gymnasieskolan
avseende granskningens frågeställningar i flera
avseende fungerar väl och att förbundet har goda
rutiner för regelbunden informationshämtning
och analys i uppföljningen av gymnasieskolan.
Under sommaren har förbundet, med sina 10
samverkanskommuner i sydostregionen, utökat
det redan etablerade samarbetet genom ett
tilläggsavtal som reglerar parternas samverkan
kring utbildning för nyanlända. Avtalet avser
de nyanlända som söker asyl, är boende eller
huvudsakligen vistas i respektive kommun och
har rätt till gymnasieutbildning.
I september slutredovisades projektet ”Riktade
insatser för nyanländas utbildning” för styrelsen. Projektet har pågått under 2016-09-15 till
2018-06-30 och omfattat cirka 4,8 mkr. Resultatet
av projektet är bland annat att förbundet har
fått bättre förutsättningar för mottagning och
kartläggning av nyanlända elever. Förbundet
har även fått ökad kompetens och bättre förutsättningar att i undervisningen möta elever med
annat modersmål än svenska samt en större medvetenhet om språkets betydelse för kunskaps
utveckling för alla elever.

och anläggningsarbeten och garanterar i nuläget
fyra lärlingsplatser per årskurs. Under november
fattade även styrelsen beslut om byte av skolnamn för Ölands Gymnasium för att bättre
spegla nuvarande och framtida verksamhet. Nytt
namn för skolan är Ölands utbildningscenter från
och med 1 januari 2019.
Under hösten påbörjades projekteringen för
att överta fastigheten Storken 4 under år 2019.
Flera av förbundets skolor är i dag trångbodda
och i takt med att elevkullarna ökar så har för
bundet ett ökat lokalbehov. Gymnasieförbundets
möjlighet att hyra Storken 4 av KIFAB innebär
att förbundet kan samla ihop verksamhet och
koncentrera hyresavtal till färre fastighetsägare
vilket i sin tur ger pedagogiska, praktiska och
ekonomiska vinster.
Ekonomiskt utfall
Det ekonomiska läget i Kalmarsunds gymnasie
förbund har försämrats kraftigt under 2018.
Förbundets årsbokslut 2018 visar på ett minusresultat om 20,6 mkr. Ett negativt resultat har
endast varit aktuellt ett år innan i förbundets historia, år 2013 då resultatet var minus 0,5 mkr. Vid
delårsbokslutet prognostiserades årets resultat
till ett underskott om 24,1 mkr, vilket alltså ändå
innebär en viss återhämtning under hösten.
Sammanfattningsvis så är årets resultat ett direkt
resultat, och en naturlig följd, av ett mångårigt
urholkat medlemsbidrag. Det årliga bidraget från
medlemskommunerna, beräknat per invånare
16-19 år, är på en nivå som är långt ifrån den
genomsnittliga kostnaden för en gymnasieplats
i riket. Gymnasieförbundet flaggade för detta
scenario tidigt på året 2018 och har med anledning av detsamma haft dialogmöten, om en
nivåhöjning av medlemsbidraget, med medlems
kommunerna. Inför 2019 höjs nivån i medlemsbidraget från kommunerna. Gymnasieförbundet
har vidtagit ett antal åtgärder för att få en budget
i balans. Förbundet arbetar intensivt med att
hitta effektiviseringar vad gäller personal, lokaler
och programutbud så långt det är möjligt med
bibehållen kvalité.

I november beslutade styrelsen att starta en ny
inriktning på bygg- och anläggningsprogrammet;
mark och anläggning, lärling, från och med
läsåret 2019/2020. Branschen har länge uttryckt
ett starkt önskemål om arbetskraft inom mark
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Kalmarsundsregionens Renhållare
KSRR har ansvar för insamling, transport och
omhändertagande av hushållsavfall i medlems
kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro,
Oskarshamn och Torsås. Insamlingen sker dels
genom fastighetsnära insamling hos kund, med
transporter i egen regi och på entreprenad, och
dels genom att kund själv lämnar sitt grovavfall
på återvinningscentraler (ÅVC).
I uppdraget ligger också att informera kring
miljönytta och konsekvenser av avfall och avfallshantering. Det innebär bland annat att föreskriva
hur insamling ska gå till, hur det ska sorteras och
vad som händer med avfallet i nästa led. För att
minimera miljöpåverkan ska KSRR aktivt arbeta
för att hitta bra behandlingsalternativ.
Väsentliga händelser
I början av sommaren stod återvinningscentralen
klar och flytten gjordes i slutet av juni. Den nya
återvinningscentralen har fått mycket beröm och
är ett stort lyft för KSRR.
Flytten av huvudsätet från Tegelviken till
Moskogen gjordes även i augusti.
Under våren beslutades om byggnation av två
nya självservice återvinningscentraler i Alsterbro
och Kristdala. Dessa beräknas stå färdiga under
första halvåret 2019.
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Regeringen har beslutat att förpacknings- och
returpappersproducenterna ska ansvarar för insamlingen av förpackningar och tidningar. KSRR
deltar i branschorganisationens projektarbete i
frågan om att samverka med kommuner gällande
insamlingen. Utfallet kan komma att påverka
KSRR:s beslut avseende fastighetsnära insamling
av förpackningar och tidningar.
Ekonomiskt utfall
Resultatet för 2018 visar ett överskott på 0,6
mnkr. De största budgetavvikelserna är:
• Entreprenörer för insamling och behandling
av avfall (+1,6 mnkr)
• Personalkostnader, insamlingskostnader
matavfall (-1,9 mnkr)
• Reparationer & förbrukningsinventarier 
(-2,8 mnkr)
• Avskrivningar på grund av aktivering senare
än beräknat (+2,2 mnkr)

FINANSIELL ANALYS

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för Kalmar kommun används
en finansiell analysmodell som utvecklats av
”Kommunforskning i Västsverige”. Modellen
utgår från fyra viktiga finansiella aspekter:
•
•
•
•

finansiella resultatet
kapacitetsutvecklingen
riskförhållanden
kontrollen över den finansiella utvecklingen.

Målsättningen är att utifrån dessa perspektiv
identifiera finansiella möjligheter och problem
för Kalmar, och därigenom kunna klargöra om
kommunen har en god ekonomisk hushållning
som föreskrivs i kommunallagen.
Årets resultat för kommunen uppgick till 103,2
(135,9) mnkr, cirka 30 mnkr bättre än budgeterade 73,5 mnkr. Den enskilt största avvikelsen
jämfört med budget är de jämförelsestörande
posterna i form av realisationsvinster på sålda
anläggningstillgångar, i huvudsak fastigheter,
om 32,0 mnkr.
Verksamhetens nettokostnader, exklusive exploateringsverksamheten avviker med 37,9 mnkr. Exploateringsverksamheten redovisar en avvikelse
om 5,9 mkr. Skatteintäkter, generella statsbidrag

och kommunal utjämning avviker med -22,2
mnkr. Slutavräkningen för 2017 uppgick till totalt
-9,7 mnkr. Den preliminära slutavräkningen för
2018 uppgår enligt SKL totalt -4,1 mnkr. Kom
munen har under året erhållit 1,1 mnkr i generellt
statsbidrag för ”Tillfälligt stöd till kommuner för
ensamkommande unga asylsökande m.fl.”, samt
ansökt om statsbidrag för stöd till ökat bostadsbyggande ”byggbonus” och beviljats 12,9 mnkr.
Finansnettot för 2018 uppgick sammantaget till
20,9 mnkr vilket är 8,7 mnkr bättre än budget.
De finansiella intäkterna uppgick till 26,8 mnkr
vilket är 3,6 mnkr högre än budget och beror i
huvudsak på högre återbäring från Kommuninvest ekonomisk förening. Finansiella kostnader
uppgick till 5,9 mnkr, en positiv avvikelse mot
budget med 5,1 mnkr och beror på senarelagt
upplåningsbehov samt ett lägre ränteläge. På
sidan 66 lämnas mer detaljerade kommentarer till
avvikelserna i finansnettot.
Årets resultat för koncernen uppgick till 170,3
(254,9) mnkr. Jämfört med föregående år visar
året på lägre intäkter och överlag högre kostnader (särskilt personalkostnaderna) jämfört med
föregående år. I föregående års resultat ingår även
kommunens engångseffekt på grund av övergång
till komponentredovisning om drygt 20 mnkr.

Årets resultat

Årets resultat, kommunen
(mnkr)
Balanskravsresultat,
kommunen (mnkr)

Utfall helår
2018

Utfall 2017

Utfall 2016

Utfall 2015

Utfall 2014

103,2

135,9

166,7

62,5

2,5

68,7

107,8

35,5

47,9

18,3
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Nettokostnadsandel

Verksamhetens nettokostnader exkl. avskrivningar,
andel (%)
Avskrivningar, andel (%)
Jämförelsestörande poster,
andel (%)
Finansnetto, andel (%)
Nettokostnadsandel, enskilt
år (%)
Nettokostnadsandel, rullande femårsperiod (%)

Utfall helår
2018

Utfall 2017

Utfall 2016

Utfall 2015

Utfall 2014

93,0%

90,9%

90,5%

94,2%

96,7%

5,7%

5,9%

5,2%

4,9%

4,7%

-0,9%

0,0%

0,0%

-0,7%

-1,3%

-0,5%

-0,5%

-0,4%

-0,3%

-0,2%

97,3%

96,3%

95,3%

98,1%

99,9%

97,4%

97,6%

97,5%

99,0%

98,2%

En grundläggande förutsättning för att uppnå
och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning
är en balans mellan löpande intäkter och kostnader. Ett mått för detta är nettokostnadsandelen,
som innebär att de samlade löpande kostnaderna
ställs i relation till de samlade intäkterna från
skatter, kommunal utjämning och generella statsbidrag. En nettokostnadsandel under 100 procent
innebär att intäkterna överstiger kostnaderna.
En tumregel inom kommunsektorn är att netto
kostnadsandelen inte bör överstiga 98 procent
för att god ekonomisk hushållning ska anses vara
uppnådd. Sett över en längre tidsperiod bedöms
den nivån ge förutsättningar för att finansiera nyoch reinvesteringar med egna medel.
Kommunfullmäktige i Kalmar har formulerat det
finansiella målet att nettokostnadsandelen inte
ska överstiga 99 procent över en rullande femårs

period. Målet uppnås såväl för innevarande
år (97,3 procent) som för den rullande femårs
perioden 2014-2018 (97,4 procent).
Nettokostnadsandelen för det enskilda året 2018
uppgick till 97,3 procent, vilket är en 1 procentenhet lägre jämfört med föregående år. För 2018
bidrar jämförelsestörande poster (reavinster på
sålda fastigheter) och det positiva finansnettot till
den låga nettokostnadsandelen. Rensat från jämförelsestörande poster uppgick nettokostnadsandelen till 98,2 procent.
Över den rullande femårsperioden 2014-2018
uppgår värdet till 97,4 procent, vilket är 0,2
procent bättre jämfört med femårsperioden
2013-2017 (97,6 procent).

Investeringar

Investeringar kommunen,
brutto (mnkr)
Bruttoinvesteringar kommunen, som andel av skatteintäkter, utjämning och
generella statsbidrag (%)
Investeringar koncernen,
brutto (mnkr)
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Utfall helår
2018

Utfall 2017

Utfall 2016

Utfall 2015

Utfall 2014

676,2

404,8

448,6

362,5

281,5

17,6%

10,9%

12,6%

10,9%

8,8%

1 271,4

742,3

798,8

735,5

528,9

Kommunens samlade investeringar, brutto,
uppgick under året till 676,2 mnkr, vilket är 271,4
mnkr högre än föregående år. I jämförelse med
genomsnittet för åren 2013-2017, är ökningen
303,5 mnkr. Ökningen förklaras i huvudsak av
högre investeringar i fastigheter och idrotts
anläggningar samt effekter av övergången till
komponentavskrivning då stora delar av underhåll av fastigheter, gator och vägar klassificerats
om från drift till investering.

2018 uppgick koncernens samlade brutto
investeringartill 1 271,4 mnkr, cirka 529 mnkr
högre än föregående år (742,3 mnkr). Avvikelsen
beror i huvudsak på att under föregående år
påbörjades inte bolagens investeringar i den takt
som var budgeterat och cirka 220 mnkr sköts
fram till 2018. I jämförelse med genomsnittet för
åren 2013-2017 har bruttoinvesteringarna nästan
fördubblats, en ökning med 611 mnkr.

Självfinansieringsgrad

Självfinansieringsgrad,
enskilt år (%)
Självfinansieringsgrad, rul�lande femårsperiod (%)

Utfall helår
2018

Utfall 2017

Utfall 2016

Utfall 2015

Utfall
2014

71,5%

90,2%

113,6%

59,4%

67,0%

81,4%

80,7%

90,5%

59,5%

54,4%

Självfinansieringsgraden är ett mått på hur stor
andel av investeringarna som utförs med egna
medel. En självfinansieringsgrad på 100 procent
eller mer innebär att investeringarna finansieras
enbart med egna medel och därigenom stärkt det
långsiktiga finansiella handlingsutrymmet. Ett
värde lägre än 100 procent innebär att delar av
investeringarna finansierats genom extern finansiering. Nyckeltalet uttrycks som kassaflöde från
den löpande verksamheten delat med kassaflöde
från investeringsverksamheten.

Målet för investeringarnas finansiella utrymme
uttrycks i nyckeltalet självfinansieringsgrad och
där minst 50 procent ska finaniseras med egna
medel över en rullande femårsperiod. Nettoinvesteringarna som genomförts under året (644,2
mnkr) har 71,5 procent finansierats med egna
medel och det finansiella målet är därmed uppnått, såväl för det enskilda året (71,5 procent) som
för den rullande femårsperioden 2014-2018 (81,4
procent).

Soliditet
Utfall helår
2018
Soliditet kommunen,
inklusive samtliga pensions- 18,0%
åtaganden (%)
Soliditet koncernen, inklusive samtliga pensionså17,6%
taganden (%)

Utfall 2017

Utfall 2016

Utfall 2015

Utfall
2014

16,6%

11,3%

5,2%

2,0%

17,3%

14,3%

10,7%

8,0%

Soliditet är ett centralt nyckeltal när kapaciteten
ska bedömas. Soliditeten är ett mått på det långsiktiga finansiella utrymmet och den visar hur
stor del av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital respektive avsättningar och
skulder. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk
hushållning är att soliditeten över en längre

period inte försvagas utan behålls eller utvecklas
i positiv riktning. En förbättrad soliditet innebär
minskad skuldsättningsgrad och därigenom ökat
finansiellt handlingsutrymme inför framtiden.
Soliditeten kan mätas med eller utan den del
av pensionsskulden som intjänades före 1998
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(hanteras utanför balansräkningen som ansvarsförbindelse enligt kommunal redovisningslag).
Det ger dock en mer rättvisande bild av den
finansiella kapaciteten att räkna in denna del i
soliditetsmåttet.
Soliditeten, exklusive ansvarsförbindelsen för
del av pensionsskulden, har sjunkit från 50,7
procent föregående år till 47,8 procent för 2018.
Minskningen beror i huvudsak på högre investeringsvolym om cirka 280 mnkr. Soliditeten,
inklusive hela pensionsskulden (varav ansvarsförbindelsen 1 252,6 mnkr), har förbättrats från
16,6 procent föregående år till 18,0 procent 2018.
Den positiva utvecklingen förklaras i huvudsak

av att pensionsskulden som intjänades före 1998
(ansvarsförbindelse) minskat med -30,0 mnkr
jämfört med föregående år. Genomsnittet för åren
2013-2017 var 7,6 procent.
Koncernens soliditet, inklusive samtliga
pensionsförpliktelser, uppgår till 17,6 procent,
vilket är en förbättring jämfört både med före
gående år om 0,3 procentenheter, samt med
genomsnittet för åren 2013-2017 om 6 procent
enheter. I huvudsak är förklaringen att ansvarsförbindelsen avseende pensionsåtagandena
jämfört med genomsnittet för åren 2013-2017 har
minskat med 150 mnkr.

