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KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 

Kommunstyrelsen 
 

 

Tid 
Tisdagen den 7 februari 2017 kl. 8:00 

Plats  
Sammanträdesrum Magistern 
 
Enligt uppdrag 
 
 
 
Anette Mellström 
 
 

Föredragningslista 
Val av protokollsjusterare 

 

  

1. Genomgång av beslutsärenden 
 
___________________ 
 
Ajournering för gruppmöten (ca 9:30) 
 
___________________ 
 

  

2. Svar på revisorernas granskningsrapport om budgetprocessen 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Föredragande: Urban Sparre, kommunledningskontoret 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningskontorets 
yttrande som sitt och överlämna det till kommunens revisorer som 
svar på granskningsrapport om budgetprocessen. 
 

  
 

3. Svar på revisorernas granskningsrapport om projektmedels-
hantering 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Föredragande: Urban Sparre, kommunledningskontoret 
 
Förslag till beslut: 
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Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningskontorets 
yttrande som sitt och överlämna det till kommunens revisorer som 
svar på granskningsrapport om projektmedelshantering. 
 
 

4. Preliminärt bokslut 2016 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Föredragande: Urban Sparre, kommunledningskontoret 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen överlämnar preliminärt bokslut 2016 till 
kommunfullmäktige.  
 
 

  

5. Kommunstyrelsens årsrapport 2016 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Föredragande: Åsa Bejvall, kommunledningskontoret 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen godkänner årsrapport 2016 med uppföljning av 
verksamhetsplan. 
 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av den interna kontrollen 
för år 2016. 
 
 

  

6. Kapitaltäckningsgaranti för Del-Ta Produktion AB 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Föredragande: Ulrick Hultman, kommunledningskontoret 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till Kapitaltäckningsgaranti 
för Del-Ta Produktion AB.  
 
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
kapitaltäckningsgarantin. 
 
 

  

7. Detaljplan för Svanebergs cirkulationsplats, del av fastigheten 
Svaneberg 2:10 m.fl. 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
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Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Svanebergs 
cirkulationsplats, del av fastigheten Svaneberg 2:10 m.fl. 
 

8. Försäljning av fastigheten Måbäret 1, Snurrom, till Gyllene 
Parken AB  
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Måbäret 1, 
Snurrom, enligt kommunledningskontorets förslag till Gyllene 
Parken AB (559057-9263) för en köpeskilling om 7 233 600 kronor.  
 
 

  

9. Motion från Pelle Sederkvist (M) om att erbjuda större 
valfrihet vid konsumtion av kommunala handlingar 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets 
yttrande från den 9 januari 2017 ska utgöra svar på från Pelle 
Sederkvists (M) motion om att erbjuda större valfrihet vid 
konsumtion av kommunala handlingar. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  
 
 

  

10. Motion från Björn Brändewall (L) om att servera 
kommunfullmäktige samma mat som i äldreomsorgen 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets 
yttrande ska utgöra svar på Björn Brändewalls (L) motion om att 
servera kommunfullmäktige samma mat som i äldreomsorgen. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 
 
 

  

11. Motion från Max Troendlé (MP) om att mobilanpassa 
hemsidan 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige bifaller motionen från Max Troendlé (MP) 
om att mobilanpassa hemsidan. 
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12. Medborgarförslag om att inrätta ett medborgarkontor i den 
nya stadsbiblioteksbyggnaden 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande 
från den 11 januari 2017 ska utgöra svar på medborgarförslaget om 
att inrätta ett medborgarkontor i den nya stadsbiblioteksbyggnaden. 
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.  
 
 

  

13. Medborgarförslag om att öka medborgarinflytandet genom 
att införa en mobil röstningsapp 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att inte införa en mobil röstningsapp. 
  
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.  
 
 

  

14. Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria En 
flexiblare ämneslärarutbildning 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut 
 
Kalmar kommun ställer sig positiva till promemorians syfte att 
skapa förutsättningar för lärosätena att anordna en mer attraktiv 
ämneslärarutbildning och därmed öka söktrycket till och 
genomströmningen i utbildningen. 
 
 

  

15. Yttrande över Näringsdepartementets promemoria 
Återbostadisering 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande som 
sitt och överlämnar det till Näringsdepartementet som Kalmar 
kommuns svar på remissen om Återbostadisering.  
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16. Yttrande över betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83) 

Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen antar Regionförbundet i Kalmar läns yttrande 
som sitt och överlämnar det till Finansdepartementet som Kalmar 
kommuns yttrande över betänkandet En svensk flygskatt (SOU 
2016:83).  
 
Handlingar överlämnas senare 
 

  

Delegationsbeslut   
- Ordförandebeslut Tillgänglighetspris 2016 

 
  

- Beslut om försäljning av fastigheten Smedby 1:23, Boholmarna  
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Hagby 12:12 
 

  

- Beslut om förlängning av markreservation för Boet Bostad AB på 
fastigheterna Tranbäret 1 och Björnbäret 1, Snurrom 
 

  

- Beslut om förlängning av markreservation för Gyllene Hem AB på 
fastigheten Måbäret 1, Snurrom 
 

  

- Beslut om gästfrihet vid Kalmar Hästsportklubbs nationella 
kvaltävlingar 
 

  

- Beslut om gästfrihet vid kvaltävling till Göteborgs Horseshows 
Sverigeponny 
 

  

- Yttrande över Statens geotekniska instituts remiss om 
Handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat 
 

  

- Beslut om att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över förslag 
till Socialstyrelsens föreskrifter om legitimation för yrke inom 
hälso- och sjukvården vid utbildning från tredjeland 
 

  

- Beslut om att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över 
Boverkets förslag till allmänna råd om bredbandsanslutning 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Hagbygärde 2:2  
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Vänskapen 1  
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Västerslät 16:3 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Boken 15  
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- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Rovan 14 

 
  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Krankelösa 2:2 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Talludden 1 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Rinkaby 3:48  
 

  

- Yttrande över ansökan om grävtillstånd för fjärrvärme servisledning 
kv. Rasten 2, Lech Walesas gata 
 

  

- Yttrande över Matgrossisten Mårdskog & Lindkvist AB:s ansökan 
om tillstånd till allmän kameraövervakning 
 

  

- Yttrande över Optimera Detaljhandel AB:s (Ica Maxi) ansökan om 
tillstånd till allmän kameraövervakning 
 

  

Anmälningsärenden   
- Arbetsutskottets protokoll den 17 januari och 24 januari 2017 

 
  

- Personalutskottets protokoll den 18 januari 2017 
 

  

- Granskning av omsorgsnämndens resursplanering och bemanning 
 

  

- Granskning av omsorgsnämndens arbete för minskad ohälsa bland 
anställda 
 

  

- Sveriges Kommuner och Landstings beslut om Överenskommelse 
om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och 
maskulinitetsfrågor 
 

  

- Sveriges Kommuner och Landstings beslut om Kvalitet i särskilt 
boende 
 

  

- Sveriges Kommuner och Landstings beslut om Handlingsplan för 
samverkan vid genomförande av vision e-hälsa 2025 
 

  

- Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport för 
december 2016 

  

    
 



 

 
 

 

 

 
Kommunledningskontoret Ekonomienheten    

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18 
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│Urban.Sparre@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Urban Sparre 2017-01-31 KS 2016/1183 
50100 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 

Svar på revisorernas granskningsrapport om 
budgetprocessen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningskontorets yttrande som 
sitt och överlämna det till kommunens revisorer som svar på gransknings-
rapport om budgetprocessen. 

Bakgrund 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Ernst & Young AB (EY) 
genomfört en granskning av budgetprocessen i Kalmar kommun såväl för 
kommunstyrelsens centrala process som för nämnds interna process 
(socialnämnden, omsorgsnämnden och barn- och ungdomsnämnden).  
 
Sammanfattningsvis konstaterar revisorerna följande.  
”Kalmar kommun bedöms ha en väl utvecklad och inarbetad budgetprocess, 
såväl centralt som i granskade nämnder. Bedömningen grundar vi på att det 
finns en tydlig styrmodell och tydliga styrdokument. Rutiner, tidsplaner och 
anvisningar finns samlade i kommunens verksamhetshandbok. Beskrivningen 
av kommunens budgetprocess kompletteras även med information i den årliga 
budgeten.”  
 
Revisorerna noterar vidare ett antal förbättringsområden. I gransknings-
drapporten lämnas tio rekommendationer som man önskar svar på. Sju av 
dessa berör den centrala budgetprocessen under kommunstyrelsens ansvar och 
besvaras i nedanstående yttrande. Övriga tre avser andra nämnder som 
besvaras separat av berörd nämnd. 

Yttrande  
Det är glädjande att revisorernas samlade bedömning är att Kalmar kommun 
har en väl utvecklad och inarbetad budgetprocess. Utifrån de av revisorerna 
identifierade förbättringsområdena inom kommunstyrelsens ansvarsområdeges 
sju rekommendationer. Svar på dessa, och i förekommande fall åtgärd, 
redovisas i anslutning till respektive rekommendation nedan.  
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1. Rekommendation: ”Kommunens principer för resursfördelning finns inte 
beskrivet i något dokument. För att öka tydligheten i budgetarbetet och 
transparansen borde kommunens fördelningsprinciper nedtecknas tydligare.” 
  
Svar: Resursfördelningssystemen är ett uttryck för en politisk vilja till att ge 
långsiktiga, hållbara och tydliga planeringsförutsättningar för nämndernas 
verksamhet. Med sin utgångspunkt i politiska prioriteringar har de normalt inte 
sin plats i verksamhetsledningssystemets styrdokument. Vi delar dock 
revisorernas uppfattning att vissa fördelningsprinciper kan nedtecknas tydligare 
och åtgärden blir att till nästa års ”Verksamhetsplan med budget” förtydliga 
och fördjupa avsnittet under ”Kalmar kommuns principer för 
ekonomistyrning”.  
 
2. Rekommendation: ”Kommunstyrelsen bör på ett mer formaliserat sätt 
lämna direktiv och planeringsförutsättningar för den information som 
budgeten sedermera ska bygga på, och där startpunkten är kommunens 
budgetdag/budgetdialog.” 
  
Svar: En stor och viktig del i underlaget för en budgetprocess är de upp-
följningar av ekonomi och verksamhet som nämnderna lämnar. Utgångs-
punkten för dessa är beslutad av kommunfullmäktige i ”Verksamhetsplan med 
budget”. Med ledning av detta verkställer kommunledningskontoret processen 
genom anvisningar, såväl årliga anvisningar för ekonomi- och verksamhets-
uppföljning som separata anvisningar för delårs- och årsbokslut. Bedömningen 
är att det med nuvarande modell finns en tillräcklig grund i befintliga 
styrdokument.  
 
3. Rekommendation: ”Inför budgetdialogen tar kommunledningskontoret 
fram underlag som innehåller omvärldsanalyser, skatteprognoser, förändringar i 
fördelningssystem och statsbidrag m.m. De fångar även upp signaler i 
nämndernas årsrapporter samt i informella diskussioner med förvaltnings-
ledningarna. Vi gör bedömningen att denna del av processen kan förtydligas 
och formaliseras i större utsträckning.”  
 
Svar: I enlighet med anvisningar för årsbokslut ska nämnderna i årsrapport 
beskriva hur de ser på förutsättningarna för sin uppgift utifrån de av 
kommunfullmäktige givna ekonomiska ramarna och övriga styrsignaler. 
 
Som tidigare konstaterats har Kalmar kommun av tradition en decentraliserad 
nämndsorganisation där nämnderna har stort eget ansvar över sin verksamhet. 
(Se kommunstyrelsens svar på revisorernas granskningsrapport om 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt, KS 2014/0238) I denna tradition ligger bland 
annat att kommunfullmäktiges styrning av nämnderna sker utifrån ekonomiska 
ramanslag samt mål och uppdrag och inte med en detaljerad budgetstyrning 
med separata anslag för olika kostnadsslag etc.  
 
Nämnderna har att bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
och göra prioriteringar inom givna ramar och övriga förutsättningar. Det är 
med den utgångspunkten nämnderna återrapporterar sin ekonomi och 
verksamhet i uppföljningarna, och bedömningen är att nuvarande hantering 
tillgodoser de behoven.  
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4. Rekommendation: ”För att öka förståelsen för resursfördelningen mellan 
nämnder och därmed också skapa bättre förutsättningar för åtagandets 
realisering borde en bättre dialog mellan fullmäktige och nämnderna komma 
till stånd där nämnder och förvaltningar får en bättre återkoppling i 
budgetarbetet.”  
 
Svar: Bedömningen är att de styrsignaler i ”Verksamhetsplan med budget” där 
vision, fokusområden, mål och uppdrag samt ekonomiska ramar fastställs 
utgör en tillräcklig grund för nämndernas verksamhetsplanering.  
 
Vidare ska också framhållas det arbete och den dialog som förs i parti-
grupperna gällande förankring av budgeten och vilka avvägningar som gjorts 
under framtagandet av budgeten.  
 
5. Rekommendation: ”Vi noterar att effektiviseringsmöjligheter och 
föreslagna åtgärder dokumenteras i varierande grad och att konsekvens-
beskrivningar sällan upprättas. Vi bedömer att detta bör förbättras för att ge en 
bättre förankring hos nämnder och förvaltningar vilket i sin tur leder till 
förbättrade förutsättningar att få önskade effekter av åtgärderna.” 
  
Svar: Nämnderna har redan idag att beskriva hur de ser på sin uppgift nu och 
framöver. I det ingår att identifiera framtida utmaningar och dess konse-
kvenser. Nämnderna återkopplar såväl i årsrapport som i uppföljningar av 
verksamhetsplanen och i övrig löpande ekonomisk uppföljning under året.  
 
Konsekvenser av beslutad budget konkretiseras i nämndernas internbudgetar 
för kommande år.  
 
6. Rekommendation: ”Om kommunstyrelsen i ett tidigare läge gav 
planeringsförutsättningar och direktiv utifrån politiska mål och visioner kunde 
detta vara vägledande i nämndernas arbete med sina budgetar. Vi rekommen-
derar därför kommunen att överväga möjligheten att starta budgetprocessen 
tidigare än vad som nu är fallet.”  
 
Svar: Budgetens tidsplan har tillkommit efter en samlad bedömning av olika 
utgångspunkter. En utgångspunkt är att ge nämnderna möjlighet att bryta ner 
budgeten till detaljerade internbudgetar och verksamhetsplaner i god tid före 
budgetåret.  
En annan utgångspunkt är att ha så aktuella omvärldsfaktorer (skatteunderlags-
prognoser, regeringens budgetpropositioner etc.) som möjligt som grund för 
budgeten. Detta behov talar snarare för att senarelägga budgetprocessen och ta 
beslutet i närmare anslutning till budgetåret.  
 
Bedömningen är att nuvarande tidsplan på ett rimligt sätt tillgodoser de olika 
utgångspunkterna.  
 
7. Rekommendation: ”I de nämnder där budgetäskanden inte behandlas och 
beslutas om av nämnden rekommenderar vi att så bör vara fallet.” 
 
Svar: I likhet med svaret till rekommendation 3 ovan är bedömningen att 
nuvarande hantering med ramar kombinerat med resursfördelningssystem 
bättre stödjer framtagandet av en ändamålsenlig budget än en tillbakagång till 
ett traditionellt äskandeförfarande.  
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Politisk behandling tillgodoses genom att årsrapport, som utgör ett väsentligt 
underlag till budgetprocessen, beslutas av respektive nämnd. 
 
 
 
 
Urban Sparre Jonas Agerhed 
ekonomichef budgetchef 
 
 
 
Bilagor 
Skrivelse från revisorerna 
Granskningsrapport 
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Sammanfattning
Budgetprocessen är navet i kommunens styrning och resursfördelning till verksamheterna.
En väl fungerande budgetprocess och budgetföljsamhet stärker kommunens förutsättningar
för att uppnå god ekonomisk hushållning. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har
vi genomfört en granskning av budgetprocessen där den övergripande revisionsfrågan har
varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna i samband med budgetprocessen vid-
tar tillräckliga åtgärder för att uppnå ekonomisk balans och ett effektivt resursutnyttjande.

Kalmar kommun bedöms ha en väl utvecklad och inarbetad budgetprocess, såväl centralt
som i granskade nämnder. Bedömningen grundar vi på att det finns en tydlig styrmodell och
tydliga styrdokument. Rutiner, tidplaner och anvisningar finns samlade i kommunens verk-
samhetshandbok. Beskrivningen av kommunens budgetprocess kompletteras även med in-
formation i den årliga budgeten. För att få fullt ut ändamålsenlig och effektiv budgetprocess
som säkerställer att uppdraget realiseras har vi noterat ett antal förbättringsområden. Våra
sammanfattande bedömningar och svar på revisionsfrågorna framgår av avsnitt 2.5, 3.5
samt avsnitt 4. Nedan följer i korthet de bedömningar granskningen har resulterat i.

Budget och besparingskrav

· Kommunens principer för resursfördelning finns inte beskrivet i något dokument. För
att öka tydligheten i budgetarbetet och transparensen borde kommunens fördelnings-
principer nedtecknas tydligare.

· Det faktum att förvaltningscheferna är underställda kommundirektören bör kunna ge
bra förutsättningar för effektiviseringsmöjligheter som är kommunövergripande.  Vi
gör bedömningen att kommunen inte utnyttjar processen med effektiviseringsförslag
och förvaltningschefsgruppens arbete fullt ut.

· Startpunkten i den formella budgetprocessen är budgetdagen. Vi noterar att inga di-
rektiv eller önskemål från kommunstyrelsen formellt har lämnats inför dagen.

· Inför budgetdialogen tar kommunledningskontoret fram underlag som innehåller om-
världsanalyser, skatteprognoser, förändringar i fördelningssystem och statsbidrag
mm. De fångar även upp signaler i nämndernas årsrapporter samt i informella dis-
kussioner med förvaltningsledningarna. Vi gör bedömningen att denna del av proces-
sen kan förtydligas och formaliseras i större utsträckning.

· Då kommunstyrelsen och nämnderna tar fram en budget för kommande år tar samt-
liga sin utgångspunkt i föregående års budget och inte i faktiskt utfall. Det finns risk
för att detta kan leda till orealistiska budgetar i de fall utfall avviker kraftigt mot bud-
get. Indirekt tas hänsyn till utfallet, men för att öka förståelsen borde en bättre dialog
mellan fullmäktige och nämnderna komma till stånd där nämnder och förvaltningar får
en bättre återkoppling i budgetarbetet.

· En förbättrad dialog och återkommande möten mellan nämndernas politiska företrä-
dare för att diskutera verksamhetsmål och prioriteringar har framförts som ett önske-
mål.

· Vi noterar att effektiviseringsmöjligheter och föreslagna åtgärder dokumenteras i vari-
erande grad och att konsekvensbeskrivningar sällan upprättas. Vi bedömer att detta
bör förbättras för att ge en bättre förankring hos nämnder och förvaltningar vilket i sin
tur leder till förbättrade förutsättningar att få önskade effekter av åtgärderna.

· En reflektion som vi gör är att budgetarbetet formellt startar relativt sent i Kalmar
kommun. Budgeten berör samtliga nämnder, och vår granskning tyder på ett behov
av ökad transparens till nämnder och förvaltningar. Om kommunstyrelsen i ett tidigare
läge gav planeringsförutsättningar och direktiv utifrån politiska mål och visioner kunde
detta vara vägledande i nämndernas arbete med sina budgetar.
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Budgetarbete på nämndsnivå

Samtliga nämnder som är berörda av granskningen har formella och väl dokumenterade pro-
cesser, riktlinjer, system och tidplaner. Kommunikation och information har inte noterats som
ett problem. Processen är i stort sett densamma i nämnderna med diskussioner och möten
som påbörjas innan budget beslutas i fullmäktige. Vi har i korthet gjort följande iakttagelser:

· Hos vissa nämnder behandlas inte äskanden formellt med beslut i nämnden. Vår
uppfattning är att äskanden bör behandlas av och beslutas om av nämnden.

· Kopplingen mellan nämndernas årsrapporter och det budgetunderlag som tas fram till
budgetdialogen är inte helt tydlig. Det är tjänstemän på kommunledningskontoret som
tar fram detta underlag och som då gör bedömningen av vad som ska tas upp. Vi
ställer oss tveksamma till denna ordning då det borde vara nämnden som tar detta
beslut vilket också stärker vår bild av att formalisera arbetet med budgetäskande/un-
derlag.

· Granskningen visar på ett varierande inslag av möjlighet för nämndernas olika en-
heter att påverka sin budget. I vissa fall upplevs åtgärder som realistiska och att de
arbetats fram av enheterna och i andra fall framförs kritik mot vissa brister i systemet
för resursfördelningen och att det är en process som sker ”uppifrån och ner”.

· Vi noterar att det råder konsensus i sättet att arbeta fram och besluta in budget inom
socialnämnden och inom barn- och ungdomsnämnden. Däremot får vi inte samma
uppfattning i omsorgsnämnden där vi upplever en oenighet i sättet att arbeta, i vilken
information som kan eller bör lämnas samt i detaljeringsgraden i internbudget.

Ekonomisk uppföljning

Bedömningen är att Kalmar kommun, med nuvarande ekonomisystem och analysverktyg har
goda förutsättningar att följa upp och kontrollera verksamheternas ekonomiska utfall. Uppfölj-
ning av utfall och avvikelser sker främst från nämnderna och kompletteras med uppföljning
av mer informell karaktär från kommunens budgetchef. Vid en situation med avvikelse från
fastlagd budget rapporteras nämndens utfall till kommunstyrelsen med tätare intervaller.
Dessa rutiner bedömer vi ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige möjlighet till en fre-
kvent uppföljning, möjlighet att agera samt möjlighet att ställa krav på åtgärder.

På förvaltningarna sker en månadsvis rapportering och genomgång av periodens utfall. Tid-
planer har kommunicerats med berörda inom förvaltningarna. Till de enheter som visar un-
derskott i förhållande till budgeten tillsätts mer stöd. Vi bedömer att detta arbetssätt skapar
möjlighet att snabbt identifiera avvikelser och initiera åtgärder. En viss kritik har framförts hos
omsorgsförvaltningen där vissa enheter efterfrågar mer stöd och en ökad förståelse för verk-
samheten. Därtill framkommer att alla inte känner sig trygga med de olika uppföljningssyste-
men som används.

Rapportering till nämnderna sker regelbundet. Till socialnämnden lämnas månadsvisa eko-
nomirapporter per verksamhetsområde. Hos omsorgsnämnden redovisar förvaltningschef
och chef för ekonomienheten utfall per verksamhetsområde vid varje sammanträde. Redo-
visningen är på en övergripande nivå där enheternas resultat inte framgår. Detta rapporteras
muntligen. För att öka transparensen gör vi bedömningen att denna rapportering kan förbätt-
ras genom enhetsvisa och dokumenterade uppföljningar. Barn- och ungdomsnämnden erhål-
ler en rapportering per enhet tre gånger per år.

Växjö 2016-11-17
Kristina Lindstedt, EY
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1. Inledning

1.1. Bakgrund
Budgetprocessen är navet i kommunens styrning och resursfördelning till verksamheterna. En
väl fungerande budgetprocess och budgetföljsamhet stärker kommunens förutsättningar för
att uppnå god ekonomisk hushållning.

Med syfte att minska kostnader har Kalmar kommuns budget de senaste åren haft inslag av
generella besparingskrav. Generella besparingskrav är många gånger en mindre gynnsam
besparingsmetod eftersom den inte bygger på fakta om olika verksamheters möjlighet att
minska kostnader.

För att kunna följa och värdera de åtgärder som kommunen vidtar för att hantera den kom-
mande ekonomiska situationen har revisorerna initierat en granskning som belyser beslut och
åtgärder från politisk nivå till tjänstemannanivå och verksamhetsnivå. Granskningens övergri-
pande inriktning är att bedöma om strategier, effektiviseringar och åtgärder för att uppnå en
ekonomisk balans och ett effektivt resursutnyttjande är ändamålsenliga och realistiska.

1.2. Syfte och avgränsning
Granskningens övergripande syfte är att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna i
samband med budgetprocessen vidtar tillräckliga åtgärder för att uppnå ekonomisk balans
och ett effektivt resursutnyttjande.

Granskningens övergripande syfte har brutits ned i följande delfrågor:
Ñ Hanteras budgetprocessen utifrån de riktlinjer som finns?

a) Hur är tidsplanen för budgetarbetet?
b) Vilka organ/parter medverkar i budgetprocessen?
c) Vad ligger till grund för resursfördelningen till kommunstyrelse och nämnder?

Ñ Sker beredningen så att budgeten och eventuella besparingskrav blir tillfredsställande
förankrad hos nämnderna?

Ñ Har kommunstyrelsen och nämnderna gjort någon kartläggning av effektiviseringsmöj-
ligheter? Exempelvis genom jämförelser med andra kommuner?

Ñ Har styrelsen och nämnder vidtagit åtgärder för att följa upp ekonomin på ett sätt som
snabbt identifierar avvikelser och initierar åtgärder?

Ñ Görs uppföljning av och rapportering till nämnder på ett ändamålsenligt sätt?

Ñ Har kommunen planerat en uppföljningsprocess som säkerställer åtagandets reali-
sering?

Ñ Finns det på verksamhetsnivå realistiska planer för att nå målen?

1.3. Ansvariga nämnder
Granskningen omfattar kommunstyrelsen, socialnämnden, omsorgsnämnden, barn- och ung-
domsnämnden.
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1.4. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser,
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och förarbeten eller
interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar
praxis eller erkänd teoribildning.

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:

Ñ Kommunallagen
Ñ Kommunfullmäktiges beslut, mål och riktlinjer för budgetprocessen

I vår bedömning av ändamålsenligheten i budgetprocessen ligger att berörda parter/organ kan
delta på ett samordnat sätt, att den tidsperiod som finns till förfogande kan anses ge utrymme
för överväganden och förankring och att det ekonomiska underlag som behövs hinner bearbe-
tas och kvalitetssäkras.

1.5. Metod
Granskningen har skett i form av genomgång av relevanta styrdokument och intervjuer
med förtroendevalda och chefstjänstemän. Dokumentstudierna har inbegripit kommunens
budget och verksamhetsplan, övergripande policydokument, fastställda rutiner och riktlin-
jer för budgetprocessen. I bilaga 1 framgår vilka specifika dokument som har granskats
och vilka som har intervjuats.
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2. Budget och besparingskrav
Följande avsnitt innehåller beskrivningar och iakttagelser från dokument och gjorda intervjuer
för respektive nämnd som ingår i granskningen. Därefter följer en bedömning.

Inledningsvis väljer vi att beskriva kommunens budgetprocess på ett övergripande plan.
Kommunens styrmodell omfattar planering och uppföljning av såväl verksamhetsmål som
rent finansiella mål. Då granskningen har sin huvudsakliga inriktning på den finansiella delen
i budgetarbetet kommer vi i det följande att bryta ut dessa delar ur styrmodellen.

2.1. Kalmar kommun – övergripande
I kommunens verksamhetshandbok finns kommunens styrmodell som beskriver planerings-
och uppföljningsprocessen samt roller och ansvar i styrmodellen. Processen beskrivs på ett
övergripande plan som sedan bryts ned i en processkarta. I styrmodellen beskrivs också in-
nehåll och inbördes förhållande mellan processens huvuddokument verksamhetsplan med
budget för kommunfullmäktige och nämnd/bolag, årsrapport för nämnd/bolag samt årsredo-
visning för fullmäktige. Kopplat till processbeskrivningen finns ett antal mer detaljerade doku-
ment såsom tidplaner, anvisningar för budgetuppföljning, budgetunderlag och ekonomisk
planering.

Budgetprocessen finns även beskriven i kommunens årliga budgetdokument.

Kommunen tillämpar en resursfördelningsmodell som bygger på befolkningsförändringar i
olika åldersgrupper. Detta innebär att budgetramarna för vissa nämnder är rörliga och räknas
utifrån antal invånare i respektive åldersgrupp. Den senaste befolkningsprognosen ligger till
grund för budgetramarna. Denna beskrivning finns återgiven i budget för 2017. Principerna
för kommunens fördelning av resurser i övrigt, det vill säga vad resursfördelningen mellan
nämnderna vilar på, finns inte beskrivet i något dokument. Det finns inte heller beskrivet vilka
komponenter som ligger till grund för beräkningar. Den föreslagna fördelningen framgår i den
årliga budgeten som visar förra årets budget och vilka justeringar, kompensationer för volym-
och kostnadsökningar, besparingar, åtgärder mm, som görs för att fastställa årets budgetra-
mar.

En startpunkt för den formella budgetprocessen är den gemensamma budgetdagen i april.
Dessförinnan har kommunen lämnat sin årsredovisning och nämnder och styrelse avlämnat
sina årsrapporter med föregående års utfall och kommentarer. Denna information är en viktig
input i budgetarbetet. Viktig information och underlag till budgeten erhålls också från nämn-
dernas ordförande via deras engagemang i kommunstyrelsen, fullmäktigegrupper och ordfö-
randegruppen. I dessa grupper diskuteras aktuella frågor som också får bäring på budgetar-
betet.

I Kalmar kommun är förvaltningscheferna underställda kommundirektören. Vid våra intervjuer
framkommer en inte helt enhetlig bild av gruppens funktion och ansvar. Intentionen är att ar-
beta mer kommunövergripande, men att kommundirektören numera är förvaltningschefernas
formella chef har inte lett till någon skillnad i det praktiska arbetet. Viljan att samordna kom-
munens verksamheter framkommer även i intervjuerna, emedan det också framkommer att
gruppens faktiska och praktiska funktion är mindre tydlig och att ”stuprörstänkanden” fortfa-
rande finns kvar. Det framförs att detta är en rådgivande diskussionsgrupp till kommundirek-
tören, för förankring av beslut och beredningsorgan, men inget beslutsorgan. Förvaltnings-
chefsgruppen är inte delaktig i fördelning av den totala budgeten, men kommer med förslag
på möjliga effektiviseringar och för att undersöka vidare om det finns möjlighet till effektivise-
ringar.
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Respektive nämnds internbudget antas av nämnden efter fullmäktiges beslut, senast den 1
november. Vi behandlar nämndernas hantering budget i särskilda avsnitt nedan.

Budgetprocessen

Budgetdagen

Budgetdagen (även benämnd budgetdialogen) är en dag där kommunledningen får tillfälle att
informera om förutsättningar för kommande år och inhämta information och underlag från
nämnderna inför kommande budgetarbete. De som deltar vid denna dag är kommunstyrel-
sens arbetsutskott, och under 2016 även personer för de partier som inte är representerade i
arbetsutskottet. Till dagen bjuds förvaltningschefer in och tillsammans med sitt presidium be-
stämmer de om presidet skall delta.

Inför dagen upprättas en agenda som sänds till förvaltningschefer. Därtill har kommunled-
ningen skickat ut en mall till alla nämnder för att få en enhetlig struktur på den information
som ska lämnas. Av mallen för presentation framgår utgångspunkterna för dagen, vilka som
deltar, hur lång tid som finns till förfogande samt att den information som lämnas i första
hand ska avse verksamheten, och inte ha tyngdpunkt på ekonomi. Innehållet i presentat-
ionen ska bland annat visa vad som är aktuellt, nedbrutna mål, verksamhetens utmaningar
och eventuella förslag på mål på fullmäktigenivå. En gemensam mall för presentationen har
upprättats.

Agendan och mallen upprättas av tjänstemän från kommunledningskontoret. Det har inte gått
ut några direktiv eller frågor från kommunstyrelsen om vilken information som ska samlas in.
Vid intervjuer framkommer att man har olika uppfattningar om vilka direktiv som gått ut till för-
valtningscheferna, men det verkar klart att underlagen från nämnder och deras förvaltningar
varit mer beskrivande och inte konkretiserade i bedömda ekonomiska konsekvenser. Oppo-
sitionen är starkt kritiskt till detta, emedan majoriteten hävdar att det går att få uppgifterna
från ekonomerna.

Underlag till budgetdagen får politikerna från kommunledningskontorets ekonomer som sam-
manställer information kring skatteprognoser, bedömningar kring volymökningar, föränd-
ringar i verksamheten mm. Dokumentet benämns ”Budgetunderlag 2017-2019”. Av doku-
mentet framgår principerna för budgetmodellen och vad som är styrande i budgetarbetet
såsom god ekonomisk hushållning och system för kommunalekonomisk utjämning. Därtill in-
nehåller dokumentet en omvärldsanalys och en beskrivning av system för kommunalekono-
misk utjämning och LSS-kostnader. Utifrån dessa faktorer beräknas sedan budget för kom-
mande år. Utgångspunkten är föregående års budget och ekonomiska planering som uppda-
teras efter bedömda faktorer. Att utgå ifrån föregående års budget görs delvis för att det är
tekniskt enklare att göra beräkningar utifrån tidigare anslag, men bedöms också vara en
lämplig utgångspunkt då tidigare års faktiska utfall i och med justeringar får en direkt påver-
kan på budgeten.

Budgetunderlaget innehåller även en sammanställning av nämndernas inspel till budgetpro-
cessen, varav de flesta anges med en bedömd kostnad. Denna information samlas in lö-
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pande och fångas även upp i årsrapporter. Någon formell äskandeprocess finns inte. Slutli-
gen summeras de beloppssatta äskanden i den årliga driftsbudgeten. Summeringen över-
ensstämmer inte med de beloppssatta behov som nämnden uppgett då dessa ses som all-
männa inspel för att ge en bild av behoven och inga skarpa äskanden.

Budgetberedning

Efter budgetdagarna har majoriteten och oppositionen separata budgetberedningar. Majorite-
ten träffar ordförandegrupperna och har en plan för vilka de vill träffa. Ekonomer från kom-
munledningskontoret deltar alltid och i fall frågor rör personal och organisation kopplas även
fackliga organisationer in. Oppositionen träffas vid särskilda möte och har även de möjlighet
att träffa ekonomerna, vilket enligt intervjuerna inte är vanligt. Såväl majoritetens som oppo-
sitionens möten har kallelse och dagordning, men är till sin natur informella utan protokoll.

Majoriteten bereder ett förslag på budget. Oppositionen lägger inte fram ett eget budgetför-
slag, utan tar ställning till det förslag som majoriteten presenterar. Oppositionen upplever att
det är svårt att ta ställning till detta förslag och göra en budgetreservation på den korta tid
som de har från att budget presenteras till att besluta fattas. Majoriteten å sin sida hävdar att
oppositionen har samma tid på sig att arbeta fram ett eget budgetförslag.

Utgångspunkten för budgeten är föregående års verksamhetsplan med budget för kom-
mande år samt ekonomiska planering för de två efterföljande åren. Denna uppdateras sedan
efter demografiska förändringar, utveckling av skatteunderlag, bedömda volym- och kost-
nadsökningar samt övriga kända förutsättningar. Fördelning sker efter regelverk, behov och
politiska prioriteringar.  De politiska prioriteringarna uppges vara tydliga där nämnder och för-
valtningar även har stöd i att den ekonomiska planeringen alltid omfattar tre år.

Kalmar kommun arbetar med generella besparingskrav vilka benämns ”Stabil ekonomi” i
budget för 2017. Kommunfullmäktige har beslutat om ett generellt besparingskrav på 1 % för
alla nämnder, med undantag av omsorgsnämnden som i ramjusteringen undantogs från
detta krav. Dessförinnan uppges majoriteten tillsammans med ordförandegruppen ha disku-
terat möjligheter och konsekvenser att genomföra dessa besparingar där även vissa förslag
till besparingar framkommit.

Effektiviseringsmöjligheter har dokumenterats i varierande grad och konsekvensbeskriv-
ningar upprättas sällan. Som exempel kan nämnas rätt till heltid vara ett beslut som ska han-
teras inom nuvarande ramar. Effekten av koncentrerad administration har utretts avseende
hur mycket besparingspotential som kan föreligga, men har inte åsatts någon prislapp. Detta
sker nu succesivt och uppges per automatik leda till besparingar inom det generella bespa-
ringskravet.

Nämnden anses vara den som är bäst på att prioritera i sin verksamhet och i kommunstyrel-
sens budgetförslag finns därför inga förslag på hur besparingar görs. Givetvis ska de förhålla
sig till givna ramar och uppdrag samt beslutade prioriteringar.

När det sammantagna budgetförslaget ska tas fram och fördelas är inte nämnder och förvalt-
ningar delaktiga. Nämndernas förutsättningar bedöms ha fångats upp i ett tidigare skede.
Fördelningen har således inte förankrats hos nämnderna först, vilket inte vid våra intervjuer
uppfattats som ett problem utan snarare att budgeten är ett faktum att förhålla sig till.
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Information om majoritetens budgetförslag

Under maj månad informeras de fackliga organisationerna enligt MBL och därefter håller ma-
joriteten presskonferens och oppositionen informeras.

Beslut i kommunstyrelsen

Efter slutligt beredande i kommunstyrelsens arbetsutskott fattar kommunstyrelsen beslut om
förslag till budget. Detta sker under juni månad.

Beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fattar beslut om budget och ramfördelning i juni.

I förekommande fall tas en tilläggsbudget under november/december. Detta är ingen formali-
serad process utan ses endast som en uppdatering av tidigare budget. Som exempel kan
nämnas tillägg utifrån särskilda satsningar som bygger på prognoser på ett ekonomiskt bra
utfall för kommunen.

2.2. Socialnämnden
Socialnämnden har fastställt en årscykel för nämndens verksamhetsplanering och uppfölj-
ning. Denna finns att tillgå i socialförvaltningens verksamhetshandbok. Därtill finns en tidplan
som är väl kommunicerad med samtliga berörda inom förvaltningen.

Förvaltningen upplever att de har god kunskap om kommunens styrmodell och de centralt
beslutade tidplanerna. Förvaltningsekonomen deltar i kommunens ekonomigrupp där tidplan
och eventuella förändringar diskuteras. I denna kommunövergripande förvaltningsgrupp för-
söker man också likforma ekonomistyrningen i kommunen, exempelvis genom att likforma
verksamhetsplaner och ser även över budgetprocessen för de olika nämnderna.

Under juni månad fastställer kommunfullmäktige budget för kommande år. Detta föregås av
ovanstående informationsmöten och budgetberedning. Även inom socialnämnden diskuteras
kommande års budget vid ett flertal tillfällen innan den kommunala budgeten är fastställd.
Som exempel kan nämnas enhetschefsträffar som sker fem gånger per år.