Likviditet
Utfall helår
2018

Utfall 2017

Utfall 2016

Utfall 2015

Utfall
2014

Likviditet, kommunen (%)

40,5%

48,1%

45,6%

75,9%

41,2%

Likviditet, koncernen (%)

64,2%

64,2%

55,6%

70,8%

67,3%

Likviditeten är ett mått på den kortsiktiga
betalningsberedskapen och den uttrycks som likvida medel och kortfristiga fordringar som andel
av de kortfristiga skulderna. En oförändrad eller
ökande kassalikviditet i kombination med en
oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken
på att det totala finansiella handlingsutrymmet
har stärkts.
Genom koncernkontot, där likviditetsflödena
samordnas, ges möjligheter till förmånlig finans
iering av korta rörelsekrediter. I denna finansiella
konstruktion finns en samlad kredit om 400 mnkr
för att möta periodvisa kapitalbehov i kommunkoncernen.
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Likviditetsmåttet för 2018 uppgick till 40,5
procent, en högre nyttjandegrad av rörelse
krediten vid årets utgång än vid årets ingång har
bidragit till förändringen av måttet. Föregående
år var kassalikviditeten 48,1 procent och genomsnittet för åren 2013-2017 var 57,3 procent. Likviditetsnivån bedöms inte utgöra någon väsentlig
risk utifrån ett kort och medellångt finansiellt
perspektiv.
Koncernens kassalikviditet för 2018 uppgick till
64,2 procent, vilket är oförändrat jämfört med
föregående år. Däremot är det en försämring
jämfört med genomsnittet för åren 2013-2017 med
4,2 procentenheter.

Pensionsförpliktelser
Pensionsförpliktelser och pensionsmedelsförvaltning, mnkr
1. Avsättning inkl. löneskatt
2. Ansvarsförbindelse inkl. löneskatt

2018

2017

2016

2015

2014

303,7

238,0

220,0

211,2

184,9

1 252,6

1 282,5

1 364,4

1 424,3

1 466,6

3. Placerade pensionsmedel (KLP)
a. bokfört värde

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

123,1

125,3

118,1

106,0

100,5

1 433,2

1 395,2

1 466,3

1 529,5

1 551,0

- aktier

70,2

70,5

68,2

63,2

56,7

- obligationer m.m.

52,9

54,8

49,9

42,8

43,8

b. marknadsvärde
4. Återlånade medel (1+2-3b)
Tillgångsslag placerade pensionsmedel, mnkr (KLP)

Ur risksynpunkt är kommunens pensions
förpliktelser viktiga att beakta, eftersom skulden
ska regleras under många år framåt. I kommunal redovisningslag (1997:614) regleras att
pensionsförplikterna 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.

År 2000 togs beslut att kommunen skulle
avsätta 50 mnkr i Kalmar Läns Pensionskapital
förvaltning AB (KLP) för att minska de negativa
effekterna som uppstod när ansvarsförbindelsen
kraftigt ökade. Marknadsvärdet på de placerade
tillgångarna i KLP uppgår per den 31 december
2018 till 123,1 mnkr.

I december 2018 beslutade kommunfullmäktige
att teckna en försäkringslösning för delar av
pensionsskulden. En preliminär beräkning av
kostnaden vid övergången har tagits fram av
pensionsadministratören Skandia och den uppgår till 29,4 mnkr. Genom att byta från skuld till
försäkringslösning kommer kommunen under
2019 att minska sin pensionsskuld med cirka 120
mnkr, pensionsförmånen blir rättvis och för
ändringen stämmer väl överens med arbetet att
bli en mer attraktiv arbetsgivare.

År 2018 uppgick Kalmar kommuns skattesats
till 21,81 procent. Skattesatsen, exklusive skatte
växling, har varit oförändrad sedan 2009. I
de tolv kommunerna i Kalmar län varierade
kommunernas skattesatser under 2018 mellan
21,16 procent (Västervik kommun) till 22,36
procent (Vimmerby kommun). Den genom
snittliga ovägda skattesatsen i länet uppgick
under 2018 till 21,76 procent. Kalmar hade med
sina 21,81 procent den femte högsta skatten bland
kommunerna i Kalmar län. Den genomsnittliga
ovägda skattesatsen i riket 2018 uppgick till 21,67
procent och den genomsnittliga vägda skattesatsen uppgick till 20,75 procent. Den genomsnittliga kommunala skattesatsen för Kalmars
jämförelsekommuner inom nätverket 3KVH,
det vill säga Karlskrona, Kristianstad, Växjö och
Halmstad, är 21,07 procent.

Det totala pensionsåtagandet (inklusive engångspremie avseende försäkringslösning) uppgick vid
årets slut till 1 556,3 mnkr. Av dessa redovisas
303,7 mnkr i balansräkningen och har sedan föregående år ökat med 65,8 mnkr, vilket till största
del förklaras med fler anställda som har rätt till
förmånsbestämd pension. Pensionsåtaganden
som intjänades före 1998 (ansvarförbindelse)
uppgår till 1 252,6 mnkr och har jämfört med före
gående år minskat med cirka -30,0 mnkr, prognosen för kommande år är fortsatt minskande.

Kommunalskatt
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Borgensåtagande
Kommunens borgensåtaganden (mnkr)
Egna hel- och delägda bolag
Föreningsägt bolag (Kalmar FF Fastigh. AB)

2018

2017

2016

2015

2014

2 717,2

2 457,9

2 452,9

2 465,4

2 698,5

0

119,2

120,1

95,0

95,9

Ekonomisk förening, fiber

1,3

Stiftelser, gruppbostäder

4,6

4,6

4,7

4,8

4,9

Egnahem

0,1

0,5

0,5

0,8

0,9

2 721,9

2 582,2

2 579,5

2 566,0

2 800,2

Totala borgensåtaganden

Kommunen tecknar borgen för lån till egna heloch delägda bolag, men även för andra verksamheter. Av det totala borgensåtagandet avser 99,9
procent egna hel- och delägda företag. Kommunens samlade borgensåtagande för lån uppgick
till 2.721,9 mnkr vilket är en ökning med 139,7
mnkr i jämförelse med föregående år (2.582,2
mnkr). Förändringen beror på ökad borgen till
Kalmarhem och Kalmar Hamn samt återkallad
borgen till Kalmar FF Fastigheter AB i samband
med köpet av Arenan.
Av det totala borgensåtagandet svarar Kalmarhem AB för 52,4 procent. En positiv befolkningsutveckling och efterfrågan på bostäder är en

förutsättning för bolagets ekonomi. Under 2018
har efterfrågan varit fortsatt god och med hög
uthyrningsgrad varför detta risktagande på kort
och medellång sikt måste betecknas som relativt
lågt.
KIFAB i Kalmar AB (inklusive HB Telemarken i
Kalmar) svarar för 26,7 procent av det totala borgensåtagandet. Bolaget är beroende av ett gynnsamt företagsklimat och hyresgästernas förmåga
att överleva på en konkurrensutsatt marknad,
varför detta risktagande betecknas högre än för
Kalmarhem AB.

Finansnetto

Finansnetto, kommunen
(mnkr)
Finansnetto, koncernen
(mnkr)

Utfall helår
2018

Utfall 2017

Utfall 2016

Utfall 2015

Utfall 2014

20,9

17,3

14,0

10,0

5,0

-50,4

-60,9

-64,7

-50,0

-40,0

Finansnettot är summan av de finansiella
intäkterna och kostnaderna. Årets finansnetto
uppgår till 20,9 mnkr vilket är 8,7 mnkr högre
än budgeterat. Finansiella intäkter uppgår till
26,8 mnkr vilket är 3,6 mnkr högre än budget.
Utdelning på aktier och andelar uppgår till 8,9
mnkr, 0,5 mnkr i positiv avvikelse mot budget.
Borgensavgifter från helägda kommunala bolag
uppgår till 7,5 mnkr, en avvikelse mot budget
med -1,0 mnkr. Återbäring från Kommuninvest
ekonomisk förening och övriga ränteintäkter
uppgår till 10,1 mnkr, 4,8 mnkr högre än budget.
Finansiella kostnader uppgår till 5,9 mnkr, en
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positiv avvikelse mot budget med 5,1 mnkr och
beror på lägre nyupplåning om 125 mnkr samt ett
lägre ränteläge än budgeterat.
Kommunkoncernens finansnetto uppgår till
-50,4 mnkr. Redan föregående år var finansieringskostnaderna unikt låga och har under året
fortsatt sjunka, främst på grund av Kalmarhems
förtidslösen av lån (gjordes i december förra året)
som i år fått fullt effekt. I slutet på året förföll
derivat (instrument för räntesäkring) om 100
mnkr för KIFAB, ytterligare derivat om 200 mnkr
löstes i förtid för att därigenom långsiktigt säkra

låga räntenivåer. I övrigt har marknadsläget
vid ränteförfall fortsatt varit mycket gynnsamt
och omsättningar med nya löptider har givit
positiva effekter på räntekostnaderna i kommun
koncernen.

av de nya begränsningsreglerna, men däremot
finns en tydlig trend med minskat utrymme för
ökade räntekostnader. Till skillnad från övriga bolag i koncernen är effekterna av de nya
begränsningsreglerna tydliga i Kalmar Vatten
och skälet är kommande stora investeringar och
som i huvudsak kommer finansieras med externa
medel. Bedömningen är att Kalmar Vatten ska
hantera de negativa effekterna genom kostnads
effektiviseringar inom verksamheten.

Med anledning av nya skatteregler för bolagssektorn (gäller från 2019) har moderbolaget
Kalmar Kommunbolag AB tagit fram en modell där dotterbolagen simulerat effekterna för
den ekonomiska planperioden 2019-2023. En
samlad bedömning ur ett kortare perspektiv är
att varken Kalmarhem eller KIFAB påverkas

Finansiering

Utfall 2018

Utfall 2017

Kommunen

Kommunkoncern

Kommunen

Kommunkoncernen

825,0

3 449,1

725,0

3 090,8

Årets genomsnittliga ränta (%)

0,06

1,21

0,03

1,61

Genomsnittlig ränta per 31 december

0,44

1,04

-0,14

1,23

Räntekänslighet (100 bp), mnkr

14,8

86,6

1,1

80,8

Ränterisk, räntebindning (år)

1,86

2,60

0,13

2,48

Refinansieringsrisk, kapitalbindning (år)

3,27

3,06

2,45

3,06

Låneskuld (mnkr)

För att begränsa och kontrollera de finansiella
riskerna i kommunkoncernen har varje juridisk
person (som har lån) en fastställd finanspolicy.
Syftet med finanspolicyn är att fastställa finansverksamhetens:

planering är göra prognoser över kassaflöden,
både kortsiktiga och mer långsiktiga. Dessa
prognoser är en förutsättning för att kunna se
till att upplåning och placering sker på lämpliga
räntenivåer och löptider.

• mål
• ramar och riktlinjer för hur den ska
organiseras
• ramar och riktlinjer för begränsning av
finansiella risker
• ramar och riktlinjer för rapportering och
uppföljning

För att simulera framtida räntekostnader på
samma grunder inom kommunkoncernen har en
modell tagits fram med räntemarknadens analyser av framtida räntor. Analysmodellen utgår
från räntemarknadens implicitkurvor, det vill
säga marknadens tro om ränteutvecklingen samt
Kommuninvests prislista över marginalerna på
de olika löptiderna.

Finansverksamhetens mål är att säkerställa
kommunens betalningsförmåga på kort och lång
sikt samt minimera kommunens räntekostnader i
förhållande till risk. Grunden för en god låne
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Ränterisk och refinansieringsrisk
Ränterisken mäts i form av genomsnittlig återstående räntebindningstid. Räntebindningstiden
avgör hur snabbt en ränteförändring får genomslag i resultatet, det vill säga en längre räntebindningstid minskar den negativa resultateffekten
vid en ränteuppgång. Enligt kommunens finanspolicy ska det vid upplåning och omsättning av
lån finns krav på låg risk och att lägsta möjliga
finansieringskostnad erhålls. För att begränsa
ränterisken är kommunens strävan att den genomsnittliga räntebindningstiden ska vara minst
ett år och högst tre år. Vid årets slut har 63,64
procent av skuldportföljen en räntebindningstid
om ett år eller kortare och en genomsnittlig räntebindningstid om 1,86 år.
Kommunkoncernens ränte- och kapitalbindning
fördelat per år och i % av total skuld i mnkr
År
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
över 10
Total
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Räntebindning
%
mnkr
34,7 1 198,2
16,4
566,4
13,1
450,0
6,7
230,0
12,4
430,0
12,9
444,5

Kapitalbindning
%
mnkr
14,3
491,7
24,6
847,9
25,3
875,0
6,7
230,0
12,4
430,0
12,9
444,5

2,9

100,0

2,9

100,0

0,9

30,0

0,9

30,0

2,60 år

3 449,1

3,06 år

3 449,1

I bolagskoncernen har ett par av bolagen sedan
tidigare år tecknat ränteswapar för att uppnå en
effektiv och flexibel hantering av ränterisken i sin
skuldportfölj. För de ränteswapsavtal som löpte
ut under perioden 2016-2018 har räntesäkring
gjorts genom lån med fast räntebindning. I
kommunkoncernens skuldportfölj är den genomsnittliga räntebindningstiden 2,6 år och andelen
lån där räntan förfaller inom 1 år eller kortare är
34,74 % (1.198,2 mnkr) av den totala låneskulden
3 449,1 mnkr.
Refinansieringsrisken det vill säga kapitalbindningstiden utgörs av risken att betydande delar
av lånen förfaller inom samma tidsperiod. För
att begränsa finansieringsrisken, att inte kunna
erhålla likvida medel, är kommunens strävan att
den återstående genomsnittliga löptiden minst
ska vara 1,5 år. Vid årets slut har 0 procent av
kommunens skuldportfölj en kapitalbindning om
ett år eller kortare och en genomsnittlig kapitalsbindningstid om 3,27 år.
I kommunkoncernens skuldportfölj har 14,26
procent (491,7 mnkr) en kapitalbindning om 1
år eller kortare och portföljens genomsnittliga
kapitalbindningstid är 3,06 år.

Balanskravsavstämning
Balanskravsavstämning

Årets resultat, kommunen
(mnkr)
Reducering av samtliga
realisationsvinster (mnkr)
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering (-)/användning
(+) av resultatutjämningsreserv (RUR), mnkr
Årets balanskravsresultat
Synnerliga skäl enligt KL 8
kap 5§
Balanskravsresultat efter
synnerliga skäl att reglera

Utfall helår
2018

Utfall 2017

Utfall 2016

Utfall 2015

Utfall 2014

103,2

135,9

166,7

62,5

2,5

-34,5

-6,5

-4,2

-14,6

-27,9

68,7

129,4

162,5

47,9

-25,4

0,0

-21,6

-127,1

68,7

107,8

35,4

47,9

-25,4

0,0
68,7

Balanskravet
Balanskravet är ett krav som kommuner måste
uppfylla enligt kommunallagen, och innebär i
korthet att intäkterna ska överstiga kostnaderna.
Kravet utgör därmed en undre gräns för vilket
resultat som får budgeteras respektive redo
visas. Realisationsvinster, som till sin natur är av
engångskaraktär, uppgår till 34,5 mnkr för 2018.
Dessa ska reducera resultatet från de redovisade
103,2 mnkr. Med resultatnivån och skatteunderlagstillväxt är villkoren för avsättning till, eller
disponering från, RUR inte uppfyllda för 2018.
Om resultatet skulle bli negativt är huvudregeln
att det ska återställas med positiva resultat inom
tre år och att kommunfullmäktige ska fastställa en plan för detta. Undantag kan medges för
”synnerliga skäl”, vilka då tydligt ska specificeras
i årsredovisningens 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 sedan i tider av lågkonjunktur
kunna täcka underskott utan att balanskravet
åsidosätts. Motivet till regelverket är att ge
kommunerna stabilare planeringsförutsättningar

40,0
107,8

35,4

47,9

14,6

som minskar behovet av tillfälliga neddragningar
av verksamheterna i lågkonjunktur, trots att det
underliggande behovet av tjänsterna är oförändrat. Kommunfullmäktige beslutade 2013 om riktlinjer för tillämpning av RUR i Kalmar kommun.
Avstämning 2018
I boksluten 2000-2017 redovisas ett ackumulerat balanskravsresultat på 406,9 mnkr. 2018 års
bokslut visar ett balanskravsresultat på 68,7 mnkr
vilket innebär ett ackumulerat överskott på 474,9
mnkr. RUR är därmed oförändrad i jämförelse
med utgången av 2017, och uppgår till 176,6 mnkr.

Samlad bedömning över god
ekonomisk hushållning
Begreppet ”God ekonomisk hushållning” återfinns i åttonde kapitlet i kommunallagen. En
kommun ska upprätta riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vidare ska kommunen också
ta fram såväl finansiella som verksamhetsmässiga
mål för att uppnå god ekonomisk hushållning.
Kalmar kommuns riktlinjer för god ekonomisk
hushållning som fastställdes av kommun
fullmäktige 2013 tar sin utgångspunkt i att varje
generation av invånare ska bära kostnaderna för
den service som de själva beslutar om och konsumerar, samt att ekonomiskt utrymme finns för att
ersätta tidigare gjorda investeringar. Ekonomin
ska vägas mot verksamheten på kort sikt, och
verksamhetens behov i nuläget ska vägas mot
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verksamhetens behov i framtiden. Begreppet
god ekonomisk hushållning har två perspektiv;
ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. För att kunna leva upp till detta har
kommunfullmäktige beslutat om tre mål.

och av behovet att ersätta äldre anläggningar,
att det kan motivera en lägre självfinansieringsgrad. Det nu gällande målet för Kalmar är en
självfinansiering om 50 procent över en rullande
femårsperiod. Målet är uppnått.

Nettokostnadsandel
För att god ekonomisk hushållning ska anses
uppnådd är det inte tillräckligt att endast uppfylla balanskravet, det vill säga att ha ett resultat
över noll. En tumregel i kommunsektorn är att
resultatet bör uppgå till minst två procent av de
samlade intäkterna från skatt, generella statsbidrag och kommunal utjämning. Med tanke
på de utmaningar som sektorn nu möter i form
av ökade volymer och kostnader samt att de
generella statsbidragen inte räknas upp i samma takt innebär att sektorn inte bedöms klara
denna resultatnivå de närmaste åren. Kalmar är
därför en bland andra kommuner som följdriktigt
justerat ned målsättningen till en procent, eller
annorlunda uttryckt en nettokostnadsandel om
högst 99 procent över en rullande femårsperiod.
Målet är uppnått.

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Målet under verksamhetsperspektivet bedöms
vara på rätt väg där verksamheterna går mot
en allt högre grad av kostnadseffektivitet och
ändamålsenlighet. Nettokostnadsavvikelsen har
gått från cirka 150 mnkr över referenskostnad till
cirka 50 mnkr under densamma mellan 2012 och
2017. Även placeringen inom flera av mätetalen i jämförelsestudien Kommunens Kvalitet i
Korthet (KKiK) är stigande liksom att ”Jämföraren” i kolada.se indikerar en god eller förväntad
verkningsgrad i kommunens verksamheter. Av
de övergripande fullmäktigemålen inom de fem
fokusområdena bedöms en hög andel (87 procent) att vara uppnådda eller på rätt väg vilket
stärker bilden av en ändamålsenlig verksamhet.
Flertalet av nämnderna uppvisar en god budgetföljsamhet.

Självfinansiering
Samma förhållande gäller kring målet om självfinansiering. Den långsiktigta strävan är att investeringar fullt ut finansieras med egna medel. I det
korta perspektivet är dock behovet av investeringar så stort, både till följd av ökad befolkning

Den samlade bedömningen är därmed att Kalmar
kommun har en god ekonomisk hushållning.

Nettokostnadsavvikelser
Nettokostnadsavvikelsen uttrycks i procent och
beskriver skillnaden mellan kommunens faktiska
kostnad och referenskostnaden för olika verksamheter. Referenskostnaden är den beräknade
kostnad som kommunen skulle ha, givet att den
bedrevs på en genomsnittlig nivå i fråga om
ambitioner och effektivitet och med hänsyn tagen
till kommunens struktur och förutsättningar (till
exempel demografi).
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 fritidsverksamhet
Gymnasieskola
Individ- och familjeomsorg (IFO)
Äldreomsorg

Kalmar har en lägre kostnad än referens
kostnaden för grundskola och gymnasieskola
samt för IFO. Kostnaden för förskola, fritidshem
samt äldreomsorg är högre än referenskostnaden.

Trenden för samtliga verksamheter utom förskola
och fritidshem är att nettokostnadsavvikelsen blir
lägre.
För den totala nettokostnadsavvikelsen redovisar
Kalmar kommun 2017 en kostnad på 2,0 procent
under referenskostnad. Mellan 2012 och 2017 har
nettokostnadsavvikelsen gått från +8,0 procent
(motsvarande 154 mnkr över referenskostnaden),
till -2,0 procent (motsvarande 49 mnkr under referenskostnaden), en minskning med totalt cirka
200 mnkr.
Under samma tidsperiod har den genomsnittliga nettokostnadsavvikelsen för jämförelse
kommunerna KKVH (Karlskrona, Kristianstad,
Växjö, Halmstad) ökat från 1,9 procent till 2,8
procent. Genomsnittet för gruppen ”Liknande
kommuner övergripande 2016” som innehåller
kommunerna Karlstad, Skövde, Piteå, Luleå,
Gotland, Halmstad och Östersund har gått från
cirka +6,8 procent till +3,4 procent.
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EKONOMISKT UTFALL KOMMUNEN

Driftredovisning
Belopp i mnkr

Budget 2018

Utfall 2018

Avvikelse

271,6

253,7

17,8

11,5

11,5

0,0

0,0

-5,9

5,9

Gymnasieverksamhet

282,1

286,9

-4,8

Summa Kommunstyrelsen

565,2

546,2

19,0

2,7

2,5

0,2

Kommunledningskontor
Överförmyndarnämnd
Exploateringsverksamhet

Kommunens revisorer
Samhällsbyggnadsnämnden

47,7

47,8

-0,2

Servicenämnden

189,1

191,4

-2,2

Kultur- och fritidsnämnden

183,7

177,4

6,3

1 038,4

1 034,0

4,4

Omsorgsnämnden

711,2

700,2

11,0

Socialnämnden

791,9

810,9

-19,0

Södermöre kommundelsnämnd

233,0

235,7

-2,7

3 762,8

3 746,1

16,7

Finansförvaltningen, del av

46,1

51,1

-5,0

Jämförelsestörande poster

-2,5

-34,5

32,0

3 806,4

3 762,6

43,7

-3 124,9

-3 126,0

1,1

Barn- och ungdomsnämnden

Summa Nämnder

Summa Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och kommunal utjämning

-742,1

-718,8

-23,3

-3 867,1

-3 844,9

-22,2

-23,2

-26,8

3,6

11,0

5,9

5,2

Summa Finansiella poster

-12,2

-21,0

8,7

Summa Årets resultat

-72,9

-103,2

30,3

Summa Skatteintäkter totalt
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Nämndernas samlade prognostiserade avvikelse
är +16,7 mnkr. För flertalet nämnder handlar det
om mindre avvikelser. De mest betydande post
erna är dels socialnämnden med -19,0 mnkr, dels
kommunstyrelsen med +18,9 mnkr. I samhällsbyggnadsnämndens avvikelse ligger att kostnaden för revidering av kommunens översiktsplan
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denna mandatperiod belastar utfallet med 4,2
mnkr utöver budget. Utrangeringskostnad avseende bokfört värde för fastigheten Eldaren 6 belastar exploateringsverksamheten med 14,5 mnkr.

Finansförvaltning, del av
De centrala anslagen för bland annat löne-,
hyres- och volymökningar avviker med 15,4
mnkr mot budget, varav effekt av övergång till
komponentavskrivning utgör 9,1 mnkr. Internränta, pensioner och sociala avgifter avviker mot
budget med -26,4 mnkr, varav -23,7 mnkr (29,5
mnkr inklusive löneskatt) utgör en engångspremie för övergången till en försäkringslösning
för del av pensionsåtagandet. Förändringen av
semesterlöneskulden redovisar en avvikelse med
3,3 mnkr.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och
kommunal utjämning
I enlighet med Rådet för kommunal redovisnings
rekommendation nr 4.2 har kommunalskatten
periodiserats. Fr.o.m. 2007 ska Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skatteprognos användas. Detta innebär att kommunen i bokslutet för
2018 har bokfört den definitiva slutavräkningen
för 2017 och en preliminär slutavräkning för
2018. När det gäller korrigeringen av slutavräkningen för 2017 så uppgår den till -147 kr per
invånare (totalt -9,7 mnkr). Den preliminära slut
avräkningen för 2018 uppgår enligt SKL till -61 kr
per invånare (totalt -4,1 mnkr) och har bokförts
på 2018.
Kommunen har under året erhållit 1,1 mnkr i
generellt statsbidrag för ”Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande
med flera”.
Kommunen har ansökt om statsbidrag för stöd
till ökat bostadsbyggande ”byggbonus” och
beviljats 12,9 mnkr för 2018.

Jämförelsestörande poster
De jämförelsestörande posterna, som utgörs av
realisationsvinster för avyttrade anläggningstillgångar, uppgick till 34,5 mnkr och innebär en
positiv avvikelse mot budget med 32,0 mnkr. Försäljning har skett av fastigheterna Brandvakten
7, Svalan 21, Laxen 12 och Harby 3:224, samt
mindre delar av Djurängen 2:4, Barkestorp 2:1
och Smedby 2:8. Den största posten utgörs fastigheten Brandvakten 7 ”gamla brandstationen”.
Resurserna som tillskapats genom försäljningen
av denna fastighet uppgående till 16 mnkr utgör
en ekonomisk förutsättning för att kommunen
under kommande fem år ska klara alla de krav
som ställs när det gäller nödvändiga satsningar
på ökad trygghet och säkerhet i samhället.
Finansnetto
Finansnettot uppgår sammantaget till 20,9 mnkr
vilket är 8,7 mnkr högre än budgeterat.
Finansiella intäkter uppgår till 26,8 mnkr vilket
är 3,6 mnkr högre än budget. Utdelning på aktier
och andelar uppgår till 8,9 mnkr, en avvikelse
mot budget på 0,5 mnkr. Borgensavgifter från
helägda kommunala bolag uppgår till 7,5 mnkr,
en avvikelse mot budget på -1,0 mnkr. Återbäring
från Kommuninvest ekonomisk förening och
övriga ränteintäkter uppgår till 10,1 mnkr, en
avvikelse mot budget på 4,8 mnkr.
Finansiella kostnader uppgår till 5,9 mnkr, en
positiv avvikelse mot budget med 5,1 mnkr.
Totalt utfall
Sammantaget innebär utfallet enligt ovan ett resultat för året på 103,2 mnkr, vilket är 30,3 mnkr
högre än det budgeterade resultatet på 72,9 mnkr.

Sammantaget avviker skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning mot budget med -22,2
mnkr.
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Investeringsredovisning
Belopp i mnkr
Fastigheter
Infrastruktur
Exploateringsverksamhet
Gymnasieverksamhet
Övrigt
Summa Kommunstyrelsen
Fastigheter
Infrastruktur
Övrigt
Summa Servicenämnden
Kommunens revisorer
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Omsorgsnämnden
Socialnämnden
Södermöre kommundelsnämnd
Summa Investeringar

Budget 2018
239,1
134,1
180,7
0,0
7,2
561,1
0,4
0,0
24,5
24,9
0,0
1,0
2,7
7,3
18,2
1,2
3,6
620,0

Utfall Avvikelse
394,9
90,9
71,1
0,0
14,4
571,4
34,0
18,6
25,4
78,0
0,0
0,1
3,7
7,1
10,4
1,2
4,3
676,2

I tabellen investeringsredovisning visas kommunens totala investeringar, det vill säga både
”ramjusterande investeringar” och ”icke ram
justerande och räntabla investeringar”.
Investeringarna för kommunstyrelsen redovisas specificerade på fastighet, infrastruktur,
exploateringsverksamhet, gymnasieverksamhet
och övrigt. Avvikelsen på fastighet hänförs till
den ”icke ramjusterande och räntabla” delen och
köp av Kalmar Bilen 13, Guldfågeln Arena. Infrastruktur och exploateringsverksamhetens avvikelse beror på tidsförskjutningar i projekt, som
till exempel projekt i ”Södra staden”, Fjölebro
och Fredriksskans. Avvikelsen på övrigt beror
till största del på investeringar i hamnen, som är
kostnadsneutral för kommunen.
Under 2017 införde kommunen komponent
avskrivning och därmed har den största delen för
underhåll av fastigheter, gator och vägar klassificerats om från drift till investering. Avvikelsen
på servicenämnden för fastighet och infrastruktur
beror på denna förändring, som endast är en
”redovisningsmässig förändring”. Under övrigt
redovisas ”den räntabla verksamheten” för bland
annat leasingverksamheten inom transport, som
inte generar någon ramjustering.
Avvikelsen för kultur- och fritidsnämnden
beror på bidrag för investeringsåtgärd (Smedby
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-155,8
43,2
109,6
0,0
-7,2
-10,3
-33,6
-18,6
-0,9
-53,1
0,0
0,9
-1,0
0,2
7,8
0,0
-0,7
-56,2

aktivitetspark) som särredovisas. Totalt erhållit
bidrag under 2018 för denna investeringsåtgärd
är 1,0 mnkr, som därmed uppväger den redo
visade avvikelsen. Omsorgsnämndens avvikelse beror på tidsförskjutningar i samband med
inventarieinköp till nya boenden.
Södermöre kommundelsnämnd har en avvikelse mot budget som dels återfinns inom den
pedagogiska verksamheten i samband med
inventarieinköp vid om- och nybyggnationer och
dels vid investering i laddstolpar för elbilar och
förberedelser till fiberinkoppling.
Under året har den nya förskola Vallmon med
fyra avdelningar färdigställts. Halltorp och
Hagby har fått nya skollokaler och i Smedby
har tomma skollokaler byggts om till en mötesplats med bibliotek och fritidsgård. Ett första
spadtag togs för Djurängens nya skola och
förskola, liksom för en ny förskola i Läckeby.
Rinkabyholmsskolans lokalbehov har förstärkts
med sex klassrumsmoduler i väntan på nybyggnation. Berga IP har fått en ny konstgräsplan
installerad och fastighetsbeståndet har utökats
med idrottsanläggningen Guldfågeln Arena.
Renoveringen av befästningsverket är igång med
Kavaljersporten efter att Västerport färdigställts.
Renoveringen är delvis möjlig tack vare bidragspengar ifrån Riksantikvarieämbetet.