Budgetarbetet i praktiken

Budgetprocessen inleds redan i februari i samband med färdigställande av årsrapporten. I ett
avsnitt i årsrapporten, framtidsavsnittet, beskrivs verksamhets- och volymförändringar vilket
sedan ligger till grund för kommande verksamhetsplanering. Enhetschefer och verksamhets-
chefer är involverade i arbete med att ta fram detta material. Beskrivningen av framtiden är
verbal och kompletteras med beräknade kostnadsökningar till följd av ökningar inom LSS-
verksamheten. Detta ska ses som ett äskande inför kommande års budget. Nämnden är inte
inblandad i äskandet mot kommunstyrelsen. Detta görs av tjänstemän och nämnden förutsät-
ter att de är i linje med beslutade mål och prioriteringar. Ordföranden får information om vad
om har äskats i samband med mötet med beredning/ordförandegruppen.

Nämndens budgetarbete påbörjas således före det att kommunens slutliga budgetfördelning
är gjord. Förutsättningarna är till stora delar redan kända då kommunens verksamhetsplan
för kommande år även omfattar en plan för de två påföljande åren. Sparbetingen är också
kända sedan tidigare.
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Ett viktigt styrinstrument för socialnämnden är Kostnad per brukare. Måttet, som beräknas
efter en standardiserad metod, bedöms var ett bra mått där varje individs insats kartläggs
och där varje insats kopplas ihop med det ekonomiska utfallet. På detta sätt får varje insats
ett pris som sedan kan jämföras mellan enheter och mellan kommuner. I april presenteras
Kostnad per brukare för enhetschefer som diskuterar detta och upprättar en handlingsplan
med KPB som grund. I analysen som görs med ekonomer tillsammans med enhetscheferna
ges signaler kring vad som verksamheten kan åtgärda, exempelvis där Kalmar ligger högt i
jämförelse med andra kommuner och var det finns utrymme för besparingar.

Efter att fullmäktige har fattat beslut om budget sker en ramfördelning mellan nämndens
verksamhetsområden. Enheterna åläggs inga generella besparingskrav utan en bedömning
görs av vad respektive enhet har för möjlighet att genomföra besparingar. I diskussioner
kring ramfördelningar deltar verksamhetschef, ekonom och enhetschef.

Fördelning av budget, beslut och kommunikation

Den totala driftbudgetramen tilldelas nämnden från kommunfullmäktige. Vid intervjuerna
framkommer synpunkter på att hur resursfördelning mellan nämnderna görs inte är helt tyd-
lig. Förvaltningen har inte klart för sig varför vissa äskande bifalls, och vad de bygger fördel-
ningen på. En uppfattning som framkommer är att det inte alltid känns förankrat i verklig-
heten och att det saknas konsekvensanalyser över alla beslut som tas. Denna bild förstärks i
nämndens budget för 2016 som på flera ställen tar upp osäkerheten i att föreslagna bespa-
ringar kommer att ge beräknad effekt.

Täckning för volymökning inom funktionshinderomsorgen ges efter faktisk ökning och enhet-
erna får budgetmedel när den faktiska ökningen sker. Så har även varit fallet tidigare, med
den skillnaden att budgeten nu ligger centralt hos kommunen och inte som tidigare centralt
hos socialnämnden.

Utifrån givna budgetramar som erhållits från fullmäktige, upplevs de prioriteringar och förslag
till effektiviseringar som beslutas av i socialnämnden som realistiska och tillräckligt detalje-
rade. De har huvudsakligen arbetats fram från förvaltningen och kommer inte från nämnden.
I något fall uppges man fattat beslut som inte går att realisera på grund av att man har stött
på hinder som de inte räknat med, exempelvis juridiska faktorer, men detta uppges vara un-
dantag.

Nämnden kommer in i budgetprocessen efter det att fullmäktige har beslutat om kommunens
sammantagna budget. Från och med augusti till november diskuteras internbudgeten på
varje nämndssammanträde. Vid novembersammanträdet presenteras ett slutligt förslag som
sedan fastställs i december. Ordförande upplever att det är konsensus i fördelning av bud-
get. Resursfördelningen som sker från kommunstyrelsen och som ligger till grund för ramför-
delning mellan nämnderna upplever ordförande som transparant och tydligt. Denna uppfatt-
ning delas som nämnts ovan inte av samtliga intervjuade.

En svårighet som tas upp vid våra intervjuer de snabba förändringar som idag sker i omvärl-
den. Det kan även komma sen information eller förändrade förutsättningar från centrala orga-
nisationer som SKL. För att kunna göra erforderliga förändringar i budget och att fatta beslut
framkommer ett behov av att snabbare skaffa fram information och att ha en bättre flexibilitet
och framförhållning i möten mm.
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2.3. Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens budgetprocess följer i stort sett socialnämndens process. Förvaltningens
arbete med budgeten påbörjas innan kommunfullmäktige fattat beslut om budget. Även om-
sorgsförvaltningen upplever att de har tillräckligt med information för att starta arbetet. Förut-
sättningarna är kända, mycket till följd av att det föreligger en treårsplan. Därtill kommer att
nämndens ordförande är med i kommunens ordförandegrupp och i fullmäktigegruppen och
därigenom får information om förutsättningar, förändringar och politiska prioriteringar.

Kalmar kommuns resursfördelningssystem bygger som nämnts ovan på befolkningsföränd-
ringar i olika åldersgrupper. Nyckeltal hämtas från kommun- och landstingsdatabasen
Kolada. Detta ger effekten att budgetramarna för omsorgsnämnden baseras på volym och
rörliga faktorer. Omsorgsnämndens eget system för fördelning av resurser utgår ifrån bedömt
behov av timmar och är ett rörligt system. Bedömning av timmar utgår ifrån det de vid budge-
tens upprättade faktiskt beviljade hemtjänsttimmarna och för enheter med särskilda boenden
utifrån en fast kostnad per plats och antal platser med, vid behov, möjlighet till förstärkning
för extra vårdtyngd.  Beräkningen av resursbehov inom hemtjänsten görs efter en schabloni-
serad månadslön varför vissa avvikelser naturligt uppkommer.

Inför den budgetdialog som sker i april och som beskrivits ovan har förvaltningens tjänste-
män kommunicerat behov av resurser till kommunledningskontoret, dels genom framtidsav-
snittet och dels via andra kontakter med tjänstemän. I vissa fall begär kommunledningen in
kompletteringar från förvaltningen. Innan budgetdialogen stämmer förvaltningschefen av för-
slag på resursbehov med nämndens ordförande som sedan är med vid budgetdialogen. Poli-
tiska prioriteringar uppges vara tydliga och man har enats om mål för verksamheten.  Vid
våra intervjuer framkommer att det finns viss kritik från oppositionen att nämndens roll mot
förvaltningen kan förstärkas och att diskussioner kring mål och prioriteringar kan bli bättre.
Här håller inte majoriteten med, de lämnar information i den mån det är möjligt.

Budgetarbetet i praktiken

Det praktiska arbetet med planering inför kommande år börjar redan i årsrapporten med
framtidsavsnittet. Principerna för fördelning av resurserna är sedan tidigare fastställda och är
det som styr. Tidigare perioders utfall för varje enskild enhet är inte ett underlag i själva bud-
getarbetet. I de fall enheter har svårigheter med budgetföljsamheten får de enligt förvaltning-
ens centrala ekonomer stöd så att de kan hålla sig inom givna budgetramar.

Efter att kommunstyrelsens majoritet har presenterat sitt förslag i maj påbörjar tjänstemän på
omsorgsförvaltningen sitt arbete med att ta fram en internbudget i enlighet med resursfördel-
ningssystemet. Förvaltningen har ett uppstartsmöte där ledningsgruppen och förvaltningens
centrala ekonomer deltar. Detta möte har föregåtts av möten med enhetschefer som då har
en möjlighet att framföra synpunkter. De har dock ingen möjlighet att påverka budgetens to-
tala storlek då det är volymer och resursfördelningsprinciper som styr. Inom given budgetram
lägger enhetscheferna sin budget och planerar sin verksamhet. Vid några intervjuer fram-
kommer att vissa enhetschefer upplever att deras möjlighet till påverkan i princip är obefint-
lig. De ställs inför faktum, oavsett vilka behov av exempelvis utbildning som finns. Förvalt-
ningens ekonomer framhåller att då tre enhetschefer nu sitter i ledningsgruppen har påver-
kansmöjligheterna ökat och med lite framförhållning kan de också påverka principerna för
fördelning av resurser.

Vissa enhetschefer framför även kritik mot brister i fördelningen såsom att ingen ersättning
erhålls för tid att förflytta sig mellan omsorgstagare, att ersättning för så kallad dubbelbeman-
ning behöver ses över och att den schablonberäknade lönekostnaden försvårar för enhets-
cheferna. Ytterligare oklarhet som framförs är att den procentuella buffert som läggs in i be-
räkningar varierar mellan enheter och att det inte klart framgår vad som påverkar denna. Vid
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vår faktakontroll framförs av förvaltningen att kostnader för dubbelbemanning nu ersatts fullt
ut och att enheterna i övrigt ersätts med en högre schablonkostnad per timme än den fak-
tiska. På detta sätt menar man att enheterna ersätts för tid utöver faktiska hemtjänsttimmar.
Den procentuella buffert har enhetscheferna själva beslutat om och lagt in.

Omsorgsförvaltningen använder ett planeringsverktyg som kallas bemanningsbalansen. Be-
manningsbalansen är enligt uppgift frivillig för enhetscheferna att använda. Denna excelmall
utgår ifrån schemalagd tid och kan utgöra ett stöd till enhetscheferna i planering av sin verk-
samhet. Vid vissa intervjuer har framkommit kritik mot att denna mall inte är optimal, dels på
grund av den schablonberäknade månadslönen och dels på grund av att den inte av alla
känns fullt ut tillförlitlig.

Fördelning av budget, beslut och kommunikation

För att inte påverka grunderna i resursfördelningen försöker nämnden undvika riktade bespa-
ringskrav i verksamheten som rör den operativa verksamheten. Detta har förkommit tidigare
såsom förändringar i träffpunktsverksamheten. Besparingskrav läggs på övrig verksamhet,
exempelvis administration. Dessa besparingar har redovisats för och beslutas om av nämn-
den (ON 2015/0043 ”Utredning om den framtida inriktningen och omorganisation för om-
sorgsförvaltningen i Kalmar kommun 2015-2018). Underlaget ger en beskrivning av nuläget,
vilka åtgärder som kan vidtas och hur stora de ekonomiska konsekvenserna beräknas bli. Ut-
över denna utredning har inga övriga förslag dokumenterats. Enhetscheferna har inte fått i
särskilt uppdrag att se över vilka besparingsåtgärder som är möjliga. Budgetarbetet upplevs
från flera håll ske ”uppifrån och ner”, det vill säga budget läggs från centralt håll och fördelas
till enheterna.

Nämndens budget påverkas av åtgärder som beslutas om av kommunfullmäktige.  Vid inter-
vjuer framkommer kritik mot att vissa av dessa beslut tas utan en ordentlig och dokumente-
rad konsekvensanalys.

Förvaltningschefen och nämndens ordförande träffas regelbundet. Vice ordförande deltar
inte alltid vid dessa träffar utan har enligt uppgift uttryckt att han säger till när han behöver
information. Mot detta står uppgifter från oppositionen om att det inte är samma informations-
flöde till oppositionen som till majoriteten. Det sker en genomgång av ekonomi med opposit-
ionen som kvalitativt håller samma mått som majoritetens, men där de upplever att kvantita-
tiva uppgifter inte är desamma.

Tjänstemän vid förvaltningen tar fram en verksamhetsplan vari den ekonomiska budgeten
finns (internbudget). Detaljeringsgraden i denna internbudget uppfattas olika och har hittills
varit på en väldigt övergripande nivå. Vid våra intervjuer framkommer synpunkter på att bud-
geten nu är mindre konkret med ”färre siffror och mer text”. Förvaltningen tittar nu på andra
nämnders internbudget och funderar nu på att öka detaljeringsgraden. Vi har också vid några
av våra intervjuer noterat att den totala budgeten för året inte är känd av alla enhetschefer
vid årets ingång. Det framkommer också önskemål om ett tidigare beslut om budget per en-
het för att kunna få optimala möjligheter att infria det budgetmässiga förutsättningarna.

Vid nämndens möte i november lämnar tjänstemän information kring internbudgeten, men då
presenteras inget färdigt förslag. Den slutliga internbudgeten tas i december, och förslaget
skickas då ut tillsammans med kallelsen till mötet.

2.4. Barn- och ungdomsnämnden
Fördelning av budget till barn- och ungdomsnämnden sker utifrån en rörlig budgetram som
baseras på antalet elever och en elevpeng. Elevpengens storlek är fastställd av fullmäktige
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och baseras på undervisningstid och stadium. Antalet barn är en rörlig faktor men nämnden
upplever att det är bra precision i de bedömningar och prognoser som görs på förvaltningen.
Däremot upplever de att det inte är helt tydligt vad beloppet som fördelas per barn bygger
på, men antar att den troligtvis är baserad på historisk data, det vill säga kommunens budget
bygger på föregående år med tillägg och avdrag för kända förändringar.

Budgetarbetet i praktiken

Årsredovisningen och framtidsavsnittet är startpunkten i budgetprocessen. Vid nämndens
möte i februari föredrar tjänstemän årsredovisning, prognos, förändrade förutsättningar och
planerade budgetäskande. Ett förslag till äskande tas fram av tjänstemännen. Äskandet byg-
ger på en dokumenterad analys över förändringar och effektiviseringsmöjligheter som be-
döms föreligga. I denna analys görs även jämförelse med andra kommuner.  Nämnden får
detta förslag, diskuterar det och återkommer till tjänstemän om de förändringar de anser bör
göras.

Budgetäskandet har föregåtts av att enheterna har informerat om uppskattat elevantal inför
vår- och hösttermin. Detta sker till förvaltningsledningen, men inte till nämnden då detalje-
ringsgraden uppges hade blivit alldeles för stor. Det finns flera kontaktytor och informations-
tillfällen i form av budgetmöten och löpande resursdialoger med kontaktekonomer knutna till
förvaltningens central enhet och rektorerna. Den budgetuppföljning som sker i samband med
bokslutet ger också underlag i planeringsarbetet. Det finns även en arbetsgrupp bestående
av ekonomer och rektorer där ekonomiska frågeställningar och budgetfrågor diskuteras.
Dessa träffas vid behov.

Nämndens ordförande deltar i ordförandegruppen och fullmäktigegruppen och får därmed
information om hur arbetet med budgeten fortskrider. Innan den offentliggörs erhåller majori-
teten förslaget och har då möjlighet att uttrycka sin åsikt och att säkerställa att budgeten är i
linje med vad som diskuterats. Efter presentationen får oppositionen ta del av budgetförsla-
get som sedermera tas i fullmäktige i juni.

Vid våra intervjuer har framkommit att tidplanen kan upplevas som tight med budgetdialogen
i april och beslut om budget i juni. Ett förslag som har diskuterats är att ha flera återkom-
mande möten för att diskutera verksamhetsmål och prioriteringar. Detta skulle öka förståelse
byggas för varandras verksamheter och vilka prioriteringar som måste göras vilket i sin tur
skulle leda till ett effektivare och ett mer förankrat budgetförslag. Kommunfullmäktige beslu-
tar om en budget, vilken innehåller generella besparingsförslag. Det är enligt de intervjuade
bara att förhålla sig till. I vissa fall har de upplevt att det är svårare att få ett beslut om kon-
kreta åtgärder, såsom exempelvis förändringar i reducerade avgifter som skulle ge högre in-
täkter och slippa besparingar, och lättare att fatta beslut om generella krav.

Fördelning av budget, beslut och kommunikation

Efter att fullmäktige har beslutat om budgeten arbetar tjänstemän fram en fördelning av me-
del till de olika enheterna. Det är ett flertal parametrar som påverkar budgeten såsom elev-
peng, lokalpengar, skolskjuts mm. Elevpengen som fördelas till enheterna är separata be-
lopp, därefter indelade i grundbelopp och grundbelopp med särskild beräkningsgrund (socio-
ekonomiska faktorer). Tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd söks separat av varje
enskild rektor och beviljas efter behov. Beslutade tilläggsbelopp ingår i budgetramen. Re-
sursfördelningar till förskolor och grundskolor utgår ifrån principer som barn- och ungdoms-
nämnden fastställt och i detta skede deltar inte rektorerna vilket de uppger inte ha något be-
hov av. Budgetramen för enheterna är rörlig, om barnantalet stiger ökar även tilldelad bud-
get. När fördelningen har gjorts till enheterna framkommer eventuella behov av besparingar
för desamma.
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Kontinuerligt sker diskussioner med nämndens presidium för att förankra de besparingar
som måste göras, vilket ofta resulterar i en minskning av elevpeng. Budgeten bereds sedan
av majoriteten i nämnden. I intervjuerna lyfts funderingar på att hela nämnden skulle vara
med i diskussionerna för att effektivisera processen. Budgetförslaget lämnas efter framförda
förändringar tillbaka till administrationen som färdigställer förslaget och lämnar det till nämn-
den för slutgiltigt beslut.

Den slutliga fördelningen mellan enheterna läggs in i en excelfil som rektorerna upplever
som ett bra stöd. Personalbudgeten finns tillgänglig redan under sommaren och i systemet
Hypergene finns budgeten även på personnivå. Intervjuerna visar att det föreligger en trans-
parens i på vilka grunder fördelningen sker men inte de enskilda orsakerna till att vissa en-
heter tilldelas högre eller lägre resurser än andra. Dessa enskilda faktorer är inget som en-
heterna uppger sig ha behov av att veta. Faktorer för tilldelning av budget meddelas rektor
på andra sätt, exempelvis genom beräkningsunderlag för SALSA.

Besparingar läggs oftast ut med en generell procentsats av elevpengen. Detta görs efter
analys av vad förvaltningen centralt kan spara. Förvaltningen menar att, med gällande re-
sursfördelningssystem som tar hänsyn till olika socioekonomiska förhållanden, barn med sär-
skilda behov etc gör den generella procentsatsen att det ändå läggs besparingar utifrån en-
hetens särskilda förutsättningar. I vissa fall sker riktade besparingar för särskilda åtgärder.
Som exempel kan nämnas en reducering av strategiska medel, då besparingskrav istället för
att generellt fördelas ut, lades på den central nivå. Det har förekommit att enheterna har dis-
kuterat och fört fram förslag på vilka besparingskrav som skulle kunna vidtas, men att de
upplever att dessa förslag inte alltid får genomslag.

När budgetramen har fördelats per enhet inom förvaltningen är det rektor som fördelar sin
egen budget. Rektorerna styr sin egen budget och beslut om hur och var eventuella bespa-
ringar ska ske överlåts därmed till respektive rektor. Budgeten ska inom tre veckor tas upp i
lokal samverkansgrupp och av vissa enheter lämnas information även till föräldraråd. Därutö-
ver sker information till enheternas personal på bland annat arbetsplatsträffar.

2.5. Bedömning
Kalmar kommun bedöms ha en väl utvecklad och inarbetad budgetprocess, såväl centralt
som i granskade nämnder. Bedömningen grundar vi på att det finns en tydlig styrmodell och
tydliga styrdokument. Rutiner, tidplaner och anvisningar finns samlade i kommunens verk-
samhetshandbok. Beskrivningen av kommunens budgetprocess kompletteras även med in-
formation i den årliga budgeten.

Kommunens resursfördelningsmodell, principerna för fördelning av kommunens resurser
mellan nämnder eller vilka komponenter som denna vilar på finns inte beskrivet i något doku-
ment. För att öka tydligheten i budgetarbetet och transparensen borde kommunens fördel-
ningsprinciper nedtecknas tydligare. Våra intervjuer med företrädare från förvaltningarna
stödjer denna bedömning.

Det faktum att förvaltningscheferna är underställda kommundirektören bör kunna ge bra för-
utsättningar för effektiviseringsmöjligheter som är kommunövergripande.  Vi gör bedöm-
ningen att kommunen inte utnyttjar processen med effektiviseringsförslag och förvaltnings-
chefsgruppens arbete fullt ut. Detta grundar vi på att det då skulle vara högst osannolikt att
alla nämnder, med årets undantag hos omsorgsnämnden, får samma procentuella bespa-
ring. Våra erfarenheter från besparingsarbete är att generella och ospecificerade s.k. ”ost-
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hyvlar” i lägre utsträckning är förankrade och därmed riskerar att få sämre och mindre be-
ständiga effekter. Hos vissa nämnder kan det dessutom finnas en större potential till bespa-
ringar som kommunen kan gå miste om.

Startpunkten i den formella budgetprocessen är budgetdagen. Kommunledningen får genom
denna dag goda förutsättningar för att skaffa underlag till kommande budgetarbete. Förut-
sättningarna förstärks av en bra struktur och att agenda och mallar skickas ut i förväg. På
detta sätt tillser ledningen att adekvat information erhålls. Vi noterar att det är tjänstemän
som styr upplägget för budgetdagen och att inga direktiv eller önskemål från kommunstyrel-
sen har lämnats. Det råder olika uppfattningar om vilka direktiv som har gått ut i samband
med budgetdagen. Oenigheten gäller var tyngdpunkten ska ligga. Utgångspunkten sägs vara
verksamheten, vilket vi bedömer vara en naturlig grund. Vi har svårt att förstå orsaken till att
uttryckligen inte ha tyngdpunkt på ekonomin, då det är en förutsättning för verksamheten.
Därtill ska noteras att kommunen själva har beslutat att ekonomi i balans är av överordnad
betydelse.

Inför budgetdialogen tar kommunledningskontoret fram underlag som innehåller omvärldsa-
nalyser, skatteprognoser, förändringar i fördelningssystem och statsbidrag mm. De fångar
även upp signaler i nämndernas årsrapporter samt i informella diskussioner med förvalt-
ningsledningarna. Vi gör bedömningen att denna del av processen kan förtydligas och forma-
liseras i större utsträckning.

Då kommunstyrelsen och nämnderna tar fram en budget för kommande år tar samtliga sin
utgångspunkt i föregående års budget och inte i faktiskt utfall. Det finns risk för att detta kan
leda till orealistiska budgetar i de fall utfall avviker kraftigt mot budget. Vi har förståelse för att
det i praktiken är ett enklare sätt att arbeta fram budgeten, och att hänsyn till utfall tas i och
med de justeringar som görs för kända och bedömda faktorer. I våra intervjuer noterar vi
dock att fokus på föregående års budget är stort och att det i några fall upplevs som en tvek-
sam utgångspunkt. Indirekt tas hänsyn till utfallet, men för att öka förståelsen för detta borde
en bättre dialog mellan fullmäktige och nämnderna komma till stånd där nämnder och förvalt-
ningar får en bättre återkoppling i budgetarbetet.

En förbättrad dialog och återkommande möten mellan nämndernas politiska företrädare för
att diskutera verksamhetsmål och prioriteringar har framförts som ett önskemål. På detta sätt
skulle en bättre förståelse byggas för varandras verksamheter och vilka prioriteringar som
måste göras. Detta skulle i sin tur leda till ett effektivare och mer förankrat budgetförslag. Vi
ställer oss bakom detta förslag.

Vi noterar en oenighet i kommunstyrelsen kring arbetet med budgeten där företrädare för
majoriteten och företrädare för oppositionen inte är ense om hur budgeten på bästa sätt be-
arbetas.

Vi noterar vidare att effektiviseringsmöjligheter och föreslagna åtgärder dokumenteras i vari-
erande grad och att konsekvensbeskrivningar sällan upprättas, vilket bekräftas i våra inter-
vjuer med förvaltningar. Vi bedömer att detta bör förbättras för att ge en bättre förankring hos
nämnder och förvaltningar vilket i sin tur leder till förbättrade förutsättningar att få önskade
effekter av åtgärderna.

En reflektion som vi gör är att budgetarbetet formellt startar relativt sent i Kalmar kommun.
Detta mot bakgrund av att budgetdagen är i april. Vi noterar att det därefter förekommer in-
formella diskussioner men inte att budgetförslaget återremitteras till nämnderna. Enligt kom-
munallagen ska ärenden till kommunfullmäktige beredas och de som berörs ska ha möjlighet
att uttala sig om förslagen. Budgeten berör samtliga nämnder, och vår granskning tyder på
ett behov av ökad transparens till nämnder och förvaltningar. Detta skulle dessutom kunna
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resultera i en större acceptans och mer förankrade åtgärder. Om kommunstyrelsen i ett tidi-
gare läge gav planeringsförutsättningar och direktiv utifrån politiska mål och visioner kunde
detta dessutom vara vägledande i nämndernas arbete med sina budgetar.

Samtliga nämnder som är berörda av granskningen har formella och väl dokumenterade pro-
cesser, riktlinjer, system och tidplaner. Kommunikation och information har inte noterats som
ett problem. Processen är i stort sett densamma i nämnderna med diskussioner och möten
som påbörjas innan budget beslutas i fullmäktige. Nämnder och förvaltningar upplever att de
har tillräcklig information för att starta upp arbetet dels beroende på att kommunen arbetar
med treårsplaner och dels för att det finns flera forum där information erhålls.

Samtliga nämnder lyfter fram framtidsavsnittet i årsrapporten som ett centralt underlag i bud-
getarbetet. Detta ses också som ett äskande av resurser inför kommande år. Socialnämn-
dens äskande inför kommande år, om än i informell form, görs av tjänstemän och behandlas
inte av nämnden. Ordförande får informationen informellt och nämnden förutsätter att detta
är i linje med beslutade mål och prioriteringar. I övriga nämnder sker en avstämning hos ord-
föranden. Vår uppfattning är att äskanden bör behandlas av och beslutas om av nämnden.
Kopplingen mellan nämndernas årsrapporter och det budgetunderlag som tas fram till bud-
getdialogen är inte helt tydlig. Det är tjänstemän på kommunledningskontoret som tar fram
detta underlag och som då gör bedömningen av vad som ska tas upp. Vi ställer oss tvek-
samma till denna ordning då det borde vara nämnden som tar detta beslut vilket också stär-
ker vår bild av att formalisera arbetet med budget äskande/underlag.

Inom socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden har intervjuerna visat att budget och
planerade åtgärder upplevs som realistiska och att de arbetats fram av enheterna som har
möjlighet att påverka. Inom omsorgsförvaltningen har framkommit synpunkter från vissa en-
hetschefer att deras möjligheter att påverka budgeten är obefintlig och att chefer ställs inför
faktum. Därtill framförs kritik mot vissa brister i systemet för resursfördelningen och att det är
en process som sker ”uppifrån och ner”. Kritiken som lämnas kan få negativa effekter på en-
heternas möjligheter att uppnå de besparingskrav som åläggs dem och vi bedömer att det
föreligger ett behov av en bättre dialog och kommunikation mellan central förvaltning och en-
heterna.

Vi noterar att det råder konsensus i sättet att arbeta fram och besluta om budget inom social-
nämnden och inom barn- och ungdomsnämnden. Däremot får vi inte samma uppfattning i
omsorgsnämnden där vi upplever en oenighet i sättet att arbeta, i vilken information som kan
eller bör lämnas samt i detaljeringsgraden i internbudget. Det faktum att det är diskussioner i
nämnden på vilken nivå internbudgetar mm tas tolkar vi som ett tecken på att transparensen
måste öka.

3. Uppföljning och rapportering

3.1. Kalmar kommun – övergripande
I kommunens verksamhetshandbok finns anvisningar för ekonomi- och verksamhetsuppfölj-
ning. Riktlinjer för hur uppföljning av ekonomi och verksamhet ska ske har antagits av kom-
munfullmäktige genom beslut av verksamhetsplanen. Av anvisningen framgår vilka rapporter
som ska upprättas, tidpunkt för rapportering samt inriktningen på rapporten.

Följande rapporter upprättas:
· Ekonomirapport efter februari
· Budgetuppföljning efter april
· Ekonomirapport efter juni
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· Delårsrapport efter augusti
· Ekonomirapport efter oktober
· Årsredovisning

Ekonomirapporterna till kommunstyrelsen är på en övergripande nivå och beskriver i korthet
hur nämnderna på ett övergripande plan ligger till mot beslutad budget och beslutade åtgär-
der. Budgetuppföljning som sker efter april och i delårsrapporten efter augusti är mer detalje-
rade och redogör för nämndernas verksamhet och ekonomiska utfall samt de åtgärder som
vidtas eller behöver vidtas för att få eller bibehålla en ekonomi i balans.

Uppföljning och hantering av avvikelser hanteras främst inom varje nämnd och styrelse. Det
har inte lämnats något särskilt uppdrag till centrala ekonomienheten att löpande följa och
rapportera eventuella avvikelser. Däremot träffar ekonomienheten förvaltningsekonomerna
varje månad vilket ger ledningen möjlighet att fånga avvikelser. Nämnderna ska signalera till
kommunledningen vid eventuella avvikelser. I dessa fall begärs ytterligare analys och åt-
gärdsförslag.

3.2. Socialnämnden
Uppföljning av ekonomiskt utfall samt av beslutade besparingsåtgärder sker såväl på enhets-
nivå som på nämndsnivå. Tidpunkten och omfattningen på rapporteringen styrs av kraven på
nämndens rapportering till kommunstyrelsen. Förvaltningen har upprättat interna tidplaner
som kommunicerats med chefer inom förvaltningen.

Månadsvis fyller ekonomer i en månadsuppföljningsblankett som sammanställs till aggrege-
rad nivå. Blanketten kräver idag manuellt arbete, men bra stöd finns i redovisningssystemet.
Kommunen kommer att införa systemstöd i Hypergene för den ekonomiska uppföljningen vil-
ket kommer att förbättra och förenkla socialförvaltningens ekonomiska uppföljning. Efter
varje månadsskifte går ekonomer och ekonomiansvarig igenom sammanställningen av utfall
och avvikelser, analyserar och återför information till verksamhetschefer som sedan diskute-
rar detta med sina enhetschefer.

Kvartalsvis träffas personalutvecklare, ekonom, enhetschef och verksamhetschef. För de en-
heter som behöver mer stöd och uppvisar större avvikelser sker detta mer frekvent.

En ekonomirapport lämnas till nämnden månadsvis. Rapportering sker på en övergripande
nivå och visar avvikelse mot fastställd budget med tillhörande kommentarer per verksam-
hetsområde. Uppföljningen sker även av ett antal nyckeltal såsom antal personer, antal fa-
miljer, antal placeringar utifrån budgeterad förväntan. Efter april och augusti upprättas en
mer detaljerad budgetuppföljning i enlighet med centrala riktlinjer. Nämnden upplever att rap-
porteringen är tydlig och på en tillräckligt detaljerad nivå. Det sker även en rapportering hur
de ligger till gentemot generellt besparingskrav. Även denna upplevs som tydlig. Vid varje
möte är avdelningscheferna med och kan förklara och visa på orsaker till eventuella avvikel-
ser och vilka åtgärder som vidtas.

Vid några intervjuer framförs förbättringsmöjligheter i att utveckla indikatorer och analyser för
att få ett mer konkret beslutsunderlag som bygger på verksamhetsstatisk och fakta.

3.3. Omsorgsnämnden
Uppföljning av enheternas ekonomiska utfall sker månadsvis. Detta görs av förvaltningens
ekonomer som är knutna till varje enhet och som samlar in information och sammanställer
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rapporter till förvaltningsledningen. Vid verksamhetsuppföljningar diskuteras ekonomiskt ut-
fall, men det sker ingen formell rapportering från enhetscheferna. Rapportering till förvalt-
ningschef och administrativ chef dokumenteras.

Verksamhetsuppföljningen visar vilka enheter som behöver extra stöd. För de enheter som
uppvisar negativa avvikelser jämfört med budget tillsätts en särskild grupp som arbetar med
dessa enheter. Denna består av ekonom, förvaltningschef, administrativ chef och beman-
ningsspecialist. Ett åtgärdspaket tas fram och gruppen fördelar sedan uppgifter till de som är
rätt att hantera frågorna, exempelvis till personalspecialister gällande bemanningsfrågor. För-
valtningen arbetar även med ”best-practise” där man tar hjälp av de enheter som uppvisar
positiva avvikelser.

Enhetscheferna arbetar inte på likartat sätt med den ekonomiska uppföljningen. Beman-
ningsbalansen används, men har som ovan nämnts inte känts tillförlitlig av alla chefer.
Hypergene används av vissa, men upplevs ibland som svåranalyserad då förändringar i re-
sursbehov även påverkar tidigare perioder. Även ekonomisystemet används i uppföljningen,
men även här upplever vissa en otrygghet. Utöver osäkerheten i systemen framförs av vissa
ett behov av mer verksamhetsnära stöd från centrala ekonomifunktioner och en ökad förstå-
else för och kunskap om enheternas verksamhet. Därtill framförs ett önskemål om högre pro-
aktivitet och en mer uttalad uppföljningsfunktion från centralt håll.

Vid varje nämndssammanträde redovisar förvaltningschefen och chef för ekonomienheten en
ekonomisk rapport. Denna rapport visar utfall per verksamhetsområde med tillhörande kom-
mentarer. Utöver detta redovisas även beviljade hemtjänsttimmar, kostnader för övertid och
för timanställda samt sjuklönekostnader.

Tre gånger per år redovisas i nämnden en ekonomisk rapport inklusive måluppföljning. Den
ekonomiska uppföljningen och prognosen sker per verksamhetsområde tillsammans med
kommenterar till utfallet. Redovisningen är på en aggregerade nivå, där enheternas utfall inte
framgår. I ett beslut från nämnden 2016-02-25 framgår att ekonomisk uppföljning ska ske tre
gånger per år och att redovisningen ska koncentreras till enheter som visar större underskott.
I handlingarna till kallelsen finns inga underlag för dessa enheter, de redovisas muntligen på
mötet.

Nämndens presidium upplever att den ekonomiska uppföljningen fungerar väl och är på rätt
detaljeringsgrad. De får en redovisning av hur utfallet ser ut och vilka åtgärder som har vidta-
gits.

3.4. Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsförvaltningen har en kontinuerlig uppföljning av enheternas utfall. Må-
nadsvis sker en uppföljning där skolsekreterarna registrerar aktuella månadslöner och barn-
antal i en excelfil. Beslutstödsystemet Hypergene används och vissa delar läses med auto-
matik in från redovisningssystemet. Uppgifterna stäms av mot redovisningen och kopplas
även till elevmätningar. Därtill kommer en manuell justering av mindre vanliga poster som ex-
empelvis delade rektorstjänster, gemensam rättning av prov och också av den interkommu-
nala ersättningen. Att det är en manuell justering uppges i sig vara en felkälla.

Med de nuvarande rutinerna för ekonomisk uppföljning bedömer förvaltningsledningen att de
snabbt uppmärksammar avvikelser och vidtar åtgärder. De skräddarsyr team av planeringe-
assistenter, administrativ chef, ekonom och i förekommande fall även förvaltningschefen som
ska hjälpas åt att ta fram åtgärder för att komma tillrätta med underskott. De intervjuade rek-
torerna bekräftar detta och upplever att såväl månadsuppföljning, kvartalsuppföljning som
årsuppföljning fungerar mycket bra. Det finns bra nätverk och förvaltningen har satsat på
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ekonomiutbildning för att stärka rektorerna i sin ekonomiska uppföljning. Även systemstödet
har förbättras, om än att det föreligger förbättringsmöjligheter i de manuella justeringar som
görs. Vid uppkomna underskott kopplas förvaltningsledningen in och enheterna får en snabb
återkoppling och en direkt kontakt med förvaltningschefen. Ett kontrakt upprättas för att åter-
ställa befarade underskott.

Tjänstemän inom förvaltningen har framfört kritik kring användandet av resultatutjämnings-
fonderna där de upplever att de inte får tillgång till sina överskott. Detta motverkar de positiva
effekterna av en långsiktig planering.

Förvaltningsledningen rapporterar till nämnden tre gånger per år. Rapportering visar resultat
och prognos per enhet på en övergripande nivå. Nämnden anser att uppföljningen sker med
tillräckligt hög frekvens och med tillräcklig information. Den håller en hög kvalitet och kommer
i rätt tid för att kunna sätta in åtgärder om så behövs.

3.5. Bedömning
Bedömningen är att Kalmar kommun, med nuvarande ekonomisystem och analysverktyg har
goda förutsättningar att följa upp och kontrollera verksamheternas ekonomiska utfall. Uppfölj-
ning av utfall och avvikelser sker främst från nämnderna och kompletteras med uppföljning
av mer informell karaktär från kommunens budgetchef. Det har inte lämnats något formellt
uppdrag till centrala ekonomienheten att löpande följa och rapportera eventuella avvikelser.

Enligt kommunens rutiner för rapportering av nämndernas verksamhet och ekonomi lämnas
delårsbokslut efter april månad och augusti månad med prognos för året. Efter februari, juni
och oktober lämnas mindre omfattande ekonomirapporter. Vid en situation med avvikelse
från fastlagd budget rapporteras nämndens utfall till kommunstyrelsen med tätare intervaller.
Dessa rutiner bedömer vi ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige möjlighet till en fre-
kvent uppföljning, möjlighet att agera samt möjlighet att ställa krav på åtgärder.

På förvaltningarna sker en månadsvis rapportering och genomgång av periodens utfall. Tid-
planer har kommunicerats med berörda inom förvaltningarna. Analys och återkoppling till en-
heterna sker, återkommande verksamhetsuppföljningar och möten mellan centrala förvalt-
ningen och enheterna förekommer löpande. Till de enheter som visar underskott i förhål-
lande till budgeten tillsätts mer stöd i form av grupper/team bestående av flera kategorier
såsom personalutvecklare, ekonomer och bemanningsspecialister. Vi bedömer att detta ar-
betssätt skapar möjlighet att snabbt identifiera avvikelser och initiera åtgärder. En viss kritik
har framförts hos omsorgsförvaltningen där enheterna efterfrågar mer stöd och en ökad för-
ståelse för verksamheten. Därtill framkommer att alla inte känner sig trygga med de olika
uppföljningssystemen som används.

Rapportering till nämnderna sker regelbundet. Till socialnämnden lämnas månadsvisa eko-
nomirapporter per verksamhetsområde. På nämndens möten deltar avdelningscheferna. Hos
omsorgsnämnden redovisar förvaltningschef och chef för ekonomienheten utfall per verk-
samhetsområde vid varje sammanträde. Redovisningen är på en övergripande nivå där en-
heternas resultat inte framgår. Detta rapporteras muntligen. För att öka transparensen gör vi
bedömningen att denna rapportering kan förbättras genom dokumenterade enhetsvisa upp-
följningar. Barn- och ungdomsnämnden erhåller en rapportering per enhet tre gånger per år.

Gemensamt för nämnderna är att de upplever att den ekonomiska uppföljningen fungerar
väl.
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4. Svar på revisionsfrågor och rekommendationer
Granskningens övergripande syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämn-
derna i samband med budgetprocessen vidtar tillräckliga åtgärder för att uppnå ekonomisk
balans och ett effektivt resursutnyttjande.

Våra sammanfattande bedömningar återfinns i avsnitt 2.5 och i avsnitt 3.5

Revisionsfråga Svar

Hanteras budgetprocessen utifrån de riktlin-
jer som finns?

· Hur är tidsplanen för budgetarbetet?
· Vilka organ/parter medverkar i bud-

getprocessen?
· Vad ligger till grund för resursfördel-

ningen till kommunstyrelse och
nämnder?

Ja.
Processens olika steg och tidsplaner be-
döms kommunicerade med berörda parter,
nämnder, förvaltningschefer, enhetschefer
och ekonomer. Till viss del gör vi bedöm-
ningen att processen startar något sent.
Som grund för resursfördelning ligger före-
gående års budget justerad med kända för-
ändringar i demografi, volym mm.

Sker beredningen så att budgeten och even-
tuella besparingskrav blir tillfredsställande
förankrad hos nämnderna?

Delvis. Vi har mötts av delade uppfattningar
om besparingskravens förankring och det
faktum att kommunen tillämpar generella
besparingskrav. Vår uppfattning är att
denna typ av besparingar tenderar att få
sämre effekt och mindre beständiga effek-
ter.

Har kommunstyrelsen och nämnderna gjort
någon kartläggning av effektiviseringsmöjlig-
heter?

I enstaka fall. Granskningen har visat att det säl-
lan förekommer att verksamheterna på ett struk-
turerat sätt har ombetts lämna förslag på effekti-
viseringsmöjligheter. Därtill framkommer kritik
mot att konsekvensanalyser sällan upprättas.

Har styrelsen och nämnder vidtagit åtgärder
för att följa upp ekonomin på ett sätt som
snabbt identifierar avvikelser och initierar åt-
gärder?

Ja, med viss förbättringspotential hos omsorgs-
förvaltningen där vissa enhetschefer har efter-
frågat ett bättre stöd och proaktivitet i den eko-
nomiska uppföljningen

Görs uppföljning av och rapportering till
nämnder på ett ändamålsenligt sätt?

Delvis. Vi har noterat att det föreligger en för-
bättringspotential i dokumentation av enhetsvisa
uppföljningar i omsorgsnämnden .

Har kommunen planerat en uppföljningspro-
cess som säkerställer åtagandets reali-
sering?

Ja, till stora delar. Rutiner för uppföljning finns
upprättade och efterlevs av nämnderna. Förbätt-
ringspotential föreligger i att mer konkret följa
upp och dokumentera de åtgärder och aktiviteter
som beslutas om.

Finns det på verksamhetsnivå realistiska
planer för att nå målen?

Delvis. Det har i granskningen framkommit viss
kritik mot resursfördelningen som gör att budge-
ten inte till alla delar upplevs som realistisk.
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Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen ges följande rekommendationer:

Ñ Kommunens principer för resursfördelning finns inte beskrivet i något dokument. För
att öka tydligheten i budgetarbetet och transparensen borde kommunens fördelnings-
principer nedtecknas tydligare.

Ñ Kommunstyrelsen bör på ett mer formaliserat sätt lämna direktiv och planeringsförut-
sättningar för den information som budgeten sedermera ska bygga på, och där start-
punkten är kommunens budgetdag/budgetdialog.

Ñ Inför budgetdialogen tar kommunledningskontoret fram underlag som innehåller om-
världsanalyser, skatteprognoser, förändringar i fördelningssystem och statsbidrag
mm. De fångar även upp signaler i nämndernas årsrapporter samt i informella dis-
kussioner med förvaltningsledningarna. Vi gör bedömningen att denna del av proces-
sen kan förtydligas och formaliseras i större utsträckning.

Ñ För att öka förståelsen för resursfördelningen mellan nämnder och därmed också
skapa bättre förutsättningar för åtagandets realisering borde en bättre dialog mellan
fullmäktige och nämnderna komma till stånd där nämnder och förvaltningar får en
bättre återkoppling i budgetarbetet.

Ñ Vi noterar att effektiviseringsmöjligheter och föreslagna åtgärder dokumenteras i vari-
erande grad och att konsekvensbeskrivningar sällan upprättas. Vi bedömer att detta
bör förbättras för att ge en bättre förankring hos nämnder och förvaltningar vilket i sin
tur leder till förbättrade förutsättningar att få önskade effekter av åtgärderna.

Ñ Om kommunstyrelsen i ett tidigare läge gav planeringsförutsättningar och direktiv uti-
från politiska mål och visioner kunde detta vara vägledande i nämndernas arbete
med sina budgetar. Vi rekommenderar därför kommunen att överväga möjligheten att
starta budgetprocessen tidigare än vad som nu är fallet.

Ñ I de nämnder där budgetäskanden inte behandlas och beslutas om av nämnden re-
kommenderar vi att så bör vara fallet.

Ñ Inom omsorgsnämnden har viss kritik framförts av brister i systemet för resursfördel-
ningen och att det är en process som sker ”uppifrån och ner”. Kritiken som lämnas
kan få negativa effekter på enheternas möjligheter att uppnå de besparingskrav som
åläggs dem och vi bedömer att det föreligger ett behov av en bättre dialog och kom-
munikation mellan central förvaltning och enheterna.

Ñ En viss kritik har framförts hos omsorgsnämnden där vissa enheter efterfrågar mer
stöd och en ökad förståelse för verksamheten. Därtill framkommer att alla inte känner
sig trygga med de olika uppföljningssystemen som används. Nämnden bör även här
tillse att det finns en bättre dialog och kommunikation för att möte enheternas behov.

Ñ Rapportering till nämnderna sker regelbundet. Hos omsorgsnämnden redovisar för-
valtningschef och chef för ekonomienheten utfall per verksamhetsområde vid varje
sammanträde. Redovisningen är på en övergripande nivå där enheternas resultat inte
framgår. Detta rapporteras muntligen. För att öka transparensen gör vi bedömningen
att denna rapportering kan förbättras genom enhetsvisa och dokumenterade uppfölj-
ningar.
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Intervjuade personer
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2:e vice ordförande kommunstyrelsen
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Förvaltningschef socialförvaltningen
Ekonomiansvarig socialförvaltningen
Ordförande barn- och ungdomsnämnden
Vice ordförande barn- och ungdomsnämnden
Förvaltningschef barn- och ungdomsnämnden
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Ordförande omsorgsnämnden
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Enhetschefer vid omsorgsförvaltningen
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Svar på revisorernas granskningsrapport om 
projektmedelshantering 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningskontorets yttrande som 
sitt och överlämna det till kommunens revisorer som svar på gransknings-
rapport om projektmedelshantering. 

Bakgrund 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun 
genomfört en granskning av kommunens projektmedelshantering. Den 
övergripande bedömningen är att de externfinansierade projekten hanteras ur 
intern kontrollhänseende på ett i allt väsentligt tillfredsställande sätt. Några 
förslag till förbättringar framgår av revisionsrapporten. 
 
En av de förbättringar som föreslås i rapporten är att uppstyrningen av hur 
projektkoder används behöver förbättras. Vi håller med om detta och har 
redan påbörjat ett arbete där ekonomerna på förvaltningarna ska se över hur 
projektkoder används. Vi tror att bara medvetandegörandet av vad projekt-
koden ska användas till kommer att hjälpa ekonomerna i samband med 
uppläggning av koddelar. Detta gäller även andra koddelar såsom aktivitet, 
objekt och frikod. I samband med detta kommer ekonomerna att stänga 
projektkoder som inte är externa projekt. 
 
I revisionsrapporten påpekas också att det finns interna projekt som 
periodiseras över årsskiftet. Detta är inte förenligt med gällande regelverk och 
vi ska se över om vi kan hantera dessa interna projekt på annat sätt. 
 
Det påpekas också att rutiner och hanteringen för användet av projektkoder 
och upplägg av projekt behöver klargöras och stramas upp. I samband med att 
vi ser över användandet av projektkoder och andra koddelar ska även rutiner 
för upplägg och hantering av koddelar tas fram. Vi tror att skriftliga rutiner 
kommer underlätta för dem som hanterar koddelar att ”tänka rätt”. Vi 
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överväger också att se över om det skulle vara lämpligt att lägga hanteringen av 
koddelar centralt för ytterligare uppstramning. 
 
Revisorerna rekommenderar också att periodiseringen av projekt i samband 
med bokslut ska göras på speciella balanskonton. Vi anser inte att detta är 
nödvändigt då vi har god kontroll över periodiseringarna vid bokslut och 
rensningen av projektkoder kommer att öka kontrollen ytterligare. 
 
 
 
 
 
Urban Sparre  
ekonomichef  
 
 
Bilagor 
Skrivelse från revisorerna 
Granskningsrapport 
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1. Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en utvärdering av tillämpade
rutiner och handhavande av projektmedel inom kommunen.

En kommuns projektverksamhet kan vara omfattande och omsätta flera miljoner kronor årli-
gen. Projektverksamheten kan finansieras dels genom statliga bidrag och övriga bidrag samt
delfinansieras av kommunen själv. Riskbedömningen är att konsekvensen vid brister i hante-
ringen av kommunens projekt är hög. En bristande kontroll kan också leda till att projektmedel
används på ett inte avsett sett. Syftet med denna granskning har varit att utvärdera om kom-
munens projekt hanteras på ett tillfredsställande sätt.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

Finns ändamålsenliga rutiner och riktlinjer för projektredovisning?

Vilka projekt finns inom kommunen?

Hur startas ett projekt?

Vilka mål och syften har projekten?

Hur finansieras projekten?

Hur följs projekten upp och hur utvärderas de?

I vilken utsträckning lämnas information till nämnden/styrelse?

Den övergripande bedömningen är att de externfinansierade projekten hanteras på ett ur in-
ternkontroll synpunkt i allt väsentligt tillfredsställande sätt. Den uppstyrning och kontroll som vi
upplever har skett centralt under senare tid, avseende periodiseringar i bokslut och slutredo-
visning av projekt, gör att vi bedömer risken för ett missbruk i hanterandet av projekt som
relativt låg.

Svaren på revisionsfrågorna, tillsammans med identifierade förbättringsområden, framgår av
avsnitt 6. Vi ger följande förslag till fortsatt förbättringsarbete:

Ñ Den mest centrala är att vi rekommenderar att rutinerna för upplägg av projektko-
der klargörs och stramas upp. Detta för att renodlas från allmänna interna ”hålla
reda på”-konton, för vilka aktivitetskoder istället bör användas. En renodling och
separat kontering av gjorda periodiseringar vid bokslut kommer att underlätta kon-
troller, såväl interna som revisionella.

Ñ Vi har noterat att det förekommer att interna projekt/budget-medel periodiseras vid
årsbokslut, om än i tämligen ringa omfattning. Vi rekommenderar en översyn av
förfarandet, då det inte är förenligt med gällande regelverk.

Ñ Vi rekommenderar att projektmodellen kompletteras med ett regelverk för projekt-
avslut för att härigenom tillförsäkra sig om en enhetlig använd metodik härför inom
kommunen.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund och syfte
Projektmedelshantering är ett område som ur revisionssynpunkt normalt tilldrar sig ett speciellt
intresse beroende på en relativt sett hög inneboende risk för fel. Det ligger i sakens natur att
man på flera nivåer inom organisationen riskerar att hantera erhållna medel ”som bra att ha-
pengar”. Härvid kan exempelvis projekt med överskott leva som pågående under lång tid efter
egentligt projektslut. Antingen exempelvis för att ha möjlighet att i projekt med överskott
gömma känsliga kostnadsposter eller för att spara ett överskott till ett år som passar verksam-
heten bäst. Vidare kan incitament finnas för att under projektets gång felaktigt hantera havda
kostnader visavi den ordinarie verksamheten/driftsresultatet. En revisionsrisk utgörs även av
att utgifter felaktigt kan balanseras som pågående projekt och därmed utgöra en tillgång i ba-
lansräkningen. En tillgång/fordran som det i slutändan kan visa sig svårt att omsätta i form av
externt erhållna medel.

Kalmar kommun både initierar och är samarbetspart i ett stort antal projekt. Revisorerna har
beslutat att genomföra denna granskning för att få underlag för att bedöma sannolikheten för
väsentliga fel i redovisningen till följd av en bristfällig projektmedelshantering. Ett syfte har
också varit att pröva huruvida kunskap och erfarenheter dragna under projektets genom-fö-
rande kommit till ansvariga politikers kännedom samt till praktisk användning och nytta för
verksamheten.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

Finns ändamålsenliga rutiner och riktlinjer för projektredovisning?

Vilka projekt finns inom kommunen?

Hur startas ett projekt?

Vilka mål och syften har projekten?

Hur finansieras projekten?

Hur följs projekten upp och hur utvärderas de?

I vilken utsträckning lämnas information till nämnden/styrelse?

2.2. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser,
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbeten eller
interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar
praxis eller erkänd teoribildning. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisions-kriteri-
erna av:

Ñ Kommunallagen
Ñ Lagen om kommunal redovisning
Ñ Kommunfullmäktiges beslutade policys och riktlinjer
Ñ Kommunstyrelsens beslutade policys och riktlinjer
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2.3. Granskningens genomförande och avgränsning
Granskningen har skett genom dokumentstudier och intervjuer. Dokumentstudierna inbegriper
övergripande policydokument och av fullmäktige och styrelsen beslutade rutiner och riktlinjer.
Intervjuer har genomförts med ansvarig controller på Kommunledningskontoret och frågeställ-
ningar har vidare ställts till och kommunicerats med ansvariga ekonomer och företrädare på
tre av kommunens förvaltningar, Barn och ungdomsförvaltningen, Omsorgsförvaltningen samt
Kommunikationsenheten inom Kommunledningskontoret.

Inledningsvis har vi i vår granskning identifierat ett antal centrala och precisa frågeställningar
som riktas till utvalda företrädare. Frågeställningarna omfattar följande huvudområden:
Ñ Kriterier/avgränsningar för när projektkonton bör läggas upp i sidoordnad redovisning.
Ñ Informationskrav vid uppläggning, regelverk/praktisk tillämpning.
Ñ Medelsförvaltning.
Ñ Projektredovisning.
Ñ Projektavslut.

En utvärdering av tillämpad hantering har härefter skett på basis av erhållna svar. Tillämp-
ningen har härtill prövats mot god redovisningssed och utgivna interna riktlinjer och anvis-
ningar.

Granskningen fokuserar uteslutande på den externa finansiering som utgörs av villkorad bi-
dragsfinansiering. Således omfattas inte den rena bidragsfinansiering som kommunen erhåller
för upprätthållande av årligen förekommande tjänster, inom exempelvis migrations-verksam-
heten. Gemensamt för de villkorade bidragen är att de av olika anledningar behöver särredo-
visas i en projektredovisning.

Två avslutade projekt, har slutligen valts ut för att pröva huruvida kunskap och erfarenheter
dragna under projektets genomförande kommit till praktisk användning och nytta för verksam-
heten.

3. Övergripande organisation, projektförekomst och riktlinjer
Det övergripande ansvaret för en god intern kontroll åvilar enligt kommunallagen kommun-
styrelsen. Den ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att medel förvaltas på ett
betryggande sätt. I styrelsens ansvar ingår således inte enbart att utforma organisationen så
att den är rationell och effektiv – den ska också vara trygg.

Kalmar kommun har en organisation där ansvar för kontering och attest av fakturor och bok-
föringsordrar finns på förvaltningarna.  Kommunens ekonomienhet har ett övergripande ansvar
för ett flertal områden, däribland:

Ñ Samordningsansvar för reglementen och styrande dokument, såsom projektmodellen
som del av den kommungemensamma verksamhetshandboken.

Ñ Avstämning av gemensamma konton, som exempelvis pågående projekt.
Ñ Registrering av attesträtter
Ñ In- och utbetalningar
Ñ Sammanställning av kommunens bokslut och årsredovisning

Projekten och medlen härför handhas och redovisas löpande ute på respektive förvaltning.
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3.1. Projektmodell för Kalmar kommun
Kommunen har en etablerad modell för hur ett projekt skall drivas, alltifrån en initiering till ett
avslut av ett projekt. Nedanstående bild är hämtad ur kommunens verksamhetshandbok:

Efter att vi har belyst vilka typer av projekt och bidrag som förekommer inom kommunens
verksamheter i det efterföljande avsnittet, kommenterar vi projektmodellen med bakom-lig-
gande riktlinjer och den praktiska arbetsmetodiken i avsnitt 4. Härvid fokuserar vi på hur den
tillämpade metodiken och den praktiska hanteringen tillgodoser de elementära krav som enligt
god redovisningssed bör ställas på redovisningen av externt finansierade projekt.

3.2. Vilka externfinansierade projekt förekommer inom kommunen
Utöver kommunens huvudfinansiering genom skatteintäkter och generella statsbidrag före-
kommer såväl riktade statsbidrag som övrig extern projektfinansiering. Per 2016-09-30 uppgår
dessa intäkter enligt den samlade redovisningen till 263 Mkr. Intäkterna fördelar sig enligt föl-
jande:

Per extern motpart:

Gemensamt för de delar som finansieras av Migrationsverket, Försäkringskassan och Arbets-
förmedlingen är att de i huvudsak avser bidrag, redovisade som del av kommunens intäkter i
klass 3, för fullgörande av årligen förekommande kommunala tjänster/uppdrag. Denna finan-
siering ställer inte några krav på särskild rapportering till motparten och därmed heller inget
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krav på en särskild projekt-hantering/redovisning. Från Skolverket, Socialstyrelsen och övriga
finansiärer utgår dock vanligtvis en riktad finansiering för speciella ändamål och som normalt
har föregåtts av ett särskilt ansökningsförfarande. Det är denna riktade finansiering och kom-
munens redovisning härav som är föremålet för denna granskning.

Vid vår uppföljning per 2016-09-30 omfattar kommunens projektredovisning (efter viss renod-
ling) 46 stycken projekt med ett intäktsfört värde om 66 Mkr. En listning av projektnamn som
överstiger1 Mkr ser ut som följer:

4. Projektredovisning ur ett internkontroll perspektiv
I detta avsnitt reflekterar vi över de svar vi har erhållit mot bakgrund av de frågeställningar som
vi har riktat till ansvarig controller på kommunledningskontoret samt till ansvariga ekonomer
och företrädare ute på förvaltningarna, nära knutna till projekthanteringen. Tillämpningen har
härtill prövats mot god redovisningssed och utgivna interna riktlinjer och anvisningar och spän-
ner från projektstart, med krav på att säkerställa tillgång av vederbörlig information och korrekt
klassificering, till dess att projektet avslutas och resultatavräknas. Underrubrikerna nedan mot-
svaras av stegen i processen. Varje avsnitt inleds med vad som är signifikant för respektive
steg i processen och vilka åtgärder som behöver iakttas för att uppnå en god internkontroll.
Våra kommentarer och reflektioner efter utförd granskning återges härefter.

4.1. Vad är projektmedel?
För det första gäller det att tydliggöra i organisationen under vilka förutsättningar ett projekt får
läggas upp. En konsekvens av ett upplagt projekt innebär att de inkomster och utgifter som
belöper på projektet kan komma att balanseras över årsskiften och därmed inte påverka årets
resultatutveckling. Det är härmed nödvändigt att upplägg av projekt blir föremål för en adekvat
kontroll och godkännandeprocess innan upplägg sker.

Vidare är det väsentligt att ”interna budget”-projekt på ett tydligt sätt åtskiljs från projekt med
en externt erhållen finansiering. Detta eftersom upparbetade utgifter på interna projekt inte får
periodiseras i balansräkning vid års- och delårsbokslut utan skall belastas belasta resultat-
räkningen som kostnad i den period den avser.

Våra kommentarer och reflektioner
Ñ Inledningsvis konstaterade vi att projektkoder inom kommunen används till så mycket

mer än vad de egentligen är avsedda för. Vid utsökning av projekt (4 positioner) note-
rades en mycket stor mängd interna benämningar som per definition inte utgör något
annat än ”bra att hålla reda på-konton”, och som inte har någon som helst anknytning
till externt finansierade projekt. Vi rekommenderar att dessa typer av konton läggs om
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till ”aktivitetskoder” 3 positioner och hanteras så fortsättningsvis. På så sätt uppnås
syften samtidigt som en renodling sker i redovisningen.

Ñ Vid utsökningen noterades förekomst av 15 stycken ”interna budget”-projekt, varav 11
stycken av dessa var periodiserade i senaste årsbokslutet, till ett värde av 2,1 Mkr.
Projekten förekom inom Kommunledningskontoret och Kultur och fritid. Vi konstaterar
att identifiering av interna möjliggörs i systemet men att förfarandet med periodiseringar
över ett årsskifte inte är i överensstämmelse med gällande regelverk.

Ñ Den initiala utsökningen som skedde av projektredovisningen resulterade i antal över-
stigande 1000 ”projekt”. Efter rensning av nollrader, ovannämnda aktivitets-koder och
interna projekt, erhölls det antal på 46 projekt som har sin uppkomst som ett extern-
finansierat projekt. Mot denna bakgrund rekommenderar vi att rutinerna och hantering
för användandet av projektkoder och upplägg av projekt klargörs och stramas upp inom
kommunen. Vidare rekommenderar vi att de externfinansierade projekt som är föremål
för periodisering vid årsskiften konteras på ett speciella balanskonton (tillgång-/skuld-
konto). Renodlingen av projekt och dess kontering kommer att underlätta kontroller,
såväl interna som revisionella.

4.2. Uppläggning av projekt
Inför ett upplägg av projekt bör följande minimikrav på information tillgodoses innan ett projekt
vederbörligen godkänns:

Ñ Projektets namn/syfte, projektplan
Ñ Ansvarig för projektet
Ñ Finansiär av projektet
Ñ Tidsplan för projektet, start- och beräknat slutdatum
Ñ Finansiärens villkor
Ñ Ekonomisk kalkyl
Ñ Åtagande/ansvarsfördelning

I vår granskning har vi sökt svar på hur ovanstående information är tillgodosedd i verksamhet-
ernas rutiner. Vidare har vi efterhört hur godkännande-processen är upplagd i praktiken och
hur formaliteterna kring hanteringen är tillgodosedd.

Våra kommentarer och reflektioner
Ñ Vi konstaterar att det är projektledaren som är ansvarig för att diarieföra alla handlingar

i kommunens ärendehanteringssystem. Praxis är också att den som ställer ut bidraget
för genomförandet av ett projekt också har ställt krav på ovanstående uppgifter i sam-
band med att kommunen söker medel. Ansvaret för att uppgifterna är tillgodosedda
ligger ute i verksamheterna. Kravet på återredovisning till bidragslämnaren torde  inne-
bära att minimikraven blir tillgodosedda i allt väsentligt. Informationskrav från verksam-
heterna till Kommunledningskontoret finns också i samband med upprättande av bok-
slut.

Ñ Enligt vedertagna rutiner skall en ansökan om medel godkännas och undertecknas av
enhetschef/förvaltningschef/nämnd, beroende på art och storlek. Behörighetskontroller
är tillgodosedda genom att det endast är vissa ekonomer som har behörighet att lägga
upp nya projekt i systemet.

Ñ Eftersom merparten av projektfinansieringen avser ansökningar från stat och myndig-
heter tillgodoses formaliakraven genom bidragsgivarens standardupplägg för  avtal,
underliggande kalkyler och ansvarsfrågor, utan möjlighet för kommunens verksam-
heter att påverka. Att finansiären kräver undertecknade avtal/beslut medför att även
kopior finns på kommunen. För de fall upphandling sker av underleverantörer till projekt
följer denna gällande regelverk för upphandling.

Ñ Vår granskning har inte föranlett några ytterligare kommentarer eller anmärkningar.
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4.3. Medelsförvaltning
Alla erhållna medel betalas in till kommunens plusgiro vilket finns angivet på kommunens hem-
sida, internt och externt, samt i verksamhetshandboken. I samband med en beviljad ansökan
av finansiering är det vanligt att finansiären vill ha specifik information om till vilket konto över-
föringen skall ske.

Vår granskning har inte föranlett några kommentarer vad gäller medelsförvaltningen av pro-
jektmedel.

4.4. Redovisning av projektmedel
Bristande efterlevnad av regelverket vid projektupplägg får naturligtvis även återverkningar på
den efterföljande redovisningen av projektet. Detta medför i sin tur att projektuppföljningar på
alla nivåer försvåras. Ett projekt som har lagts upp med för lösa tyglar har självklart en tendens
att också behandlas så genom hela processen. Härtill föreligger naturligt speciella svårigheter
med att belasta projekt med rätt lönekostnader. Det sistnämnda ställer relativt långtgående
krav på integration med lönesystemet. Förhållandet gäller speciellt där personer kan vara in-
volverade i flera olika projekt, olika mycket, under olika tidsperioder.

I vår granskning har vi sökt svar på om utgivna anvisningar tillgodoser alla aspekter för att
kunna uppnå en rättvisande redovisning samt uppföljning och styrning av projekt under dess
livslängd. Vidare har vi fokuserat på rutiner kring periodiseringar i samband med bokslut och
att projekt avslutas i rimlig tid efter utfört uppdrag. Vilka möjligheterna är att allokera personal-
kostnader till projekten, och hur stringent hanteringen och uppföljningen är att rätt kostnader
redovisas på rätt projekt, är också frågor som har prövats.

Våra kommentarer och reflektioner
Ñ De statliga och riktade bidragen kräver alltid någon form av återrapportering vilket i sig

medför krav på en i alla avseenden rättvisande redovisning. Ytterst styrs detta härtill
av vilka kostnader som har beviljats av bidragslämnaren. I samband med åter-rappor-
teringen redovisas alla kostnader. Under förutsättning att organisationen använder sig
av en tillförlitlig projekthantering och inga misstag sker löpande, finns alla möjligheter i
systemet att följa och styra projekten över tid.

Ñ I samband med bokslut granskas alla bokslutsbilagor och därmed alla periodiseringar
mellan åren. För att periodiseringen ska godkännas krävs ett beslut där det framgår att
projektperioden löper över bokslutstidpunkten samt att kommunen är återbetalnings-
skyldig om inte hela bidraget förbrukas. I de fall bidraget betalas ut i efterskott bokförs
nedlagda kostnader i balansräkningen varvid resultateffekten uppkommer först när bi-
draget erhålls.

Ñ I kommunens lönesystem finns också möjlighet att lägga in projektkod så att lönerna
helt eller delvis bokförs direkt på projektet. Alternativet med, att genom en bokförings-
order hänföra viss timkostnad till projekt praktiseras också.

Ñ Projektledaren är ansvarig för återrapportering till bidragsgivaren och därmed även
kommunens redovisning i denna del. Projektledaren tillsammans med ekonom svarar
för redovisning och uppföljning och innefattas av kommunens interna kontrollrutiner.

4.5. Projektavslut
Ett projekt som rullas över i balansräkningen till nästa år, trots att projektet i själva verket är
avslutat, kan ha flera orsaker. Alltifrån ”bra att ha-pengar” i en miljö som i vissa avseenden
åsidosätter eller tänjer på gränserna till att gälla speciella projekt som löper under lång tid.
Förhållandet är i grund och botten en styrningsfråga att hantera och utgör ett problemområde
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ur ett internkontroll-perspektiv. Ett krav på att ett beräknat slutdatum skall anges redan i initie-
ringen av ett projekt i projektplanen utgör härvid en viktig grundförutsättning.

I detta processteg har vi främst fokuserat på om principer är fastställda i en enhetlig rutin som
tillgodoser en enhetlig hantering ute i verksamheterna samt den praktiska tillämpningen.

Våra kommentarer och reflektioner
Ñ Vi har noterat att kommunen saknar dokumenterade riktlinjer och principer för hur och

när ett projektavslut skall ske. En rutin som tillgodoser en enhetlig hantering saknas
därmed. Den praktiska metodiken härför är att den ekonom som är ansvarig för förvalt-
ningen där projektet bedrivs, och som då troligen la upp projektet i projekt-redovis-
ningen, också är ansvarig för att avsluta det. Detta förhållande innebär en risk för di-
verse ”taktiska överväganden” vid sidan av en normal slutredovisning. En kompense-
rande kontroll tillämpas numera genom att centrala ekonomienheten med viss regel-
bundenhet går igenom alla koddelar och stänger de projektkoder som inte används de
senaste åren. Härtill har ny rutin införts som medför att alla önskemål från förvaltning-
arna gällande periodiseringar i samband med ett bokslut måste godkännas av kom-
munledningskontorets controller. Dessa kontroller har enligt uppgift medfört att vissa
överföringar av projektmedel inte har kommit att godkännas, vilket i sig har ökat med-
vetandegraden ute på förvaltningarna.

Ñ Vår bedömning är att den interna kontrollen över korrekta projektavslut har styrts upp
under senare år och att risken för ett missbruk i redovisningen av projekt är relativt låg.
Vi rekommenderar dock att projektmodellen kompletteras med ett regelverk för projekt-
avslut för att härigenom tillförsäkra sig om en enhetlig använd metodik inom kommu-
nen.

5. Vad händer efter projektavslut?
Hur ett projektresultat skall tas tillvara regleras i kommunens verksamhetshandbok. Under
samlingsnamnet ”Projektmodell för Kalmar kommun” finns flera olika dokument som berör
tillvaratagande av ett projekts resultat. Under bl.a. rubriker som ”Förvaltning av resultat”,
”Hemtagningsansvar”, beskrivs vikten av att projektresultaten kommer till nytta. En bedöm-
ning av hur detta bäst ska ske måste naturligtvis göras från fall till fall.

5.1. Uppföljning av projekten ”Lågstadiesatsningen” och ”Entebbe”
För att inhämta information om vad som hänt efter projektavslut har ansvariga projektledare
för två, relativt omfattande och avslutade projekt, ombetts att svarar på nedanstående frågor:
Ñ Finns klara riktlinjer/rutiner för hur kommunen ska arbeta för att sprida och säkerställa

att projektresultat tillvaratas och nyttjas i verksamheten?
Ñ Hur sker arbetet för att överföra/sprida/ta tillvara projektresultat till ordinarie/kontinuer-

lig verksamhet och till styrande politiker i nämnd och styrelse?
Ñ Byggs ”spridnings”-processen in redan i planeringsfasen?
Ñ Hur sker spridning och förankring av information under projekttiden?

De utvalda projekten för uppföljning är projekt ”Lågstadiesatsningen” och projekt ”Entebbe”
(det avslutade projektet).
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5.1.1. Projekt Lågstadiesatsningen
Projektet som har bedrivits inom Barn- och ungdomsförvaltningen har utgjorts av ett riktat
statsbidrag från Skolverket efter särskild inlämnad ansökan med krav på återrapportering.

Projektet kan sökas av huvudmän med syfte att möjliggöra ökad anställning av personal i sko-
lan för de lägre årskurserna och ge lärare i lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för
varje elev. Satsningen har sin grund i en särskild riksdagsförordning (Utbildnings-departemen-
tet).

Projektet igångsattes under HT 2015, men i praktiken var alla anställningar klara och under-
tecknade inför terminsstarten. Projektet regleras genom årlig ansökan, rekvisition samt redo-
visning till Skolverket.

Enligt företrädare föreligger inga som helst tveksamheter angående hur information och effek-
ter av satsningen har nått alla intressenter inklusive styrande politiker.

5.1.2. Projekt Entebbe
Projektet är ett samarbete med vänorten Entebbe i Uganda och har bedrivits som ett kommu-
nalt partnerskapsprojekt, underställt Kommunikationsenheten inom Kommunlednings-kon-
toret.

Förutom att projektansökan har varit väl förankrat via vederbörligt godkänt beslut i kommunen
har projektet dessutom varit väl förankrat externt inför projektstart, såväl hos Kalmar länsmu-
seum, Byteatern som i Entebbe kommun.

Entebbeprojektet hade en styrgrupp bestående av två tjänstemän och två heltidspolitiker från
Kalmar kommun. Styrgruppen har följt projektet från start till mål och regelbundet deltagit i
möten och projektaktiviteter både i Kalmar och i Entebbe. Projektresultaten presenterades
även för kommunstyrelsens arbetsutskott, ett tillfälle som samlade samtliga aktörer i pro-
jektet, inklusive Byteatern och Kalmar länsmuseum.

Motsvarande styrgrupp har funnits i Entebbe där bl.a Entebbe kommuns borgmästare och
oppositionsråd ingått och kontinuerligt deltagit i projektmöten och aktiviteter i både Kalmar
och Entebbe under projektperioden.

Projektets huvudsyfte har varit att utveckla kulturpedagogiska metoder som använder histo-
rien för att lyfta dagsaktuella samhällsutmaningar. Metoderna testades under projektet både i
samarbetet med skolor i Kalmar kommun och i Entebbe. I dag används de enligt uppgift av
både Kalmar länsmuseum och Byteatern med bl.a. Kalmar kommuns unga som målgrupp.
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6. Sammanfattande bedömningar och svar på revisionsfrågor

6.1. Svar på revisionsfrågor och rekommendationer

Revisionsfråga Svar

Finns ändamålsenliga rutiner och riktlinjer
för projektredovisning?

Ja i allt väsentligt. Vi rekommenderar att ruti-
nerna för upplägg av projektkoder klar-görs
och stramas upp och renodlas från allmänna
interna ”hålla reda på”-konton, för vilka akti-
vitetskoder istället bör användas. En renod-
ling och separat kontering av gjorda periodi-
seringar vid bokslut av projekt med extern
finansiering, kommer att underlätta kontrol-
ler, såväl interna som revisionella.

Vilka projekt finns inom kommunen? Vid sidan av den externfinansiering som sker
via specialdestinerade statsbidrag för full-gö-
rande av årligen förekommande kom-munala
tjänster/uppdrag, utan krav på sär-skild åter-
rapportering, förekommer ren bi-dragsfinan-
sierad verksamhet, efter särskild ansökan,
från exempelvis Skolverket, Migra-tionsver-
ket, Försäkringskassan och Läns-styrelsen.
Vidare förekommer ren projekt-finansiering
från huvudsakligen EU (vanligt-vis i samar-
bete med andra aktörer), Tillväxt-verket, Na-
turvårdsverket, Boverket och ICLD (Internat.
centrum för lokal demokrati).
Vidare förekommer investeringsbidrag men
också interna projektmedel, som lämnas från
Kommunledningskontoret till förvaltningarna.
Vi har noterat att det förekommer att interna
projekt/budget-medel periodiseras vid års-
bokslut, om än i tämligen ringa omfattning. Vi
rekommenderar en översyn av förfarandet
då det inte är förenligt med gällande regel-
verk.

Hur startas ett projekt? Ett externfinansierat projekt startas efter att
en ansökan vederbörligen har godkänts. Ru-
tiner härför finns dokumenterade i kommu-
nens verksamhetshandbok efter en särskild
projektmodell, se fig. avsnitt 3.1. Erforderliga
formalia följer oftast finansiärens krav och
bestämmelser. Behörighets-kontroller är till-
godosedda genom att det endast är vissa
ekonomer som har behörighet att lägga upp
nya projekt i systemet.

Vilka mål och syften har projekten? Gemensamt för projekten är ytterst att de är
främjande av kommuninnevånarnas
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intressen, på ett för projekten avsett sätt. Vår
utförda granskning har inte föranlett några
avvikelsenoteringar härvidlag.

Hur finansieras projekten? Genom på förhand vederbörligen godkända
ansökningar av företrädesvis de finansiärer
som har listats ovan.

Hur följs projekten upp och hur utvärderas
de?

Tillvägagångssätt vid uppföljning och styr-
ning av projekt är inte reglerade i någon spe-
ciell rutin utan ett arbetssätt som till synes är
väl fungerande. Ansvaret ligger ute i verk-
samheterna och arbetsmetodiken och rap-
portering kan härför variera.
Vår bedömning är att den interna kontrollen
över korrekta projektavslut har styrts upp un-
der senare år och att risken för ett missbruk i
redovisningen av projekt är relativt låg. Vi re-
kommenderar dock att projekt-modellen
kompletteras med ett regelverk för projektav-
slut för att härigenom tillförsäkra sig om en
enhetlig använd metodik inom kommunen.

I vilken utsträckning lämnas information till
nämnder/styrelse?

Enligt vår bedömning, för de granskade pro-
jekten, - i tillfredställande omfattning såväl
under som efter projektavslut. Såvitt vi kan
bedöma har kunskap och erfarenheter
dragna under projektens genomförande
kommit till ansvariga politikers kännedom
samt till praktisk användning och nytta för
verksamheten.

Kalmar den 10 november 2016

Peter Bjureberg
Certifierad kommunal yrkesrevisor/Auktoriserad revisor
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En tillbakablick på 2016 
I dec 2015 beslutade kommunfullmäktige 

om budget för 2016-2018. Resultatet för 

2016 budgeterades till 29,5 mnkr. I juni 2016 

beslutade kommunfullmäktige om utökade 

budgetramar för kultur- och fritidsnämnden 

med 16,3 mnkr för drift- och 

investeringsbidrag till föreningar och för 

servicenämnden med 0,6 mnkr för 

förbättrings- och beläggningsåtgärder på 

enskilda vägar. Budgeterat resultat för 

2016 efter denna justering är 12,7 mnkr.   

 

Ekonomirapporter och budgetupp-

följningar under året har visat på avvikelser 

från budgeterad resultatnivå.  Efter april 

månad visade uppföljningen att årets resultat 

förväntades avvika mot budget med 45,5 

mnkr, efter augusti med 44,1 mnkr och efter 

oktober med 96,1 mnkr.  