Flera infrastrukturprojekt har 2018 genomförts
inom det så kallade ”stadsmiljöavtalet”, som till
50 procent finansieras av Trafikverket. Åtgärderna ska främja hållbara stadsmiljöer genom
att bland annat skapa förutsättningar för att en
större andel persontransporter ska ske med kollektiv- och cykeltrafik. Trafiksäkerhetsåtgärder
vid korsningar, övergångsställen och passager
har genomförts på stråk mot Linnéuniversitetet
och den nya skolan vid Kalmar Nyckel. Arbetet
med standardhöjningar för kollektivtrafiken
har slutförts på ett antal hållplatser. På Norra
vägen har en stor ombyggnad gjorts i befintliga signalanläggningar avseende signalprio
ritering för kollektiv- och cykeltrafik. Korsningen
Norravägen-Esplanaden har byggts om under
hösten och vintern 2018 för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gående
och cyklister samt förstärka pendlingsstråket till
universitetskajen. Hastighetsöversynen i hela
kommunen har slutförts.
På del av Stensövägen har en så kallad bymiljöväg byggts samt hastighetssänkande åtgärder
på den resterande delen. Vägvisning och P-ledningssystemet har byggts ut till bland annat
Linneuniversitetet.

under detta år bland annat Tunnbindarevägen.
Ett större återställningsarbete är genomfört på
östra Kvarnholmen efter omfattande ledningsgrävningar. Under året har också renovering
och förstärkning av kajen påbörjats, liksom
byggandet av Pedalstråket, Stuvaregatan vid
Linnéuniversitetet och byte av ”farliga bryggor”.
Strandåtgärder i anslutning till den tillgänglighetsanpassade bryggan vid Norrlidsbadet har
påbörjats och kommer slutföras under 2019. På
Kvarnholmen har exempelvis renovering av
murar och vallar genomförts. Kajkanterna längs
med Systraströmmen, etapp 1, har renoverats
under 2018 och det arbetet fortsätter med renoveringar längs med sträckan mot M
 almfjärden.
Den stora nya aktivitetsparken i Norrliden har
färdigställts och kommer att utökas med en
betongpark under 2019. I Påryd har arbetet med
byte av belysningsanläggning och en ny lekplats
slutförts. I Lindsdal anlades en ny större lekplats
som färdigställdes under året och med det som
förutsättning klargjordes upprustningen av tio
befintliga lekplatser som också färdigställdes
under 2018. Satsningar på lekplatser fortsätter
även i Smedby och i vattentornsparken. En
aktivitetspark har också byggts på Tingbyskans.

Framkomligheten på Kvarnholmen för gående
och personer med funktionsnedsättningar har
förbättrats under året genom åtgärder längs
med Larmgatan och Strömgatan i samband med
exploateringsarbete. Minimering av kraftiga
lutningar, höga kantstenar och ojämn stenbeläggning har rättas till. Arbetet med tillgänglighet
fortsätter under 2019 på Kvarnholmen med den
östra delen av Storgatan. I trygghetsarbetet med
belysning kan nämnas Kastanjen i Stadsparken.
Långvikens och Kattrumpans badplatser har
rustats upp avseende tillgänglighet för rullstolsburna och under sommaren invigdes den nya
bryggan som byggts vid Norrlidens strand, där
det också byggts ny tillgänglighetsanpassad
toalettbyggnad. Ett antal båt och badplatser har
fått nya bryggor.
Under hösten 2018 färdigställdes den andra
etappen av bullerskärmen i Djurängen, ett projekt som möjliggjort byggandet av fler bostäder
och förbättrat livsmiljö för de som redan bor i
området. En rondell har byggts vid södra infarten
till Hansaområdet och arbetet med rondellerna i området kommer fortsätta de närmaste
åren. Nybyggnationer av gator sker årligen och
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Exploateringsredovisning
Under 2018 påbörjades arbetet inför saneringen av Fredriksskans samt utbyggnad av del av
områdets nya gator. Samtidigt pågår arbetet
med genomförandet av det stadsintegrerade
Linnéuniversitetet där fokus ligger på utemiljön.
Andra stora genomförandeprojekt är Karlssons äng, Snurrom, Kungsgårdsvägen,
Tolvmannagatan och Brandvakten. I Flygstaden
och Fjölebro pågår markförsäljning för verksamhetsändamål och under 2018 påbörjades
genomförandet av nästa etapp i Flygstaden.
I Ljungbyholm, Jakobsberg (Smedby) och på
Karlssons äng pågår utbyggnad och försäljning
av villatomter. Totalt arbetas det med cirka 30
detaljplaner i bland annat Snurrom (bad- och
friskvårdsanläggning), Trekanten, Södra staden,
Bergkristallen, Visiret, Smedby tågstation och
Dampehammar (Rockneby).

76

Exploateringsmark
mnkr
Kvarnholmen
Stensö
Tegelviken
Malmen
Oxhagen
Djurängen
Tallhagen
Norrliden
Vimpeltorpet
Smedby bostadsområden
Trekanten bostadsområden
Rinkabyholm
Ljungbyholm
Gamla industriområdet
Hagbygärde/Svaneberg
Svensknabben
Snurrom
Fjölebro
Kalmar tätort
Mosekrog
Total

Utgående balans
2018
8,2
0,8
1,7
2,6
0,9
1,1
0,0
1,4
4,3
0,2
0,7
3,5
1,7
0,9
0,6
0,0
0,2
0,4
0,0
0,4
29,6

2017
8,8
0,7
0,8
3,2
1,0
0,2
0,0
1,4
5,0
0,0
1,2
2,8
2,9
0,7
0,3
0,2
0,5
0,0
0,0
0,4
30,1

EKONOMISKT UTFALL BOLAG OCH FÖRBUND

Förbundens och bolagens utfall
Resultat efter fin.post, mnkr
(ej hänsyn tagen till ägd andel)
Kalmarsunds Gymnasieförbund

2018

2017

2016

2015

2014

2013

-20,7

2,0

8,0

5,1

10,7

-0,5

Kalmarsundsregionens Renhållare

0,6

2,8

-18,2

0,1

10,3

15,4

Kalmar Kommunbolag AB

25,7

35,3

32,1

65,8

55,4

10,1

Kalmarhem AB

29,4

35,5

37,1

25,9

20,9

12,3

Kalmar Vatten AB

-4,8

5,0

6,0

16,7

25,6

22,3

KIFAB i Kalmar AB (inkl. HB Telemarken)

29,9

29,2

32,0

28,6

28,0

-39,8

Kalmar Hamn AB

3,5

5,1

3,4

1,0

9,2

-0,4

-0,9

0,3

0,5

0,6

0,7

0,7

Destination Kalmar AB

2,7

1,4

-0,9

-0,4

-1,1

-0,5

Kalmar Familjebad AB (vilande)

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,4

1,0

Kalmar Öland Airport AB

Kalmar Science Park AB
Kalmar Energi Holding AB, koncern

0,0

0,0

0,0

0,1

-2,8

-2,9

98,4

96,3

88,4

76,9

77,7

121,0

163,8

212,9

188,4

220,4

234,2

138,7

Kalmar kommunbolags koncern är i många delar
i en leveransfas av tidigare beslutade projekt
med upphandlade entreprenader och tjänster. I
huvudsak är det Kalmarhem med 12 mnkr och
Destination Kalmar med 8 mnkr som står för ökningen. Resultatet från övriga rörelseintäkter, där
till exempel realisationsvinster och försäkrings
ersättningar ingår, ökar med 5 mnkr.
Rörelsekostnaderna förutom avskrivningskostnaderna uppgår till 557,9 (508,0) mnkr, vilket är
50 mnkr högre än föregående år. Det är främst
personalkostnaderna som ökar, 19,4 mnkr jämfört
med föregående år och det beror främst på att
antalet anställda ökar. Avskrivningskostnaderna ökar med 11,5 mnkr till 139,4 (127,9) mnkr,
ökningen beror i huvudsak på att de investeringar som färdigställdes i slutet på 2017 nu ingått i
underlaget ett helt år.
2018 blev ännu ett framgångsrikt år för Kalmar
Energi koncernen med verksamheter. Nybygg
nationen i Kalmar skapar möjligheter till nya
kunder inom såväl elnät, fjärrvärme och fiber.
Detta tillsammans med en stigande prisnivå på
elmarknaden innebär att omsättningen i verksamheten ökar och att lönsamheten i bolaget
bibehålls.

Det ekonomiska läget i Kalmarsunds gymnasieförbund har försämrats kraftigt under 2018. Vid
delårsbokslutet prognostiserades årets resultat
till ett underskott om 24,1 mkr, vilket alltså ändå
innebär en viss återhämtning under hösten. Underskott beror till stor del på det urholkade medlemsbidraget som ger en alltför låg elevpeng och
därmed svårigheter att få en ekonomi i balans.
Vikande elevunderlaget inom språkintroduktionen är en del av det ekonomiska underskottet.
De personella och materiella resurserna har inte
kunnat anpassas i samma takt som utbetalningarna från migrationsverket har minskat.
I början av sommaren stod Kalmarsunds
regionens renhållares återvinningscentral
klar och flytten gjordes i slutet av juni. Den
nya återvinningscentralen har fått mycket
beröm och är ett stort lyft för Kalmarsunds
regionens renhållare. Flytten av huvudsätet från
Tegelviken till Moskogen skedde under sommaren.Kalmarsundsregionens renhållares största
budgetavvikelser är entreprenörer för insamling
och behandling av avfall (+1,6), Avskrivningar
på grund av aktivering senare än beräknat (+2,2),
personalkostnader, insamlingskostnader matavfall (-1,9) samt Reparationer & Förbruknings
inventarier (-2,8)
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PERSONALREDOVISNING

Personalsammansättning
Vid årets slut hade Kalmar kommun 5 362
anställda med tillsvidareanställning vilket är en
ökning med en person jämfört med 2017. Omräknade heltider (årsarbetare) uppgick till 5 209
vilket var en ökning med 29 årsarbetare jämfört
med 2017. Utöver dessa fanns ett antal vikarier
anställda för kortare eller längre tid.

Nedanstående tabell visar antalet tillsvidare
anställda och årsarbetare på förvaltningarna för
åren 2017 och 2018. Ökningen på kommunledningskontoret beror främst på organisationsförändringar och på barn- och ungdomsförvaltningen
handlar det om ökat antal barn i skola och förskola. Minskningen inom socialförvaltningen härrör
till ändrad tillhörighet för personlig assistans.

Tillsvidareanställda. Antal personer och årsarbetare*
2017

2018

Förändring antal

Personer

Årsarbetare

Personer

Årsarbetare

Personer

Års
arbetare

1 619

1 583,3

1 658

1 629,4

39

46,1

Kommunledningskontoret

255

251,7

287

282,6

32

30,9

Kultur- och fritidsförvaltningen

150

144,7

150

143,7

0

-1,0

Förvaltningar
Barn- och
ungdomsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen

1 201

1 110,2

1 172

1 097,4

-29

-12,8

Samhällsbyggnadskontoret

110

109,6

119

119,0

9

9,4

Serviceförvaltningen

516

499,1

513

498,4

-3

-0,8

1 155

1 147,8

1 104

1 098,0

-51

-49,8

354

333,5

359

340,5

5

7,0

5 361

5 179,9

5 362

5 209,0

1

29,1

Socialförvaltningen
Södermöre
kommundelsförvaltning
Totalt)
*) Årsarbetare = omräknade heltider.
Tillsvidareanställda (snitt jan-dec)

2018

2017

Förändring

Destination Kalmar AB

22,0

20,2

1,8

Kalmar Airport AB

48,4

47,3

1,1

Kalmar hamn AB

15,7

16,1

-0,4

Kalmar kommun

5 358,5

5 349,0

9,5

1,9

2,0

-0,1

Kalmar kommunbolag AB
Kalmar Science Park AB

6,0

5,4

0,6

Kalmar Vatten AB

94,4

87,8

6,6

Kalmarhem AB

50,6

44,5

6,1

522,4

520,5

1,9

77,0

77,7

-0,7

-

15,0

-15,0

1,3

2,0

-0,7

Kalmarsunds gymnasieförbun
Kalmarsundsregionen renhållare
KIFAB
Krusentjernska gården
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2018 arbetade timavlönad personal 576 844
timmar vilket motsvarar 339 årsarbetare. Antalet
timmar minskade med 11 årsarbetare jämfört
med 2017. Minskningen antas beror på att
sysselsättningsgraderna för tillsvidareanställda

fortsätter att öka. Nedanstående diagram visar
antalet arbetade timmar mätt i årsarbetare under
den senaste tioårsperioden redovisat för kvinnor
och män.

Andel heltider (tillsvidareanställda)
Trenden går emot en ökad andel heltidstjänster
och under året ökade andelen heltidstjänster
främst på omsorgsförvaltningen (+8,1 procent
enheter). Männen har genomgående en högre
andel heltider än kvinnorna på alla förvaltningarna förutom på samhällsbyggnadskontoret
och socialförvaltningen. Den största differensen

Tillsvidareanställda
Förvaltning

finns i Södermöre kommundelsförvaltning där
männen har nära 18 procentenheter högre andel
heltider än kvinnorna. Trenden går emot en
minskad differens mellan kvinnors och mäns
andel heltider.

Andel heltider i %
Kvinnor

Förändring

Män

Totalt

2018-2017

Diff 2018 Diff 2017
kv-män
kv-män

Barn- och ungdomsförvaltningen

94,7

96,4

95,1

1,3

-1,7

-1,7

Kommunledningskontoret

92,8

100,0

95,8

0,5

-7,2

-7,6

Kultur- och fritidsförvaltningen

88,3

91,1

89,3

-0,7

-2,8

-5,1

Omsorgsförvaltningen

61,0

69,8

62,0

8,1

-8,8

-7,6

Samhällsbyggnadskontoret

100,0

100,0

100,0

0,9

0,0

-1,8

Serviceförvaltningen

83,3

96,8

89,1

1,7

-13,5

-15,3

Socialförvaltningen

98,8

98,3

98,6

0,3

0,5

0,1

Södermöre kommundelsförvaltning

73,9

91,9

75,8

1,5

-18,0

-20,8

Totalt

84,5

94,0

86,7

2,7

-9,5

-11,2
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Könsfördelning (tillsvidareanställda)
Alla förvaltningar har fler kvinnor än män men
förhållandet mellan kvinnor och män varierar.
De mest kvinnodominerande förvaltningarna är
omsorgsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning. Kommunledningskontoret och
Tillsvidareanställda
Förvaltningar
Barn- och ungdomsförvaltningen
Kommunledningskontoret
Kultur- och fritidsförvaltningen
Omsorgsförvaltningen
Samhällsbyggnadskontoret
Serviceförvaltningen
Socialförvaltningen
Södermöre kommundelsförvaltning
Totalt

Tillsvidareanställda
Förvaltningar

samhällsbyggnadskontoret har jämnast könsfördelning. Medelåldern på förvaltningarna varierar
från 44,0 år (samhällsbyggnadskontoret) till 47,5
år (kommunledningskontoret).

Andel kvinnor och män i %
2017
Kvinnor
82
57
61
89
51
56
75
89
77

Män
18
43
39
11
49
44
25
11
23

2018
Kvinnor
82
58
63
88
52
57
74
90
77

Män
18
42
37
12
48
43
26
10
23

Medelålder
Kvinnor

Män

Totalt

Barn- och ungdomsförvaltningen

44,4

46,1

44,7

Kommunledningskontoret

48,6

45,9

47,5

Kultur- och fritidsförvaltningen

46,1

46,4

46,2

Omsorgsförvaltningen

45,6

43,9

45,4

Samhällsbyggnadskontoret

44,2

43,8

44,0

Serviceförvaltningen

47,9

46,5

47,3

Socialförvaltningen

45,0

44,3

44,9

Södermöre kommundelsförvaltning

45,5

46,1

45,6

Totalt

45,4

45,4

45,4

Personalomsättning och pension
Personalomsättningen räknas som antalet tills
vidareanställda som slutat sin anställning på
egen begäran (exkl. pension och sjukersättning)
och med extern avgångsväg satt i relation till
antalet snittanställda under perioden. Med extern
avgångsväg menas att den anställde inte tillträtt
någon ny månadsanställning inom Kalmar kommun direkt efter avslutad tjänst.
Under 2018 slutade 319 tillsvidareanställda på
egen begäran vilket var 45 fler jämfört med 2017.

80

Årets personalomsättning var 6,0 procent vilket
är den högsta personalomsättningen på många
år. Årets personalomsättning är därför betydligt
högre än snittet de senaste fem åren som är 4,3
procent.
253 kvinnor (+39) och 66 män (+6) slutade
på egen begäran under året och det gav att
kvinnornas personalomsättning var 6,1 procent
och männens 5,4 procent.

Under 2018 var personalomsättningen åter igen
störst på samhällsbyggnadskontoret (9,6 procent).
Under de senaste fem åren har omsättningen
legat på 8,3 procent i snitt på förvaltningen vilket
är betydligt högre än övriga förvaltningar. Det

beror på flera faktorer; allmänt en god arbetsmarknad i riket, yrkesområden med bristsituation samt en byggboom i Sverige med högt
tempo i samhälls- och bostadsbyggnad.

Personalomsättning i %
Förvaltningar
Barn- och ungdomsförvaltningen

2016
5,5

2017
5,4

2018
4,9

Snitt i % (2014-18)
4,2

Kommunledningskontoret

4,6

1,6

4,0

3,2

Kultur- och fritidsförvaltningen

4,9

3,4

4,7

3,3

Omsorgsförvaltningen

5,0

6,1

8,3

4,7

Samhällsbyggnadskontoret

8,1

12,9

9,6

8,3

Serviceförvaltningen

1,8

2,4

4,5

2,3

Socialförvaltningen

6,6

5,3

5,9

4,8

Södermöre kommundelsförvaltning

6,3

4,9

6,2

4,7

Totalt

5,3

5,1

6,0

4,3

Nedbrutet på personalgruppsnivå var personal
omsättningen högst för personal inom teknik
arbete (8,8 procent) Under de senaste fem åren
har personalomsättningen varit störst inom

personalgruppen socialt och kurativt arbete
(7,9). Lägst genomsnittlig personalomsättning
de senaste fem åren har personal inom städ och
räddningstjänst.
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SlutatPersonalegen begäran omsättning i %

Personalgrupper

Snitt i %
2014-2018

Ledningsarbete

17

6,4

5,3

Handläggare och administrativt arbete

20

5,1

3,2

122

7,0

4,2

3

5,1

7,6

Socialt och kurativt arbete

34

7,0

7,9

Skol- och barnomsorgsarbete

93

5,6

4,4

Vård- och omsorgsarbete m.m.
Rehab och förebyggande arbete

Kultur-, turism- och fritidsarbete

5

4,5

3,2

12

8,8

7,0

Hantverkare m.m.

4

2,8

2,3

Räddningstjänstarbete

0

0,0

0,9

Köks- och måltidsarbete

6

3,6

1,5

Städ, tvätt och renhållningsarbete

3

2,1

0,9

319

6,0

4,3

Teknikarbete

Totalt Kalmar kommun

Pensionsåldern är rörlig och personal har möjlighet att avgå med pension från 61 till 67 år. Den
genom snittliga pensionsåldern var 64,4 år under
året, vilket är lägre jämfört med 2017 då den var
64,9. Kvinnornas genomsnittliga pensionsålder
var 64,4 och männens 64,3.

en lägre andel jämfört med 2017 då den var 19
procent. För kvinnorna var andelen 11 procent
och för männen 8 procent. Personal som slutade
vid 67 år vilket var en lägre andel jämfört med
2017 då den var 19 procent. För kvinnorna var
andelen 11 procent och för männen 8 procent.

10 procent av pensionsavgångarna utgjordes
av av personal som slutade vid 67 år vilket var

Under 2018 såg antalet pensionsavgångar för
delat på ålder och kön ut på följande sätt:

Antal pensionsavgångar 2018
Ålder
61
62
63
64
65
66
67
Totalt
Genomsnittlig
pensionsålder

Kvinnor
4
8
16
23
30
10
11
102

Män
3
4
2
9
13
5
3
39

Totalt
7
12
18
32
43
15
14
141

64,4

64,3

64,4

För kommunen totalt kan vi prognostisera förväntade pensionsavgångarna de närmsta åren.
Prognosen baseras på antalet anställda den 1
januari 2019 och när de uppnår 65 år. Genom att
pensionsåldern numera är rörlig där den anställde kan välja att gå i pension from 61 år så råder
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därför en viss osäkerhet. Nedanstående diagram
visar antalet prognostiserade pensionsavgångar
för åren 2019-2028 utifrån angivna förutsättningar.

Utrikes födda och utländsk bakgrund
Ur ett mångfaldsperspektiv är det av intresse att
följa hur stor del av personalen som är utrikes
födda. Senast tillgängliga siffror är från 2017 och
hämtas från kommun och landstingsdatabasen

Kolada. Siffrorna visar att 11,6 procent av kommunens anställda är utrikes födda vilket är en ökning
jämfört med 2016 då andelen var 10,4 procent.
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Personalpolitik
Kompetensutveckling
Kommunledningskontoret erbjuder strategiska
och förvaltningsövergripande utbildningar inom
områden som arbetsmiljö, ledarskap, datakunskap, juridik, medarbetarskap och arbetsrätt med
mera. Utöver detta så genomför förvaltningarna
egna utbildningar på organisations-, enhets- eller
individnivå. Kommunen har sedan flera år ett väl
fungerande ledarutvecklingsprogram med egna
interna utbildare som är certifierade i Försvarshögskolans koncept ”Utvecklande Ledarskap”.
Under 2018 har kommunen gjort en kraftfull
insats på utbildning för chefer och skyddsombud
i systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering
och ledarutveckling.

Kompetensförsörjning och
rekrytering
Med kompetensförsörjning avses här att utveckla
och behålla medarbetare samt att attrahera och
rekrytera nya kollegor. Arbetsgivaren har i samverkan med de fackliga organisationerna arbetat
vidare framförallt på omsorgsförvaltningen med
att öka andelen medarbetare som arbetar heltid.
För att klara kvalitet och åtagande inom väl
färden behöver vi fler medarbetare som arbetar
mer och längre.
Personalomsättningen ligger på en nivå som är
något högre än 2017 och den högsta på många år.
Detta beror framförallt på en generellt god arbets
marknad, konkurrens om arbetskraften samt
att ett antal bristyrken nu finns inom välfärds
sektorn. Under 2018 har kommunen haft svårt att
rekrytera personal inom följande yrken:
• Omsorgsförvaltingen har i begränsad omfattning använt bemanningssjuksköterskor
under semesterperioden.
• Förskollärare, fritidspedagoger och lärare
med specifika behörigheter till barn- och
ungdomsförvaltningen och Södermöre
kommundelsförvaltning.
• Rekrytering av nya medarbetare på
Serviceförvaltningen har varit en fortsatt utmaning inom framförallt bygg och fastighet
av kompetenser som byggprojektledare och
enhetschef bygg men även av specifika in-
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•

•

•

•

genjörstjänster som exempelvis entreprenad
ingenjör. Även IT-personal med erfarenhet
och kockar är en svårrekryterad grupp.
Kompetensen som flera medarbetare på samhällsbyggnadsförvaltningen har är eftertraktad på den nationella arbetsmarknaden såväl
inom offentlig som privat sektor. Yrkeskategorier som har fortsatt vara svåra att rekrytera under 2018 är arkitekter och projektledare.
Socialförvaltningen har haft en inhyrd socionom under del av året. Rekryteringsläget är
för närvarande gott och man är nu inte beroende av inhyrd personal. Antalet kvalificerade sökande till socionomtjänster har ökat.
Kommunledningskontoret har haft svårigheter att få kvalificerade sökande till vakans
som kommunjurist.
Södermöre kommundelsförvaltning upplever
svårigheter att rekrytera undersköterskor
speciellt till semesterperioden.

Kommunen har under flera år arbetat med ett
brett spektrum av åtgärder inom kompetensförsörjning. Vi annonserar och syns regelbundet i
sociala medier, framförallt på Facebook, LinkedIn
samt Instagram. Vi har deltagit i mässor som
arrangeras av Arbetsförmedlingen, Ung Företagsamhet, Kunskapsnavet med flera. Nätverket
Kalmarsundsregionen är också en möjlig väg
att nå ut med lediga jobb och Kalmar kommuns
arbetsgivarvarumärke. Vi har ett utvecklat samarbete med Linnéuniversitetet kring VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och övningsskolor för
lärare och vi har kontakt med studentkåren för
att visa på möjligheter med Kalmar kommun som
arbetsgivare och sommarjobbsmöjligheter för
de studenter som vill stanna kvar i Kalmar över
sommaren.
2016 certifierades Kalmar kommun genom
Vård- och omsorgscollege och kommunen
har under 2018 arbetat med samverkan kring
yrkesutbildningarnas struktur och innehåll, det
arbetsplatsförlagda lärandet (APL) och lärandet
i arbetet (LIA), handledarutbildning, språk
ombudsutbildning, validering samt kompetens
utveckling för redan anställda.
Vi har ett nära samarbete med Arbetsförmed
lingen när det gäller möjligheter för utlandsfödda
att prova yrken inom vård och omsorg. Upplägget är information-intervju-praktik-semestervikariat, vilket vi upplever ger kandidaten en
”morot” att träna svenska med hjälp av SFI och

yrkessvenska. Efter det hoppas vi intresse finns
för att satsa på utbildning till bland annat undersköterska som erbjuds inom vuxenutbildningen
på Kunskapsnavet. Kalmar kommun ser målgruppen utrikes födda som en stor del i den
framtida kompetensförsörjningen.

KIA används nu i hela kommunen som nytt
system för att registrera och åtgärda arbets
miljöhändelser. KIA kommer att innebära att vi
får bättre överblick av olyckor, tillbud och risker
i organisationen och detta kan ligga till grund för
ledningsbeslut i arbetsmiljöfrågor.

Vid rekrytering och vakanser har Kalmar kommun i något enstaka fall använt rekryterings
företag, bemanningsföretag och inhyrd personal
och konsulter.

Rehabiliteringsprocessen ses över. Ett arbete med
att uppdatera rutiner och riktlinjer kring rehab
iliteringsprocessen har påbörjats. Syftet är att underlätta och tydliggöra rutinerna för cheferna så
att vi som arbetsgivare agerar tidigt och aktivt i
arbetet med ohälsa. Alla chefer har fått besök och
stöd av HR-specialist i rehabiliteringsärenden.

Arbetsmiljö och hälsa
Som arbetsgivare är det viktigt att ha en hälso
främjande och hållbar personalpolitik som bidrar
till att skapa balans mellan verksamhetens behov,
resurser och de krav som ställs på medarbetare.
Hälsofrämjande arbete är en långsiktig process
och ett förändringsarbete som rätt genomfört
möjliggör för medarbetare att förbättra sin hälsa.
För att nå framgång i hälsoarbetet är det nödvändigt att hälsa är ett synsätt som genomsyrar
organisationen i all verksamhet. Delaktighet är
en av förutsättningarna för ett hälsofrämjande
arbete. För att nå delaktighet finns inom Kalmar
kommun ett samverkansavtal. För att nå bästa
resultat av det hälsofrämjandearbetet är det viktigt med forum för att sprida och ta vara på goda
exempel och stärka det friska. Det är också viktigt
att frågan får utrymme i kommunledning, inom
förvaltningarna och på arbetsplatserna.
Kommunen arbetar ständigt med att förbättra
arbetsmiljön och stärka arbetshälsan på individ, grupp- och organisationsnivå. Kalmar
kommun har sedan många år en egen inbyggd
företagshälsa, arbetsmiljöenheten. Under året
har personalenheten och arbetsmiljöenhet slagits
samman organisatoriskt till en central HR-verksamhet. Arbetsmiljöenheten anlitas i en mängd
olika aktiviteter och planeringsarbeten. De tjänster som kunderna utnyttjade mest hos arbetsmiljöenheten under 2018 var arbetslivsinriktad
rehabilitering, hälsosamtal, samtalsstöd, och
utbildning inom området arbetsmiljö och hälsa.

Redovisning av sjukfrånvaron
Sjukfrånvaro kan redovisas på olika sätt, Kalmar
kommun redovisar enligt det som anges i årsredovisningslagen. Det alternativ som förordas
är total sjukfrånvaro under året i relation till de
anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid angiven i procent. Redovisningen omfattar samtliga
arbetstagare som under året haft en eller flera
anställningar oavsett anställningsform.
För Kalmar kommun inleddes en trend 2012 mot
en ökad sjukfrånvaro, trenden bröts förra året.
Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid hamnade
på 6,2 procent vilket var 0,5 procentenheter lägre
jämfört med 2017. Kvinnornas sjukfrånvaro minskade från 7,5 procent till 7,0 procent och männens
från 4,4 procent till 4,0 procent.
Nedanstående diagram visar sjukfrånvarons
utveckling de senaste tio åren. Diagrammet visar
bland annat att kvinnorna genomgående haft en
högre sjukfrånvaro än männen och att differensen ökat under ett par år. Men den trenden bröts
under 2016 och differensen är nu 3,0 procent
enheter mellan kvinnor och män.

En bred satsning görs på en arbetsmiljö
utbildning för chefer och skyddsombud i hela
kommunen. Detta för att öka kunskap, beredskap
och handlingskraft gällande det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Utbildningen omfattar sex
halvdagar och bygger på en utbildning framtagen av Sunt Arbetsliv.
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Följande diagram visar sjukfrånvaron könsuppdelat i tre åldersgrupper. Av diagrammet
framgår att sjukfrånvaron ökar i takt med åldern
och att kvinnorna genomgående har en högre

sjukfrånvaro än männen i alla åldersgrupperna.
Störst är differensen mellan könen i ålders
gruppen 30-49 år.

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetad tid per förvaltning
Sjukfrånvaron varierar mellan förvaltningarna
och på flertalet av förvaltningarna har kvinnorna
en högre sjukfrånvaro än männen. Nästa diagram
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visar sjukfrånvaron på förvaltningarna under
2017 fördelat på kvinnor och män.