 

Efter budgetuppföljningen i april uppgick 

nämndernas avvikelser till 32,4 mnkr, efter 

augusti till 46,7 mnkr och efter oktober till 

62,0 mnkr. Ingen av nämnderna redovisade 

negativ avvikelse mot budget.   

 

Prognoserna över skatteintäkter och kommunal 

utjämning har förändrats under året och efter 

april var avvikelsen 3,1 mnkr, efter augusti 

-13,0 mnkr och efter oktober -2,2 mnkr.  

Preliminärt bokslut 2016 
Ekonomienheten har upprättat ett 

preliminärt bokslut för 2016. Årets resultat 

uppgår till 166,6 mnkr för kommunen och 

jämfört med budget avviker resultatet med  

153,9 mnkr. 

 

Vid avstämning mot balanskravet justeras 

årets resultat med -4,0 mnkr för intäkter från 

försäljningar (reavinst). Kommunens 

balanskravsresultat uppgår därmed till 162,6 

mnkr vilket gör att kommunen uppfyller 

kommunallagens krav på ekonomisk balans i 

bokslutet. Kommunens riktlinjer för 

reservering till resultatutjämningsreserv 

(RUR) möjliggör reservering med 127,1 

mnkr. Efter årets reservering uppgår RUR 

till 155,1 mnkr. 

 

Kommunens mål om att nettokostnads-

andelen inte ska överstiga 99 procent 

uppfylls, dels för det enskilda året (95,3 

procent), dels för den rullande 

femårsperioden (97,5 procent). Det 

finansiella målet om minst 50 procent 

självfinansieringsgrad över en rullande 

femårsperiod är uppfyllt, dels för det 

enskilda året (113,6 procent), dels för den  

rullande femårsperioden (90,5 procent). 

 

Redovisningsprinciper 

Redovisningen är anpassad enligt lagen om 

kommunal redovisning (1997:614). 

Kommunen följer även de 

rekommendationer som lämnats av Rådet 

för kommunal redovisning. 

 

Tillämpade redovisningsprinciper 

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt 

den s.k. blandmodellen. Detta innebär att 

den pension som intjänats före år 1998 

behandlas som en ansvarsförbindelse ”inom 

linjen”. Pensionsförmåner som intjänats från 

och med 1998 redovisas som kostnad i 

resultaträkningen och som en avsättning i 

balansräkningen. I kostnaden och 

avsättningen ingår särskild löneskatt med 

24,26 procent. 

 

I enlighet med Rådet för kommunal 

redovisningsrekommendation nr 4.2 har 

kommunalskatten periodiserats. Detta 
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innebär att kommunen i bokslutet för 2016 

har bokfört den definitiva slutavräkningen 

för 2015 och en preliminär slutavräkning för 

2016.  

 

Kapitalkostnaderna består dels av rak 

avskrivning på anskaffningsvärdet, dels av 

internränta med 2,9 procent på bokfört 

värde. Avskrivning påbörjas månaden efter 

slutförd investering och beräknas på 

anskaffningsvärdet. Avskrivningar av 

anläggningstillgångar görs efter bedömning 

av tillgångens nyttjandeperiod, viss 

vägledning finns i Sveriges Kommuner och 

Landstings förslag till avskrivningstider. 

Korttidsinventarier och inventarier av 

mindre värde under 20 000 kronor 

kostnadsförs direkt. 

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med 

huvudmetoden och belastar följaktligen 

resultatet för den period de hänför sig till. 

 

Semesterlöneskuld och okompenserad över- 

tid för de anställda har redovisats som en 

kortfristig skuld. Årets ökning har påverkat 

resultaträkningen. De intjänade förmånerna 

har belastats med lagenliga 

arbetsgivaravgifter.  

 

Vi har tillämpat rekommendation nr 13 

Redovisning av leasingavtal från Rådet för 

kommunal redovisning.  

 

Resultaträkning 
Totalt avviker årets resultat mot budget med 

153,9 mnkr. I 2015 års bokslut avvek årets 

resultat mot budget med 60,4 mnkr.  

 

Nämndernas nettokostnader, 81,7 mnkr 

Nämndernas nettokostnader avviker från 

budget med 81,7 mnkr. I 2015 års bokslut 

avvek nämnderna från budget med 43,3 

mnkr. Alla nämnder  redovisar positiv 

avvikelse mot budget, se tabellen nedan. 

 

 

 

Internräntor, pensioner m.m, 23,0 mnkr 

De centrala potterna för löne-, hyres- och 

volymökningar avviker med 16,1 mnkr. 

Internräntor, pensioner och reavinster 

avviker mot budget med 6,6 mnkr. 

Semesterlöneskulden redovisar en avvikelse 

med 0,3 mnkr. 

 

I kommunal redovisningslag (1997:614) 

regleras hur pensionskostnad/skuld 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. 

Pensionsförpliktelser som redovisas som 

avsättning i balansräkningen har ökat med 

8,8 mnkr till 220,0 mnkr. 

 

 

Nämndernas 

budgetavvikelser mnkr

Budget 

2016

Redovisat 

2016

Avvik 

2016

Kommunstyrelsen 469,5 420,2 49,3

-Kommunledningskontoret 227,9 212,7 15,2

-Exploateringsverksamhet -30,0 -62,5 32,5

-Gymnasieförbundet 271,7 270,0 1,7

Kommunens revisorer 2,7 2,4 0,3

Samhällsbyggnadsnämnden 59,3 52,5 6,8

Servicenämnden 247,0 241,7 5,3

Kultur- och fritidsnämnden 191,2 190,0 1,2

Barn- och ungdomsnämnden 943,9 931,3 12,6

Socialnämnden 740,7 740,6 0,1

Omsorgsnämnden 645,8 639,7 6,1

Södermöre 

kommundelsnämnd 215,4 215,3 0,1

Summa budgetavvikelser 3 515,6 3 433,9 81,7
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Skatteintäkter, generella statsbidrag 

och utjämning, 34,9 mnkr 

I enlighet med Rådet för kommunal 

redovisnings rekommendation nr 4.2 har 

kommunalskatten periodiserats. Fr.o.m. 

2007 ska Sveriges Kommuner och 

Landstings skatteprognos användas. Detta 

innebär att kommunen i bokslutet för 2016 

har bokfört den definitiva slutavräkningen 

för 2015 och en preliminär slutavräkning för 

2016. När det gäller korrigeringen av 

slutavräkningen för 2015 så uppgår den till 

42 kr per invånare (totalt 2,7 mnkr). Den 

preliminära slutavräkningen för 2016 uppgår 

enligt Sveriges Kommuner och Landsting till 

-206 kr per invånare (13,5 mnkr) och har 

bokförts på 2016. 

 

Av statsbidraget om 27,4 mnkr som tillförts 

kommunen som tillfälligt stöd under 2015 

och 2016 för att hantera den rådande 

flyktingsituationen har 25,3 mnkr 

intäktsförts 2016. 

 

Kommunen har ansökt om statsbidrag för 

ökat bostadsbyggande (byggbonusen) och 

beviljats 24,0 mnkr för 2016.   

 

Sammantaget avviker skatteintäkter, 

generella statsbidrag och utjämning mot 

budget med 34,9 mnkr. 

 

Finansnetto, 14,3 mnkr 

Finansnettot uppgår sammantaget till 14,1 

mnkr vilket är 14,3 mnkr bättre än 

budgeterat. 

 

Finansiella intäkter  uppgår till 20,9 mnkr 

vilket är 1,3 mnkr sämre än budget.  

Utdelning på aktier och andelar uppgår till 

7,1 mnkr, en avvikelse mot budget på 0,1 

mnkr. Borgensavgifter från helägda 

kommunala och föreningsägda bolag uppgår 

till 7,7 mnkr, en avvikelse mot budget på -0,8 

mnkr. Återbäring från Kommuninvest 

ekonomisk förening uppgår till 5,6 mnkr och 

övriga ränteintäkter uppgår till  0,5 mnkr, en 

avvikelse mot budget på -0,6 mnkr.  

 

Finansiella kostnader uppgår till 6,8 mnkr, en 

positiv avvikelse mot budget med 15,6 mnkr.  

 

Kalmar Läns 

Pensionskapitalförvaltning AB 

År 2000 avsatte kommunen 50,0 mnkr för 

förvaltning av pensionsmedel i Kalmar Läns 

Pensionskapitalförvaltning AB (KLP AB). 

2001-2002 minskade värdet av dessa 

placeringar med 17,7 mnkr. 2003-2004 

ökade värdet med 11,3 mnkr. Under 2005-

2007 fortsatte den positiva börsutvecklingen 

och marknadsvärdet uppgick till 61,2 mnkr 

2007. Under 2008 var det turbulens på den 

finansiella marknaden och marknadsvärdet 

sjönk till 52,4 mnkr. Under 2009-2015 har 

den finansiella marknaden både gått upp och 

ned och marknadsvärdet 2015 uppgick till 

106,0 mnkr. Den 31 december 2016 uppgick 

marknadsvärdet till 118,1 mnkr.  

 

Balanskravet – god ekonomisk 

hushållning 

Från och med räkenskapsåret 2005 gäller nya 

regler för balanskravet. Ett negativt resultat 

ska återställas inom tre år.  

Så snart ett negativt resultat konstaterats ska 

dessutom kommunfullmäktige anta en 

särskild åtgärdsplan för hur återställandet ska 

ske. Planen ska innehålla genomtänkta och 

genomförbara åtgärder för att täcka hela det 

belopp som ska regleras och det ska framgå 

när åtgärderna genomförs. 

Fullmäktigebeslutet bör fattas snarast efter 

det att ett negativt resultat konstaterats, dock 

senast vid det sammanträde som följer efter 
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det sammanträde som behandlat 

delårsbokslutet. Åtgärdsplanen ska följas 

upp kontinuerligt och återrapportering ska 

ske till fullmäktige om planen inte hålls.   

 

Vid avstämning mot kommunallagens krav 

om ekonomisk balans justeras årets resultat 

med reavinster och reaförluster  disponering 

eller reservering från/till 

resultatutjämningsreserv (RUR). 

 

I boksluten 2000-2015 redovisas ett 

ackumulerat balanskravsresultat på 261,8 

mnkr. 2016 års preliminära bokslut visar ett 

balanskravsresultat, efter reservering av 

127,1 mnkr till RUR, på 35,5 mnkr vilket 

innebär ett ackumulerat överskott på 297,3 

mnkr.  

 

Balansräkning 

Kommunen investerade under 2016 för 

447,2 mnkr. Under året har bland annat 43,0 

mnkr investerats i exploaterings- 

verksamheten, 124,0 mnkr i skol- och 

förskolelokaler, 93,7 mnkr i förvaltnings-

lokaler, 90,4 mnkr i infrastruktur avseende 

gator, vägar, GC, parker och fritid. Årets 

avskrivningar uppgår till 184,3 mnkr.  

Omsättningstillgångar 

De finansiella tillgångarna, placerade 

pensionsmedel i KLP AB, är redovisade  

som omsättningstillgång och värderade till 

anskaffningsvärdet, 50,0 mnkr. Marknads-

värdet den 31 december 2016 uppgick till 

118,1 mnkr. 

 

Likvida medel har minskat från 165,6 mnkr 

vid årets början till 1,1 mnkr vid årets slut. 

Långfristiga skulder 

Kommunens långfristiga skulder har under 

året minskat med 250,0 mnkr och uppgår till 

737,2 mnkr. 

  

Långfristig skuld avseende finansiell leasing 

har under året ökat med 3,7 mnkr och 

uppgår till 21,5 mnkr. 

 

Kortfristiga skulder 

Kommunens kortfristiga skulder har ökat 

med 139,4 mnkr till 730,7 mnkr.   

 

Nyckeltal 

Nettokostnadsandel 

Nyckeltalet nettokostnadsandel uttrycks som 

verksamhetens nettokostnader inklusive 

avskrivningar och finansnetto i relation till 

skatteintäkter och kommunal utjämning. För 

att uppnå och vidmakthålla en god 

ekonomisk hushållning bör minst 2 procent 

(tumregeln i kommunsektorn) av de löpande 

intäkterna finnas kvar för att finansiera årets 

nettoinvesteringar. Det innebär att de 

löpande kostnaderna över en längre period 

inte bör ta mer än 98 procent i anspråk av de 

löpande intäkterna. Kommunfullmäktige har 

för sin del formulerat det finansiella målet 

att nettokostnadsandelen inte ska överstiga 

99 procent över en rullande femårsperiod.  

 

 

År 2016 uppgår nyckeltalet till 95,3 procent, 

vilket är 2,8 procentenheter bättre än 2015. 

Verksamheten tar i anspråk 90,5 procent av 

skatteintäkter och kommunal utjämning. 

Avskrivningarna tar i anspråk 5,2 procent 

2016 2015 2014

Verksamhetens nettokostnader 90,5% 94,2% 96,7%

Jämförelsestörande poster 0,0% -0,7% -1,3%

Avskrivningar 5,2% 4,9% 4,7%

Finansnetto -0,4% -0,3% -0,2%

Summa löpande kostnader 95,3% 98,1% 99,9%

Rullande fem år 97,5% 99,0% 98,2%
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och finansnettot -0,4 procent av 

skatteintäkter och kommunal utjämning. 

Målet om att nettokostnadsandelen inte ska 

överstiga 99 procent uppfylls, dels för det 

enskilda året (95,3 procent), dels för den 

rullande femårsperioden (97,5 procent).  

 

Självfinansieringsgrad 

Målet för investeringarnas finansiella 

utrymme uttrycks i nyckeltalet 

självfinansieringsgrad. 

 

 

 

Nyckeltalet (kassaflödet från den löpande 

verksamheten/kassaflödet från investerings- 

verksamheten) redovisar hur stor del av årets 

investeringar som har finansierats utan att 

öka upplåningen. Investeringarna som 

genomförts under året (447,2 mnkr) har  

finansierats fullt ut med egna medel. Det 

finansiella målet om minst 50 procent 

självfinansieringsgrad över en rullande 

femårsperiod är uppfyllt, dels för det 

enskilda året (113,6 procent), dels för den  

rullande femårsperioden (90,5 procent). 

 

Likviditet och soliditet 

Kassalikviditet (likvida medel + kortfristiga 

fordringar/kortfristiga skulder) och soliditet 

(eget kapital i förhållande till totalt kapital) är 

mått på betalningsförmåga på kort 

respektive lång sikt. 

 

 

 

Likviditetsmåttet har under 2016 försämrats 

och uppgår till 45,6 procent. Främst är det 

minskning av likvida medel som bidragit till 

försämringen av måttet. 

 

Soliditeten, exklusive pensionsskulden 

(1 364,4 mnkr), har förbättrats från 45,9 

procent i bokslutet 2015 till 49,2 procent i 

årets bokslut.  

 

Soliditeten, inklusive pensionsskulden 

(1 364,4 mnkr), har förbättrats från 5,2 

procent i bokslutet 2015 till 11,3 procent i 

årets bokslut.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Självfinansieringsgrad 2016 2015 2014

Kassaflöde inv (mnkr) 447,2 335,7 276,8

Självfinansieringsgrad 113,6% 59,4% 67,0%

Rullande fem år 90,5% 59,5% 54,4%

Likviditet 2016 2015 2014

Kassalikviditet 45,6% 75,9% 41,2%

Soliditet 2016 2015 2014

Exkl. pensionsskuld intjänad 

före 1998 49,2% 45,9% 49,5%

Inkl. pensionsskuld intjänad 

före 1998 11,3% 5,2% 2,0%
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Resultaträkning 

      Mnkr 
 

2015   2016   

    Bokslut Budget Bokslut Avvikelse 

Nämndernas nettokostnader  
 

-3 339,3 -3 515,6 -3 433,9 81,7 

Jämförelsestörande poster 
 

23,6 0,0 0,0 0,0 

Internränta, pensioner,  m.m.   29,4 14,7 37,7 23,0 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Not 1 -3 286,3 -3 500,9 -3 396,2 104,7 

   
      

Skatteintäkter  Not 2 2 740,0 2 886,0 2 878,8 -7,2 

Generella statsbidrag och utjämning Not 2 597,3 627,8 669,9 42,1 

Finansiella intäkter  Not 3 24,5 22,2 20,9 -1,3 

Finansiella kostnader  Not 3 -13,0 -22,4 -6,8 15,6 

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA 
POSTER    62,5 12,7 166,6 153,9 

Extraordinära poster 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 

ÅRETS RESULTAT   62,5 12,7 166,6 153,9 

 

 

Balanskravsavstämning 

 

Belopp i mnkr 2012 2013 2014 2015 2016

Årets resultat enligt resultaträkningen 125,8 57,3 2,5 62,5 166,6

 avgår: samtliga realisationsvinster/förluster -172,5 -40,4 -2,8 -14,6 -4,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -46,7 16,9 -0,3 47,9 162,6

Medel till resultatutjämningsreserv -127,1

Medel från resultatutjämningsreserv 18,6

Årets balanskravsresultat -46,7 16,9 18,3 47,9 35,5

Synnerliga skäl enl KL 8 kap. 4§: 45,5 15,6 -40,0 0,0

Balanskravsresultat efter synnerliga skäl

att reglera -1,2 32,5 -21,7 47,9 35,5

Balanskravsresultat från tidigare år att reglera -1,2 -21,7

Summa -1,2 31,3 -21,7 26,2 35,5

Ackumulerat resultat 226,0 257,3 235,6 261,8 297,3

Ingående värde resultatutjämningsreserv 46,6 28,0 28,0

Utgående värde resultatutjämningsreserv 46,6 28,0 28,0 155,1  
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Balansräkning 
 

Mnkr 2015-12-31 2016-12-31 
      

Anläggningstillgångar 2 950,5 3 201,1 

Materiella  2 682,3 2 954,1 

-mark, byggnader och tekniska anläggningar 2 464,5 2 710,4 

-maskiner och inventarier 203,4 224,5 

-finansiell leasing 14,4 19,2 

Finansiella  268,2 247,0 

-aktier, andelar, bostadsrätter 196,8 196,8 

-långfristiga fordringar 11,5 11,5 

-förskottering infrastruktur 59,9 38,7 

Omsättningstillgångar 544,8 398,9 

-förråd, lager och exploatering 112,9 81,0 

-kortfristiga fordringar 216,3 266,8 

-kortfristiga placeringar 50,0 50,0 

-kassa och bank 165,6 1,1 

S:A TILLGÅNGAR 3 495,5 3 600,0 

  
  

Eget kapital 1 605,2 1 771,8 

-varav årets resultat 62,5 166,6 

 -resultatutjämningsreserv 28,0 155,1 

Avsättningar 293,9 338,8 

-varav pensioner 211,2 220,0 

-varav övriga 82,7 118,8 

Skulder 1 596,3 1 489,4 

-varav långfristiga skulder 987,2 737,2 

-varav finansiell leasing 17,8 21,5 

-varav kortfristiga skulder 591,3 653,8 

-varav koncernkontokredit 0,0 76,9 

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 3 495,5 3 600,0 
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Finansieringsanalys 
 

FINANSIERINGSANALYS 
  

   Mnkr 2015 2016 

  Bokslut Bokslut 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
 

  

Årets resultat 62,5 166,6 

Justering för av- och nedskrivning 164,5 184,3 
Justering för gjorda och ianspråktagna 
avsättningar 25,1 44,9 

Övriga ej likvidpåverkande poster -17,1 -8,8 

MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE 
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 235,0 387,0 

  
  

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar -43,9 -50,5 

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar 0,0 0,0 

Ökning (-)/minskning (+) förråd och lager -4,4 31,9 

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 12,6 139,4 

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN 199,3 507,8 

  
  

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
 

  

Investering i materiella anl tillgångar -331,7 -463,1 

Försäljning av materiella anl tillgångar 26,9 15,9 

Investering i finansiella anl tillgångar -30,9   

KASSAFLÖDE FRÅN 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN -335,7 -447,2 

  
  

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 
 

  

Ökning (+)/minskning (-) långfristiga skulder 300,0 -250,0 

Ökning (+)/minskning (-) finansiell leasing -3,6 3,7 

Ökning (-)/minskning (+) långfristiga fordringar -18,0 0,0 

Ökning (-)/minskning (+) förskottering infrastruktur 23,0 21,2 

KASSAFLÖDE FRÅN 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 301,4 -225,1 

  
  

ÅRETS KASSAFLÖDE 165,0 -164,5 

  
  

Förändring likvida medel 165,0 -164,5 

Likvida medel vid årets början 0,6 165,6 

Likvida medel vid årets slut 165,6 1,1 
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Noter 
 

Not 1 
   Driftredovisning    2016   

Mnkr (netto) Budget Bokslut Avvikelse 

Kommunstyrelsen 469,5 420,2 49,3 

Kommunledningskontoret 227,9 212,7 15,2 

Exploateringsverksamhet -30,0 -62,5 32,5 

Gymnasieförbundet 271,7 270,0 1,7 

Kommunens revisorer 2,7 2,4 0,3 

Samhällsbyggnadsnämnden 59,3 52,5 6,8 

Servicenämnden 247,0 241,7 5,3 

Kultur- och fritidsnämnden 191,2 190,0 1,2 

Barn- och ungdomsnämnden 943,9 931,3 12,6 

Socialnämnden 740,7 740,6 0,1 

Omsorgsnämnden 645,8 639,7 6,1 

Södermöre kommundelsnämnd 215,4 215,3 0,1 

NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER 3 515,6 3 433,9 81,7 

Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 

Internränta, pensioner, m.m. -14,7 -37,7 23,0 

 
      

NETTODRIFTKOSTNADER  3 500,9 3 396,2 104,7 

 

 

Not 2 
   Skatteintäkter och kommunal utjämning 2016 

Mnkr Budget Bokslut Avvikelse 

Skatteintäkter       

skatteintäkter 2 891,5 2 889,6 -1,9 

skatteavräkning -5,5 -10,8 -5,3 

S:a kommunalskatteintäkter 2 886,0 2 878,8 -7,2 

 
      

Generella statsbidrag och utjämning       

inkomstutjämning 555,5 567,7 12,2 

kostnadsutjämning -188,1 -189,2 -1,1 

generella statsbidrag 13,1 49,3 36,2 

regleringsbidrag/-avgift -1,9 -2,2 -0,3 

kommunal fastighetsavgift 106,4 107,1 0,7 

LSS-utjämning 142,8 137,2 -5,6 

S:a kommunal utjämning 627,8 669,9 42,1 

SUMMA 3 513,8 3 548,7 34,9 
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Not 3 
   Finansnetto 2016 

Mnkr Budget Bokslut Avvikelse 

Finansiella intäkter       

Ränteintäkter, lång-, och kortfristiga fordringar 6,7 6,1 -0,6 

Utdelning aktier o andelar 7,0 7,1 0,1 

Borgensavgifter 8,5 7,7 -0,8 

SUMMA 22,2 20,9 -1,3 

 
      

Finansiella kostnader       

Räntekostnader, lång- och kortfristiga skulder -21,7 -6,3 15,4 

Övriga finansiella kostnader -0,7 -0,5 0,2 

SUMMA -22,4 -6,8 15,6 

FINANSNETTO -0,2 14,1 14,3 

 

 

 

Investeringsredovisning 
 

 
  2016   

Mnkr (netto) Budget Bokslut Avvikelse 

Förvaltningslokaler 73,8 93,7 -19,9 

Skollokaler 107,4 60,8 46,6 

Förskolelokaler 61,9 63,2 -1,3 

Övriga lokaler 14,1 11,8 2,3 

Infra gator och GC 98,5 63,8 34,7 

Infra parker, fritid, övrigt  33,9 26,6 7,3 

Infra exploatering 56,5 43,0 13,5 

Fordon/IT 30,4 37,3 -6,9 

Övrigt 36,2 47,0 -10,8 

NETTOINVESTERINGAR 512,7 447,2 65,5 
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Kommunstyrelsen 

 
 
 

Kommunstyrelsens årsrapport 2016 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner årsrapport 2016 med uppföljning av verksam-
hetsplan. 
 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av den interna kontrollen för år 
2016. 

Bakgrund 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till årsrapport för 
verksamheten 2016. Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar samt 
strategiska framtidsfrågor belyses för de olika verksamheterna. Årsrapporten 
utgör budgetunderlag inför budget 2018. 
 
Det ekonomiska resultatet redovisas och analyseras. Utfallet för kontoret är en 
nettokostnad på 419,9 mnkr jämfört med en budgetram på 469,3 mnkr. 
Totalt sett för kommunstyrelsens verksamheter blev överskottet 49,3 mnkr. 
 
Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de nämndsmål, aktiviteter och 
uppdrag som kontoret arbetat med under året för att stödja kommunfullmäkti-
ges övergripande mål i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk 
planering 2017-2018. Måluppfyllelsen uppgick till 71%. 
 
Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de utförda kontrollmomenten 
utifrån den beslutade interna kontrollplanen 2016. Slutsatsen är att den interna 
kontrollen är god men några förbättringsområden har identifierats. 
 
 
 
 
Åsa Bejvall Annette Andersson 
Controller Kommundirektör 
 
 



KS 2016/0012  2 (2) 
 
 
 
Bilagor 
Årsrapport 2016 
Uppföljningsrapport verksamhetsplan 2016 
Uppföljningsrapport intern kontroll 2016 
 



1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Årsrapport 

 

Kommunstyrelsen 
 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Femårsöversikt 

 
 

Femårsöversikt 2016 2015 2014 2013 2012 

Driftsresultat 419 946 452 409 468 680 432 541 489 076 

Förbrukning av ram % 89,5% 97,6% 99,6% 100,0% 105,2% 

Antal årsarbetare 215 194 186 126 158 

Personalkostnader i % av totala kostnader 49,5% 51,0% 52,2% 46,1% 44,3% 

Sjukfrånvaro i % 4,2% 3,3% 3,6% 4,4% 3,0% 

Personalomsättning  4,8% 3,7% 1,6% 3,7% 2,6% 

Måluppfyllelse i % 71,0% 75,0% 85,0% 70,0% 54,0% 

Företagsklimat (Insikt NKI) - 70 64 63 
 

Antal UF företag (%-andel av elever) 305 (25%) 275 (18%) 273 (16%) 114 183 

Administrationsindex (adm.personal/total 
personal) 

- 10,81 10,71 10,36 10,16 

Andel som upplever ett gott bemötande vid 
kontakt med kommunen , (%) 

100%* 99,0% 93,0% 94,0% 85,0% 

Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåt-
gärder, antal 

494** 490 542 446 - 

Antal mottagna nyanlända flyktingar 364** 327 310 210 154 

Antal deltagare i kommunal vuxenutbildning  1 340 1302 1043 994 - 
 

Antal ärenden i arkivet (förfrågning-
ar/utlämningar av handlingar) 

864 783 676 587 483 

Antal räddningsinsatser 960 933 842 834 727 

Antal brandskyddstillsyner 262 274 279 275 286 

 
* Från och med 2016 gäller en annan definition: Baseras på en subjektiv bedömning av frågeställaren utifrån fyra nivåer; mycket god, 

god, medelgod och dålig. Varje svar på mycket god ger 3 poäng, god ger 2 p, medelgod 1p och dålig 0p. Poängen summeras och divide-
ras med maximalt möjlig poäng. Det som redovisas här är andel av maxpoäng i procent. 

** Preliminära siffror  



3 
 

Innehåll 

Femårsöversikt 2 

Året som gått 4 

Verksamhetsmål 5 

Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar 6 

Administration och stöd 6 

Infrastruktur och skydd 9 

Näringsliv och arbetsmarknad 9 

Politisk verksamhet 10 

Kvalitet i verksamheten 11 

Verksamhetsmått 11 

Kostnadseffektivitetsmått 12 

Intern kontroll 13 

Verksamhetsledningssystemet 13 

Personalredovisning 14 

Organisations- och personalförändringar 14 

Personalstatistik 14 

Kompetensutveckling 15 

Rekrytering 15 

Sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbete 15 

Driftsredovisning 16 

Investeringsredovisning 17 

Strategiska framtidsfrågor och riskanalys 18 

Administration och stöd 18 

Infrastruktur och skydd 18 

Näringsliv och arbetsmarknad 19 

Politisk verksamhet 19 

Bilagor 20 

Uppföljningsrapport verksamhetplan 20 

Uppföljningsrapport Intern kontroll 20 

 



4 
 

Året som gått 

Året som gått har präglats mycket av de intensiva flyktingströmmarna nationellt, regionalt och lo-
kalt. Tillgången på bostäder och integrationsinsatser blev därför centrala och ett fortsatt fokus 
kommer att behöva läggas på frågorna även kommande år. Frågan om EU-medborgare i utsatthet 
och upplåtande av mark på Salve var omdiskuterad och på grund av säkerhetsskäl stängdes Sal-
veområdet i slutet av året. Kommunstyrelsen ansvarar för hela kommunkoncernens verksamhet 
och som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt redovisar de kommunala bolagen sin verksamhet 
för kommunstyrelsen från och med 2016. Under året noterades att det var ovanligt många ärenden 
kopplade till detaljplaner och markförsäljningar. I slutet av året startade Samordning Arbete och 
Välfärd (SAV). SAV är ett forum för att effektivisera och samordna frågor gällande arbete, bostä-
der, flyktingmottagande och övriga sociala hållbarhetsfrågor över förvaltningsgränserna.    
 
Kommunledningskontoret leder och samordnar verksamheten i Kalmar kommun. Strategiska och 
kommungemensamma frågor är prioriterade. Kommunledningskontorets personal ska vara tillgäng-
lig, lyhörd och ge ett gott bemötande till alla. Kontorets huvuduppgifter är bland annat att på bästa 
sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och 
till allmänheten.  
 
Verksamheten var under 2016 organiserad i åtta enheter; kansli- och omvärld, ekonomi, kommun-
hälsan, projekt- och exploatering, personal, kommunikation, näringsliv, samt brandkår. Kommun-
ledningskontoret arbetar inom fem olika verksamhetsområden; administration och stöd, infrastruk-
tur och skydd, näringsliv och arbetsmarknad, politisk verksamhet och gymnasieskola. 
 
Årets utfall i förhållande till budget blev ett överskott på 49,3 miljoner kronor (mnkr). Den största 
delen av överskottet härrör från exploateringsverksamheten (32,5 mnkr) där flera stora exploate-
ringsområden har sålts under året. Även verksamheten administration och stöd redovisar ett stort 
överskott med 12,9 mnkr där invandrarservice står för den största delen. 
 
Verksamhetens måluppfyllelse blev 71% vilket är något lägre än tidigare år. Dels har kontoret haft 
fler mål och uppdrag att arbeta med under året och dels har arbetsbelastningen varit hög och därför 
är vissa mål endast delvis uppfyllda. Ett mål bedöms som ej uppnått. Det är målet om att sjukfrån-
varon ska bibehållas på samma låga nivå.  
 
Kvaliteten på verksamheten har haft en positiv utveckling under året. Flera nyckeltal, revisioner och 
intern kontroll visar på en positiv utveckling men det finns givetvis flera områden att arbeta vidare 
med och ytterligare förbättra. Nämnas bör att medarbetarenkäten visar att medarbetarna trivs på 
jobbet och upplever att de har en god arbetsmiljö vilket är av yttersta vikt då verksamheten är per-
sonalintensiv. 
 
Kommunledningskontoret ansvarar också för uppföljning av gymnasieverksamheten som bedrivs 
av Kalmarsunds gymnasieförbund. För verksamhetsuppföljning av den verksamheten hänvisas till 
förbundets årsredovisning.  
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Verksamhetsmål 

Kontoret har brutit ned fullmäktigemålen inom fokusområdena ”Ordning och reda i ekonomin”, 
”Ett grönare Kalmar”, ”Ett växande attraktivt Kalmar”, ”Hög kvalitet i välfärden” samt ”Verksam-
het och medarbetare” i nämndsmål för den egna verksamheten och tagit fram aktiviteter för att 
uppnå målen. Uppföljningen av arbetet med målen redovisas i bilaga 1 ”Uppföljningsrapport 
verksamhetsplan 2016”. 
 
Måluppfyllelse Uppfylls/ Klara Delvis upp-

fyllda/ pågår 
Uppfylls ej/ Ej 

påbörjat 
Totalt 

Nämndsmål 12 (71%) 4 (24%) 1 (5%) 17 

Aktiviteter 23 (82%) 4 (14%) 1 (4%) 28 

Uppdrag 12 (80%) 3 (20%) - 15 

 
Kommunledningskontoret har en hög andel uppnådda nämndsmål. Det mål som inte uppnås är 
målet om att sjukfrånvaron ska bibehållas på samma låga nivå som föregående år. Sjukfrånvaron har 
ökat något i år jämfört med föregående år men är fortfarande låg. Influensan drabbade kontoret 
hårt under våren vilket har påverkat nyckeltalet. Ett stort fokus läggs under 2017 på det hälsofräm-
jande arbetet. 
 
För att bedöma om kommunledningskontoret har bedrivit en kostnadseffektiv och ändamålsenlig 
verksamhet togs olika parametrar fram i verksamhetsplanen 2016. De politiska kostnaderna och 
administrationsindex skulle mäta kostnadseffektiviteten medan politikernas och verksamheternas 
nöjdhet med stödet från kommunledningskontoret skulle spegla ändamålsenligheten. Nyckeltalen 
redovisas under rubriken ”Kvalitet i verksamheten”. Bedömningen är att kommunledningskontoret 
bedriver en ändamålsenlig verksamhet och en delvis kostnadseffektiv verksamhet.   
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Väsentliga händelser och ändrade 

förutsättningar 

Administration och stöd 

Ekologisk hållbarhet 

Under 2016 har ett nytt klimat- och energiprogram arbetats fram och antagits politiskt. Det har 
även fattats beslut om att fortsätta med klimatkompensationssystemet. Ett nationellt finansierat 
projekt om laddinfrastruktur för elbilar har beviljats och avslutas under våren 2017.  Kalmarsunds-
kommissionen har blivit utsedd till ”Front runner” av organisationen Race for the Baltic och sam-
arbete för att gemensamt minska övergödningen har påbörjats. En handlingsplan för giftfri skola 
och förskola har också arbetats fram och ska antas under första kvartalet 2017. För andra året i rad 
hölls ett ”Hållbarhetssafari” och det lockade 400 personer. Temat för eventet var näringsämnen. 
Ett projekt för att testa och utvärdera ett smidigare system för kemikaliehantering startade under 
året. Där ingår en studentmedarbetare som anställdes inom ramen för det befintliga avtalet mellan 
kommunen och Linnéuniversitetet. En ansökan till Tillväxtverket beviljades, vilket ledde till att 
projektet ”Åk tåg” startade. Syftet är att ta reda på om och hur användandet av tåg för tjänsteresor 
kan öka för att stärka regionens attraktivitet för företag. Under året har de ekologiska strategerna 
också stöttat verksamheten med rådgivning bland annat avseende hållbar upphandling och främ-
jande av sociala företag. Miljöbokslutet utvecklades ytterligare under året.  

Ekonomi 

Ett engagerat arbete med att koncentrera löne- och ekonomiadministrationen har fortsatt under 
året och den nya verksamheten flyttar till Södra Långgatan 26 senast mars 2017. Inledningsvis är det 
cirka 25 personer som flyttar in. Fullt utbyggd beräknas verksamheten omfatta cirka 40 medarbe-
tare. Beslut har också tagits om att den nya löne- och ekonomiadministrationen kommer att an-
vända IT:s ”Servicedesk” för respektive område. Servicedesken kommer att hantera frågor, beställ-
ningar och felanmälningar. I och med att samtliga ärenden registreras och dokumenteras skapas 
underlag för kvalitetshöjande insatser.   
 
Under året har en ny investeringsprocess tagits fram och implementerats. Vidare har arbetet med 
det koncerngemensamma projektverktyget Antura fortsatt. Regelverk för och tillämpning av kom-
ponentavskrivning har arbetats fram och planeras gälla för investeringar från och med 2017. Ytter-
ligare steg har tagits för beslutsstödssystemet Hypergene med fortsatt utveckling av ”gemensam 
rapportering”, intern kontroll, befolkningsprognos samt koppling mot verksamhetssystemen för 
IFO och hemtjänst.  

Integration och flyktingmottagande 

Under 2016 har Kalmar kommun tagit emot 364 nyanlända flyktingar. Kommunens planeringstal 
om 124 anvisade nyanlända är uppfyllt. Drygt 240 nyanlända är således självbosatta. Det har skett 
en stor ökning av självbosatta under senare delen av 2016 då Migrationsverket ökat takten av posi-
tiva beslut gällande uppehållstillstånd, framför allt för syrier.  
 
Av 364 mottagna flyktingar är 226 män (62 %) och 138 kvinnor (38 %). Bland de mottagna är 105 
(29 %) barn upp till och med 15 år, 26 (7 %) mellan 16-19 år och 225 (62 %) 20-64 år. Åtta perso-
ner är 65 år och äldre, (2 %). Siffrorna är preliminära då fler folkbokföringar kan ske men det på-
verkar marginellt. 70 % av de mottagna har Syrien som medborgarskap, 7 % Eritrea, 6 % är stats-
lösa och övriga medborgarskap 17 % är bland annat Afghanistan, Ryssland och Demokratiska Re-
publiken Kongo.  
 
2016 anställdes en introduktionshandläggare som arbetat med praktikanskaffning och samordning 
för att få igång aktiviteter på förläggningarna i Helgesbo och Kolboda. Där har även verksamheten 
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Språkstugan fortsatt. För arbetet med handlingsplanen för integration anställdes en integrations-
handläggare.  
 
Trycket vad gäller asylsökande till Sverige har minskat avsevärt. Idag finns många i asylsystemet, på 
förläggningar och i eget boende i avvaktan på uppehållstillstånd. Takten i beslutsfattandet har ökat 
vilket innebär ett ökat tryck på kommunerna och ett högt mottagande 2017 och 2018. Bland de 
som nu kommer att få uppehållstillstånd och är aktuella för mottagande i kommun är en hög andel 
ensamhushåll. Antalet som bosätter sig själva i kommunerna är fortsatt högt. Genom den rådande 
bostadsbristen har det varit stora svårigheter att lösa boendefrågan. Då en stor andel är ensamhus-
håll krävs många enskilda lägenheter.  