Sjukfrånvaro över 59 dagar
Under 2018 svarade den längre sjukfrånvaron,
här definierad som all sammanhängande sjukfrånvaro över 59 dagar, för 40,1 procent av den
totala sjukfrånvaron, vilket är betydligt lägre
jämfört med 2017 (46,6 procent).

Diagrammet visar främst att den längre sjukfrånvaron har större betydelse för kvinnor än
för mäns totala sjukfrånvaro. Diagrammet visar
också att de senaste årens trend mot en ökad
längre sjukfrånvaro har brutits.

Nedanstående diagram visar hur sjukfrånvaron
över 59 dagar som andel av den totala sjukfrånvaron har utvecklats under de senaste tio åren.
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Frisknärvaro
Som motvikt till att redovisa hur mycket vi är
sjuka bör vi även lyfta fram det faktum att vi
också är väldigt friska. Under 2018 hade 30,6
procent av de tillsvidareanställda noll sjukdagar
vilket är lite lägre jämfört med 2017 då siffran
var 32,2 procent. Av kvinnorna hade 27,9 procent
ingen sjukfrånvaro alls under året vilket kan jäm-

föras med 29,3 procent under 2017. Motsvarande
siffra för männen var 39,8 procent vilket kan
jämföras med 41,9 procent under 2017.
Frisknärvaron på förvaltningarna såg ut på följande sätt under året:

Tv-anställda. Frisknärvaro i % (0 sjukdagar jan-dec 2018).
Förvaltningar
Barn- och ungdomsförvaltningen
Kommunledningskontoret
Kultur- och fritidsförvaltningen
Omsorgsförvaltningen
Samhällsbyggnadskontoret
Serviceförvaltningen
Socialförvaltningen
Södermöre kommundelsförvaltning
Totalt

Kvinnor
26,2
37,4
38,4
25,8
31,8
31,3
29,9
27,0
27,9

Män
38,7
55,6
44,8
34,7
41,4
35,1
39,7
46,7
39,8

Totalt
28,5
45,2
40,8
26,8
36,3
33,0
32,4
29,3
30,6

Övriga personalhändelser – kortfakta
• För ett mer ingående personalbokslut hän
visar vi till ”Personalöversikt 2018”
• Den genomsnittliga sysselsättningsgraden
utifrån de tillsvidareanställdas anställningsavtal ökade från 96,6 procent till 97,1 procent
under året. Kvinnornas sysselsättningsgrad
är 96,7 procent och männens 98,6 procent.
Skillnaden mellan kvinnor och mäns sysselsättningsgrader minskar.
• 87 procent av de tillsvidareanställdas
anställningsavtal är heltidstjänster vilket
är en ökning jämfört med 2017 (84 procent).
85 p
 rocent av kvinnorna och 94 procent av
männen har heltidstjänster
• 361 personer är månadsavlönade med en
tidsbegränsad anställning, vilket är 96 färre
jämfört med 2017.
• Timavlönad personal arbetade 576 844
timmar under 2018 vilket motsvarar 339
årsarbetare. Jämfört med 2017 var det en
minskning motsvarande 11 årsarbetare
• Personalomsättningen bland tillsvidare
anställd personal var 6,0 procent vilket är högre jämfört med 2017 (5,0 procent). Kvinnornas personalomsättning var 6,1 (5,2 procent)
och männens 5,1 procent (5,0 procent).
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• Sjukfrånvaron minskade med 0,5 procent
enheter under året och uppgick till 6,2
procent av ordinarie arbetad tid. Kvinnornas
sjukfrånvaro var 7,0 procent (7,5 procent) och
männens 4,0 procent (4,4 procent)
• Under 2018 slutade 141 tillsvidareanställda
med pension, 102 kvinnor och 39 män. Den
genomsnittliga pensionsåldern var 64,4 år.
• 11,6 procent av de månadsavlönade är utrikes
födda vilket är högre jämfört med året innan
(10,4 procent).

KVALITET, STYRNING OCH KONTROLL

Kalmar kommun arbetar aktivt med jämförelser med andra kommuner i syfte att bidra med en bild av kommunens ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet. Metoden är att jämföra deltagande kommuners värden och
rangordna resultaten.
I det följande redovisas två jämförelser, SKLs
presentation ”Kommunens Kvalitet i Korthet”
(KKiK) och Rådet för främjande av Kommunala
Analysers (RKA) presentation ”Jämföraren”.

Kommunens Kvalitet i Korthet 2018
Under 2017 och 2018 har Kommunens Kvalitet
i Korthet (KKiK) arbetats om. Skälet till detta är
önskemål om förnyelse från deltagande kommuner. Utifrån dialogprocesser och insamlade
förslag och synpunkter är det två delar som setts
över, nyckeltalen och mätområden.
Från och med 2018 är mätningen indelad i tre
huvudområden: Barn och unga, Stöd och omsorg
samt Samhälle och miljö. Mätningen omfattar

totalt 36 nyckeltal. För varje nyckeltal rangordnas
alla kommuner efter sina resultat, “grön” 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. 2018 deltog 260
kommuner.
För Kalmar kommun är utfallet i mätningen 2018
den att 42 procent (48 procent 2017) av nyckel
talen är gröna, 47 procent (48 procent) är gula, 11
procent (4 procent) är röda.

De bästa 25 procenten
De mellersta 50 procenten
De sämsta 25 procenten

Barn och unga

När det gäller resultat inom skolan, samt elevernas känsla av
trygghet i skolan visar Kalmar kommun ett bra resultat. Även den
genomsnittliga kostnaden per grundskoleelev ligger på en bra nivå
jämfört med övriga kommuner.
Andelen personer som 90 dagar efter avslutat etableringsuppdrag
börjat arbeta eller studera är 15 procent. Detta är lägre än snittet för
landets kommuner vilket är 39 procent (avser 2017 års mätvärden).
Till följd av resultatet har åtgärder vidtagits.
Området Barn och unga är en
prioriterad målgrupp. Flertalet av
nyckeltalen under avsnittet Barn
och unga avser utbildningsverksamheten, men även nyckeltal
kopplat till barn och unga inom
kultur- och fritid samt barn och
unga i behov av stöd och omsorg
ingår.
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Stöd och omsorg

Verksamheterna vid Kalmar kommun arbetar långsiktigt med ständiga förbättringar. Äldreomsorgen visar genomsnittliga eller goda
värden både gällande kvalitetsaspekter samt kostnader. Trenden är
att omsorgstagarnas bedömning av nöjdheten med verksamheten
blir bättre för varje mätning.

Området fokuserar på de målgrupper
av medborgare som behöver service
av specifika verksamheter utifrån
specifika behov. Exempel äldreomsorg,
daglig verksamhet LSS samt individoch familjeomsorg.

Däremot ligger kostnaden för funktionsnedsättning totalt (SOL, LSS,
SFB) högt jämfört med övriga kommuner. Det finns ett nationellt
utjämningssystem i vilket Kalmar är en av de kommuner som får
mest pengar i kompensation på grund av stora volymer i förhållande till vår kommunstorlek. En anledning till de stora volymerna är
en relativt stor inflyttning från närliggande kommuner. I verksamhetsplaneringen för 2019 ingår en ingående analys för att ta reda på
om det finns fler förklaringar.
Andelen ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år
efter avslutat försörjningsstöd samt kvalitetsaspekter vid LSS grupp
och serviceboende är två andra områden som visar låga värden
jämfört med övriga kommuner.

Samhälle och miljö

Även inom detta område visar Kalmar kommun ett bra resultat.
Servicemätning avseende e-post och telefoni visar bra resultat liksom valdeltagande och företagsklimatet inom kommunen.
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet
visar däremot ett sämre resultat jämfört med övriga kommuner. 15
procent av deltagarna har därefter börjat arbeta eller studera. Snittet
för landets kommuner är 39 procent (avser 2017 års mätvärden). Till
följd av resultatet har åtgärder vidtagits.

Inom området finns nyckeltal som
mäter kommunens service till de
som bor, vistas eller verkar i kommunen. Kommunal service såsom
bibliotek ingår liksom hållbart
samhällsbyggande: både socialt
vad avser arbetsmarknad och
delaktighet, ekonomiskt kopplat
till näringsliv samt miljö.
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Kvalitetsarbetet
Under oktober utförde Qualify AB en upp
följningsrevision enligt kraven i ISO 9001:2015
och 14001:2015. Vid det avslutande mötet pekade
revisionsteamet på många positiva saker, men
också att det finns kritiska områden som inte
fullt ut har kopplats på ledningssystemet, detta
gäller främst strategisk ledning och styrning samt
processtyrning. Resultatet av revisionen finns
sammanställd i en utförlig revisionsrapport.
Kvalité och miljönätverket har under året fokuserat på åtgärder till följd av revisionsrapporten,
men också att arbeta med "den röda tråden i
miljöarbetet".
Internrevisioner har genomförts vid samtliga
förvaltningar för att ge svar på om verksamhets
ledningssystemet fungerar på avsett sätt.
Arbetet med att integrera aktiviteter i den interna
kontrollplanen och internrevisioner är påbörjad
hos vissa förvaltningar.
Synpunkter inkomna via "Tyck till"
Totalt lämnades 1050 synpunkter och avvikelser
till kommunen 2018, en ökning med 9 procent
jämfört med föregående år. De interna synpunkterna har ökat i antal medan de externa har
minskat till cirka 600 (740 st, 2017). Synpunkterna
sorteras med avseende på förbättringsförslag,
beröm, klagomål och avvikelser. Stor del av
synpunkterna är klagomål som berör snöröjning
och parkering.

Klimatkompensation
Klimatkompensation innebär att de tjänsteresor
kommunens organisation gör med fossilbaserade
bränslen ska kompenseras och resultera i minskade utsläpp av växthusgaser.
De resor som inte kan undvikas bör om möjligt
kompenseras. Systemet fokuserar på omställning
från fossilbränslebaserat till klimatsmart resande.
Kalmar kommun har som mål att geografiska
områden ska vara fossilbränslefria 2030. De egna
fordonen och inköpta transporterna ska nå målet
2023.
Beslut har tagits att avsätta cirka 784 000 kr som
ska användas för inköp av flygbiobränsle.

Intern kontroll
Kalmar kommun har ett verksamhetsledningssystem där rutiner och processer anges och där
interna kontroller finns inbyggda för att motverka att fel uppstår. Under 2018 beslutades att
riskanalys med intern kontrollplan för kommande år ska antas i samband med att nämnderna
beslutar verksamhetsplanen för året. Återrapportering av 2018 års riskanalys och intern kontrollplan samt internrevision sker i samband med att
nämnderna lämnar sina årsrapporter.
Både internrevision såsom intern kontroll genom
förs med ett kommungemensamt fokus med
möjlighet med tillägg av egna revisionsområden
och kontrollmoment. Internkontrollen omfattar
hela Kalmar kommuns processkarta. Riskanalys
genomförs för samtliga processområden; ledning-, huvud och stödprocesser.
Nämndernas uppföljning av intern kontroll
2018 visar på en god intern kontroll men förbättringsområden och förbättringsförslag i syfte
att utveckla verksamheter och arbetssätt har
identifierats.
Brister har löpande återkopplats till berörda och
kontroller och aktiviteter för att tillse att förbättringsområden utvecklas kontrolleras i intern
kontrollplanerna för 2019.
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Jämförelser med andra kommuner
Jämföraren
Verkningsgraden visar på hur insatta resurser
sett i kostnader speglar kvalitet och resultat
(både objektiva och subjektiva) i verksamhetens
utförande. ”Jämföraren” indikerar en god verkningsgrad inom grundskola och gymnasieskola
medan individ- och familjeomsorgen, kultur- och
fritidsverksamheten samt äldreomsorgen visar en
förväntad verkningsgrad.

den verksamhet som bedrivs, vilka mäts genom
kostnadsnyckeltal. Jämföraren visar jämförande
värden mellan kommunerna. En indikation på
förbättrat värde i Jämföraren visar kommunens
ställning jämfört med andra kommuner, 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 (ÅR 2018).

Genom jämförelse med andra kommuner söks
stöd för att insatta resurser speglar kvalitén på

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 mittre 50 procenten...

...och den röda färgen innebär att Kalmar tillhör de 25 procent med de lägsta
kvalitetsresultaten respektive högsta kostnaderna.

92

Högre verkningsgrad

Förväntad verkningsgrad

Lägre verkningsgrad

Kvaliteten jämfört med andra
kommuner är högre än vad som
kan förväntas utifrån kostnaderna.

Kvaliteten jämfört med andra
kommuner är i nivå med en
rimlig förväntan utifrån kostnaderna.

Kvaliteten jämfört med andra
kommuner är lägre än vad som
kan förväntas utifrån kostnader.

Grundskolan
Resultatnyckeltal ställs här mot ekonominyckeltal. Avser resultat för elever som är folkbokförda
i kommunen, oavsett var de går i skola.

Kvalitet

Resurser

Verkningsgrad

Kvalitet

Resurser

Verkningsgrad

Kvalitet

Resurser

Verkningsgrad

Här är kostnaden lägre medan kvalitet och
resultat visar höga värden exempelvis inom
slutbetyg årskurs 9 och nationella prov årskurs 3.
Verkningsgraden är hög.

Gymnasieskolan
Studieresultat, övergång till arbete och studier
ställs mot ekonominyckeltal. Avser resultat för
elever som är folkbokförda i kommunen, oavsett
var de går i skola.
Här är konstnaden lägre medan kvalitet och
resultat visar genomsnittliga värden. Verkningsgraden är relativt hög.
Andelen ungdomar som är etablerade på
arbetsmarknaden 2 år efter fullföljd gymnasie
utbildning har ökat från föregående år, men visar
trots detta ett lågt resultat jämfört med övriga
kommuner (2016 års värde).

IFO
Ekonomiskt bistånd, social barn- och ungdomsvård, missbruk och beroendevård samt IFO
övergripande ställs mot resurser.
Här är kostnaden genomsnittlig samtidigt som
kvalitet och resultat visar genomsnittliga värden.
Verkningsgraden är den förväntade.
Andelen vuxna med missbruksproblem som inte
återaktualiserats ett år efter avslutad utredning
eller insats visar bra resultat jämfört med övriga
kommuner. Väntetiden till beslut om försörjningsstöd är däremot längre än snittet för landets
kommuner. Även resultatet vid brukarbedömning ekonomiskt bistånd IFO visar betydligt
lägre värden än föregående mätning.
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Kultur och Fritid
Öppettider, deltagande och ”nöjd medborgar
index” ställs mot resurser.