Kommunikation 

Under 2016 publicerades ett nytt intranät, Piren, och arbetet med att utveckla intranätet pågår. Un-
der hösten återupptogs arbetet med en ny extern webbplats samt revidering av den grafiska profi-
len. Upphandling av nytt publiceringssystem gjordes och i december skrevs avtal med ny leverantör. 
Lansering är satt till juni 2017.Arbetet med en uppdatering av kommunikationspolicy och strategi 
har fortsatt och närvaron i sociala medier har ökat. Under 2016 slogs rekord i interaktioner och 
delningar.  
 
Mötena mellan kommunens och de kommunala bolagens kommunikatörer i syfte att skapa bättre 
förutsättningar för samarbete både på lång och kort sikt har utvecklats under 2016. Tillsammans 
med Destination Kalmar har kommunikationsenheten ett pågående arbete med att revidera innehåll 
och strategier för platsvarumärket. Arbetet ledde under 2016 fram till att det skapades en digital 
verktygslåda, www.bykalmar.se, för att lättare kunna jobba med och sprida en enhetlig bild av Kal-
mar.  
 
Kontaktcenter har under året fortsatt att utveckla sin verksamhet och har arbetat med kompetens-
höjning av kommunvägledarna för att kunna lösa fler ärenden direkt i första samtalet. Kommunens 
synpunktshantering har fortsatt att utvecklas och ansvaret för att besvara och på sikt hantera sociala 
medier i större utsträckning har skjutits över till kommunvägledarna. Detta är en väg in för allmän-
heten, där aktiviteten ökar markant.  

Personal- och arbetsmiljöfrågor 

Sedan maj 2016 finns en ny organisation med kommunens HR-specialister (Human Resource) sam-
lade under personalenheten. Kommunledningskontoret fick 2016 en tilldelad HR-specialist som ska 
stödja cheferna i personalfrågor. Ett ledarförsörjningsprogram har genomförts för 20 deltagare 
varav några redan har rekryterats till en chefsbefattning i eller utanför kommunen. Under hösten 
genomfördes en medarbetarenkät för alla anställda och svarsfrekvensen var cirka 80 %. På kom-
munledningskontoret fick motivation och meningsfullt arbete högst värde (4,6) och arbetsbelast-
ning fick lägst värde (3,6). Kommunfullmäktige beslutade i december att ge alla medarbetare möj-
lighet till ett friskvårdsbidrag på 800 kronor per år. Under 2016 gjordes även en analys över sjuk-
frånvaro längre än 15 dagar och arbetet med en åtgärdsplan påbörjades. 
 
Kommunhälsan fick under året en ny enhetschef och anslöt sig till föreningen Sveriges företagshäl-
sor. Det ger möjligheter att samverka med ett tjugotal andra inbyggda företagshälsor i Sverige och 
på så sätt öka förändringstakten. Under hösten anställdes en hälsoutvecklare som tillträder sin tjänst 
under januari 2017. Härigenom förstärks kompetensen inom det hälsofrämjande arbetet som kom-
mer att prägla en stor del av verksamheten under kommande år.  
 
Kommunhälsan har också påbörjat planeringen för genomförandet av grundutbildning i systema-
tiskt arbetsmiljöarbete för nya chefer och skyddsombud. Under hösten började Kommunhälsan 
åter igen närvara med sin kompetens på samtliga förvaltningars centrala samverkansmö-
ten/skyddskommittéer och kommer från och med 2017 att finnas representerade en gång per må-
nad på dessa möten.  

http://www.bykalmar.se/
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Social hållbarhet 

I januari 2016 flyttades ansvaret för det lokala brottsförebyggande rådet och trygghetsfrågorna till 
kommunledningskontoret. Ett nytt samverkansavtal togs fram med polisen och gemensamma 
medborgarlöften upprättades och antogs. Detta följdes av ett intensivt arbete för att öka tryggheten 
under sommaren. Ett försök med förstärkt närvaro av ordningsvakter på delar av Kvarnholmen 
genomfördes under maj-oktober. Insatserna bedömdes som mycket goda och fortsätter även 2017.  
 
Arbetet med att förverkliga hbtq-handlingsplanen påbörjades. Samtliga nämndpolitiker och ett antal 
olika yrkesgrupper har genomgått en grundutbildning och planeringen av fördjupningsutbildningar 
pågår. Inventeringen av omklädningsrummen utifrån ett hbtq-perspektiv startade i kommunens 
idrottshallar liksom genomlysning av webb- och informationsmaterial utifrån samtliga diskrimine-
ringsgrunder och ett samarbete med Linnéuniversitetet om utveckling av likabehandlingsplaner. 
 
Det andra året med Kalmarsund Pride blev en lika stor succé som 2015. Cirka 7 000 invånare slöt 
upp för att manifestera alla människors lika värde, rätten att få vara den man är och att älska vem 
man vill. Under Prideveckan bidrog Kalmar kommun tillsammans med Antidiskrimineringsbyrån 
Sydost med en föreläsning av Kajsa Bergkvist.  
 
Kommunens tillgänglighetsarbete fick ordentlig skjuts under året. Samarbetet med Kalmar City är 
väl utvecklat och kommer att fortsätta. Inom ramen för arbetet med Purple flag är tillgängligheten 
en viktig fråga. Tillsammans med Kalmar City har bland annat genomförts en Funktionsdag på 
stan. Likaså har ett filmarbete påbörjats med syfte att visa hur man enkelt kan avhjälpa hinder i 
handeln. Ett annat exempel är inköpet av Free Wheel för rullstolsburna som Kalmar kommun var 
först i landet med att erbjuda. Kommunens Tillgänglighetsråds funktion som rådgivande organ har 
också utvecklats.  
 
Inom jämställdhetsområdet har en inventering av förvaltningens verksamheter gjorts med hjälp av 
verktyget MakEQuality. Utbildningar och stödinsatser har genomförts, bland annat Jämställdhet, 
Genus, Ledarskap (JGL) och tillsammans med landstinget har en jämställdhetskurs för chefer och 
uppdragsgivare utvecklats.  

Ärendehantering 

Arbetet med ett gemensamt Arkivcentrum fortsatte och länsstyrelsen, Folkrörelsearkivet, Mörby-
långa, Torsås och Kalmar kommuner planerar att flytta till gemensamma lokaler under 2017. 
Kommunerna avser att under 2017 bilda en gemensam nämnd för arkivfrågor för att uppnå full 
samverkan i ett Arkivcentrum.  
 
Kommunens två jurister har under året gett råd och stöd till verksamheterna i en mängd olika ären-
den. Antalet förfrågningar till kommunens arkiv fortsätter att öka och under året hanterades när-
mare 900 olika ärenden, förfrågningar och utlämnande av uppgifter och allmänna handlingar. Un-
der året har en upphandling av ett nytt underhålls- och supportavtal påbörjats för ärendehanterings-
systemet Public 360. 

Överförmyndarverksamheten 

Den 1 januari 2016 startade den gemensamma överförmyndarverksamheten mellan Kalmar, Borg-
holm och Mörbylånga kommuner. Hösten 2015 var ansträngd verksamhetsmässigt p.g.a. det 
ökande antalet ensamkommande flyktingbarn. Detta tillsammans med sjukskrivningar och svåra 
rekryteringsprocesser inför samgåendet gjorde att den samordnade verksamheten redan från starten 
var ansträngd. 
 
I juni beslutade den tidigare överförmyndarchefen att kliva av chefskapet men att fortsätta arbeta 
som handläggare i verksamheten. I november började den nya överförmyndarchefen.  
 
Från sommaren och framåt har tillfälliga resurser engagerats för att stärka upp arbetet med främst 
årsräkningar och återsökning av kostnader från Migrationsverket. Under hösten samlades hela verk-
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samheten för en planeringsdag och en plan togs fram för det fortsatta arbetet med att komma ifatt 
med den löpande verksamheten och hur arbetet med verksamhetsutvecklingen ska gå till.  
 
Vid årsskiftet såg antalet ärenden ut så här: 

Kommun Antal ärenden Varav ensamkommande barn (EKB) 

Kalmar 847 149 

Borgholm 204 62 

Mörbylånga 236 55 

Summa 1 287 266 

Infrastruktur och skydd 

Under 2016 har brandkåren fokuserat på att ställa om huvudbrandstationens arbete till den nya 
brandstationen vid Scheelegatan. Inflyttning är planerad att påbörjas under vecka 10 år 2017. I 
samband med detta har en del rutiner uppdaterats som implementeras då verksamheten bedrivs i de 
nya lokalerna. Mycket arbete har också lagts ner på att utveckla ledningssystem och rutiner för lång-
variga och komplicerade krishändelser. Detta kommer att fullt ut installeras i nya brandstationen. 
Inom den skadeförebyggande verksamheten har en del personella förstärkningar gjorts på grund av 
allt fler ärenden som hänger ihop med Kalmars snabba expansion. 
 
Arbetet med genomförandet av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet i Ölandshamnen fortsatte 
under 2016 liksom detaljplanearbetet för en hotelletablering i anslutning till universitetet och stat-
ionsområdet. Andra stora utvecklingsprojekt var Fredriksskans som markanvisades i slutet av året, 
Karlssons äng, Norra Staden (Snurrom) med bad- och friskvårdsanläggning och Södra staden 
(Rinkabyholm). Arbetet med att möjliggöra tillgången till fiber för hushåll och företag har intensifie-
rats och kommunen arbetar vidare med att samordna utbyggnaden av fiber.  

Näringsliv och arbetsmarknad 

Arbetslösheten och insatser 

Vid årsskiftet 2016 - 2017 var andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetstöd 
2 391 personer (7,4 %). För 2015/2016 var siffran 2 471 personer (7,7 %). Motsvarande för riket 
var 7,8 % respektive 8 %. I förhållande till våra jämförelsekommuner och riket klarade sig Kalmar 
kommun mycket väl även under 2016 då kommunen har haft en lägre arbetslöshet än samtliga jäm-
förelsekommuner och riket i sin helhet med ett undantag. Undantaget gäller unga män 18-24 år där 
Kalmar kommun vid årsskiftet låg på samma nivå som riket men lägre än jämförelsekommunerna. 
Arbetslösheten för gruppen unga män ligger betydligt högre än för kvinnor både i riket och för 
samtliga jämförelsekommuner och är något som det behöver fokuseras på under kommande år. 
Även under verksamhetsåret 2016 har ett nära samarbete skett med både socialförvaltningen och 
Arbetsförmedlingen. Målet med samarbetet är att halvera den öppna arbetslösheten under mandat-
perioden.  
 
Område arbetsmarknad har som tidigare år tagit emot många anvisade arbetslösa för tidsbegränsade 
anställningar inom de kommunala förvaltningarna, i ideella organisationer samt i föreningslivet. 
Insatsen har bidragit till att hålla nere den öppna arbetslösheten. Allt fler av de som anställs tillhör 
någon av de så kallade utsatta grupperna; personer med enbart förgymnasial utbildning, personer 
55-64 år, utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning. En stor andel av de som 
anställts har varit långtidsarbetslösa och flera uppbar helt eller delvis försörjningsstöd när de anvi-
sades till kommunen.  
 
Under sommaren sysselsattes även 273 ungdomar via prova på praktik (PPP) under tre veckor på 
halvtid. En ungdomsuppföljare anställdes med hjälp av tillfälligt statsbidrag för att söka upp arbets-
lösa ungdomar till arbetsmarknadsåtgärderna trainee och utbildningskontrakt. Ett tjugotal utbild-
ningskontrakt tecknades under året vilket innebär att ungdomar som saknar gymnasiekompetens 
härigenom kan få en sådan.  
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Vuxenutbildning på gymnasial nivå 

Under 2016 har drygt 1 300 vuxna läst på gymnasial nivå via Kunskapsnavet. Merparten av dessa 
har läst olika yrkesinriktade utbildningar så som mekaniker för tunga fordon, bussförare, snickare, 
målare, elektriker, svetsare, konditor, kock, undersköterska, väktare, skolmåltidsbiträde med flera. 
Den uppsökande verksamheten har utvecklats ytterligare genom samverkan med andra aktörer och 
därigenom har fler potentiella studerande kunnat nås. Ett exempel är den stora utbildningsmässan 
som genomfördes under november månad i samverkan mellan flera kommuner och Arbetsför-
medlingen. Där fanns ett stort antal utbildningsanordnare som representerade olika nivåer för vux-
nas studier.  
 
Under året beviljades bidrag från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) för att kunna 
bedriva barnskötarutbildning för utrikes födda då de tre medlemskommunerna (Kalmar, Mörby-
långa och Torsås) återigen såg ett behov av att anställa barnskötare, gärna flerspråkiga med annan 
kulturell bakgrund än svensk. Utbildningen påbörjades i september med 21 deltagare.  
 
Inom vuxenutbildningen prövas former för att utrikesfödda ska kunna påbörja yrkesutbildningar på 
gymnasial nivå parallellt med att de läser svenska på grundläggande nivå. Detta kommer att på-
skynda personernas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Under året har sådan utbild-
ning genomförts inom följande områden: skogsvård, barnskötare samt vård och omsorg.  

Näringslivsfrågor 

I juni 2016 fattade regeringen beslut om att delar av eHälsomyndigheten skulle omlokaliseras från 
Stockholm till Kalmar. Omlokaliseringen ska vara genomförd senast den 1 maj 2018 och omfattar 
cirka 150 tjänster. En etableringsgrupp tillsattes som i samverkan med eHälsomyndigheten ska 
skapa förutsättningar för en lyckad omlokalisering.  
 
Kalmar kommun har haft ett tydligt mål om att bli topp 100 i Svenskt Näringslivs årliga ranking av 
företagsklimatet. 2016 klättrade kommunen 28 platser till plats 83. I årets enkätundersökning höjde 
kommunen sitt betyg i ”tillämpning av lagar och regler” med 60 placeringar, inom området ”kom-
munanställdas attityder till företagande” med 23 placeringar och inom området ”medias attityder till 
företagande” har Kalmar klättrat hela 47 placeringar.   
 
För att ytterligare förbättra företagsklimatet deltog kommunen under 2016 i en näringslivsutbild-
ning i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) regi. Utbildningen ”Förenkla – helt enkelt” syf-
tade till att utveckla kommunens kontakter med näringslivet, ge deltagarna en större förståelse för 
företagens behov samt skapa ett långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringsli-
vet. Den förvaltningsövergripande utbildningen omfattade politiker, chefer och tjänstemän med 
kontaktytor mot näringslivet.  
 
Samverka mera är nyckeln till framgång för att underlätta kompetensförsörjningen och bidra till 
regional tillväxt och utveckling. Samverkan kring Kalmarsundsregionen utökades från och med 
halvårsskiftet 2016 med Torsås och Mörbylånga kommuner. 

Politisk verksamhet 

2016 genomfördes 70 sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arbetsutskottet 
och planutskottet vilket resulterade i 755 olika paragrafer. Under våren avgick Liberalernas opposit-
ionsråd och en ersättare valdes in. I slutet av året kom besked om att Centerpartiets kommunalråd 
lämnar posten som kommunalråd under våren 2017.   
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Kvalitet i verksamheten 

Verksamhetsmått 

Kommunledningskontorets verksamhet är mycket differentierad och därmed svår att följa och jäm-
föra med andra. För att följa utvecklingen har några mått valts ut som visar delar av verksamheten. 
 
Förvaltningscheferna i Kalmar kommun ska årligen svara på en enkät om de är nöjda med kom-
munledningskontorets verksamhet. På en skala mellan 1 (inte alls nöjd) till 6 (mycket nöjd) har för-
valtningscheferna svarat 4,6 som genomsnitt i 2016 års enkät. Detta är första året som undersök-
ningen genomförs i denna form varför inga jämförelsetal finns. Målet är satt till en nöjdhet på minst 
4 vilket innebär att målet är uppnått. 
 
Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. De områden som undersöks är 
brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I 
enkäten ställs frågor om sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, 
rättssäkerhet och effektivitet. Enkäten kommer fortsättningsvis att skickas ut årligen. Årtalen avser 
de år då ärendena har hanterats. Utvecklingen av nyckeltalet är positivt. 
 

Företagsklimat (Insikt) Totalt NKI 

Nyckeltal 

2014 2012 2010 

Kalmar 70 64 63 

KKVH 65 65 - 

Liknande kommuner 69 64 - 

 
Måttet 62-69 är godkänt, 70-80 högt och över 80 mycket högt 

 
Kommunledningskontoret har en personalintensiv verksamhet och är beroende av kvalificerad och 
kompetent personal. Att personalen trivs på jobbet är därför ett viktigt verksamhetsmått. Två frå-
gor från medarbetarenkäten har därför valts ut: 
 
    2016 2014 

    Totalt Kvinna Man Totalt Kvinna Man 

Kommunledningskontoret Jag trivs och känner mig trygg i 
min arbetsgrupp 

4,3 4,2 4,5 4,4 
Ingen mätning 

Kalmar kommun 4,4 4,4 4,3 4,3 

Kommunledningskontoret Jag upplever att min arbetsmiljö 
totalt sett är god 

3,9 3,9 4,0 4,1 
Ingen mätning 

Kalmar kommun 3,8 3,8 3,8 3,7 

 
Siffrorna ligger på en hög jämn nivå och har förändrats både uppåt och nedåt mot tidigare mätning.  
Här finns dock möjlighet till utveckling för att skapa en ytterligare trygg och god arbetsplats. 
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Kostnadseffektivitetsmått 

För att få en indikation på om kommunledningskontorets verksamhet är kostnadseffektiv har föl-
jande nyckeltal tagits fram. Nyckeltalen kommer att följas över tid och jämförs med KKVH (Karls-
krona, Kristianstad, Växjö och Halmstad) samt liknande kommuner enligt Kolada. Nyckeltalen 
gäller hela Kalmar kommuns verksamhet eftersom kommunledningskontorets verksamhet inte går 
att bryta ut och för att kunna jämföra oss med övriga kommuner som kan vara organiserade på 
annat sätt. 
 

Nyckeltal 

    2015 2014 2013 

Politiska nettokostnader (kr/inv) 

Kalmar 657 654 642 

KKVH 558 658 608 

Liknande kom-
muner 

615 605 553 

Näringslivsbefrämjande åtgärder, nettokostnad 
(kr/inv) 

Kalmar 416 355 209 

KKVH 161 107 157 

Liknande kom-
muner 

458 424 477 

Särskilt riktade insatser, nettokostnad (kr/inv) 

Kalmar 415 446 535 

KKVH 391 529 506 

Liknande kom-
muner 

481 540 464 

Administrationsindex (administrativ personal/total 
personal) 

Kalmar 10,81 10,71 10,36 

KKVH 11,41 11,24 11,09 

Liknande kom-
muner 

12,93 12,7 12,69 

 
De politiska nettokostnaderna för Kalmar kommun ligger på en jämn nivå över tiden. I jämförelse 
med liknande kommuner är nettokostnaden högre. Inom nätverket KKVH har genomsnittet sjun-
kit vilket beror på att Halmstad sänkt sina politiska kostnader med 249 kr/invånare mellan 2014 
och 2015. Även Kristianstad har sänkt sina kostnader medan övriga har ökat något.  
 
Kalmar kommun har medvetet valt att satsa på näringslivsbefrämjande åtgärder och nettokostnaden 
har i det närmaste fördubblats mellan 2013 och 2015. I jämförelse med liknande kommuner ligger 
nettokostnaden ändå under genomsnittet. KKVH-nätverkets genomsnitt dras ner av att Halmstad i 
princip inte har några kostnader alls för näringslivsbefrämjande åtgärder. 
 
Särskilt riktade insatser är de som Kalmar kommun gör inom områdena invandrarservice och ar-
betsmarknad. Kalmar kommun har en sjunkande trend avseende dessa nettokostnader och redovi-
sar lägre nettokostnader än liknande kommuner och något högre än KKVH-nätverket. 
 
Då kommunledningskontorets verksamhet till största delen består av administration och stöd till 
övriga förvaltningar och bolag är ett mått att mäta effektiviteten på andelen administrativ personal i 
förhållande till total personal. Även här avser nyckeltalet hela kommunens verksamhet. Kalmar 
kommun har en lägre andel administrativ personal både i förhållande till liknande kommuner och 
till KKVH.  
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Intern kontroll 

Utifrån det nya reglementet och de nya riktlinjerna för intern kontroll togs en intern kontrollplan 
fram för 2016 som beslutades av kommunstyrelsen i juni. Kontrollplanen var en första version med 
endast ekonomiska kontrollmoment. Under året genomfördes en riskanalys med alla verksamheter 
på kommunledningskontoret och de risker som erhöll högst riskkategori fick ingå i den interna 
kontrollplanen för 2017 som beslutades av kommunstyrelsen i november. 
 
I bifogad bilaga ”Uppföljningsrapport intern kontrollplan 2016” framgår utfallet av de genom-
föra kontrollerna under året. 

Verksamhetsledningssystemet 

Kommunens verksamhetsledningssystem fortsatte att utvecklas positivt. Till exempel märks det 
genom att antalet medarbetare som använder informationen som finns i verksamhetshandboken 
ständigt ökar och att ny aktuell information kontinuerligt tillförs. Kommunen deltog i ett flertal 
olika kundmätningar och resultatet av dessa följdes aktivt upp för att erhålla ständiga förbättringar. 
Under 2016 inkom 865 synpunkter till kommunen via Tyck till. Av dessa var 24 % förbättringsför-
slag, 6 % beröm, 48 % klagomål och 22 % avvikelser.   
 
Qvalify AB reviderade för andra året i rad kommunens verksamhet mot ISO 9001 och ISO 14001. 
I revisionsrapporten konstaterade revisorerna att de såg tydliga förbättringar jämfört med föregå-
ende år. Förvaltningens internrevisioner har utförts enligt plan och ett flertal konstruktiva förbätt-
ringsförslag har framförts. 2016 utfördes utbyte av internrevisorer med serviceförvaltningen vilket 
gav flera positiva effekter. Kommunens kvalitets- och miljönätverk har under året arbetat intensivt 
med att gemensamt bland annat förtydliga och förbättra ett antal rutiner samt klargjort vilka miljö-
lagar som kommunen omfattas av. 
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Personalredovisning 

Organisations- och personalförändringar 

Under våren flyttades kommunledningskontorets och omsorgsförvaltningens löneadministratörer 
till ekonomienheten som ett första steg i gemensam ekonomi- och löneadministration (koncentre-
rad administration). Samtliga förvaltningars HR-specialister organiserades till kommunledningskon-
torets personalenhet för att få en gemensam HR-funktion och en gemensam personal- och lönepo-
litik. Kommunikationsenheten arbetar redan enligt samma organisation med lyckat utfall.  
 
Under hösten skedde ett antal förändringar på kontorets största enhet: kansli- och omvärld. Över-
förmyndarverksamheten och den övergripande kvalitets- och miljösamordnaren flyttades till eko-
nomienheten. Områdena arbetsmarknad, Kunskapsnavet och Invandrarservice flyttades också från 
kansli- och omvärldsenheten för att bilda en gemensam enhet ”Arbete och välfärd” till vilken rekry-
teringen av en enhetschef påbörjades. Härigenom kommer dessa områden kunna samordnas ytterli-
gare och arbetet med att hitta synergieffekter kommer att kunna utvecklas. 
 
Vakanta tjänster såsom chef för kommunhälsan, arbetsmiljöingenjör, miljöstrateg, landsbygdsut-
vecklare med flera har eller ska återbesättas. Miljöspecialistens tjänst har permanentats vilket inne-
bär att planeringen, för att säkerställa de miljömässiga och ekonomiskt hållbara arbetena med 
kommunens fastigheter, kan bli än mer långsiktig. Kommunhälsan har gjort en kompetensskiftning 
genom att minska personalstyrkan med en läkare och istället anställt ytterligare en psykolog då be-
hovet av detta ökat. Hälsoutvecklarens tjänst har under perioden flyttat från personalenheten till 
kommunhälsan. Kommunledningskontoret har numera en tilldelad HR-specialist. 

Personalstatistik 

31 december 2016 fanns det 219 tillsvidareanställda på kommunledningskontoret, varav 115 var 
kvinnor (53 %) och 104 var män (47 %). Ökningen av antalet anställda jämfört med 2015 beror 
främst på organisationsförändringen där kontoret, som ett led i koncentrerad administration, tog 
över HR-specialister från övriga förvaltningar och löneadministratörer från omsorgsförvaltningen. 
Medelåldern på kontoret var något lägre än föregående år, 47,7 år. Den genomsnittliga sysselsätt-
ningsgraden var 98,2 procent och kontoret har inte någon som ofrivilligt arbetar deltid.  
 

Mätdatum: 31 dec Källa: Hypergene 
och PS Utdata 2016 2015 

Tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Antal 115 104 219 95 98 193 

Årsarbetare 111,6 303,5 215,1 90,4 97,5 187,9 

Genomsnitt sysselsättningsgrad i % 97,1 99,5 98,2 95,1 99,5 97,3 

Andel heltider i % 93,0 99,0 95,9 88,4 99,0 93,8 

Medelålder 48,3 47,0 47,7 48,9 48,0 48,4 

Personalomsättning i % 7,4 2,0 4,8 4,4 3,1 3,7 
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Kompetensutveckling 

Under hösten arrangerades den årliga ledningsdagen för kommunens cirka 250 chefer. Några kon-
torsgemensamma insatser inom kompetensutvecklingsområdet har inte genomförts under 2016. 
Kontorets personal deltar utifrån behov i både externa utbildningar och konferenser men även i 
den utbildning som personalenheten erbjuder all personal.  

Rekrytering 

Personalenheten har under året medverkat i många rekryteringar på kommunledningskontoret. 
Under året har 34 annonser (20 stycken 2015) hanterats för 36 tjänster (27 tjänster). Totalt inkom 
1 175 ansökningar (1 061 stycken) till dessa tjänster. Enheten hjälper också andra förvaltningar vid 
behov (främst när det gäller chefstjänster) med djupintervjuer och tester med kompetensbaserad 
rekrytering som metod. 

Sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbete 

Under året genomfördes en utflykt i friskvårdens tecken för kontorets personal. Temat var cykling 
och miljö där de anställda cyklade till Värsnäs med olika stopp med upplevelser. På Värsnäs erbjöds 
promenad, provapågolf samt gympa med avslappningsövningar.  
 
Kommunledningskontoret har i relation med andra förvaltningar en låg sjukfrånvaro men kan kon-
statera att sjukfrånvaron ökat jämfört med föregående år. Under 2017 läggs ett stort fokus på det 
hälsofrämjande arbetet. 
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Åldersfördelning 2016 

Kvinnor Män

Total sjukfrånvaro i % av ordinare 

arbetad tid

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

18-29 år 1,5 1,3 1,4 1,6 6,0 3,9

30-49 år 5,8 2,3 3,8 2,1 1,8 1,9

50-67 år 3,6 6,7 4,9 2,9 7,0 4,7

Totalt 4,4 4,0 4,2 2,5 4,1 3,3

2016 2015

Sjukfrånvaro > 59 dagar i % av total 

sjukfrånvaro

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

18-29 år 0,0 0,0 0,0 0 25,2 20,4

30-49 år 40,7 37,8 39,7 0 7,6 4,2

50-67 år 26,9 50,5 40,3 29 54,6 45,5

Totalt 33,8 45,6 39,4 18,6 41,3 32,9

2016 2015
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Driftsredovisning 

Intäkterna blev cirka 63 mnkr högre än budgeterat. De största avvikelserna var från exploaterings-
verksamheten som fått in drygt 22 mnkr mer än beräknat för fler sålda tomter, bland annat från 
Linnéuniversitetet. Invandrarservice har fått cirka 9 mnkr mer från Migrationsverket än beräknat 
och Kunskapsnavet 7 mnkr mer i statsbidrag från Skolverket än budgeterat. Överförmyndarverk-
samheten har haft fler gode män till ensamkommande barn vilket också medfört högre ersättning 
från Migrationsverket för att täcka arvodena med cirka 3 miljoner. Brandkåren har sålt mer utbild-
ning vilket genererat högre intäkter med 2,5 mnkr. 
 
Personalkostnaderna blev 3,8 mnkr högre än beräknat. Det är brandkåren som haft högre personal-
kostnader (1,2 mnkr) och överförmyndarverksamheten som betalat ut högre arvoden till gode män 
(1,5 mnkr). Övriga verksamheter redovisar i de flesta fall lägre personalkostnader beroende på till-
fälliga vakanser, föräldraledigheter och sjukfrånvaro. 
 
Övriga kostnader blev cirka 10 mnkr högre än budgeterat. De största avvikelserna noteras inom 
köp av administrativa tjänster och konsultkostnader som blev cirka 4 mnkr högre än beräknat. Det 
är främst inom exploateringsverksamheten och olika miljöprojekt där externa tjänster har behövt 
köpas in. Medlemsavgifter och avgifter för kurser är cirka 2 mnkr högre där bland annat en högre 
medlemsavgift till Samordningsförbundet i Kalmar län är en del. Kunskapsnavet har även köpt 
vuxenutbildning för cirka 4 mnkr högre än budgeterat. 
 

Driftsredovisning 2016 2016   

tkr Budget     Utfall     Skillnad 

Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto 

Administration och stöd -53 409 149 974 96 565 -77 735 161 389 83 654 12 911 

Infrastruktur och skydd -23 577 68 830 45 253 -32 266 79 829 47 563 -2 310 

Näringsliv och arbetsmarknad -60 044 132 818 72 774 -68 030 136 745 68 715 4 059 

Politisk verksamhet -462 13 436 12 974 -468 13 021 12 553 421 

Exploateringsverksamhet -74 800 44 800 -30 000 -96 911 34 418 -62 493 32 493 

Gymnasieförbundet - 271 699 271 699 - 269 952 269 952 1 747 

Summa -212 292 681 557 469 265 -275 410 695 354 419 944 49 321 

 
För de olika verksamhetsområdena kan noteras att samtliga verksamheter redovisar en positiv avvi-
kelse mot budget utom infrastruktur och skydd. Inom verksamhetsområdet återfinns brandkårens 
och projekt- och exploateringsverksamheten. Brandkåren redovisar ett överskott med 453 tkr me-
dan projekt- och exploateringsverksamheten redovisar ett underskott på 2 616 tkr. Underskottet 
beror på inköp av Attefallshus med 1 968 tkr samt kostnader för miljöprojekt och saneringar där 
budgetmedel saknats. 
 
Överskottet inom administration och stöd beror till viss del på vakanta tjänster men främst på 
högre erhållna bidrag från Migrationsverket till invandrarservice och överförmyndarverksamheten. 
Inom näringsliv och arbetsmarknad återfinns det största överskottet avseende vuxenutbildningen. 
Kostnaderna har varit lägre än beräknat trots att mer utbildning bedrivits 2016 jämfört med 2015.  
Antalet anvisade från Arbetsförmedlingen till område arbetsmarknad har heller inte varit lika många 
som tidigare och där redovisas ett överskott. Näringslivsverksamheten har haft en tjänst vakant 
delar av året samt i övrigt haft lägre kostnader än beräknat. 
 
Gymnasieförbundet har haft färre antal 16 till 19-åringar än beräknat och Kalmars medlemsbidrag 
blev därför lägre än budgeterat med 1,7 mnkr. 
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Investeringsredovisning 

Inom verksamheten infrastruktur och skydd har brandkåren köpt en ny släckbil för 3 100 tkr samt 
rustat upp en stegbil för 800 tkr. Släckbilen var budgeterad 2015 men levererades först 2016 varmed 
en avvikelse mot budgeten noteras. Inventarier till den nya brandstationen har också köpts in i år. 
Inköp har gjorts av fastighet i Kolboda för 7 900 tkr medan försäljning har gjorts av en fastighet i 
Smedby för 2 300 tkr vilket också ingår i infrastruktur och skydd.  
 
Exploateringsverksamhetens största investeringar är gjorda i Snurrom, Ölandshamnen, Norrlidens 
strand, Västra Djurängen och Östra Vimpeltorpet där stora områden exploateras. 
 

Investeringsredovisning   2016   

tkr Budget Utfall Skillnad 

Verksamhet       

Administration och stöd 200 29 171 

Infrastruktur och skydd 10 000 18 237 -8 237 

Exploateringsverksamhet 53 500 43 003 10 497 

Näringsliv och arbetsmarknad     0 

Politisk verksamhet     
 

Investeringsverksamhet* 389 568 310 943 78 625 

Summa 453 268 372 212 81 056 

 
*Investeringsverksamheten avser de investeringar som kommunstyrelsen är ansvarig för men som utförs av andra förvalt-

ningar så som fastigheter och infrastruktur. Detaljerad uppföljning av dessa sker i kommunens årsredovisning.  

20% 

11% 

16% 

3% 

64% 

Utfall per verksamhetsområde 

Administration och stöd

Infrastruktur och skydd

Näringsliv och
arbetsmarknad

Politisk verksamhet

Gymnasieförbundet
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Strategiska framtidsfrågor och ris-

kanalys 

Administration och stöd 

Verksamhetens viktigaste strategiska framtidsfråga är att kunna förse förvaltningarna, bolagen, poli-
tikerna och medborgarna med det administrativa stöd de vill ha. Organisationen märker att kraven 
ökar utifrån och det är en utmaning att leva upp till de förväntningar och krav som finns. Att kunna 
säkerställa effektiva ekonomiprocesser och en hög kvalitet i ekonomiska beslutsunderlag är av vä-
sentlig betydelse för en god ekonomisk hushållning och för att bedriva en ändamålsenlig verksam-
het. Stora möjligheter att nå framgång i denna strävan är att beslutsstödssystemet Hypergene nyttjas 
till sin fulla potential. 
 
Kommunhälsan byter från och med 2017 namn till arbetsmiljöenheten. Anledningen är att tydligare 
markera det enheten ska arbeta med. Under 2017 ska kundnöjdheten mätas via en enkät. Det finns 
också planer på att utbilda en rehabiliteringskoordinator som ska stödja chefer och medarbetare i 
sjuskrivningsprocessen för tidigare återgång i arbete. Arbetet med att leta efter nya lokaler intensi-
fieras under 2017 då kontraktet med nuvarande fastighetsägare sägs upp som en konsekvens av 
beslutet om ett kulturkvarter. 
 
Under 2017 fortsätter arbetet med utveckling av de områden som identifierades i en genomlysning 
av överförmyndarverksamheten våren 2016. Extra resurser kommer även fortsatt att engageras för 
att klara arbetet med årsräkningar och återsökningar. Med de åtgärder som genomförts och planeras 
bedöms utgångsläget för 2017 vara mycket bättre än vad det var inför starten av 2016.  
 
Kompetensförsörjning och rekrytering samt arbete med att sänka ohälsan är i fokus för HR-
specialisterna.  Hur kommunen lyckas med kompetensförsörjningen blir avgörande för leveransen 
av välfärd med hög kvalitet till medborgarna.  Flera av yrkena inom socialtjänst, pedagogisk verk-
samhet, omvårdnad samt IT, byggnation och samhällsutveckling är svåra att rekrytera till och det 
finns ”konkurrenter” både från andra kommuner och från näringslivet. 
 
Det finns ett fortsatt behov av investeringar i kommunens digitala kanaler, både personellt och 
tekniskt. Frågan om e-tjänster och e-myndighet måste få större utrymme. Det finns också ett fort-
satt behov av att revidera kommunens grafiska profil för att bättre möta och binda samman med 
platsvarumärkets profil. Vidare behöver personalsituationen på kommunikationsenheten stabiliseras 
för att kunna sätta de strategier och arbetssätt som har arbetats fram. Samarbetet med bolagen be-
höver utvecklas så att alla drar åt samma håll vad gäller bilden av Kalmar. En risk är utmaningen att 
behålla den goda service och tillgänglighet som kontaktcenter har i dag och som kommer att efter-
frågas i ännu större omfattning i och med behoven och kraven på nya sätt att kontakta kommunen.  

Infrastruktur och skydd 

Under första halvåret 2017 kommer brandkårens verksamhet att domineras av flytten till de nya 
lokalerna samtidigt som normal verksamhet ska bedrivas. En översyn av operativ personalbeman-
ning behöver ske i syfte att ha en personalreserv som gör att såväl tjänstgöringsbyten som hållandet 
av stipulerad vaktstyrka lättare går att genomföra. En utredning av en så kallad FIP-organisation 
(FörstaInsatsPerson) inom deltidsorganisationen ska göras med färdigställande senast till våren. 
Dessutom måste en förberedelse för en uppgradering av planeringen för krig och skymningsläge 
påbörjas under 2017. Direktiv och andra förutsättningar väntas komma från staten.  
 
Under 2018 väntas delar av det statliga utbildningssystemet för räddningstjänstpersonal göras om 
vilket för närvarande inte går att förutsäga konsekvenserna av. Förhoppningsvis får brandkåren 
uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att utbilda personal inom räddnings-
tjänsten. Detta kan ge ökade intäkter för brandkårens utbildningsenhet. 
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De ökade kraven på räddningstjänsten och de nya uppgifterna i en kombination med redan hög 
övertid gör att vi ser ett ökat behov av personal inom räddningstjänsten som inte finns utrymme för 
inom nuvarande tilldelade budgetram. 
 
Kommunens exploateringsenhet följer och analyserar omvärldsfaktorer som påverkar planeringen 
och verksamheten, bland annat nya lagar och regler inom fastighets- och byggområdet. Antalet 
projekt har ökat mycket de senaste åren. Projekten är stora och komplicerade vilket kräver kommu-
nikation och dialog med medborgarna och exploatörerna. De kommande åren är det ett flertal stora 
exploateringsprojekt med försäljning av kommunal mark som ska slutföras, bland annat Fredriks-
skans, Djurängen, Karlssons äng, Norra staden (Snurrom) och Södra staden (Rinkabyholm). Arbe-
tet med systematisering av befolkningsstatistik och planerad bostadsutbyggnad har fortsatt under 
2016. 

Näringsliv och arbetsmarknad 

Inom arbetsmarknadsområdet kommer även fortsättningsvis ett stort fokus att ligga på de så kal-
lade utsatta grupperna. Arbetslösheten för dessa har under de senaste åren stadigt ökat och progno-
sen är att den kommer att fortsätta stiga. Det kommer därmed att ställas allt större krav på de place-
ringar som sker liksom på de handledarinsatser som görs av befintlig personal. Ett utvecklingsar-
bete har därför påbörjats för att ytterligare stärka förutsättningarna att klara av kommande utma-
ningar. Samarbetet med Samordningsförbundet fortsätter. Förbundet har aviserat höjd medlemsav-
gift för de kommande åren vilket är svårt att finansiera utan att dra ner på annan verksamhet. 
 