Kvalitet

Resurser

Verkningsgrad

Kvalitet

Resurser

Verkningsgrad

Här är kostnaden genomsnittlig medan kvalitet
och resultat visar övervägande högre värden än
genomsnittet. Verkningsgraden är något högre än
den förväntade,
Öppettider och nöjd medborgarindex visar bra
resultat medan kostnad för fritidsverksamhet
ligger högt jämfört med övriga kommuner.
Aktiviteter i kommunala bibliotek och fysiska
besök noterar låga värden.
Äldreomsorgen
Trygga förhållanden, aktiv och meningsfull tillvaro samt möjlighet att leva och bo självständigt
ställs här mot resurser.
Här är kostnaden genomsnittlig medan kvalitet och resultat visar genomsnittliga värden.
Verkningsgraden är den förväntade.
Rapporterade fallskador är lägre än föregående
år, men ligger fortfarande på en hög nivå jämfört
med övriga kommuner. Brukarbedömning
särskilt boende har visat varierande värden de
senaste åren men ligger fortsatt lägre än snittet
för landet.
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REDOVISNING

Resultaträkning
Koncernen
Not

2018

2017

Kommunen
2018

2017

Verksamhetens intäkter

1

2 117,0

2 123,8

1 040,4

1 074,1

Verksamhetens kostnader

2

-5 325,5

-5 101,8

-4 592,7

-4 447,5

Avskrivningar

3, 4, 5

Verksamhetens nettokostnader

-396,2

-391,6

-210,3

-218,8

-3 604,7

-3 369,6

-3 762,6

-3 592,2

Skatteintäkter

6

3 126,0

3 016,8

3 126,0

3 016,8

Generella statsbidrag och utjämning

7

718,8

694,0

718,8

694,0

Finansiella intäkter

8

25,1

23,6

26,8

22,2

Finansiella kostnader

9

-75,5

-84,5

-5,9

-4,9

189,8

280,3

103,2

135,9

Resultat efter finansiella poster
Skattekostnader
Årets resultat

10

-19,5

-25,4

-

-

170,3

254,9

103,2

135,9
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Balansräkning
Koncernen
Not

Kommunen

2018

2017

2018

2017

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

3

0,4

0,6

-

-

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska
anläggningar
Maskiner och inventarier

4

7 096,2

6 270,0

3 380,0

2 919,2

5

1 104,1

1 084,0

232,8

224,1

Finansiella anläggningstillgångar

11

77,1

77,8

208,3

208,3

8 277,7

7 432,4

3 821,1

3 351,6

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd

12

103,7

97,7

71,3

73,2

Fordringar

13

516,9

549,3

264,3

287,4

Kortfristiga placeringar

14

50,0

50,0

50,0

50,0

Kassa och Bank

15

295,1

225,1

1,7

1,4

965,7

922,1

387,3

412,0

9 243,4

8 354,5

4 208,4

3 763,6

2 556,4

2 343,6

1 731,3

1 595,3

170,3

254,9

103,2

135,9

176,6

176,6

176,6

176,6

2 903,3

2 775,1

2 011,0

1 907,8

17

307,3

240,5

303,7

238,0

18

313,2

240,9

116,4

116,5

Långfristiga skulder

19

4 292,1

3 746,2

942,5

758,7

Kortfristiga skulder
Summa eget kapital, avsättningar och
skulder

20

1 427,5

1 351,8

834,7

742,6

9 243,4

8 354,5

4 208,4

3 763,6

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
Eget kapital

16

Eget kapital
Årets vinst

10

Resultatutjämningsreserv
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner och
liknande förpliktelser
Andra avsättningar
Skulder

Panter och ansvarsförbindelser
Koncernen
Not
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte upptagits
bland skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser
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Kommunen

2018

2017

2018

2017

Inga

Inga

Inga

Inga

1 279,4

1 307,6

1 253,9

1 283,9

145,2

257,6

2 832,1

2 760,8

21

Kassaflödesanalys
Koncernen
Not

Kommunen

2018

2017

2018

2017

Årets resultat

189,8

254,9

103,2

135,9

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar

396,2

391,6

210,3

218,8

138,0

31,0

65,8

18,0

-1,2

-6,6

-0,1

-2,3

-47,7

-9,0

-0,7

-13,0

675,1

661,9

378,5

357,4

Den löpande verksamheten

Gjorda avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före
förändring av rörelsekapital

22

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

32,5

20,3

23,1

-20,6

Ökning/minskning kortfristiga skulder

75,7

-74,6

92,1

11,9

Ökning/minskning förråd och varulager
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-6,1

7,7

1,9

7,9

777,1

615,3

495,5

356,6

-1 271,4

-742,3

-676,2

-404,9

32,2

10,1

32,0

9,9

-

-

-

0,0

-1 239,2

-732,2

-644,2

-395,0

423,7

468,2

100,0

-

Amortering av skuld

-1,7

-301,7

-

-

Ökning/minskning finansiell leasing

-0,9

0,0

-0,9

0,0

Avt.gatukostn ers./anslut.avg.

82,2

-

49,9

-

Ökning/minskning långfristiga fordringar

-

37,6

-

38,7

Övriga finansiella poster
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

28,6

-

-

-

532,0

204,1

149,0

38,7

70,0

87,2

0,3

0,3

Likvida medel vid årets början

225,1

137,9

1,4

1,1

Likvida medel vid årets slut

295,1

225,1

1,7

1,4

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån

Årets kassaflöde
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Noter
Not 1: Verksamhetens intäkter
Koncernen
2018
2017

Kommunen
2018
2017

Försäljningsintäkter

631,6

605,1

92,9

84,2

Taxor och avgifter

286,2

292,6

138,8

127,0

Hyror och arrenden

664,7

643,6

174,3

176,4

Bidrag

721,5

793,3

394,9

473,6

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

198,2

210,2

127,1

137,0

Exploateringsintäkter

80,2

68,4

80,2

68,4

Realisationsvinster

30,3

8,0

29,7

6,5

6,1

1,0

2,5

1,0

Försäkringsersättningar
Övriga intäkter/elimineringar
Summa

-501,8

-498,4

-

-

2 117,0

2 123,8

-1 040,4

1 074,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2 117,0

2 123,8

1 040,4

1 074,1

Jämförelsestörande intäkter
Summa

Not 2: Verksamhetens kostnader
Koncernen
2018
2017
Löner och sociala avgifter
Pensionskostnader
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial

Kommunen
2018
2017

-3 169,8

-3 067,0

-2 743,3

-2 658,1

-250,6

-198,7

-214,2

-172,3

-88,9

-102,7

-11,1

-7,8

Bränsle, energi och vatten

-265,7

-251,8

-66,3

-60,8

Köp av huvudverksamhet

-824,1

-810,0

-727,9

-715,7

Lokal- och markhyror

-296,4

-278,6

-231,5

-217,6

Övriga tjänster

-263,5

-227,6

-126,1

-112,6

Lämnade bidrag

-141,6

-177,5

-138,6

-175,5

0,0

-

0,0

-

Realisationsförluster och utrangeringar
Bolagsskatt
Övriga kostnader/elimineringar
Summa

-

-67,0

-

-

-24,7

79,1

-333,7

-327,1

-5 325,5

-5 101,8

-4 592,7

-4 447,5

0,0

0,0

0,0

0,0

-5 325,5

-5 101,8

-4 592,7

-4 447,5

Jämförelsestörande kostnader
Summa
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Not 3: Immateriella anläggningstillgångar
Koncernen
2018

2017

7,1

7,1

7,1

7,1

-6,5

-6,3

-0,2

-0,2

-6,7

-6,5

Utgående ackumulerade uppskrivningar

0,0

0,0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

0,0

0,0

Utgående restvärde enligt plan

0,4

0,6

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
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Not 4: Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar
Koncernen

Kommunen

2018

2017

2018

2017

9 747,1

9 303,4

4 485,1

4 174,6

Årets aktiverade utgifter

665,8

388,9

526,2

341,4

Försäljningar och utrangeringar

-14,6

-13,8

-2,2

-6,8

Årets statliga stöd

-25,7

-

-

-

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar

Omklassificeringar

125,3

68,6

-67,9

-24,0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

10 498,0

9 747,1

4 941,2

4 485,1

Ingående avskrivningar

-3 662,0

-3 434,6

-1 782,8

-1 651,0

Försäljningar och utrangeringar

11,5

10,9

0,6

6,2

Omklassificeringar

70,3

-22,8

67,9

-25,1

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående nedskrivningar
Summa

-243,4

-215,6

-136,2

-112,8

-3 823,7

-3 662,0

-1 850,5

-1 782,8

-173,6

-151,0

-25,4

-2,8

-14,9

-22,6

-14,9

-22,6

-188,6

-173,6

-40,3

-25,4

6 485,7

5 911,5

3 050,4

2 677,0

358,5

335,2

242,3

189,7

Pågående nyanläggningar
Ingående balans
Utgifter under året
Under året genomförda omfördelningar
Utgående balans
Utgående restvärde enligt plan

464,6

371,6

87,3

220,1

-212,7

-348,3

0

-167,6

610,4

358,5

329,6

242,2

7 096,2

6 270,0

3 380,0

2 919,2

Bokförda värden
Mark

445,0

363,9

66,5

55,9

3 679,0

3 235,7

1 973,5

1 616,4

Fastigheter för affärsverksamhet

788,5

800,6

51,8

54,4

Publika fastigheter

954,8

947,6

954,8

947,6

Verksamhetsfastigheter

Fastigheter för annan verksamhet
Pågående projekt
Övrigt
Summa bokförda värden

100

3,8

2,7

3,8

2,7

610,4

358,5

329,6

242,2

614,6

561,0

-

-

7 096,2

6 270,0

3 380,0

2 919,2

Not 5: Maskiner och inventarier
Koncernen

Kommunen
2018
2017

2018

2017

1 942,1

1 678,5

760,7

690,7

Årets aktiverade utgifter

144,0

196,7

62,7

53,6

Försäljningar och utrangeringar

-13,3

-26,9

-2,4

-9,7

Omklassificeringar

-59,0

102,3

-85,1

26,2

2 013,8

1 950,6

735,6

760,7

-877,4

-737,3

-555,9

-466,2

5,7

24,6

2,0

7,4

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets förändringar
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificeringar
Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Summa

66,9

-71,8

85,1

-49,0

-123,0

-101,4

-52,4

-48,1

-927,8

-885,9

-521,2

-555,9

1 086,0

1 064,7

214,7

204,8

19,3

19,2

19,3

19,2

5,9

7,1

5,9

7,1

Finansiell leasing
Ingående balans
Årets förändringar
Årets anskaffningar
Årets avskrivningar
Utgående balans
Utgående restvärde enligt plan

-7,2

-7,0

-7,2

-7,0

18,0

19,3

18,0

19,3

1 104,1

1 084,0

232,8

224,1

2018

2017

2018

2017

3 139,9

3 026,8

3 139,9

3 026,8

-9,8

3,5

-9,8

3,5

Samtliga avtal avser leasing av fordon.

Not 6: Skatteintäkter
Preliminära skatteintäkter
Slutavräkning f g år
Preliminär slutavräkning innevarande år

-4,1

-13,5

-4,1

-13,5

3 126,0

3 016,8

3 126,0

3 016,8

2018

2017

2018

2017

Inkomstutjämningsbidrag

595,8

595,5

595,8

595,5

Kommunal fastighetsavgift

119,1

110,0

119,1

110,0

Summa

Not 7: Generella statsbidrag och utjämning

Regleringsbidrag/avgift

10,6

-0,6

10,6

-0,6

Kostnadutjämningsavgift

-190,8

-200,6

-190,8

-200,6

Bidrag för LSS-utjämning

142,0

137,7

142,0

137,7

42,1

52,1

42,1

52,1

718,8

694,0

718,8

694,0

Generella bidrag från staten
Summa
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Not 8: Finansiella intäkter
Koncernen

Kommunen

2018

2017

2018

2017

Utdelningar

14,0

9,7

8,9

8,7

Räntor

10,8

6,1

10,4

5,7

0,3

7,8

7,5

7,8

25,1

23,6

26,8

22,2

Övriga finansiella intäkter
Summa
Not 9: Finansiella kostnader

Koncernen
Räntekostnader

Kommunen

2018

2017

2018

2017

-53,6

-62,8

-0,7

-0,9

Ränta på pensionskostnader

-4,4

-3,5

-4,3

-3,5

Övriga finansiella kostnader

-17,5

-18,2

-0,8

-0,5

Summa

-75,5

-84,5

-5,9

-4,9

Not 10: Årets resultat
Kommunen
2018

2017

Årets resultat enligt resultaträkningen

103,2

135,9

Avgår: samtliga realisationsvinster

-34,5

-6,5

68,7

129,4

Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv

-

-21,6

68,7

107,8

Årets balanskravsresultat efter synnerliga skäl

68,7

107,8

Summa

68,7

107,8

Årets balanskravsresultat
Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5§:

Not 11: Finansiella anläggningstillgångar
Koncernen
2018
Aktier och andra andelar i dotterbolag

Kommunen

2017

2018

2017

-

-

136,4

136,4

Övriga aktier och andelar

61,7

61,6

58,5

58,5

Långfristiga fordringar

13,6

14,3

11,5

11,5

Bostadsrätter
Summa

1,9

1,9

1,9

1,9

77,1

77,8

208,3

208,3

Not 12: Förråd
Koncernen
2018

2017

2018

2017

Förråd

54,2

43,1

21,8

18,6

Exploateringsmark

29,6

30,1

29,6

30,1

Tomträttsmark

19,9

24,5

19,9

24,5

103,7

97,7

71,3

73,2

Summa
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Not 13: Fordringar
Koncernen

Kommunen

2018

2017

Kundfordringar

265,8

154,6

56,4

48,2

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

154,5

201,8

118,1

164,0

Skattefordringar

74,7

63,8

59,8

48,0

Statsbidragsfordringar

41,3

49,6

28,4

26,9

Övriga kortfristiga fordringar
Summa

2018

2017

-19,3

79,5

1,5

0,3

516,9

549,3

264,3

287,4

Not 14: Kortfristiga placeringar
Kommunen
2018

2017

Placerade pensionsmedel KLP
Aktier

50,7

Räntebärande

50,7

37,4

37,4

Justering marknadsvärde till anskaffningsvärde

-38,1

-38,1

Summa

50,0

50,0

Anskaffnings
värde

Bokfört
värde

Marknadsvärde
bokslutsdag

Aktier

61,1

25,0

61,0

Räntebärande

51,4

25,0

51,2

Likviditet inkl skuld optioner

10,5

Upplupna räntor

0,4

Summa

112,0

50,0

123,1

Not 15: Kassa och bank
Koncernen
2018

Kommunen

2017

2018

2017

Kassa

2,5

51,3

0,1

0,1

Bank

291,0

172,5

-

-

Övriga poster
Summa

1,6

1,3

1,6

1,3

295,1

225,1

1,7

1,4
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Not 16: Eget kapital
Koncernen

Kommunen

2018

2017

2018

2017

Eget kapital
Eget kapital

2 556,4

2 343,6

1 731,3

1 595,3

Resultatutjämningsreserv

176,6

176,6

176,6

176,6

Årets resultat

170,3

254,9

103,2

135,9

2 903,3

2 775,1

2 011,0

1 907,8

176,6

155,0

176,6

155,0

årets avsatta medel

-

21,6

-

21,6

årets använda medel

-

-

-

-

176,6

176,6

176,6

176,6

Utgående eget kapital
Resultatutjämningsreserv
Ingående resultatutjämningsreserv

Utgående resultatutjämningsreserv

Not 17: Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Koncernen

Ingående avsättning

Kommunen

2018

2017

2018

2017

240,5

222,8

238,0

220,0

Pensionsutbetalningar

-8,4

-8,6

-8,2

-8,2

Nyintjänad pension

28,4

16,1

27,7

16,0

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

4,4

3,5

4,3

3,5

Förändring av löneskatt
Ändringar av försäkringstekniska grunder (i förekommande fall)
Övrigt

7,2

3,5

7,1

3,5

29,5

-

29,5

-

5,7

3,2

5,4

3,2

307,3

240,5

303,7

238,0

99

99

99

99

44,8

10,1

43,7

10,0

165,9

141,3

164,8

139,7

7,0

6,8

6,6

6,5

Visstidspension

5,9

35,4

5,6

35,3

Engångspremie

23,7

-

23,7

-

Utgående avsättning
Utredningsgrad % (den andel av personakterna för
anställd personal som är uppdaterad med avseende på
tidigare pensionsgrundande anställning)
Specifikation avsatt till pensioner
Särskild avtals/ålderspension
Förmånsbestämd/kompl pension
Pension till efterlevande

Löneskatt

60,0

46,9

59,3

46,5

307,3

240,5

303,7

238,0

Politiker

1

1

1

1

Tjänstemän

1

1

1

1

Antal visstidsförordnanden

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet redovisningsprinciper.
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Not 18: Andra avsättningar
Koncernen

Kommunen

2018

2017

2018

2017

Andra avsättningar
Avsättning vid periodens ingång

240,9

234,1

116,5

118,8

Periodens avsättningar

73,5

13,4

-

-

Ianspråktaget under perioden

-1,2

-2,3

-0,1

-2,3

-

-4,3

-

-

313,2

240,9

116,4

116,5

Avsättning deponi Moskogen

86,3

86,2

76,4

76,5

Avsättning Ölandshamnen

40,0

40,0

40,0

40,0

Periodens återföringar av outnyttjade belopp
Summa andra avsättningar
Specifikation

Avsättning för uppskjuten skatt

110,7

108,0

-

-

Återställningsutgift

7,0

-

-

-

Återbetalning friskolor

3,5

-

-

-

-

1,1

-

-

Investeringsfond KVAB

25,5

4,7

-

-

Övrigt/elimineringar

40,2

0,9

-

-

313,2

240,9

116,4

116,5

Gymnasiereformen GY 2011

Summa
Kommunens och största delen av koncernens
avsättning avser återställande av deponin
Moskogen. Återställandet påbörjas 2012 och
beräknas pågå till om med 2025. Kommunen
har gjort en avsättning för framtida kost-

nader i Ö
 landshamnen i samband med att
Linnéuniversitetet uppför en ny fastighet där.
Kostnaderna täcks av erhållen intäkt i samband
med försäljningen. Fastigheten beräknas vara
färdig 2020.

Not 19: Långfristiga skulder
Koncernen

Kommunen

2018

2017

2018

2017

3 746,2

3 579,6

758,7

758,7

Nyupplåningar under året

423,7

468,3

100,0

0,0

Avtalade gatukostnadsers.

49,9

-

49,9

-

Anslutningsavgifter

32,4

-

-

-

Ingående låneskuld

Investeringsbidrag

1,0

-

1,0

-

-1,7

-301,7

-

-

Återföring/upplösning

-0,9

-

-0,9

-

Omklassificering/Elim.

41,6

-

33,8

-

4 292,1

3 746,2

942,5

758,7

3 555,2

3 108,3

825,0

725,0

Årets amortering

Utgående låneskuld
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skuld avtalade gatukostnadsers.

83,7

-

83,7

-

Skuld anslutningsavgifter

189,2

-

-

-

Skuld investeringsbidrag

971,9

-

1,0

-

Övriga skulder
Summa

463,1

637,9

32,8

33,7

4 292,1

3 746,2

942,5

758,7
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Not 20: Kortfristiga skulder
Koncernen
2018
Kortfristig del av skulder till kreditinstitut

Kommunen

2017

2018

2017

1,7

26,7

-

-

Checkräkningskredit

189,5

146,8

95,9

19,5

Leverantörsskulder

386,0

300,8

159,3

136,5

6,8

7,9

-

-

140,5

107,5

94,0

93,5

10,4

61,5

1,7

1,1

692,7

700,6

483,9

492,0

1 427,5

1 351,8

834,7

742,6

Moms och punktskatter
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Övriga kortfristiga skulder
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Summa

Not 21: Ansvarsförbindelser
Koncernen

Kommunen

2018

2017

2018

2017

1 307,6

1 389,7

1 282,5

1 364,4

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland
skulderna eller avsättningarna
Ingående ansvarsförbindelse pensioner
Pensionsutbetalningar

-58,4

-58,6

-57,1

-57,3

Nyintjänad pension

27,3

-19,3

26,1

-19,8

Ränte-och basbeloppsuppräkningar

20,2

27,5

19,8

27,1

Förändring löneskatt

-5,5

-16,0

-5,9

-16,0

Ändringar av försäkringstekniska grunder (i förekommande fall)
Övrigt

-0,3

9,5

-

9,3

-11,6

-25,3

-13,0

-25,2

1 279,4

1 307,6

1 252,6

1 282,5

99

99

99

99

-

-

1,7

1,4

Borgensåtagande samt nyttjad koncernkontokredit

90,7

209,9

2 806,4

2 734,0

Operationell leasing

49,8

42,6

20,9

21,7

4,7

5,1

4,7

5,1

Utgående ansvarsförbindelse pensioner
Utredningsgrad % (den andel av personakterna för
anställd personal som är uppdaterad med avseende på
tidigare pensionsgrundande anställning)
Pensionsåtaganden för helägda bolag
Övriga ansvarsförbindelser

Övriga ansvarsförbindelser
Summa
Summa ansvarsförbindelser
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145,2

257,6

2 832,1

2 760,8

1 424,5

1 565,2

4 086,3

4 044,7

Kalmar kommun har i april 2007 ingått en soli
darisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och
framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner
och landsting/regioner som per 2018-12-31 var
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk för
ening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest
ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal
som reglerar fördelningen 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
borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-1231 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala
tillgångar till 406 323 006 299 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick
till 3 872 004 626 kronor och andelen av de totala
tillgångarna uppgick till 3 892 617 740 kronor.

Finansiella leasingavtal över 3 år
Belopp i mnkr

Koncernen

Kommunen

2018

2017

2018

2017

Totala minimileaseavgifter

20,9

36,7

20,9

21,8

Nuvärde minimileaseavgifter

20,6

7,5

20,6

21,5

Maskiner och inventarier

därav förfall inom 1 år

6,3

16,1

6,3

6,1

14,3

13,2

14,3

15,4

64,0

21,7

20,9

21,7

med förfall inom 1 år

19,9

12,5

11,5

12,5

med förfall inom 1-5 år

26,1

9,1

9,5

9,1

med förfall senare än 5 år

18,0

därav förfall inom 1-5 år
därav förfall senare än 5 år
Operationella leasingavtal över 3 år
Minimileaseavgifter

Not 22: Ej likviditetspåverkande poster
Koncernen
Förändring finansiell leasing

Kommunen

2018

2017

2018

2017

-

-0,1

-

-0,1

Reavinster/förluster

-31,6

-6,5

-34,5

-6,5

Justering för betald skatt

-19,5

-15,0

-

-

-

12,6

-

-

Elimineringar i koncernen
Avt. gatukostn ers.
Övrigt

34,8
3,3

-

-0,9

-6,4

-47,7

-9,0

-0,7

-13,0
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67,1%

49,0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

93,0%

50%

50%

30%

50%

Kalmarsundsregionens Renhållare

Kalmar Kommunbolag AB

- Kalmarhem AB

- Kalmar Vatten AB

- KIFAB i Kalmar AB

- HB Telemarken i Kalmar

- Kalmar Hamn AB

- Kalmar Öland Airport AB

- Destination Kalmar AB

- Kalmar Science Park AB

Kalmar Energi Holding AB, koncern

- Kalmar Energi Elnät AB

- Kalmar Energi Försäljning AB

- Kalmar Energi Värme AB

%

Ägd
andel

Kalmarsunds Gymnasieförbund

Kommunen

Enhet

Not: 23 Koncerninterna förhållanden

11,7

11,7

Givna

11,7

11,7

Mottagna

Ägartillskott

77,2

50,0

12,2

15,0

Givna

77,2

8,0

42,0

1,0

26,2

Mottagna

Koncernbidrag

38,4

29,3

0,1

8,9

Givna

38,4

2,3

27,1

8,9

Mottagna

Utdelning

342,7

12,2

3,0

6,5

1,0

2,0

2,3

4,9

3,6

7,0

35,8

70,9

1,0

3,7

56,8

132,1

Köpare

342,7

31,1

15,2

19,6

6,0

21,6

0,1

9,2

3,2

13,1

38,3

31,9

4,9

9,9

15,0

123,7

Säljare

Försäljning

0,0

Givna

0,0

Mottagna

Lån

7,4

0,1

0,3

1,9

1,0

3,7

0,1

0,3

Kostnader

7,4

7,4

Intäkter

Räntor och
borgensavgifter

2 626,5

2 626,5

Givna

2 626,5

23,1

60,0

95,0

630,5

345,0

1 427,5

45,3

Mottagna

Borgen

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.
Eventuella avsteg redovisas nedan.
Tillämpade redovisningsprinciper
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer
att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har
upptagits till de belopp varmed de beräknas
inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god
redovisningssed.
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen
avser. Erhållen utdelning redovisas när rätten att
erhålla utdelning bedöms som säker.
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den
så kallade blandmodellen. Detta innebär att den
pension som intjänats före år 1998 behandlas som
en ansvarsförbindelse ”inom linjen”. Pensions
förmåner som intjänats från och med 1998 redo
visas som kostnad i resultaträkningen och som
en avsättning i balansräkningen. I kostnaden och
avsättningen ingår särskild löneskatt med 24,26
procent. Värdering av pensionsförpliktelserna
har gjorts med tillämpning av RIPS 17.
I årets pensionsavsättning ingår engångspremie
avseende övergång till kollektiv försäkrings
lösning samt alternativ tjänstepension enligt
gällande kollektivavtal KAP-KL för medarbetare.
I en försäkringslösning betalar kommunen fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk
enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. För alla medarbetare som omfattas
av försäkringslösningen kommer kommunens
resultat i fortsättningen belastas för kostnader i
takt med att förmånerna intjänas vilket normalt
sammanfaller med tidpunkten för när premier
erläggs
Kommunens finansiella placering i Kalmar Läns
Pensionskapitalförvaltning AB (KLP) redovisas
som en portfölj för pensionsförvaltning. Placeringen innehåller både ränte- och aktierelaterade
instrument och behandlas i redovisningen som en

placering i en blandfond. Kommunens pensions
medelsportfölj är klassificerad som finansiell
omsättningstillgång. Portföljens förvaltning
regleras i av fullmäktige antaget reglemente
KF § 208/2008 och är värderad till det lägsta av
anskaffningsvärdet och marknadsvärdet.
Den preliminära slutavräkningen för skatte
intäkter baseras på SKL:s decemberprognos i
enlighet med rekommendation RKR 4.2. Detta
innebär att kommunen i bokslutet för 2018 har
bokfört den definitiva slutavräkningen för 2017
och en preliminär slutavräkning för 2018.
Kapitalkostnaderna består dels av rak avskrivning på anskaffningsvärdet och dels av internränta med 1,75 procent på bokfört värde. Avskrivning påbörjas månaden efter slutförd investering
och beräknas på anskaffningsvärdet.
Avskrivningar av anläggningstillgångar görs
efter bedömning av tillgångens nyttjandeperiod.
Korttidsinventarier och inventarier av mindre
värde under ett prisbasbelopp kostnadsförs
direkt. Kommunens avskrivningstider för
fastigheter och infrastruktur görs med komponentavskrivning efter bedömning av respektive
komponents livslängd. För de anläggningar där
den bedömda nyttjandetiden är svår att fastställa
används schabloner. Avskrivningstiden för maskiner och inventarier är 3-20 år och för mark och
konst sker ingen avskrivning.
Komponentuppdelningen sker i enlighet med
RKR:s rekommendation nr 11.4 ”Materiella anläggningstillgångar”. Ett styrdokument avseende
”Anläggningsredovisning inom Kalmar kommun” med förteckning över komponenter och
nyttjandeperioder fastställdes vid övergången till
komponentavskrivning 2017.
Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet för
den period de hänför sig till.
Semesterlöneskuld och okompenserad övertid
för de anställda har redovisats som en kortfristig
skuld. Förändringen beräknad på en tolv månaders period har belastat resultaträkningen. De
intjänade förmånerna har belastats med lagenliga
arbetsgivaravgifter.
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Kommunen har per 31 december 2005 klassificerat om anläggningstillgångar i exploaterings
verksamheten i enlighet med RKR:s rekommendation nr 11 ”Materiella anläggningstillgångar”.
De tomter som producerats för försäljning i exploateringsverksamheten redovisas som omsättningstillgångar. Beräkning av anskaffningsvärde
och värdering sker i enlighet med Redovisningsrådets (RR) rekommendation nr 2:02 ”Varulager”.
Anskaffningsvärdet för exploateringstomter och
tomträtter tillverkade till och med 2005 har fastställts schablonmässigt eftersom underlag saknas
och kostnaden för arbetsinsatsen inte bedömts stå
i proportion till informationsvärdet.
Den del av köpeskillingen för exploateringsfastigheter som avser de avtalade investeringar
som kommunen åtagit sig att göra i infrastruktur
periodiseras för att matcha kommande kapitalkostnader.
Kommuninvests överskottsutdelning bruttoredovisas – utdelning av överskott som finansiell
intäkt i resultaträkningen och ökning av medlemsinsats som utgift i investeringsredovisningen
(finansiell anläggningstillgång).
Sammanställd redovisning (koncernen)
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den kommunala redovisningslagen kapitel 8
och utformats enligt god redovisningssed. Enligt
redovisningslagen ska kommunens årsredovisning även omfatta sådan kommunal verksamhet
som bedrivs genom andra juridiska personer där
kommunen har ett betydande inflytande. Den
sammanställda redovisningen för koncernen omfattar aktiebolag, kommunalförbund och handels
bolag i vilka kommunen har ett bestämmande
eller betydande inflytande. Med betydande
inflytande avses de fall där kommunens röstandel i bolaget överstiger 20 procent. Kommun
koncernens medlemmar och ägarandelar framgår
av figur på sid 9.
Den sammanställda redovisningen för koncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden med
proportionell konsolidering, vilket innebär att det
av kommunen vid förvärvstillfället förvärvade
egna kapitalet i dotterbolaget har eliminerats.
I koncernens eget kapital ingår därmed, förutom kommunens eget kapital, endast den del av
dotterföretagens eget kapital som intjänats efter
förvärvet. Med proportionell konsolidering menas att endast ägda andelar av dotterföretagens
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resultat- och balansräkningar tas med i den sammanställda redovisningen.
Obeskattade reserver har efter avdrag för
uppskjuten skatt hänförts till eget kapital. Upp
skjutentskatt redovisas under avsättningar.
Inom koncernen förekommer omfattande transaktioner mellan bolagen och kommunen. Alla
koncerninterna transaktioner har eliminerats för
att ge en rättvisande bild av koncernens totala
ekonomi.
Enhetliga redovisningsprinciper för kommunen
och i koncernen ingående företag saknas. För de
aktiebolag och handelsbolag, som ingår i koncernen, gäller bokföringslagen och årsredovisnings
lagen, och bokföringsnämndens allmänna råd.
I kommunen gäller kommunal redovisningslag
samt rekommendationer utfärdade av Rådet för
kommunal redovisning. Därför kan det skilja i
redovisningsprinciperna mellan kommunen och
bolagen i koncernen.

VART GÅR DINA SKATTEPENGAR?

1 kr

Politisk verksamhet

3 kr

Arbetsmarknadsåtgärder och övrig utbildning

4 kr

Miljö, hälsa, räddningstjänst

4 kr

Gator, parker och samhällsplanering

6 kr

Kultur- och fritidsverksamhet

6 kr

Gymnasieskola

6 kr

Individ- och familjeomsorg

16 kr

Förskola och skolbarnomsorg

18 kr

Grundskola

36 kr

Omsorg för äldre och funktionsnedsatta
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Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar
0480–45 00 00

kommun@kalmar.se