En strategisk framtidsfråga är att öka möjligheterna för utrikes födda att så tidigt som möjligt kunna 
kombinera en yrkesutbildning med studier i svenska. En sådan är framgångsrik och underlättar och 
påskyndar både lärande och inträdet på arbetsmarknaden. Fortsatta insatser kommer därför att 
ägnas åt detta. Förutsättningarna för att involvera modersmålsstödjare i vuxenutbildningen kommer 
att undersökas och sjösättas under 2017. Med den ökande efterfrågan på både information och 
vägledning krävs en ännu större flexibilitet och förmåga att anta en mängd nya utmaningar. I och 
med att förväntningarna på Kunskapsnavets medverkan i olika sammanhang ökar i omfattning ökar 
även behovet av vissa specialistfunktioner.  
 
Den regionala nyttan av att eHälsomyndigheten lokaliseras i Kalmar är stor. Myndigheten kommer 
att efterfråga både varor och tjänster, vilket får en positiv effekt på det regionala näringslivet. Bland 
annat ger det en möjlighet för kunskapsintensiva företag att etablera sig och växa och nya arbetstill-
fällen skapas. 

 
En kommunal serviceplan som syftar till att upprätthålla en god service i hela kommunen antogs 
under 2016. Tillgänglighet till service är en viktig faktor för att främja attraktivitet och för att bidra 
till utveckling och tillväxt i hela kommunen. Ett exempel på kommunens insatser enligt servicepla-
nen är arbetet med att etablera en bensinmack i Påryd. Mark har köpts för ändamålet och arbetet 
med etableringen pågår. 
 
Kalmar kommun, Växjö kommun, studentkåren Linnéstudenterna och Linnéuniversitetet lägger nu 
fram förslag på en avsiktsförklaring om ett strategiskt partnerskap. Härigenom vill parterna visa en 
gemensam vilja att stärka en redan mycket god relation genom att fortsätta utveckla långsiktiga 
samarbeten. Avsiktsförklaringen gäller för 2017-2019, men tanken är att den ska förlängas ytterli-
gare. Tre områden kommer att prioriteras i det strategiska partnerskapet: Hållbar samhälls- och 
infrastruktur, Forskning och kunskapsutveckling samt Näringsliv och arbetsliv. 

Politisk verksamhet 

En av de viktigaste strategiska framtidsfrågorna för kommunen är fortfarande arbetet inom integ-
rationsområdet kopplat både till demografi och utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden. Un-
der 2016 hade Kalmar kommun ett planeringstal gällande anvisade nyanlända på 124 personer. 
Detta tal har inför 2017 nästan fördubblats vilket ställer stora krav på den kommunala verksamhet-
en. Det handlar inte minst om att lösa bostadssituationen på ett hållbart sätt. För att klara av det 
ökade antalet anvisade kommer även nyrekryteringar att behöva göras hos invandrarservice. En 
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förutsättning för att lyckas med det långsiktiga integrationsarbetet är att hela samhället känner an-
svar. Enligt UNHCR är slutresultatet av integration ”ett samhälle som är både mångsidigt och öp-
pet, där människor kan bilda en gemenskap oavsett olikheter”. 
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FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN
Kommunallagen slår fast att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. Varje
generation av invånare ska bära kostnaden för den service som man själva beslutar om och konsumerar. Ekonomiskt utrymme ska
finnas för att ersätta gjorda investeringar och för att säkra tillgångarnas värde över tiden.

Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018.

Kommentar

Kommunledningskontoret bedöms medverka till fokusområdet ordning och reda i ekonomin genom att det ekonomiska utfallet
redovisar ett överskott mot budget, genom andelen uppfyllda mål och genomförda aktiviteter samt genom indikerad
kostnadseffektivitet.

Fullmäktigemål - Nettokostnaderna
Nettokostnaderna ska begränsas till högst 99 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal utjämning över en
rullande femårsperiod.

Fullmäktigemål - Investeringarna
Investeringarna ska självfinansieras till minst 50 procent över en rullande femårsperiod.

Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

X

Nämndsmål - Nöjdhet KLKs stöd
Nämnder, styrelser och politiker ska vara nöjda med kommunledningskontorets stöd och med nöjd menar vi minst 4 på en sexgradig
skala.

Kommentar

Målet bedöms som uppfyllt då kundenkäten till förvaltningarna visar ett medelvärde på 4,6 och enkäten till deltagare i olika nätverk
hade medelbetyget 5,0.

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Aktivitet - kompetens,tillgänglig
het, service och bemötande
ska vara i fokus under året

Annette
Andersson

En kundenkät har skickats ut till förvaltningarna. Vi har också
haft fokus på företagsklimatet genom Förenkla helt enkelt där
flera medarbetare har deltagit. I de årliga resultat- och
lönesamtalen ingår kriteriet kundfokus där stor vikt läggs vid
vår kvalitetspolicy. Detta är också en del i de årliga
medarbetarsamtalen som genomförs under hösten. Vi mäter
också nöjdheten hos deltagarna som deltar i något av de tre
nätverk som samordnas av kommunledningskontoret.

Aktivitet - utvärdera
verksamheten utifrån
ovanstående kriterier

Annette
Andersson

En kundenkät skickades under oktober månad till kommunens
förvaltningar för bedömning av kommunledningskontoret.
Enkäten innehöll frågor om kompetens, tillgänglighet, service
och bemötande av kontorets anställda. Enkäten hade
svarsmöjligheten 1-6 där 6 var högsta betyg. Medelbetyget i
enkäten blev 4,6. Enkäten kommer att skickas ut årligen. I den
enkät som skickades till de tre nätverk (för ekonomer,
nämndssekreterare samt kvalitets- och miljösamordnare) som
samordnas av kommunledningskontoret fanns också frågor om
bl.a. tillgänglighet och bemötande. Även denna enkät hade
svarsmöjligheten 1-6 där 6 var högsta betyg. Medelbetyget för
samordningen låg för alla tre enkäterna runt 5,0.

X
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Nämndsmål - Kommunledningskontoret ska bedriva en
ändamålsenlig verksamhet

Kommunledningskontoret ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet

Kommentar

Målet bedöms som uppfyllt då de aktiviteter som genomförts för att utvärdera om kommunledningskontoret bedriver en
ändamålsenlig verksamhet samtliga tyder på det. Arbetet med den interna kontrollen har förbättrats under året.
Delegationsordningen har setts över och en uppföljning av att den följs är gjord. Detsamma gäller attestreglementet.

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Aktivitet - intern kontroll Cecilia Ahlgr
en

Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-01 att godkänna den
interna kontrollplanen för 2017 som tagits fram av förvaltningen.
Verktyget i Hypergene har vidareutvecklats och anpassning har
skett gällande inregistrering och rapportering.

Aktivitet - delegationsordning Jonas Sverk
én

Kommunstyrelsens nya reglemente antogs av
kommunfullmäktige i september 2016. Utifrån reglementet
gjordes en översyn av delegationsordningen och
kommunstyrelsen fattade beslut om en ny delegationsordning i
november 2016. Den nya delegationsordningen har expedierats
till samtliga delegater. Under sommaren 2016 fick samtliga
delegater i uppdrag att gå igenom fattade beslut och återkoppla
i de fall de inte anmälts under 2016.

Aktivitet- attestreglemente Åsa Bejvall Stickprovskontroller har genomförts av leverantörsfakturor för
perioden juli-aug för att se om rätt person attesterat. Stickprov
har tagits på 31 fakturor på baskonto 74500, 76500, 71000,
71100 utan anmärkning.

X

Nämndsmål- Kommunledningskontoret ska bedriva en
kostnadseffektiv verksamhet

Kommunledningskontoret ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet

Kommentar

Målet bedöms delvis som uppfyllt. För "Administrationsindex" (anställda i administrationsarbete/totalt anställda) redovisas för 2015
lägre (bättre) värde än liknande kommuner, 2KVH och riket. För "Kostnad politisk verksamhet" redovisas för 2015 högre kostnader
än liknande kommuner, 2 KVH och riket (vägt medel).

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Aktivitet- uppföljning av
nyckeltal

Åsa Bejvall Nyckeltalen "Administrationsindex" (anställda i
administrationsarbete/totalt anställda) och "Kostnad politisk
verksamhet" har uppdaterats med värden för 2015.

Uppdrag - Samverkan Genomförd

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar och arbeta för samverkan med andra kommuner.

Kommentar

Samverkan är något som kontinuerligt lyfts när kommundirektörerna i länet träffas och vi kommer att fortsätta verka för ökad
samverkan i olika frågor. Samverkan sker även inom andra områden som t.ex. mellan kommunernas personalchefer där gemensam
workshop i hälsofrämjande arbete genomförts tillsammans med landstinget. Arkivcentrum är ett annat exempel där samverkan sker
mellan Kalmar kommun, Mörbylånga, Torsås, länsstyrelsen och Folkrörelsearkivet. Sju kommuner har också under året gått ihop för
att arbeta med e-tjänster och Kalmar är värdkommun.

Uppdrag - Ny vision Genomförd
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Kommunstyrelsen får i uppdrag att med hjälp av en parlamentarisk grupp arbeta fram förslag till en ny vision för Kalmar - Vision
2025. Förslaget ska vara klart senast maj 2016 och sikta mot 75 000 invånare.

Kommentar

Den nya visionen är klar och kommunfullmäktige fastställde den vid sitt sammanträde i juni månad. Visionen har presenterats för all
personal under december månad och för samtliga chefer vid ledningsdagen i oktober.

Uppdrag - Hyresupphandling Genomförd

Kommunstyrelsen får i uppdrag att pröva och utvärdera hyresupphandling som en möjlighet att lösa kommunala lokalbehov istället
för investeringar i egen regi, samt att pröva om det finns andra fastigheter som genom försäljning och därefter inhyrning kan ge
positiva ekonomiska effekter. En rimlig soliditetsnivå måste säkras i ett läge där Kalmar växer rejält.

Kommentar

Uppdraget är genomfört och kommer att redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott under januari månad och går därefter vidare
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR
Under de senaste åren har flera tydliga steg tagits när det gäller klimat- och miljöarbetet. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och
vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och på lång sikt. Vi tar vårt ansvar och visar vägen i
miljöarbetet med utgångspunkt från de nationella miljökvalitetsmålen.

Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018.

Kommentar

Kalmar kommun arbetar inom flera områden för ett grönare Kalmar. Sedan två år tillbaka tar kommunen fram ett miljöbokslut för att
stämma av arbetet mot de nationella miljökvalitetsmålen och ett tredje bokslut kommer att vara klart i februari 2017. Bokslutet
används också som stöd i kommunikationen av Kalmars miljöarbete.

Sedan flera år tillbaka arbetar kommunen med målet att vara fossilbränslefri till 2030 i egen verksamhet och i kommunen som
geografisk plats. Från och med 2015 är samtliga förvaltningar med och klimatkompenserar för de tjänsteresor som fortfarande görs
med fossila drivmedel. Pengarna läggs i en klimatpott från vilken förvaltningarna kan ansöka om bidrag till klimatförbättrande
projekt. 2016 gick kompensationspengarna till laddstolpar, musselodling och toxikologexpertis för en giftfri skola. Kalmar kommuns
arbete för att minska övergödningen i Östersjön är nationellt erkänt genom Kalmarsundskommissionen. Under 2016 blev
kommunen utsedd som ett gott exempel av organisationen Race for the Baltic, som är ett initiativ för att förbättra Östersjömiljön
genom bland annat kollektivt agerande och uppmuntran till innovation. Ett annat stort pågående vattenprojekt är EU- projektet Baltic
Blue Growth, om att anlägga en storskalig musselodling i Kalmarsund. Syftet är att hitta affärsmässiga vägar för att minska
mängden näringsämnen i Östersjön. Odlingen är nu på plats utanför Byxelkrok. Kommunen har även en egenägd musselodling
utanför Hagby. Under hållbarhetsveckan anordnade Kalmar kommun och Linnéuniversitetet för andra året i rad ett så kallat
Hållbarhetssafari. Syftet var att visa goda exempel på miljöarbete i Kalmar som region. 400 personer deltog på eventet. Arbetet med
giftfri förskola fortsätter. En handlingsplan har tagits fram och är ute på remiss.

Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun
Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.

X

Nämndsmål - Fossilbränslefri kommun
Kommunledningskontoret ska bidra till att Kalmar blir en fossilbränslefri kommun 2030.

Kommentar

Nettoutsläppen av fossil koldioxid i Kalmar kommun ska vara noll till år 2030. Sedan 1990 har Kalmar minskat utsläppen av
koldioxid med 34 %. Den största utmaningen är transporter, där merparten av alla bränslen fortfarande är fossila. En rapport har
tagits fram om hur kommunens anställda reser i tjänsten samt till och från jobbet. Den visar att 80 % av kommunorganisationens
fossila utsläpp från resor är till och från jobbet. En handlingsplan för det fortsatta arbetet, Färdplan 2020, har tagits fram och
samtliga förvaltningar har formulerat egna mål och aktiviteter. Ett miljöbokslut håller på att tas fram för 2016 som kommer att
användas som stöd i spridningen av Kalmars miljöarbete. Ett projekt för att bygga ut laddinfrastrukturen för elbilar har påbörjats och
6 laddstolpar är klara och i bruk. Under tertial 1 togs det nya Klimat- och energiprogrammet fram som inkluderar kommunens
energiplan. Efter en analys av klimatkompensationssystemet har kommunfullmäktige beslutat att fortsätta med systemet.
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Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Aktivitet- cykelkampanj Karin Löfströ
m

Tillsammans med Kalmar Cykelstad och Aktivt Liv gjordes en
kampanj om cykel för kommunanställda, Hälsopendla. Den
genomfördes under september och oktober med 218 deltagare.
Piren användes som informationsspridare. Vinnare korades i
november.

Fullmäktigemål - Cykeltrafiken
Cykeltrafiken ska årligen öka.

Fullmäktigemål - Kollektivtrafiken
Resandet med kollektivtrafiken ska årligen öka.

Fullmäktigemål - Ekologisk och närproducerad mat
Andelen ekologisk och närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år 2020.

X

Nämndsmål - ekologisk eller närproducerad mat
Kommunledningskontoret ska bidra till att andelen ekologisk eller närproducerad mat i den kommunala verksamheten ska uppgå till
70 % år 2020.

Kommentar

Näringslivsenheten, upphandlingsenheten och politiken har genomfört ett inspirationsmöte om hur livsmedelsupphandlingar kan
brytas ner i mindre delar för att möjliggöra för mindre producenter att lämna anbud. Dialogen har därefter fortsatt mellan
näringslivsenheten och upphandlingsenheten kring förutsättningarna i Kalmar. En vegetarisk dag hölls den 1 februari i alla skolor.

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Aktivitet - ekologisk och
närproducerad mat

Thomas Davi
dsson

Näringslivsenheten, upphandlingsenheten och politiken har
genomfört ett inspirationsmöte till vilket upphandlingschefen i
Växjö kommun var inbjuden för att berätta om hur de arbetat
med att bryta ner sina livsmedelsupphandlingar i mindre delar.
Detta för att möjliggöra för mindre producenter att kunna lämna
anbud. Dialogen har därefter fortsatt mellan näringslivsenheten
och upphandlingsenheten kring förutsättningarna i Kalmar.
Fortsatt arbete krävs för att hitta lösningar. Den nya
landsbygdsutvecklaren började i oktober men har fått prioritera
andra frågor. Arbetet återupptas 2017.

Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor
År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala.

X

Nämndsmål - klimatneutrala resor
Kommunledningskontoret ska bidra till att alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter är klimatneutrala år
2020.

Kommentar

Tillsammans med Kalmar Cykelstad och Aktivt Liv har ett event om cykel för kommunanställda "Hälsopendla" genomförts.
Kommunledningskontoret tillhandahåller KLT-kort som alla på kontoret, samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen kan
nyttja vid tjänsteresor. Kontoret bidrar också genom att samordna klimatkompensationssystemet. Kontoret har också varit en
samarbetspart tillsammans med Kalmar Energi i ett projekt för laddinfrastruktur för elbilar där 6 laddstolpar installerades under 2016.
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I upphandlingen av bränsle till tunga transporter har kontoret haft en stöttande roll. Kommunens egna transporter kommer att gå på
100% HVO och upphandlade transporter kommer att ha minst 25% förnyelsebart bränsle och nå 100% 2020.

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Aktivitet - statistik privatbil i
tjänsten

Anne Elgmar
k

Under 2016 har totalt 36 303 mil körts med privat bil i tjänsten
av anställa i Kalmar kommun. Jämförelsetal finns inte då vi inte
tidigare använt denna statistik.

Fullmäktigemål - Vatten
Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status.

Uppdrag - Arbetspendling Genomförd

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnder och kommunala bolag ta fram förslag och aktiviteter för att minska
miljöpåverkan från kommunanställdas arbetspendling.

Kommentar

En uppföljning har genomförts som visar att samtliga förvaltningar har använt sig av Färdplan 2020 och har egna aktiviteter eller
mål rapporterade i Hypergene. Kommunledningskontoret ska även fortsättningsvis finnas som stöd och se över behovet av
uppföljning och analys av Färdplan 2020 under 2017.

Uppdrag - Kalmarsundskommissionen Genomförd

Kommunstyrelsen och servicenämnden får i uppdrag att aktivt understödja Kalmarsundskommissionens arbete med särskild tonvikt
på konkreta åtgärder.

Kommentar

En ansökan har lämnats in och beviljats som Front runner för Race for the Baltic. Samarbetet påbörjades i april och slutresultatet
kommer att vara en kostnadseffektiv modell för åtgärder i Östersjön samt att Kalmarsundskommissionen har fått möjlighet att
marknadsföra sitt arbete nationellt. Den 7 april anordnades ett seminarium om RAS-odlingar, en form av fiskodling på land,
tillsammans med LRF för intresserade jordbrukare. Under Kalmarsundsveckan hölls ett Hållbarhetssafari tillsammans med
Linnéuniversitetet med tema näringsämnen. 400 besökare deltog ifrån hela länet. Två filmvisningar och seminarium med
naturfilmaren Folke Rydén genomfördes i slutet av augusti. Cirka 180 personer gick på vardera.

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 är idag ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål och vi fortsätter att utveckla
detta. men attraktiviteten ska också finnas i vardagen. För det behöver vi bra och varierade bostäder och en väl utbyggd
infrastruktur i hela vår region. Vi ska fortsätta att erbjuda ett rikt kultur- och fritidsutbud och vi utvecklar att vi redan är ett spännande
besöksmål. Vi berättar gärna om allt bra vi gör och allt det positiva om Kalmar.

Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetplan med budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018. Tillägg till
detta finns att läsa i Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018, sid 3.

Kommentar

Kommunkoncernen jobbar ständigt för att bli en mer attraktiv kommun och att våra gemensamma satsningar har varit lyckade märks
i siffran över vår befolkningsökning. Under 2016 har 17 detaljplaner vunnit laga kraft och nytillkomna bostäder i dessa detaljplaner
uppgår till 1508 bostäder varav 226 avser småhus. Många bostäder står således snart klara för inflyttning med ökad
befolkningstillväxt som följd.

Arbetet med att bli "Årets stadskärna" 2017 har gått vidare under hösten. Exempel på åtgärder och aktiviteter i vår aktivitetslista är
Jenny Nyströms jul på Stortorget, Stormaktstidsvecka, hjärtsäkra stadskärnan, uppdatering av detaljhandelsstrategi,
trygghetsåtgärder, parkeringsledningssystem etapp 2, bemötandefilm och parkeringsåtgärder. I oktober blev Kalmar utsedd till Årets
Purple Flag-område vilket är ett av alla kvitton vi fått under året på att vi jobbar på rätt väg. Verksamheterna arbetar vidare med
ständiga förbättringar och projektarbetsgruppen jobbar vidare med innehållet i den ansökan som ska lämnas in under februari 2017.

Att det går bra för Kalmar visar inte minst arbetslöshetssiffrorna där Kalmar fortsatt ligger lägre än våra jämförelsekommuner. Vårt
differentierade näringsliv är en nyckel för detta och arbetet med att förbättra förutsättningarna för näringslivet fortsätter med bland
annat deltagande i SKL:s projekt Insikt.
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Fullmäktigemål - Planering för bostadsbyggande
Till och med 2018 ska Kalmar planera för 2 500 bostäder, varav 300 småhus. Målet förutsätter en planering för minst 833 bostäder,
varav 100 småhus för år 2016.

X

Nämndsmål - planering för bostäder
Kommunledningskontoret ska bidra till att Kalmar planerar för minst 2 500 bostäder varav 300 småhus till och med 2018.

Kommentar

Enligt priolistan för detaljplaner kommer målet att uppnås.

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Aktivitet - dialog med
byggherrar och fastighetsförvalt
are

Pär Svanfeldt Höstens dialog kommer att ske under kvartal 1 2017 i
samverkan med samhällsbyggnadskontoret därav utgår denna
aktivitet för 2016.

Aktivitet - bostadsmark till
försäljning

Pär Svanfeldt Ett antal större detaljplaner är under framtagande vilket kommer
att trygga behovet av planlagd mark i samtliga områden.

Aktivitet - utbyggnadsplan
bredband

Annika Fons
eca

Bredbandsgruppen träffar flera olika byalag och olika aktörer på
marknaden för att undersöka olika utbyggnadsalternativ och
bevakar möjligheter till samförläggningar. I dagsläget är dock
det största hindret att det är mycket svårt för byalagen att kunna
få bredbandsstödet vilket hindrar en utbyggnad på
landsbygden. Detta innebär att utbyggnadsplanen revideras
löpande.

Fullmäktigemål - Arbetslösheten
Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner.

X

Nämndsmål - arbetslösheten
Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner

Kommentar

Målet är uppnått. Den senaste statistiken visar att Kalmar kommun fortfarande har lägre arbetslöshet för gruppen 16-64 år
än rikssnittet. Kalmar kommun har också en lägre arbetslöshet än jämförelsekommunerna som alla ligger klart över rikssnittet.

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Aktivitet - samverkan med
arbetsförmedlingen

Niklas Ander
sson

Samverkan med Arbetsförmedlingen har pågått kontinuerligt
under året. Efter sommaren har den intensifierats och Kalmar
kommun har, utöver de löpande anställningarna av anvisade
arbetslösa, påbörjat en del gemensamma insatser som kommer
att fortsätta under kommande år. Ytterligare samverkan
kommer att inledas under 2017.

X

Nämndsmål - arbetslösheten utrikes födda
Av de som anställs via område arbetsmarknad ska minst 20 % vara utrikes födda

Kommentar

Målet är uppnått. De som anställts via område arbetsmarknad och som är utrikes födda överstiger 20%.
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Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Aktivitet - utrikes födda. Niklas Ander
sson

Vi har fortsatt att anställa utrikesfödda efter anvisning från
Arbetsförmedlingen. Bedömningen är att minst 25% av de
anställda har utrikes bakgrund.

X

Nämndsmål - arbetslösheten långtidsarbetslösa
Av de som anställs via område arbetsmarknad ska minst 35 % vara långtidsarbetslösa

Kommentar

Målet är uppnått. Av de som anställts via område arbetsmarknad har cirka 50% varit långtidsarbetslösa.

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Aktivitet - långtidsarbetslösa Niklas Ander
sson

Långtidsarbetslösheten är en av de mest prioriterade frågorna
för Arbetsförmedlingen vilket i stor utsträckning präglar
anvisningen av arbetssökande till område arbetsmarknad.

X

Nämndsmål - arbetslösheten försörjningsstöd
Av de som anställs via område arbetsmarknad ska minst 20 % uppbära försörjningsstöd

Kommentar

Målet är uppnått. Cirka 20% av de anvisade hade helt eller delvis försörjningsstöd när de anvisades.

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Aktivitet - samverkansmodell Niklas Ander
sson

Arbetet i samverkan med socialförvaltningen/Resurshuset och
Arbetsförmedlingen har fortsatt och resulterat i att personer
med försörjningsstöd har anställts.

X

Nämndsmål - nya arenor vuxenutbildning
Kunskapsnavet ska hitta fem nya arenor för att nå den prioriterade målgruppen d.v.s. dem med kortast tidigare utbildning

Kommentar

Målet är uppfyllt. Kunskapsnavet har under året arbetat med nya arenor för att nå dem med kortast utbildning. De nya arenorna är
bland annat: branschdag på AF, "Cykeln på stan", radioreklam, bussreklam, yrkeshögskolemässa, deltagit vid Lantmännens och
Svenssons Motors maskinvisningsdagar och träffat grupper med socialsekreterare för att de i sin tur ska kunna informera om
Kunskapsnavet för sina besökare.

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Aktivitet-Identifiera lämpliga
insatser för att hitta nya arenor

Birgitta
Agnesson

Personalgruppen har arbetat med att få fram lämpliga insatser
för att hitta nya arenor.

Aktivitet - Ta fram
en plan för genomförande av 
insatserna

Birgitta
Agnesson

Planen togs fram under februari månad.
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Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Aktivitet - Med hjälp av planen
genomföra den uppsökande
verksamheten och minst en av
insatserna ska ske i
samverkan med annan aktör

Birgitta
Agnesson

Kunskapsnavet har under året bedrivit en omfattande
uppsökande verksamhet. Flera av insatserna har skett i
samverkan med andra aktörer till exempel Arbetsförmedlingen,
andra kommuner, socialförvaltningen och näringslivet.

Uppdrag - Utveckla Brofästet Genomförd

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och bolag skapa förutsättningar för verksamhet, exempelvis
förskola och grundskola, på Brofästet i kombination med bostäder.

Kommentar

I och med beslutet av kommunfullmäktige i maj kommer en skola att placeras på Brofästet. En del av Brofästets lokaler har under
året blivit bostäder för nyanlända.

Uppdrag - UF-företagare Genomförd

Kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med Kalmarsunds gymnasieförbund för att till 2016 nå ett mål som innebär att 20
procent av gymnasieeleverna prövar att bli UF-företagare. Till 2017 höjs ambitionen till 30 procent.

Kommentar

Under höstterminen läsåret 2016/17 har 221 gymnasieelever inom de kommunala skolorna i Kalmar varit delaktiga i Ung
Företagsamhet.

Det är lika med 25% av alla elever i de kommunala gymnasieskolorna.

Uppdrag - Årets stadskärna Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, styrelser och Kalmar City fortsätta arbetet för att Kalmar ska
bli årets stadskärna under innevarande mandatperiod.

Kommentar

Arbetet mot visionen att 'Kalmar skall bli Sveriges ledande stadskärna med unika möjligheter för handel och konsumtion, kultur och
nöjesliv tillgängligt för alla året runt' har fortsatt under året med flertalet aktiviteter och åtgärder. Ett delmål på vägen mot visionen är
att bli Årets stadskärna under innevarande mandatperiod. Både Kalmar Citys styrelse och kommunstyrelsen har under perioden
beslutat att ansökan till Årets stadskärna ska göras under 2017. Det innebär att vår gemensamma ansökan ska lämnas in senast
den 15 februari. Exempel på åtgärder och aktiviteter i vår aktivitetslista är Jenny Nyströms jul på Stortorget, Stormaktstidsvecka,
hjärtsäkra stadskärnan, uppdatering av detaljhandelsstrategi, trygghetsåtgärder, parkeringsledningssystem etapp 2, bemötandefilm,
parkeringsåtgärder m.m. I oktober blev Kalmar utsedd till Årets Purple Flag-område vilket är ett av alla kvitton vi fått under året på
att vi jobbar på rätt väg.

Uppdrag - Sänka arbetslösheten Genomförd

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i bred samverkan med andra aktivt arbeta för att sänka arbetslösheten.

Kommentar

Arbetet med att sänka arbetslösheten har pågått kontinuerligt under året. Område arbetsmarknad har anställt anvisade från
Arbetsförmedlingen på tidsbegränsade anställningar för att stärka dessa personers ställning på arbetsmarknaden. Ett nära
samarbete har också skett mellan kommunen och Arbetsförmedlingen genom "projekt arbetslöshet". Där syns bl.a. en lyckad
satsning på arbetsgivare med 1-4 anställda. Nya insatser planeras tillsammans med Arbetsförmedlingen för att fortsätta med
uppdraget.

Uppdrag - Kontakter med näringslivet Genomförd

Kommunstyrelsen får tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden och socialnämnden i uppdrag att i kontakten
med näringslivet förbättra bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet.

Kommentar
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Alla utbildningstillfällen är nu genomförda i Förenkla helt enkelt. Utbildningen har överlag fått gott betyg. Ca 250 förbättringsförslag
har kommit in till arbetsgruppen under utbildningens gång. Med deltagarnas upplevda nuläge som bas, tar handlingsplanen som
tagits fram fasta på hur vi ska nå målbilden som formulerats. Arbetsgruppens arbete kommer att fortgå under 2017 då
handlingsplanen för ett ännu bättre företagsklimat ska bli tidsatt och mer konkret. Nytt kommunfullmäktigemål är dock en konkret
åtgärd som kommit till redan i 2017 års tilläggsbudget.

Uppdrag - Tillväxt och service på landsbygden Genomförd

Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att stimulera och stärka service på landsbygden och att aktivt stödja
engagemanget bland ideella föreningar, invånare och näringsliv för fortsatt tillväxt.

Kommentar

Arbetet har fortsatt under året med olika insatser. Bland annat har Kalmar kommun köpt fastigheten där bensinstationen i Påryd
låg för att säkra dess framtida existens. Bensinstationen fyller en viktig samhällsnytta både för boende, för samhällets olika
verksamheter och näringslivet. Planeringen för två laddstationer i Södermöre pågår för närvarande och igångsättande beräknas
under första halvåret 2017. Mycket kontakter har skett med ideella föreningar som ett led i arbetet med integration bl.a. på
asylförläggningarna i Kolboda och Helgesbo men också genom integrationsrådet. Brandkåren har arbetat med att säkra
personalnumerären på deltidsstyrkorna för att säkra landsbygdens behov av skydd och säkerhet. Ett antal detaljplaner på
landsbygden innehållande bostäder är också beställda och pågående.

Uppdrag - Enhetstaxa Genomförd

Kommunstyrelsen får i uppdrag att förhandla och skriva avtal med KLT om fortsatt enhetstaxa inom Kalmar kommun.

Kommentar

Ett nytt avtal med KLT om enhetstaxa tecknades under året.

Uppdrag - Gatumiljöer Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden starta dialog med fastighetsägare om utveckling
av Kalmars gatumiljöer och dess finansiering.

Kommentar

Kontinuerliga diskussioner förs med fastighetsägare i utvecklingsområden.

FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN
I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Invånare i Kalmar ska känna sig trygga med att
kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Den
fattigdom som drabbar barn ska med alla tillgängliga medel speciellt bekämpas. Varje barn och elev i Kalmar kommun ska utvecklas
allsidigt, såväl socialt och emotionellt som kunskapsmässigt. Våra förskolor och skolor ska hålla en hög kvalitet.

Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018. Tillägg till
detta finns att läsa i Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018.

Kommentar

Under året har Kalmar kommun slutit ett samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften med polisen. Utifrån dessa löften har
ett antal insatser för en tryggare stadskärna och minskade bostadsinbrott genomförts och vi ser vikande trender när det gäller
utsatthet för både våldsbrott och bostadsinbrott. En bred samverkan mellan aktörer såsom Kalmar City, evenemangsansvariga,
försäkringsbolag, fastighetsägare, föreningsliv m.fl. har etablerats och ny teknik för ökad effektivisering av det brottsförebyggande
arbetet har introducerats. Tillsammans med socialförvaltningen har kommunledningskontoret under året påbörjat ett arbete om barn
och ungas uppväxtvillkor som tar sin utgångspunkt i 2015 års välfärdsbokslut och som också inkluderar insatser mot barnfattigdom.
Under året har kontoret även tagit aktiv del i planering och projektering av insatser för att stärka utomhusmiljöerna i ekonomiskt
utsatta områden, ett arbete som omfattar hela livscykelperspektivet. Kontoret har deltagit aktivt i framtagandet av ett nytt
drogpolitiskt program som ska implementeras under 2017.

Fullmäktigemål - Bästa skolkommun
Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020. (I SKL:s Öppna Jämförelser)
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Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun
Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020. (I SKL:s Öppna Jämförelser)

Fullmäktigemål - Hälsa och välbefinnande
Skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper och olika delar av kommunen ska minska.

X

Nämndsmål - Långsiktiga förutsättningar för att minska
skillnader i hälsa

Kommunledningskontoret ska ha strukturer, verktyg och arbetssätt som skapar långsiktiga förutsättningar för att minska skillnader i
hälsa

Kommentar

De aktiviteter som planerats har genomförts. Att minska skillnader i hälsa är ett långsiktigt mål och genom att metodiskt arbeta med
sociala krav i upphandling samt genom att tillhandahålla ett verktyg för konsekvensbedömningar av olika beslut och processer
bidrar insatserna till förändring över tid.

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Aktivitet - social krav i
upphandlingar

Ann-Mari
Nilsson

Ett gemensamt arbete har gjorts under året mellan bl.a.
kommunledningskontoret, serviceförvaltningen och
Arbetsförmedlingen. Resultatet är att en upphandling kommer
att gå ut innan årsskiftet där Kalmar kommun ställer krav på att
den vinnande leverantören också tar emot ett par arbetslösa
personer i praktik/arbetsträning.

Aktivitet - modell för
bedömning av konsekvenser

Ann-Sofie
Lagercrantz

En modell är framtagen och ska testas under året.

X

Nämndsmål - grundläggande förutsättningar att delta i
arbetslivet

Kommunledningskontoret ska tillsammans med andra aktörer bidra till att människor har grundläggande förutsättningar att efter
egen förmåga delta i arbetslivet

Kommentar

Flera av förvaltningens verksamheter arbetar med att öka människors förutsättningar i arbetslivet. Dels är det en integrerad del av
område arbetsmarknads arbete, frågorna har även fått förnyad aktualitet inom näringslivsenheten som arbetar med att stimulera och
utveckla arbetet med sociala företag och kooperativ. Även kompetenshöjande insatser har skett under året inte minst genom
medverkan i olika ESF-projekt som syftar till att underlätta inträde på arbetsmarknaden för de grupper som står utanför.

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Aktivitet - kompetensutveckling
sinsatser för tjänstemän

Ann-Sofie
Lagercrantz

Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts inom ramen för
ESF-projekt  och ytterligare insatser kommer att genomföras
under första kvartalet 2017.

Aktivitet - stimulera
utvecklingen av sociala företag
och kooperativ

Thomas Davi
dsson

Ny lagstiftning kring LOU kommer december 2016 och i februari
2017 genomförs aktivitet med upphandlingsenhet för att
säkerställa arbete med sociala företag. Ett måste för att kunna
stimulera är att förstå vad och hur sociala företag kan
involveras.

FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE
Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi ska attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och även
avveckla personal för ett hållbart arbetsliv. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig delaktiga. För att
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klara av detta behöver vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompentensen
och organisationen.

Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018.

Kommentar

Kalmar kommun har antagit ett reviderat personalprogram. Under hösten 2016 genomfördes en medarbetarenkät som för att få en
bild av hur medarbetarna ser på sin psykosociala arbetsmiljö. Medarbetarenkäten visar på förbättringsområden när det gäller
målarbete och arbetsbelastning. Över lag ger medarbetarna goda omdömen i medarbetarenkäten men de olika arbetsplatserna kan
ha olika förbättringsområden.

Under året har arbetet med jämställdhet ökat inom förvaltningen. Många verksamheter har inventerats ur ett jämställdhetsperspektiv
och förbättringsområden identifierats. Arbetet i UBCs jämställdhetsnätverk har återupptagits och tillsammans med andra nordiska
kommuner har Kalmar beviljats medel från Nordiska jämställdhetsfonden för att anordna en nordisk jämställdhetskonferens med
fokus på unga som genomförs i Kalmar under hösten 2017.

Fullmäktigemål - Rätt till heltid
Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara genomförd på nämnder och bolag. Arbetet ska ske
inom befintliga budgetramar.

Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet
Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.

X

Nämndsmål - modell för jämställd verksamhet
Kommunledningskontoret ska 2016 implementera en modell för sin verksamhetsplanering som säkerställer och stödjer målen för
det jämställdhetspolitiska programmet, åtagandet i CEMR samt en jämställd verksamhet

Kommentar

En grundmodell för jämställdhetssäkrad verksamhet har tagits fram och kommer att förankras och  implementeras under 2017.

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Aktivitet - utbildning JGL Ann-Sofie
Lagercrantz

JGL-utbildning genomförd hösten 2016.

Aktivitet - utbildning
könsuppdelad statistik

Ann-Sofie
Lagercrantz

Upphandling av insatsen pågår och insatsen kommer att
genomföras under 2017.

Aktivitet - åtgärder enligt
kontorets jämställdhetsplan

Ann-Sofie
Lagercrantz

Inventering med hjälp av MakEQuality är genomförd.
Brandkåren har genomfört aktiviteter inom bla. rekrytering.

Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron
Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.

X

Nämndsmål - bibehålla nivån på sjukfrånvaron
Kommunledningskontorets ska bibehålla nivån på sjukfrånvaro jämfört med föregående år.

Kommentar

Kommunledningskontoret  har haft en högre sjukfrånvaro 2016 jämfört med 2015. Målet är därmed inte uppnått.

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Aktivitet - plan för
hälsofrämjande arbete

Anne Elgmar
k

Tjänsten som hälsoutvecklare har varit vakant och aktiviteten
har därmed inte genomförts.
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X

Nämndsmål - stöd till förvaltningar och bolag
KLK ska genom stöd till förvaltningar och bolag bidra till att sjukfrånvaron minskar.

Kommentar

Målet är uppfyllt. KLK har stöttat förvaltningarna på olika sätt bl.a. genom utbildningar i organisatorisk och social arbetsmiljö samt
gett konsulthjälp i rehabiliteringsärenden.

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar

Aktivitet - utbildningsinsatser
för att förebygga psykisk ohälsa

Anne Elgmar
k

Utbildningsinsatser har genomförts och kommer att fortsätta
även under kommande år.

Uppdrag - Välfärdsbokslutet Pågående

Mot bakgrund av det nya Välfärdsbokslutet för 2014 får alla nämnder i uppdrag att i sina årsrapporter redovisa hur man använder
bokslutet i verksamheten.

Kommentar

Under året har förvaltningen bidragit med statistik från välfärdsbokslutet till handläggare inom både fysisk planering och social
omsorg. Det har även funnits stor extern efterfrågan på uppgifter från bokslutet, särskilt kan nämnas gymnasieelever och
LNU-studenter. Under våren anordnades en välfärdsdag för förvaltningschefer och planerare som hade sitt fokus på de skillnader
som bokslutet synliggör och en dialog om möjliga insatsområden.

Uppdrag - Tillgänglighet och bemötande Genomförd

Alla nämnder får i uppdrag att vidta åtgärder för att ytterligare förbättra tillgänglighet och bemötande.

Kommentar

Olika samarbeten med Kalmar city har bl.a utmynnat i några större aktivitetsdagar på stan under året. Det har varit rullstolsrace på
Larmtorget, "Rulle på stan"-koncept där näringslivet och en del kommunanställda har fått prova på att ta sig fram med rullstol
och det har varit en mässa på stan "Funktionsdagen". Lyckade och välbesökta dagar.

En enkel kommunal tillgänglighetsguide är upprättad och finns på hemsidan. Den visar tillgängligheten i kommunala lokaler samt i
en del angränsande lokaler som ex. länsmuseet, Byteatern och konstmuseet. Den finns även att tillgå på Kontaktcenter. En
förstudie är gjord på regionförbundet kring förutsättningarna för en regional tillgänglighetsdatabas. EU-medel är sökta för att
utveckla detta.

Kommunens Tillgänglighetsråd har som mål att utveckla sin rådgivande funktion och rådet finns numera representerade i olika
arbetsgrupper t.ex. i en grupp som arbetar med att identifiera hinder och i en annan som arbetar med att ta fram en checklista kring
tillgänglighet på kommunens badplatser.

Fyra stycken Free Wheel till rullstolar är inköpta och finns att låna för i första hand rullstolsburna turister men även för invånare.
Dessa finns att låna gratis på Turistbyrån och i kontaktcenter. Kalmar kommun är först i Sverige med att låna ut Free Wheel.

Kontaktcenter har uppdaterat riktlinjerna för telefoni. Där finns rekommendationer för hur man som anställd ska hantera sin telefon
samt samtalsguider för att underlätta för verksamheterna att hålla en hög tillgänglighet och ett gott bemötande.

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

Kommunstyrelsens egna mål
Under denna rubrik kan kommunstyrelsen lägga in eventuella nämndsmål och aktiviteter som inte är kopplade till fullmäktigemålen.

För att det arbete som redovisas under denna rubrik ska bli synliggjort i de centrala uppföljningarna bör man skriva in relevanta
delar i kommentarerna under kommunfullmäktiges respektive fokusområde.
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Organisationsenhet: Kommunstyrelsen    År och fas: Intern kontroll 2016 - Inmatning

Uppföljning Intern kontroll
Alla risker grupperade på kategori
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Risk i finansiell rapportering

Risk - Brister i hantering av attest och firmatecknare

Det finns risk att attest sker i strid mot reglementet för verifikationer avseende jävs- och
integritetsreglerna. Det finns risk att utbetalningar attesteras av fel person på grund av att
attestförteckningarna inte är uppdaterade och kommunicerade med systemförvaltarna för
ekonomisystem och verksamhetssystem. Det finns en risk att kontrakt/avtal skrivs på av andra än
firmatecknare för Kalmar kommun. Detta kan leda till förtroendeskada och ekonomisk skada för
kommunen i form av skadestånd/vite från kunder, leverantörer eller andra myndigheter.
Process: Hantera ekonomi (Stödprocess)
Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten sätts till 4 då det kan hända varje vecka. Konsekvensen av om det inträffar bedöms som stor
då skadan kan bli allvarlig eller har stor påverkan på verksamheten. Dels kan kommunledningskontoret
betala fakturor som de inte ska betala eller teckna avtal till felaktigt pris eller andra oförmånliga villkor om fel
person beslutar om detta. Detta kan leda till förtroendeskada men också ekonomisk skada i form av
skadestånd/vite från kunder, leverantörer eller andra myndigheter.

Underliggande kontrollmoment:

Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Beslutsattest Kontrollera att beslutsattest skett av
rätt person med hjälp av stickprov från
leverantörsreskontran.
Kontroll ska ske mot attestförteckning
samt jävs och integritetsreglerna enligt
reglementet för verifikationer.

Granskning har gjorts på
två av tre perioder utan
anmärkning\.

Attestförteckning Kontrollera att attestförteckningen är
uppdaterad av nämnd samt att
attestförteckningen kommit
systemförvaltare av utbetalande
system tillhanda.

Kontrollmomentet är
genomfört utan
anmärkning\.

Firmatecknare Kontrollera att underskrift av årets
avtal/kontrakt eller liknande dokument
är underskrivna av korrekt
firmatecknare för kommunen.

Stickprov har inte
genomförts i tillräcklig
omfattning\. Den
granskning som har
gjorts är dock utan
anmärkning\.

Kontroll av
registerad attest

Kontrollera att attestförteckningar är
korrekt uppdaterade i utbetalande
system.

Kontrollmomentet är
genomfört utan
anmärkning\.

Teckningsrätt på
banken

Kontrollera att teckningsrätten på
banken överensstämmer med beslutad
firmateckning.

Kontrollmomentet är
genomfört utan
anmärkning\.

Risk - Brister i hantering av leverantörsfakturor

Risk föreligger att kostnader inte redovisas enligt kommunbas13. Risk för att representation,
kurser, och resor inte har korrekt dokumentation avseende syfte och deltagande. Risk att
leverantörsfakturor inte betalas i tid. Fungerar inte hanteringen korrekt kan detta leda till ökade
kostnader för kommunen i form av räntor och påminnelsekostnader och att leverantörernas
förtroende för kommunen skadas. Ej tillförlitlig redovisning kan leda till att beslut fattas på felaktiga
grunder.
Process: Hantera ekonomi (Stödprocess)
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Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att det brister i hanteringen av leverantörsfakturor bedöms till 4 då detta kan hända varje
vecka. Konsekvensen om det blir fel bedöms till 3 då skadan kan bli allvarlig och den kan ha stor påverkan
på verksamheten. Om inte hanteringen fungerar kan detta leda till ökade kostnader i form av
påminnelseavgifter och räntor, att leverantörernas förtroende för kommunen skadas och att beslut kan fattas
på felaktiga grunder.

Underliggande kontrollmoment:

Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Kontering Kontroll av kontering mot
kommunbas13.

Granskning genomförts
för två av tre perioder\.
Några avvikelser
noterades\.

Representation,
kurser och resor.

Kontrollera att syfte och deltagare är
angivet på underlaget till fakturorna.

Granskning genomförd
för två av tre perioder\.
En avvikelse noterades\.

Förfallna fakturor Kontrollera att det inte finns några
förfallna leverantörsfakturor vid
månadsbryt.

Granskning genomförd
sept\-dec\. Endast 2
förfallna fakturor
noterades under
perioden\.

Kontroll av attest Kontrollera att personer med
systembehörighet inte har
beslutattesterat leverantörsfakturor.

Vid kontroll har inga
avvikelser påvisats\.

Leverantör Kontroll av leverantörerna status Kontrollmomentet
genomförs dagligen med
hjälp av extern tjänst\.
Granskning utan
anmärkning\.

Risk - Brister i redovisningen

Kontroll av underlag vid rättelse av redovisning. Brister i rättelser som inte kan härledas samt
balanskonton som inte avstäms regelbundet kan innebära att beslut fattas på felaktiga grunder.
Process: Hantera ekonomi (Stödprocess)
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att det skulle bli fel i redovisningen bedöms till en 3 då detta kan hända några gånger om
året. Konsekvensen bedöms till en 3 då felaktigheter i redovisningen kan leda till att beslut fattas på
felaktiga grunder.

Underliggande kontrollmoment:

Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Bokföringsorder Kontroll att rättelse och omföringar av
bokföringsorder har tillräckliga
underlag och kan härledas till
ursprunget.

Granskningen visar att
underlagen behöver
förbättras\. Aktivitet läggs
till 2017\.
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Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Avstämning av
balanskonton

Tillse att balanskonto stäms av
regelbudet och mot korrekta underlag

Avstämning av
balanskonton sker i
flertalet fall månadsvis\.
Alla balanskonton stäms
av i samband med
delårsbokslut och
årsbokslut\.

Risk - Brister i hantering av kundfakturering

Risk att fakturering inte sker i rätt tid. Risk att debiterade avgifter inte följer beslutade taxor eller
avtal. Detta kan leda till ökad administration när rättelser måste ställas ut och förtroende för
kommunen kan skadas.
Process: Hantera ekonomi (Stödprocess)
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att kommunen hittar brister i hanteringen av kundfakturering bedöms till 3 då det kan hända
några gånger om året. Konsekvensen bedöms till 3 då skadan kan bli allvarlig eller få påverkan på
verksamheten om fakturering inte sker i rätt tid eller till fel belopp eller att man glömmer att fakturera helt.
Felaktig fakturering leder till ökad administration och att förtroende för kommunen skadas. Kommunen kan
också förlora intäkter vilket kan påverka verksamheten.

Underliggande kontrollmoment:

Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Fakturering i rätt
tid

Kontroll att fakturering sker i rätt tid. Granskning har gjorts av
två av tre perioder\. Inga
avvikelser noterades\.

Korrekt debiterad
e avgifter

Kontrollera att debiterade avgifter
stämmer överens med tagna taxor och
avtal.

Granskning har gjorts av
två av tre perioder\. Inga
avvikelser noterades\.

Rutiner för
ströfakturering

Uppföljning mot budget för att fånga
upp avvikande intäkter, dvs intäkter
som kan ha missats att fakturera.

Uppföljning mot budget
sker varannan månad\.
Inga avvikelser har
noterats\.

Risk - Brister i hanteringen av mervärdesskatt

Felaktig redovisning av ingående moms kan ge upphov till skattetillägg och skada förtroendet för
kommunens redovisning.
Process: Hantera ekonomi (Stödprocess)
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att det skulle bli fel på momsen bedöms till 3 då detta kan hända några gånger per år.
Konsekvensen kan bli allvarlig och leda till skada för verksamheten. Felaktig redovisning av ingående moms
kan ge upphov till skattetillägg och förtroendeskada för kommunen.

Underliggande kontrollmoment:
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Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Representation
och hyra/leasing

Kontroll att redovisningen av
mervärdesskatten vid representation
och hyra/leasing följer avdragsreglerna

Stickprov genomförda på
två av tre perioder utan
anmärkning\.

Risk - Brister i hantering av kontanter eller motsvarande stöldbegärliga värdeföremål

Risk för att handkassor redovisas i fel period. Risk att förteckningen över handkassorna inte är
aktuell. Risk att handkassorna utbetalas utan korrekt underlag. Dessa risker kan leda till att
handkassor försvinner eller uppstår och att skattetillägg kan utgå på grund av felaktigt redovisad
ingående moms.
Process: Hantera ekonomi (Stödprocess)
Riskvärde: 8 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 4)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms till 2 då kommunledningskontoret inte har något annat än
tillfälliga handkassor. Skulle redovisningen av de tillfälliga handkassorna bli fel blir konsekvensen allvarlig
och bedöms därmed till 4.

Underliggande kontrollmoment:

Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Förteckning Kontroll att utkvitterade handkassor är
aktuella

Kontrollmomentet har
inte varit aktuellt under
2016 eftersom några
tillfälliga handkassor ej
kvitterats ut\.

Underlag Kontrollera att redovisade handkassor
innehåller korrekta bokföringsunderlag.

Kontrollmomentet har
inte varit aktuellt under
2016 eftersom några
tillfälliga handkassor ej
kvitterats ut\.

Moms Kontrollera att den ingående momsen
på kvittona lyft i rätt redovisningsperiod.

Kontrollmomentet har
inte varit aktuellt under
2016 eftersom några
tillfälliga handkassor ej
kvitterats ut\.

Risk - Hantera lön

Det finns risk i hanteringen av lön då flera steg är påverkas av den mänskliga faktorn. Det finns risk
att frånvaro såsom sjukfrånvaro, semester och föräldraledighet inte rapporteras som det ska. Det
finns risk att redovisningen av lönen blir fel.
Process: Rekrytera, utveckla och avveckla personal (Stödprocess)
Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 4)
Kommentar:
Sannolikheten att det blir fel i hanteringen av lön bedöms till 3 då detta kan ske några gånger om året.
Konsekvensen bedöms till 4 då detta kan leda till att avvikelser från normal arbetstid inte rapporteras och för
hög eller för låg lön utbetalas till den anställde och kommunen får för höga eller för låga personalkostnader.
En felaktig redovisning av lönen kan också leda till att beslut fattas på felaktiga grunder.

Underliggande kontrollmoment:
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Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Korrekt rapporteri
ng

Kontroll av rapportering av avvikelser
månadslön. Exempelvis har all
sjukfrånvaro rapporterats.

Kontroll har gjorts en
månad utan anmärkning\.

Redovisning av
lön

Kontroll av att lönen redovisas rätt. Vid kontroll har några
avvikelser påvisats\.
Dessa har rättats vid
upptäckt\.

Ekonomifil för lön Kontroll av att samtliga lönefiler
hämtas upp och lästs in av Tieto

Under 2016 har inga
avvikelser påvisats\.

Risk - Utbetala lön

Risk finns att felaktig lön utbetalas.
Process: Rekrytera, utveckla och avveckla personal (Stödprocess)
Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 4)
Kommentar:
Sannolikheten bedöms till 3 då detta kan inträffa några gånger per år. Konsekvensen bedöms till 4 då detta
kan leda till allvarlig förtroendeskada för kommunen och allvarliga anklagelser mot lönehandläggare. Rutiner
och system finns för att detta inte ska kunna inträffa men dessa måste kontrolleras för att säkerställa att de
fungerar.

Underliggande kontrollmoment:

Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar

Lön till närståend
e

Kontrollera att lönehandläggare inte
betalat ut lön till sig själva eller
närstående

Inga avvikelser har
påträffats under året\.
Lönehandläggarna är
spärrade via lönesystemet
för möjligheten att
hantera den egna lönen\.
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Kommunstyrelsen 

 
 
 

Kapitaltäckningsgaranti för Del-Ta Produktion 
AB 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till Kapitaltäckningsgaranti för Del-Ta 
Produktion AB.  
 
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
kapitaltäckningsgarantin. 
 

Bakgrund 
Del-Ta grundades 1986 och 1997 bildades ett bolag, Del-Ta produktion AB, 
ägt av Del-Ta intressenter ideell förening där KIFAB i Kalmar AB gick in som 
medlem. Under 2015 överläts KIFAB i Kalmar AB:s medlemskap till Kalmar 
kommun. Sedan dess ägs Del-Ta produktion AB av Del-Ta intressenter ideell 
förenings tre medlemmar; Kalmar kommun, Nybro kommun och Del-Ta 
Personalförening ideell förening. 
 
Det finns ett behov av att i en kapitaltäckningsgaranti överenskomma om de 
tre ägarnas ansvar vid eventuellt behov av kapitaltillskott.  
 
Förslaget innebär att en kapitaltäckningsgaranti tecknas där Del-Ta personal-
förering ideell förening undantas vid eventuellt behov av kapitaltillskott och att 
Del-Ta produktion AB betraktas som ett företag. Detta innebär att om 
exempelvis Kalmarfabriken redovisar ett underskott ett räkenskapsår så blir det 
Kalmar kommun som tillskjuter kapital för att återställa det registrerade 
aktiekapitalet. Redovisar Nybrofabriken ett plusresultat samma räkenskapsår 
minskar Kalmars kommuns kapitaltäckning i motsvarande mån. 
 
Med detta förfaringssätt som grund föreslås att Kalmar kommun och Nybro 
kommun tecknar en kapitaltäckningsgaranti som garanterar att det egna 
kapitalet i bolaget uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet och att 
garantin gäller för tiden fram till och med årsstämman 2017. 
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Kapitaltäckningsgaranti 
 
 

Kalmar Kommun, 212 000-0746 och Nybro Kommun, 212000-0753 äger 33,3 % var av 
aktierna i Del-Ta Produktion AB, 556442-5154, via respektive kommuns medlemskap i 
Del-Ta intressenter ideell förening, 832300-0052. Resterande 33,3 % av aktierna ägs av 
Del-Ta personalförening ideell förening genom sitt medlemskap. 
 
Del-Ta personalförering ideell förening skall undantas vid eventuellt behov av 
kapitaltillskott. 
 
Vid eventuellt behov av kapitaltillskott skall Del-Ta produktion AB betraktas som ett 
företag vilket innebär att om exempelvis Kalmarfabriken redovisar ett underskott ett 
räkenskapsår så blir det Kalmar kommun som tillskjuter kapital för att återställa det 
registrerade aktiekapitalet. Redovisar Nybrofabriken ett plusresultat samma räkenskapsår 
minskar Kalmars kommuns kapitaltäckning i motsvarande mån. 
Med detta förfaringssätt vid eventuellt behov av kapitaltillskott förbinder Kalmar kommun 
och Nybro kommun att svara för att det egna kapitalet i bolaget uppgår till minst det 
registrerade aktiekapitalet.   

 
Garantin gäller för tiden till och med årsstämman 2017. Krav avseende infriande av 
garantin ska ställas före utgången av april 2017 till Kalmar kommun. 
 
 
 
Kalmar den xx  2017  Nybro den xx  2017 
 
 

 
Johan Persson   Christina Davidsson 
Kalmar kommun   Nybro kommun 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens ordförande 

 





 

 
 

 

 

 

Planenheten 
Adress Box 611, 391 26 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A  

Tel 0480-45 00 00 vx │Fax 0480-45 04 29 
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se  

 

Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Emil Stille Upprättad 2015-09-23 2014-2642 1(15) 
  
 

 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
Detaljplan för 

Svanebergs cirkulationsplats, del av 
Svaneberg 2:10 mfl fastigheter 
Kalmar kommun 
 

Planförslaget har varit på samråd under tiden 2014-11-27 – 2014-12-19. 
Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt 
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. 

Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter. Ett 
möte med länsstyrelsen har även skett 2015-06-29 kring kompletterad 
behovsbedömning och de synpunkter länsstyrelsen haft kring miljöpåverkan, 
hälsa och säkerhet.   

 

Sammanfattning 
Bebyggelse 

Efter samråd med flygplatsen begränsas den högsta tillåtna totalhöjden i 
planområdet till 20 m över nollplanet. Byggrätten är preciserad genom att 
högst hälften av fastighetsmarken får bebyggas. Utformningsbestämmelse mot 
större gator och vägar är förtydligad. Villkor om skyddsåtgärd för bygglov är 
ersatt av bebyggelseförbud, vilket i praktiken sammanfaller med erforderliga 
släntytor för cirkulationsplatsen. På grund av ett intrång på slänten till 
motorvägsrampen är planområdet utökat västerut, och vissa mindre justeringar 
görs av bestämmelserna på dessa fastigheter, kommunen bedömer att dessa 
sammantaget är positiva för fastighetsägaren samtidigt som allmänna intressen 
beaktas.    

Miljö- och geoteknisk undersökning är gjord, det finns dock ett vidare 
utredningsbehov vad gäller markföroreningar. Ett saneringsvillkor är infört i 
planen. 

Ett antal markreservat för underjordiska ledningar har tillkommit för att 
minska exploateringskostnaderna. 

 

2015-10-07 
Kompletterad med yttrande från Kalmar Brandkår, daterat 2014-12-05, 
blev ej diariefört under samrådet 
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Miljöpåverkan 

Länsstyrelsen lyfte ett antal frågor kring miljöpåverkan: dagvatten, 
riskhantering, buller och förorenad mark. Dagvattenhantering är tydligare 
beskriven och en dagvattenåtgärd föreslås inom planområdet. Denna kommer 
förbättra rening och riskhantering inom planområdet, vilket kompenserar för 
ökad belastning från hårdgörande och bebyggande. Utifrån reviderad plankarta 
behövs inte längre något bygglovsvillkor för skyddsåtgärder på kvartersmark. 
Bullerfrågan är fördjupad i planbeskrivningen och en miljöteknisk 
undersökning gjord. Den visar dock att det finns ett behov att komplettera 
utredningen för en fastighet. 

 

Drivmedelsförsäljning 

Trafikverket och Kalmar Öland Airport ifrågasätter möjlighet till 
drivmedelsförsäljning inom riksintresseområde för E 22 respektive flygplatsen. 
För att undvika behovet av en särskild riskutredning tas inte denna 
markanvändning med i planområdet. Utifrån en översiktsbild av andra 
befintliga lägen för drivmedelsförsäljning verkar en placering söder om E 22, 
utanför riksintresseområdena mer lämplig. Planbeskrivningen är även 
förtydligad vad gäller risker förknippade med befintlig drivmedelsförsäljning 
som angränsar planområdet, detta utifrån informell dialog med Preem. 

 
Drivmedelsförsäljning i Kalmar, rödmarkerade lägen (utdrag från Google Maps 2015-03-24) 
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Trafik 

Justeringar av kvartersgränsen mot E 22 är gjord för att säkra slänt och 
avvattning av motorvägsramp. För redan bebyggd fastighet föreslås istället ett 
markreservat för att kunna möjliggöra underjordisk avvavttning om behovet 
skulle uppstå. Markreservat införs för att säkra slänter till cirkulationsplats och 
en gemensam infart för nya fastigheter i kv Kultivatorn. Nivåsättning av 
gemensam infart regleras med en minsta höjdnivå för att säkra att östra delen 
av kv Kultivatorn kan nås utan konflikt med vägslänt inne på kvartersmark. En 
mindre utökning av planområdet sker mot norr för att ta med tidigare 
gatumark som byggs om till naturmark.   

 

Inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Rubricerat förslag har insänts till Länsstyrelsen för samråd enligt 5 kap 11 § 
PBL. Handlingarna utgörs av: 

Plankarta, upprättad 2014-11-19 

Planbeskrivning, daterad 2014-11-19 

Behovsbedömning, daterad 2014-11-06 

Riskanalys av farligt godsled i Kalmar, upprättad 2010-05-07 

Kopia på beställning av flyghinderanalys, odaterad 

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt PBL. 

Planen syftar till att möjliggöra en representativ entré i staden som kan utgöra 
en tydlig och trafiksäker passage till och mellan närliggande målpunkter. 
Planförslaget medför att den befintliga rondellen kan utökas i storlek och 
möjliggör en ny anslutning av Fölehagsvägen. Planförslaget innebär även en 
utökning av bebyggelsen väster, söder och öster om Svanebergsrondellen. Det 
tilltänkta ändamålet för bebyggelsen är fondonsservice, parkering, handel ej 
dagligvaror, kontor och industri. 

 

LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER 

Allmänt 

Enligt 5 kap. 14 § PBL ska länsstyrelsen under samrådet särskilt 

1. ta till vara och samordna statens intressen, 

2. ge råd om tillämpningen av 2 kap PBL 

3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. MB tillgodoses, att 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs och att strandskydd enligt 7 
kap. MB inte upphävs i strid med gällande bestämmelser, 

4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och 
vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett 
lämpligt sätt och 

5. verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig 
med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion. 
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Riksintressen 

Aktuellt planområde berörs av ett flertal riksintressen för kommunikationer 
enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Det är Trafikverket som bedömer vilka områden 
som är av riksintresse för trafikslagens anläggningar. Områden som är av 
riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten, 
utnyttjandet eller framtida utveckling av anläggningen. Länsstyrelsen betonar 
vikten av att följa Trafikverkets synpunkter i samrådsskedet. 

Utdrag ur Trafikverkets samrådsyttrande daterad 2014-12-08: 

- Fölehagsvägen är utpekat som riksintresse då vägen ansluter till 
utpekad flygplats av riksintresse, Kalmar Öland Airport. Även gränsen 
för riksintresse för befintlig flygplats ligger inom planområdet. Kalmar 
flygplats är av fundamental regional betydelse. 

- Väg E22 med tillhörande av- och påfarter är av riksintresse. Väg E22 
ingår i det av EU utpekade Trans-Europan Transport Network (TEN-
T), vilka är av särskild internationell betydelse. Väg E22 utgör också en 
viktig nationell förbindelse mellan Skåne, Blekinge och ostkusten vidare 
norrut. 

- Södra vägen är utpekad som riksintresse då den är av särskild betydelse 
för regional och interregional trafik. Vägen utgör också anslutning till 
utpekad hamn av riksintresse (Kalmar hamn). 

- Vidare är järnvägen, Kust till kustbanan, utpekad som riksintresse då 
den är av interregional betydelse, och trafikeras av gods- och persontåg. 

Miljökvalitetsnormer och dagvatten 

I planbeskrivningen under MKN för vattenikvalitet gör kommunen 
bedömningen ”att det inte finns någon risk att MKN för vatten riskerar att 
överskridas”. Länsstyrelsen saknar en beskrivning över vilka vattenförekomster 
enligt vattenförvaltningen som berörs av planen, vilket måste ingå. 

Planförslaget för med sig en kraftig utökning av mängden hårdgjorda ytor i 
planområdet. Det innebär att mycket stora volymer dagvatten kommer att nå 
recipienten Västra sjön. Västra sjön har i dagsläget en måttlig ekologisk status 
och har befiljats tidsfrist för att uppnå god ekologisk status till 2021. Den 
kemiska statusen uppnår ej godk status och ska till 2015 uppnå en god kemisk 
status. Det innebär att vattenförekomsten har tydliga miljöproblem och att det 
är en stor utmaning att uppnå fastställda MKN i ytvattenförekomsten. Det 
innebär också att vattenförekomsten omfattas av vattenförvaltningens 
åtgärdsprogram, varför förbättringsåtgärder förutsätts ske, så även vid 
planläggning. Därför kan det inte tillåtas ytterligare försämring av recipientens 
status, genom ytterligare tillförsel av bl.a. kväve och fosfor. Beskrivningen av 
dagvattenhanteringen i planbeskrivningen ger inte någon vägledning som visar 
att recepientens status inte kommer att försämras. Därför måste en utförlig 
utredning om dagvattenhanteringen för planen tas fram, som visar att 
recipientens status inte kommer att försämras genom planförslaget. 
Utredningen måste också i detalj beskriva hur dagvattenhanteringen ska lösas. 
Krävs besämmelser för att lösa det ska det framgå av planens bestämmelser. 
Kommunen har i planförslaget beskrivit att studier ska utföras som bland 
annat tar upp underjordiska yteffektiva lösningar, behov av åtgärder och olika 
alternativ ska utvecklas, eventuella utsläpp av vid indicenter med farligt gods, 
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fördröjning av dagvatten m.m. Planförslaget måste även kompletteras med 
dessa frågeställningar. 

Hälsa och säkerhet 

Buller 

I behovsbedömningen daterad 2014-11-06 redovisas: ”Trafiken är stor och 
bullernivåerna behöver i viss mån studeras även om föreslagna 
markanvändningar inte ställer höra krav och inte heller bedöms utsättas för 
olämpliga nivåer sett till rådande riktlinjer vid planens genomförande.” Vidare 
nämner kommunen i planbeskrivningen att bullerdämpande åtgärder i fasad 
kan behövas. Länsstyrelsens bedömning är att en bullerutredning behöver 
utföras inför nästa skede. Utredningen måste visa att bullernivåerna som 
planen kommer att medföra till ny och befintlig bebyggelse, samt även visa 
vilka bullerreducerande åtgärder, inklusive planbestämmelser, som eventuellt 
krävs för att planen inte ska utgöra någon risk för människors hälsa. 

Förorenad mark 

På fastigheten Svaneberg 2:10, öster om trafikplatsen har tidigare legat en 
handelsträdgård/plantskola. Risken för förorening bedöms som måttlig risk. I 
behovsbedömningen redovisar kommunen att ”viss förorening kan finnas i 
marken och utreds i samrådsskedet”. I planbeskrivningen skriver däremot 
kommunen under rubriken ”Tekniska utredningar” att ”I samband med 
byggnation kan undersökning av markförorening behövas öster om 
cirkulationsplatsen där förorenad mark misstänkts.” 

Länsstyrelsens bedömning är att för att säkerställa markens lämplighet krävs att 
markföreningar utreds inför nästa skede, under planprocessen. Kommunen 
måste tydligt visa vilka åtgärder som krävs för att avhjälpa föroreningarna så att 
föreslagen markanvändning inte innebär någon risk för människors hälsa eller 
säkerhet. En undersökning av markförorening i samband med byggnation är 
enligt Länsstyrelsen en för långt framskriden utredning då markens lämplighet 
ska säkerställas redan under planprocessen innan ett antagande av detaljplan. 

Geoteknik 

Planbeskrivningen redovisar att ett antal geotekniska bedömningar och 
undersökningar har genomförts väster om planområdet. Vidare redovisas att i 
de områden som är utfyllda kan eventuellt kompletterande utgrävningar och 
utfyllnader behöva göras för att möjliggöra ny bebyggelse som klarar lagkrav på 
stabilitet och utförande. Länsstyrelsens bedömning att planhandlingarna 
behöver kompletteras med utförligare information om de geotekniska 
förutsättningarna för planförslagets genomförande. 

Rådgivande synpunkter  

Landskapsbild 

Planområdets strategiska läge som en av stadens huvudinfarter ställer höga 
krav på planområdets utformning. Kommunen presenterar sin viljeinriktning i 
planbeskrivningen och plankartan genom att bebyggelsen ska gestaltas med 
”hög kvalitetsnivå för att skapa identitet”. Vidare beskriver kommunen att den 
högt placerade byggnationen som planförslaget medför ger en möjlighet att 
skapa ett nytt framtida landmärke. 

Planförslaget möjliggör bebyggelse med en totalthöjd på upp till 25 meter över 
nollplanet närmast Svanebergsrondellen. I planbeskrivningen daterad 2014-11-
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19 står att byggrätter på +25 m tillåts inom ett avgränsat område samt att det 
stegvis kommer att trappas upp kring trafikplatsen. Vidare skriver kommunen 
att på så sätt utgör den högre bebyggelsen ”en viss punkt som sticker upp i 
landskapets rum och tack vare de avgränsande trafiklederna till 
cirkulationsplatsen inte en enskilt större blockartad byggnadskropp som 
dominerar det på ett olämpligt sätt”. Länsstyrelsen är tveksam till kommunens 
beskrivning av den högre bebyggelsen genom uttrycket ”en viss punkt som 
sticker upp” då plankartan möjliggör tre bebyggelseområden i väster, söder och 
öster om rondellen där totalhöjden är satt till 25 meter. Byggrätten är i 
plankartan endast begränsad till användningsområdet och i praktiken skulle 
kunna  innebära att hela planområdet bebyggs med undantag för allmänna 
platser och enstaka områden med beteckningen ”g” och ”u” där marken inte 
får bebyggas. 

I behovsbedömningen på sidan 7 beskriver kommunen under rubriken 
”Landskapsbild/stadsbild” att”byggnaderna som föreslås kommer att öka 
känslan av höjdskillnaderna mot omlandet.” Vidare framhäver kommunen: 
”Detta är ett medvetet grepp och förhoppningen är att platsen får en ökad 
betydelse, en större tyngd, som en entré i staden”. Länsstyrelsens bedömning 
är att illustrationer som redovisar kommunens viljeinriktning med områdets 
gestaltning avseende utformning, höjd och skala är ett ofrånkomligt krav. 
Genom en enklare modellstudie och 3D-skisser kan kommunen redovisa hur 
den  föreslagna bebyggelsen samspelar med varandra och området i sin helhet. 

Länsstyrelsen anser att det är positivt med kommunens viljeinriktning om att 
bebyggelsen ska hålla en ”hög kvalitetsnivå” för att skapa identitet. 
Länsstyrelsens bedömning är att det strategiska läge som planområdet innehar 
kräver en genomtänkt gestaltning. Länsstyrelsen uppmanar kommunen att 
arbeta igenom planförslaget och ta fram ett gestaltningsprogram för området 
som tydligt redovisar kommunens intentioner med planområdet. 

Sammanfattningsvis med det planeringsunderlag som nu redovisas under 
samrådsskedet kan Länsstyrelsen inte bilda en uppfattning om hur 
planförslaget påverkar landskapsbilden och i vilken omfattning. 

Planhandlingarnas tydlighet 

Enligt 4 kap. 32 § PBL ska den avsedda regleringen av byggelsen, 
byggnadsverk och miljön tydligt framgå av planen. Byggrätten i plankartan 
innebär att hela ytan för alla tre bebyggelseområden med undantag för prickad 
mark är möjlig att bebygga. För att kunna få en uppfattning om hur många 
kvadratmeter det innebär krävs att ytorna mäts manuellt i plankartan. 
Länsstyrelsen anser att exploateringstalet bör anges för varje område för att 
lättare få en tydlig bild över planförslagets innebörd. 

Plankartan redovisar planbestämmelsen om villkor för lov enligt 4 kap. 14 § 
PBL genom beteckningen  ”a”. Bygglov får inte ges förrän markens lämplighet 
har säkerställts genom att risk- och säkerhetsåtgärder har genomförts. Det är 
planområdets närhet till transportlederna för farligt gods, E22 och Södra vägen 
som är orsaken till villkor för lov. Länsstyrelsen efterfrågar en tydligare 
planbestämmelse gällande villkor för lov och ser att kommunen preciserar vilka 
risk- och säkerhetsåtgärder som krävs för att säkerställa markens lämplighet. 

Gränsbeteckningarna under planbestämmelser överensstämmer inte med 
gränslinjerna i plankartan. Länsstyrelsen har uppfattat kommunens avsikt och 
ser att dessa uppdateras inför nästa skede. 
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Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsens bedömning är att med det planeringsunderlag som har 
presenterats kan inte planområdets lämplighet för föreslagen markanvändning 
bedömas. Vidare innebär det att Länsstyrelsen inte kan ta ställning till om 
planförslaget antas innebära en betydande påverkan på miljön eller inte. 
Därmed har samråd om kommunens behovsbedömning inte kunnat 
genomföras. Planhandlingarna behöver kompletteras genom följande 
planeringsunderlag: 

- Planförslaget påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten enligt 5 kap. 
MB 

- Utredning av markföroreningar inom planområdet 

- Aktuella trafikbullernivåer 

- Geotekniska underlag 

- Planförslagets visuella påverkan på stadsbilden 

 

Kommentar: Se sammanfattningen till samrådsredogörelsen, kompletterande utredningar är 
gjorda och en dagvattendamm har tillkommit inom planområdet. Bullerfrågan är förtydligad 
i planbeskrivningen, och även andra redaktionella förtydliganden görs i planhandlingarna. 
Illustrationer kompletteras till avsnittet om stads- och landskapsbild. 

 

Lantmäterimyndigheten  
Efter genomgång av planens samrådshandlingar (daterade 2014-11-19) lämnas 
följande yttrande: 

Plankarta med bestämmelser 

U-område behövs även på området som är kvartersmark för parkering, 
eftersom befintlig fjärrvärmeledning går även över detta område. 

Bestämmelsen f1 behöver omformuleras för att bli tydligare.. 

För elldening som går söder om Törnebyvägen behöver förmodligen u-område 
läggas in på plankartan. Detsamma kan gälla för kvartersmarken öster och 
söder om rondellen, där elledningarna ser ut att tangera kvartersgränsen. 

Planbeskrivning 

Bra att beskrivningen av gällande detaljplaner år så tydlig. 

På sidan 17 beskrivs att stora, låga byggnader inte ska tillåtas, men bestämmelse 
om detta finns inte i planen. 

Övriga frågor 

Förslag på ett antal redaktionella ändringar lämnas underhand till 
planarkitekten. 

 

Kommentar: Vissa redaktionella ändringar har gjorts i planhandlingarna. 
Markreservat för underjordiska ledningar och vägslänter har tillkommit i 
planförslaget. 

 

Boende och fastighetsägare 
Magnus Sköld 
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Som jag förstått det på en artikel i Barometern så planerar man ( kommunen) 
en större rondell vid Svaneberg, allt för att underlätta trafiksituationen när E22 
byggts om. För egen del tycker jag det är en bra idé, men kan inte låta bli att 
peka på ytterligare något ställe där jag anser trafiksituationen behöver 
förbättras, till gagn även för trafiken till och från den nämnda rondellen. I vart 
fall från ett håll. Det jag tänker närmast på är en rondell vid korsningen Södra 
vägen / Tegelviksvägen. Idag är, som du ju vet, Södra vägen en av de mest 
trafikerade vägarna i Kalmar. ( Är ju också en av anledningarna till de bygge ni 
nu planerar) Skapar man en rondell i nämnda korsning är jag övertygad om att 
det kommer att ge pluseffekt på trafikrytmen även i den planerade ombyggda 
rondellen.  

Dessutom, för att byta fokus och titta på den ombyggnad som rycker närmare ( 
E22:an), så skulle jag vilja föreslå att kommunen i vart fall tillsammans med 
Trafikverket utreder ytterligare ett rondellbygge. Denna gången vid korsningen 
Nybrovägen- Kläckebergavägen. Som jag förstått det pågår det nu ett arbete 
med att hitta lösningar för att minimera trafikproblemen i samband med 
nybyggandet/ ombyggandet av E22. En tänkt lösning är att leda in trafiken 
från väg 25 under den period som byggnationen pågår. Detta kommer 
naturligtvis att ställa till med problem för dels trafiken ( givetvis) men dels även 
för de boende i Smedby. Genom att bygga en rondell där tror jag att man kan 
lösa en del av dessa problem. Därtill skulle man sedan, när bygget av E22 väl är 
klart, kanske bygga en ny trafikplats för in / utfart till Smedby där det idag 
finns en bro/ en viadukt över 25:an och leda ner trafiken till nämnda rondell. 
På så sätt möjliggör man även att den västra avfarten från 25:an in till Smedby 
stängs, något som skulle gagna trafiksäkerheten. Jag vet inte vad detta skulle 
kosta, men tror inte det blir så dyrt. Bron över 25:an finns ju redan ( om den är 
rätt dimensionerad för tyngre trafik) så i princip är det bara att bygga av och 
påfartsramper. Vad det kostar att bygga en rondell har jag inte heller någon 
aning om, men har förstått att prislappen, sett till annat, inte är så hög. Är ju 
ofta därför man valt att bygga rondeller i våra städer. 

 

Kommentar: Yttrandet är vidarebofordrat till kommunens trafikplanerare. I övrigt 
berör inte yttrandet det aktuella planförslaget. 

 

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 
Kalmar Brandkår, yttrande bifogas (blev ej diariefört under samrådet utan är 
kompletterad efter påpekande under granskningen) 
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Kommentar: Synpunkterna bemöts i granskningsutlåtandet tillsammans med Brandkårens 
granskningsyttrande. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Det är viktigt att trafikplats Svanebergs karaktär som ”en representativ entré i 
staden” tas tillvara också genom integrerad användning av konstnärlig 
gestaltning. I första hand tänks konstnär Anders Lönns skulptur ”Sjömärke” 
flyttas från Karlsrorondellen till Svanebergsrondellen. 

Det är viktigt att planerade gång- och cykelvägar utförs med ett hänseende till 
upplevelsevärden för trafikanterna. Gång- och cykel-tunnlar är till exempel 
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platser som särskilt bör utformas med konstnärlig och estetisk omsorg. Det ska 
vara inbjudande att använda gång- och cykelvägar.  

För övrigt har kultur- och fritidsnämnden inga synpunkter på 
detaljplaneförslaget. 

 

Kommentar: Utifrån det som kommer fram i flygplatsens yttrande är det inte möjligt att 
placera det aktuella konstverket inom planområdet, det är också inte i sådant skick att det 
kan återanvändas. Trygghetsfrågorna har beaktats särskilt vid uformningen av 
infrastrukturen inom planområdet. 

 

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 

Ksrr har tagit del av Detaljplan för Del av Svaneberg 2:10, Svaneberg Kalmar 
kommun. 

Enligt planförslaget kommer Ksrr:s regler och rekommendationer att åtföljas 
vid eventuella förändringar i området och därmed godkänner vi förslaget. 
Dock med en reservation gällande vändzoner. Se bifogad fil. 

 

Kommentar: Noteras. 

 

Kalmar Vatten AB 

Under Vatten och Spillvatten: Enskilda lösningar för pumpning av spillvatten 
behövs på kvartersmarken väster om cirkulationen. Kvartersmarken öster om 
cirkulationen kan ansluta till spillvattennätet med självfall. 

 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med uppgift om behovet av enskilda pumpar 
för anslutning till spillvattennätet. 

 

Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter 
 

TeliaSonera Skanova Access AB har tagit del av förslag till detaljplan enligt 
ovan, och låter framföra följande: 

Yttrande 

Skanova godkänner förslaget. Skanova har markförlagda teleanläggningar inom 
detaljplaneområdet, se bifogad karta på nästa sida. Hänsyn behöver dock ej tas 
till det som infinner sig inom den blåa cirkeln då dessa teleanläggningar är ur 
drift. 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 
samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden 
även bekostar den. 
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Figur 1 Karta över teleledningar, blåmarkerad figur omfattar ledningar tagna ur bruk 

Kommentar: Utöver ledningar som tagits ur bruk ges befintliga teleledningar markreservat i 
form av u-områden där så behövs. 

 

Trafikverket 

Trafikverket har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende. 

Detaljplanens syfte är att utveckla området och här skapa förutsättningar för 
nya verksamheter i en stadsmässig passage som en av stadens entréer. Området 
ska ha yteffektiva lösningar och skapa möjligheter för att många aktörer ska 
kunna vara verksamma i området. Trafikplatsen planeras också tillgodose 
behov från ökande trafikmängder inom samtliga färdsätt inom en överskådlig 
framtid och på ett säkert och effektivt sätt leda all trafik genom området till 
respektive målpunkter. 

Åtgärderna vid Svaneberg och förbifart Rinkabyholm får av störningsskäl, inte 
genomföras samtidigt. Då genomförandet av förbifart Rinkabyholm planeras 
starta kring årsskiftet 2015/16 och pågå till ca 2018 måste noggrann 
samplanering ske för att minska störningen för trafikanterna. 

 

Riksintressen 

Det är Trafikverket som bedömer vilka områden som är av riksintresse för 
trafikslagens anläggningar. Aktuellt planområde berörs av ett flertal 
riksintressen för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken, vilka förklaras 
nedan. Områden som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra tillkomsten, utnyttjandet eller framtida utveckling av 
anläggningen. Det är vidare Länsstyrelsens roll att bevaka riksintressen.  
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Fölehagsvägen är utpekat som riksintresse då vägen ansluter till utpekad 
flygplats av riksintresse, Kalmar Öland Airport. Även gränsen för riksintresse 
för befintlig flygplats ligger inom planområdet. Kalmar flygplats är av 
fundamental regional betydelse. 

Väg E22 med tillhörande av- och påfarter är av riksintresse. Väg E22 ingår i 
det av EU utpekade Trans-Eurpean Transport Network (TEN-T), vilka är av 
särskild internationell betydelse. Väg E22 utgör också en viktig nationell 
förbindelse mellan Skåne, Blekinge och ostkusten vidare norrut.  

Södra Vägen är utpekad som riksintresse då den är av särskild betydelse för 
regional och interregional trafik. Vägen utgör också anslutning till utpekad 
hamn av riksintresse (Kalmar hamn). 

Vidare är järnvägen, Kust till kustbanan, utpekad som riksintresse då den är av 
interregional betydelse, och trafikeras av gods- och persontåg.  

 

Vägar 

Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg E22 söder om planområdet. 
Eftersom vägen är av riksintresse för kommunikationer och också är en 
rekommenderad väg för farligt gods är byggnadsfritt avstånd från vägen utökat 
till 50 meter och inom detta område ska inga byggnader eller andra fasta 
föremål placeras. Eftergivliga anordningar så som stängsel kan dock tillåtas.  

Planområdets sydöstra gräns utgörs av avfarten till väg E22 och den sydvästra 
gränsen utgörs av påfarten till väg E22. Det byggnadsfria avståndet längs på- 
och avfarterna är 12 meter. Det ska finnas utrymme att i framtiden utveckla 
vägen, och för att möjliggöra detta ska inga byggnader eller andra fasta föremål 
placeras inom det byggnadsfria avståndet.  

I planförslaget medges ingen bebyggelse inom det byggnadsfria avståndet från 
på- och avfarterna till väg E22, och enligt Trafikverkets uppskattning erhålls 
även det byggnadsfria avståndet på 50 meter från väg E22.  

Dagvattenhantering får inte anordnas så att vatten släpps ut i vägdike till på- 
och avfarterna till väg E22. Trafikverkets vägdiken hanterar vatten från vägen.  

 

Trafikutredning 

Kommunen skriver på sida 13 att ”Prognosen för den framtida trafikmängden 
bygger dels på en beräkning utifrån den exploatering som kommunen vid 
rapportens framtagande förväntade sig inom Kalmar stad och som kan påverka 
trafikmängden på platsen, och dels på den allmänna trafikökningen där 
Trafikverkets egna uppräkningstal på 15% för år 2032 har använts”.  

En exploatering runt trafikplatsen torde bidra med en ökad trafikalstring, och 
största mängden av trafiken till och från den framtida exploateringen måste 
passera cirkulationsplatsen. Ökad trafik kan medföra behov av åtgärder på det 
statliga vägnätet och dess anslutningar, i synnerhet i närliggande anslutningar 
till väg E22. Trafikmängd och flöden påverkar bland annat val av korsningstyp, 
behov av extra körfält etc.  

Enligt den genomförda trafikutredningen så medför de planerade åtgärderna 
intill trafikplatsen att risken för köbildning mot väg E22 sannolikt minskar. 
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Dock kan det, beroende på trafikalstring och exploatering, behövas framtida 
åtgärder så som extra körfält på den östra avfarten från E22.  

Åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar, till följd av en 
exploatering, ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. För åtgärder 
som rör statliga anläggningar ska krav och råd enligt VGU följas. Om 
trafikutredningen visar att åtgärder krävs ska plankartan justeras efter detta. 
Om en konsekvens av tillkommande detaljplaners genomförande i området 
föranleder åtgärder på det statliga vägnätet måste kommunen vara beredd att 
bidra med finansieringen av dessa tillkommande åtgärder. 

 

Drivmedelsanläggning 

Trafikverket anser att det inte är lämpligt att placera en bensinstation i 
planområdet, då infarten är viktigt för Kalmar stad och då planområdet även är 
en nod där många olika riksintressen för kommunikationer möts. Om en 
bensinstation lokaliseras till planområdet bör, av hänsyn till risker med 
verksamhet av denna typ, bensinstationen inte placeras närmre än 50 meter 
från E22 och dess på- och avfarter. Av säkerhetsskäl bör dessa avståndsregler 
även tillämpas på det övergripande huvudvägnätet på det kommunala vägnätet. 

 

Pendelparkering 

I planbeskrivningen nämns förlag på allmän parkering i anslutning till 
busshållplatsen vid Södra Vägen i syfte att förbättra möjligheterna att resa 
kollektivt och skapa en pendlarparkering. Trafikverket är positiva att 
kommunen planerar för förbättrade möjligheter till att kommunens invånare 
får det lättare att resa på ett mer hållbart sätt och vi vill påpeka vikten av att 
kunna arbetspendla med kollektivtrafik till området.  

 

Järnväg 

Vid planområdets norra gräns ligger Kust till kustbanan, som är utpekad som 
riksintresse för kommunikationer. Trafikverket påpekar vikten av framtida 
behov av utbyggnad av Kust till kustbanan. För att en möjliggöra utbyggnad av 
järnvägssträckan ska ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter 
från järnvägen. 

 

Buller 

Vi förutsätter att planen i sin helhet utformas så att riksdagens fastställda 
riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas 
(bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. 

 

Kommentarer: Noteras, drivmedelsanläggning tillåts inte längre i planförslaget. Den 
tillkommande exploateringen är ytterst marginell i förhållande till de övergripande 
trafikflödena, särskilt efter att bilservice tagits bort som användning. Se även 
sammanfattningen i samrådsredogörelsen. 

 

Luftfartsverket 
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LFV vill att ni granskar att alla järnvägsspår för det planerade triangelspåret 
hamnar mer än 4000 meter från flygplatsens ARP. Resten av yttrandet skall ses 
som en rekommendation att ni gör en flyghinderanalys för alla byggnader i 
planen vars totalhöjd blir högre än 20 m. Vi kan göra en samlad sådan analys.  

 

LFV vill som sakägare av CNS-utrustning avge följande yttrande: 
I detaljplanen nämns en yta reserverad för triangelspår för järnväg. Observera 
att kontaktledning för järnväg enligt Starkströmsförordningen inte får dras 
närmare flygplatsens ARP (Aerodrome Reference Point) än 4000 meter. ARP 
är på Kalmar flygplats belägen i punkten 564108N 0161715E, 640 meter från 
bantröskeln på bana 34. 
LFV vill också tydliggöra att en utredning avseende maximal bygghöjd på olika 
fastigheter är avgiftsbelagd och benämns Flyghinderanalys. Endast en 
Flyghinderanalys innefattar en fullständig analys av en eller flera 
byggnadsobjekts eventuella påverkan på CNS-uttrustning, in- och 
utflygningsvägar samt hinderytor för civil luftfart.  
Observera att Försvarsmakten skall remitteras separat i ärendet och att olika 
regler gäller för civil och militär luftfart avseende flyghinder. 
Detta remissvar är en gratistjänst som endast innefattar en utredning av 
eventuell påverkan på LFV:s CNS-utrustning, se text nedan. En 
Flyghinderanalys bekostas normalt av byggherren för respektive 
byggnadsobjekt men för att säkerställa att kommunala planer går att genomföra 
rekommenderar LFV att en Flyghinderanalys av samtliga objekt med högre 
totalhöjd än 20  meter (inklusive master, skorstenar och liknande) som ingår i 
en plan genomförs. LFV kan på beställning utföra en sådan avgiftsbelagd 
utredning. 
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och 
radar (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på 
Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för 
luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva störningar för elektrisk 
kraftöverföring och tågdrift”, Standardiseringskommissionen i Sverige samt på 
ICAO DOC 015. 
VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar 
till och från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera 
att bli påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare 
om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 
anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats 
avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från 
flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector 
Altitude”. 
LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, 
luftrum och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se 
www.lfv.se/flyghinderanalys.  
 

Kommentar: Flyghinderanalys är gjord, daterad 2014-11-21 och visar inga 
anmärkningar på den föreslagna bebyggelsen. Ingen bebyggelse föreslås med 
byggnadshöjd över 20 m.  
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Ett eventuellt triangelspår ligger långt fram i tiden och kräver självklart ett gediget 
utredningsarbete kring förutsättningar och konsekvenser. Planförslaget berör inte 
denna fråga. 

 

Kalmar Öland Airport 

Med hänvisning till vårt möte 2014-12-16 med Er. 

Vi gör bedömningen att byggnation i planområdet inte får överstiga +20mövh, 
vi kommer att göra en utredning om denna höjden och kommer att leverera ett 
svar under januari 2015. Orsaken till höjdbedömningen är att säkerställa ett ev 
framtida behov att nyttja befintligt startextension område även för landning 
bana 34 varvid nuvarande hinderområde förskjuts. 

Tanken med att placera konstverket i rondellområdet är ej heller ok med 
hänvisning till ovanstående. 

Vid etablering av verksamhet i planområdet ska det beaktas att verksamheter 
som kan dra fågel, brand/explosionsfara och elektromagnetisk påverkan inte 
påverkar flyget. 

Vi skrev i vårt tidigare besked att vi skulle återkomma rörande max höjden på 
+20mövh. Vi medger denna max höjd. 

 

Kommentar: Ingen byggnation är aktuell över den höjdnivå som nämns i yttrandet, 20 m 
över havsytan. Drivmedelsförsäljning är heller inte längre tillåten i planförslaget. 

 

Kalmar Energi Elnät AB 

I planbeskrivningen står det att behov av ledningsflytt uppstår på den östra och 
södra sidan om föreslagen cirkulationsplats och utlöses av försäljning av mark 
och byggnation. Det stämmer inte helt. 

Den lågspänningskabel som ligger innepå fastighetsmark på Plogen 13, 
fortsätter västerut och korsar Södra vägen och går vidare genom den blivande 
fastighetsmarken väster om rondellen. 

För att den kabeln inte ska vara i vägen vid byggnation på de nya fastigheterna 
väster om rondellen, behöver vi flytta kabeln till nytt läge även här. Inte bara 
vid Plogen 13. 

För att kunna planera och genomföra flytt av kablar måste vi få veta det i god 
tid. 

Eventuell flytt av kablar bekostas av beställaren. Inte av Kalmar Energi (elnät), 
som det står i planbeskrivningen. 

 

Kommentar: utifrån reviderat planförslag med markreservat bedömer vi att befintliga 
ledningar kan ligga kvar med ledningsrätt. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått Kalmar 
kommuns inbjudan till samråd för del av Svaneberg 2:10 på remiss. MSB avstår 
från att yttra sig i ärendet. 
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Följande har accepterat planförslaget skriftligt: 
 

KIFAB I KALMAR AB 

 

 

Inga sakägare eller likställda har inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda.  
 

 

 

Emil Stille 

Arkitekt MSA 

 



 

 

Planenheten │   
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A 

Tel 0480-45 00 00  │ Fax 0480-45 04 29 
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se 

  

 

Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Emil Stille Upprättad 2017-01-31 2014-2642 1(7) 
0480-45 03 59  
 

 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
Detaljplan för 

Svanebergs cirkulationsplats, del av 
Svaneberg 2:10 mfl fastigheter 
Kalmar kommun 
 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2015-10-02 – 2015-
10-30. Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt 
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. 

Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter. 

 

Sammanfattning 
De synpunkter som har kommit in under granskningen kan kommunen i 
huvudsak tillgodose, med några mindre förändringar av planhandlingarna. 
Bestämmelsen om sanering av markförorening ändras till ett villkor för 
startbesked och en kompletterande markundersökning bifogas 
planhandlingarna. Det tillkommer ett utökat bebyggelseförbud och 
markintrång för allmän plats på Plogen 13 liksom byggnadsteknisk 
bestämmelse om ventilationens utformning längs farligt godsled. I övrigt görs 
redaktionella förändringar på några punkter. Förändringarna påverkar ingen 
sakägare negativt på ett sätt som föranleder att granskning av planförslaget 
behöver göras på nytt. Ändringarna kring Plogen 13 görs för att säkerställa att 
planen kan genomföras på ett ekonomiskt rimligt sätt utan att miljö eller 
människor utsätts för risker på grund av markföroreningar. 

Länsstyrelsen tar i sitt yttrande inte upp några kvarstående problem som skulle 
göra marken olämplig att bebygga enligt planförslaget, utan kommunens 
justeringar och kompletteringar säkrar en genomförbar plan. 

 

Inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen i Kalmar län 

 Rubricerat förslag har insänts till Länsstyrelsen för granskning enligt 5 kap. 22 
§ PBL.  
Handlingarna utgörs av:  
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• Plankarta, utkast granskningshandling, odaterad  
• Planbeskrivning, upprättad 2014-09-06, reviderad 2015-09-23  
• Behovsbedömning, daterad 2015-06-23  
• Dagvattenutredning/Dagvatten-PM, daterad 2015-05-26/2015-09-08  
• Geoteknisk och miljöteknisk markundersökning, daterad 2015-06-23, 
uppdaterad 2015-08-20  
• Riskanalys av farligt godsled i Kalmar, daterad 2010-05-07  
• Brandtekniskt yttrande, komplettering av ”Riskanalys av farligt godsled i 
Kalmar”, daterad 2014-01-30  
 
Detaljplanen följer planprocessen för de planer som påbörjats mellan 1 maj 
2011 och 31 december 2014 och handläggs med normalt planförfarande enligt 
PBL.  
Planen syftar till att möjliggöra en representativ och funktionell entré till 
staden. Området ska bebyggas på ett yteffektivt sätt med en hög kvalitetsnivå i 
gestaltning av byggnader. Trafikplatsen ska kunna tillgodose behov från 
ökande trafikmängder för berörda trafikslag inom en överskådlig framtid. En 
attraktiv gestaltning av offentliga miljöer ska prioriteras och en god 
funktionalitet för gång- och cykeltrafik.  
Den aktuella översiktsplanen ”Översiktsplan Unika Kalmar” (antagen i KF 
2013-06-17) beskriver området som ett strategiskt viktigt område där tre delar 
av staden, västra staden, södra staden och innerstaden, möts och som i 
framtiden förväntas få en viktigare betydelse för infrastrukturen. Planförslaget 
bedöms som förenligt med gällande översiktsplan.  
 
Ärendet  
Samråd om planförslaget  
Planförslaget var på samråd under november-december 2014 varvid 
Länsstyrelsen yttrade sig 2014-12-19 (dnr 402-8258-14).  
Länsstyrelsens bedömning var att med det planeringsunderlag som 
presenterades under samrådet kunde inte planområdets lämplighet för 
föreslagen markanvändning bedömas. Vidare innebar det att Länsstyrelsen inte 
kunde ta ställning till om planförslaget antas innebära en betydande påverkan 
på miljön eller inte. Därmed genomfördes inte samråd om kommunens 
behovsbedömning. Planhandlingarna behövde kompletteras genom följande 
planeringsunderlag:  
• Planförslaget påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten enligt 5 kap. MB  
• Utredning av markföroreningar inom planområdet  
• Aktuella trafikbullernivåer  
• Geotekniska underlag  
• Planförslagets visuella påverkan på stadsbilden  
 
Samråd om behovsbedömningen  
Ett särskilt samråd om behovsbedömningen skedde med länsstyrelsen under 
juni månad 2015 efter kommunens begäran. Kommunen hade tagit fram en 
dagvattenutredning, daterad 2015-05-26 samt en geoteknisk och miljöteknisk 
markundersökning, daterad 2015-06-23. Behovsbedömningen hade bearbetats 
efter utredningarna. Kommunen redovisade även ett utkast på 
granskningshandling, en plankarta. Länsstyrelsen yttrade sig angående 
behovsbedömningen 2015-07-02 (dnr 402-4675-15):  
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Länsstyrelsens bedömning var att det saknades tillräckliga underlag för att 
kommunen ska göra bedömningen om att planens genomförande inte innebär 
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen uppmanade kommunen att 
komplettera handlingarna med följande:  
• Planförslaget påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten enligt 5 kap. MB  
• Utredning av markföroreningar inom planområdet  
• Farligt gods, skyddsavstånd eller planerade skyddsåtgärder  
 
Granskningsskedet  
Planförslaget är nu i granskningsskedet varvid Länsstyrelsen har beretts 
möjlighet att yttra sig enligt  
5 kap. 22 § PBL. Kommunen har bearbetat planförslaget. Den geotekniska och 
miljötekniska markundersökningen är reviderad, daterad 2015-06-23 och 
reviderad 2015-08-20. Riskanalys av farligt godsled i Kalmar, daterad 2010-05-
07, har kompletterats med ett brandtekniskt yttrande, daterad 2014-01-30.  
 
LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER  
Länsstyrelsens bedömning  
Länsstyrelsens bedömning är att detaljplanen inte aktualiserar några frågor som 
kan föranleda prövning enligt 11 kap. 10 § PBL vad gäller riksintressen, 
mellankommunala frågor, miljökvalitetsnormer, strandskydd samt hälsa och 
säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion.  
Behovsbedömning  
Kommunen redovisar i behovsbedömningen att av detaljplanen inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan varvid en 
miljökonsekvensbeskrivning ej behöver upprättas. Länsstyrelsen 
instämmer med kommunens bedömning, därmed har samråd om 
behovsbedömningen skett. 

 
Rådgivande synpunkter  
Landskapsbild  
I sitt samrådsyttrande framförde Länsstyrelsen att en uppfattning om 
hur planförslaget påverkar landskapsbilden kunde inte bildas med det 
planeringsunderlag som redovisades under samrådsskedet. 
Kommunen har bearbetat planförslaget och kompletterat handlingarna 
med illustrationer till avsnittet om stads- och landskapsbild i 
planbeskrivningen. 

 

Kommentar: Noteras, en kompletterande utredning vad gäller markföroreningar i området 
bifogas planhandlingarna. 

 

Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun lämnar följande synpunkter: 

Plankarta med bestämmelser 

Förtydligande bör göras i bestämmelsetexten under ”Utformning av 
allmänna platser”, så att det framgår att gcm-väg och hållplats får 
anläggas inom området (på samma sätt som för skydd och dagvatten). 
Utan detta tillägg kan man annars läsa planen så att denna användning 
ska gälla inom hela området. 
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Planbeskrivning 

På sidan 26 anges dels förvärv av del av Kultivatorn 1 som kommunen 
enligt fastighetsregistret redan äger, dels en specificerad ersättning per 
m2 utan att det framgår vad denna grundas på. En ersättningsnivå kan 
inte anges om det inte finns en bindande överenskommelse eller en 
värdering i en lantmäteriförrättning eller ett inlösenärende. Texten bör 
därför justeras. 

 

Kommentar: Formuleringen av bestämmelserna kring utformningen av allmän 
plats och planbeskrivningens stycke om markförvärv förtydligas enligt förslag. 

 

Boende och fastighetsägare 
Exactum Fastighetsförvaltning AB (Plogen 10) 

Angående den obebyggda fastigheten väster om Plogen 10 
(Carspect/Mekonomen). 

1. Då denna fastighet är uppfylld till en högre nivå än den naturliga 
omgivande marken måste hänsyn tas till befintliga byggnaders höjd. 

2. Markavvattning. 

3. Stödmur mot Plogen 10 är inget bra alternativ. 

 

Kommentar: 1. Vad gäller totalhöjder för bebyggelse så är denna definierad som 
höjdnivå över nollplanet, dvs i praktiken under 14 m från mark till högsta 
byggnadsdel. Även om bebyggelsen på Plogen 10 idag är relativt låg så innehåller 
gällande plan för den fastigheten ingen höjdbegränsning. Kommunen önskar medge 
en större byggnadsskala och ett mer effektivt markutnyttjande inom området.   

2-3. Den detaljerade tekniska utformningen kan/bör inte regleras i detaljplanen, 
utan det är byggherrens ansvar att i bygglov och tekniskt samråd redovisa att 
samhällskraven uppfylls. Vatten får inte ledas in på angränsande tomt. 
Detaljplanen ska dock ge förutsättningar för att lösa dessa krav på ett lämpligt 
sätt, därför införs en zon med bebyggelseförbud längs fastighetsgränsen mot Plogen 
10. Detta förenklar både avvattning och en mjukare släntning ner mot 
grannfastigheten.  

 

Preem AB(arrendator Harven 1) 

I egenskap av arrendator till fastigheten Harven 1 där Preem idag via vårt 
Partnerbolag Hitta Rätt AB bedriver en Bemannad Bensinstationsverksamhet 
och som berörs av utbyggnaden av Svaneberg Rondellen och kommer beröras 
av föreslagen detaljplan får vi inkomma med följande yttrande. 

 

Då det har varit/är ett omfattande ombyggnad av Svanebergsrondellen har vårt 
Partnerbolag Hitta Rätt AB minskat sin försäljning till följd av 
ombyggnadsstörningar samt dålig skyltning i Rondellen som nu åtgärdats med 

en provisorisk skyltning som påvisar Preems logga, här ser Preem det viktigt att 
det skyltas upp klart och tydligt samt att det från S:a Vägen mot E22 och 
Törnebyvägen behövs skyltning i portalen i den högra körbana med hänvisning 
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till Preem stationen. Det föreligger om skyltning uteblir risk för många onödiga 
filbyten i rondellen när man upptäcker avfarten, här ser Preem det viktigt att 
det skyltas upp klart och tydligt. Preem vill också göra kommunen 
uppmärksam på de skyddsavstånd som gäller för den verksamhet som Preem 
via vårt Partnerbolag bedriver i området. Erforderliga skyddsavstånd måste 
respekteras i planarbetet. 

 

I övrigt har Preem inga synpunkter på den föreslagna ändringen. 

 

Kommentar: Vägarbetena vid cirkulationsplatsen är nu avslutade, så de temporära 
åtgärderna i samband med detta bör vara avslutade. Bensinstationens risker är beaktade i 
planförslaget, vilket framgår av planbeskrivningen under rubriken Skyddsavstånd. 

 

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 
Kalmar Hamn har inga synpunkter. 

 

Kalmar Brandkår har följande synpunkter: 

- Kalmar Brandkårs tidigare yttrande med diarienummer KS 2014/0985 
fanns ej med i handlingar. Yttrandet ska föras in i handlingarna. 

- Samtliga åtgärder i Brand & Riskanalys AB:s brandtekniska yttrande 
(daterat 2014-01-30)  i ärendet ska inarbetas i handlingarna.  

 

Kommentar: Planhandlingarna kompletteras enligt önskemål. Samrådsredogörelse, 
plankarta och planbeskrivning justeras. 

 

Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter 
Kalmar Energi Elnät AB, yttrande bifogas: 

I er kommentar till vårt tidigare svar på samrådet skriver ni följande: 
”Utifrån reviderat planförslag med markreservat bedömer vi att befintliga 
ledningar kan ligga kvar med ledningsrätt.” 
 
Det stämmer inte helt med verkligheten. Vi hade en lågspänningskabel som 
gick genom de områdena som är märkta 2 och 3 i Planbeskrivningen. I område 
3 låg den utanför det markerade u-området på kartan. 
När entreprenören började med schaktarbetena i det området kontaktade de 
oss och sa att vi måste flytta den kabeln eftersom den låg i vägen för deras 
schaktarbeten. 
Därför blev vi tvungna att flytta den kabeln. Nu ligger den kabeln längs 
Törnebyvägen tillsammans med de kablar som redan låg där. 
 
Beställaren ska bekosta den flytten. 
 
För övrigt har vi inga synpunkter på planförslaget.  
 

Kommentar: Noteras, kommunen förutsätter att kostnaden nu är reglerad inom 
ramen för genomförandeprojektet av cirkulationsplatsen som nu är avslutat. 



Samhällsbyggnadskontoret  Granskningsutlåtande
 2017-01-31 

6(7)

 
 

 

 

 

E.ON Elnät Sverige AB  konstaterar att området inte berör deras 
koncessionsområde för elnät och tar därmed inte ställning till 
planförslaget. 

 

Trafikverket 

Trafikverket har mottagit rubricerad detaljplan för granskning. Trafikverket har 
i samrådsskedet yttrat sig, då med ärendenummer TRV 2014/93776. Vi hade 
då några synpunkter som kommunen bemött i samrådsredogörelsen.  

Sedan förra skedet har bilservice tagits bort som användning inom 
planområdet, vilket innebär att den tillkommande trafikalstringen till och från 
den framtida exploateringen bedöms som marginell.  

Nedan följer Trafikverkets vidare synpunkter på planförslaget. 

 

Vägar 

Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg E22 söder om planområdet. 
Byggnadsfritt avstånd till väg E22 är 50 meter och 12 meter från dess av- och 
påfarter. I planförslaget medges ingen bebyggelse inom det byggnadsfria 
avståndet från på- och avfarterna till väg E22, och enligt Trafikverkets 
uppskattning erhålls även det byggnadsfria avståndet på 50 meter från väg E22.  

Trafikverket vill återigen påpeka att åtgärder som behöver genomföras på det 
statliga vägnätet och dess anslutningar till följd av en exploatering ska bekostas 
av kommunen och/eller exploatören. Om en konsekvens av ytterligare 
detaljplaners genomförande i området föranleder åtgärder på det statliga 
vägnätet måste kommunen vara beredd att bidra med finansieringen av dessa 
tillkommande åtgärder. Innan dessa åtgärder kan genomföras måste ett 
finansierings- och genomförandeavtal upprättas mellan kommunen och 
Trafikverket. 

 

Reklam intill allmän väg 

Väg E22 är på den aktuella sträckan en högt trafikerad väg och på platsen finns 
trafikplats Kalmar södra. Sträckan innefattar på och avfartsramper, 
vägvisningsskyltar och körfält byten etc. Trafikverket anser att trafikmiljön är 
komplicerad och vid den aktuella platsen behöver trafikanterna ha 
uppmärksamhet på vägen och trafikmiljön. I komplicerade trafikmiljöer som 
kräver särskild uppmärksamhet ska inte reklam finnas. Det är inte lämpligt att 
placera reklam i närheten av vägvisningsskyltar eller andra liknande 
anordningar med information som trafikanterna måste kunna ta till sig. 
Kommunen bör därför medverka till att minimera antalet reklamskyltar längs 
väg E22 inom planområdet.  

 

Kommentar: Noteras, planförslaget innehåller skyltförbud i zonen närmast E 22. 

 



Samhällsbyggnadskontoret  Granskningsutlåtande
 2017-01-31 

7(7)

 
 

 

 

Följande sakägare och likställda har senast under 
granskningstiden inkommit med skriftliga synpunkter som inte 
helt blivit tillgodosedda:  
Exactum Fastighetsförvaltning AB 

Viks Fiskeläge 472 

272 95 Simrishamn 

 

Delge beslutet tillsammans med blanketten ”Hur man överklagar…” 

 

Bilaga: Samrådsredogörelse daterad 2015-09-23 (med komplettering 
pga missat yttrande 2015-10-07) 

 

 

 

Emil Stille 

Arkitekt MSA 
 

 



 

 
 
 

 

 

 
Planenheten 
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01. Sammanfattning 
Svanebergs trafikplats ligger i ett område med stor strategisk potential. Den 
påverkas även av ett flertal riksintressen kopplade till infrastruktur och trans-
porter vilket ställer många krav på planförslaget. Kommunen vill utveckla om-
rådet och skapa förutsättningar för nya verksamheter i en stadsmässig passage 
som en av stadens entréer. Planförslaget utgör en första ansats till att genom-
föra översiktsplanens vision om ett framtida kommunikationsnav för Kal-
marsundsregionen. Detaljplanen är en andra etapp i utvecklingen av Svaneberg 
norr om trafikplatsen. 

 

Syfte med detaljplanen 
Planen syftar till att möjliggöra en representativ och funktionell entré till 
staden. Området ska bebyggas på ett yteffektivt sätt med en hög kvalitetsnivå i 
gestaltning av byggnader.  

Trafikplatsen ska kunna tillgodose behov från ökande trafikmängder för be-
rörda trafikslag inom en överskådlig framtid. En attraktiv gestaltning av offent-
liga miljöer ska prioriteras och en god funktionalitet för gång- och cykeltrafik. 

 

Behovsbedömning 
En behovsbedömning är en studie av en detaljplans bedömda miljökonsekven-
ser studeras. Syftet är att ta reda på om en betydande miljöpåverkan uppstår till 
följd av detaljplaner. Enligt PBL 5:18 ska ett särskilt dokument, en miljökonse-
kvensbeskrivning (MKB), tas fram om ”detaljplanen medger en användning av mark 
eller av byggnader eller andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, 
hälsan eller hushållningen med mark och vatten och andra resurser. MKB ska möjliggöra en 
samlad bedömning av en planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på mil-
jön, hälsan och hushållningen med mark och vatten och andra resurser”.  

Behovsbedömning har gjorts med stöd av kommunens standardchecklista. För 
denna detaljplan bedömer kommunen att ett plangenomförande inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan och en MKB behöver därför inte upprättas 
enligt MB 6:12. Relevanta miljöaspekter utreds i planbeskrivningens olika delar 
och i behovsbedömningen identifierades särskilt viktiga frågor att belysa: 

� landskapsbild 

� dagvatten och recipient 

� risker farligt gods 

� byggnaders höjd och inflygningszon 

� förorenad mark 

 

Plandata 
Planområdet omfattar del av Svaneberg trafikplats med omgivande markområ-
den norrut. Området omfattar ca 4,2 ha av fastigheterna Svaneberg 2:10 och 
2:13, Kultivatorn 1 och 2 samt Plogen 13. Vid planens framtagande ägs fastig-
heterna Svaneberg 2:10, 2:13 och Plogen 13 av kommunen, övriga är i enskild 
ägo. Planområdet gränsar till naturytor vid järnvägen i norr, på- och avfarter till 
Europaväg 22 (E22) i söder samt Svanebergs industriområde i öster. 
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Planområdets läge 

 

02. Inledning 
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och 
redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också 
redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller upp-
rättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och de 
bestämmelser som valts motiveras.  

Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan ska vara vägledande vid 
tolkning av detaljplanen. 

 

Handlingar 
Planhandlingarna består av:  

� Plankarta med bestämmelser 

o Grundkarta 

� Planbeskrivning  

Till planen hör också: 

� Fastighetsförteckning 

� Behovsbedömning (checklista) 

� Samrådsredogörelse, daterad 2015-09-23 (kompletterad 2015-10-07) 

� Granskningsutlåtande 

� Brandtekniskt yttrande, daterat 2014-01-30 

� Dagvatten-PM, daterat 2015-09-08 

� Miljötekniska utredningar, daterade 2016-01-22 och 2017-01-25 

 

Planförfarande och tidsplan 

 
Normalt planförfarande (planprogram har inte upprättats i detta fall) 
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Detaljplanen handläggs i enlighet med plan- och bygglagen (PBL 2010:900), 
med så kallat normalt planförfarande och har följande preliminära tidsplan: 

� Samråd – 4:e kvartalet 2014 

� Granskning – 3:e kvartalet 2015 

� Godkännande i samhällsbyggnadsnämnden – 1:a kvartalet 2017 

� Antagandeprövning i kommunfullmäktige – 1:a kvartalet 2017 

 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är satt till 10 år räknat från den dag då planen vinner 
laga kraft. 

 

Medverkande tjänstemän 
Planen har upprättats på Samhällsbyggnadskontoret i samarbete med andra 
kommunala förvaltningar och bolag, främst kommunledningskontoret, Kalmar 
Vatten AB och Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun. Planarkitekt Erik 
Mejer var handläggare fram till och med plansamråd.  

 

03. Tidigare ställningstaganden 
Överkommunala beslut och dokument  
Riksintressen 

Planområdet berörs av följande riksintressen: 

� Riksintresse för Flyg och Flygplats (Kalmar Öland Airport). 

� Riksintresse för Väg (vägarna E22 med tillhörande av- och påfarter 
men även Fölehagsvägen, Södra vägen och Svaneberg trafikplats)  

� Riksintresse för Järnväg 

� Riksintresse för sjöfarten (Kalmar hamn, Södra vägen är hamnens hu-
vudsakliga koppling till E22) 

Bedömningen är att detaljplaneförslaget, som förbättrar motortrafikens fram-
komlighet, inte påverkar dessa riksintressen på ett olämpligt sätt eller i strid 
med vad som rekommenderas i kommunens översiktsplan.  
 

Totalhöjden för byggnation i området har begränsats med hänsyn till flygets 
behov utifrån genomförd flyghinderanalys (2014-11-21). Hänsyn har tagits till 
framtida möjligheter att öka järnvägens kapacitet genom att anlägga ett andra 
järnvägsspår söder om befintligt spår. Det finns dock inga beslut om en utök-
ning av spårområdet, eller att det skulle ske i den riktningen. 
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Riksintresse för flyg (bild till vänster, rödmarkerad yta), väg och järnväg (bild till hö-
ger, bruna och rödstreckade linjer). Riksintresse för hamnen omfattar endast hamnom-
rådet, men sjöfartens förutsättningar påverkas av planområdets utformning 

 

Fornminne 

Inom planområdet finns inga kända fornminnen. I områden norr om järnvägen 
finns närmaste kända fornlämningar, vilka dock inte bedöms påverkas av plan-
förslaget.  

 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Regeringen har fastställt riktlinjer för utomhusluft, omgivningsbuller (ej aktuellt 
i Kalmar sett till stadens storlek invånarmässigt), fisk- och musselvatten (ej 
aktuellt för planområdet) och vattenkvalitet. Dessa normer är huvudsakligen 
baserade på krav i EU-direktiv och syftar till att skydda människors hälsa och 
miljön.  
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft  

MKN gäller för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, ben-
sen, partiklar (PM10 och PM2,5), arsenik, kadmium, nickel, bensen(a)pyren 
och ozon. I Kalmar genomfördes mätningar under 2003-2004 vilka samman-
ställts av Kalmar läns luftvårdsförbund. MKN överskreds inte för något ut-
släpp. Dock överskreds de nationella miljömålen för exempelvis bensen.  

Den totalt och lokalt sett ökade belastningen på luftkvaliteten som direkt kon-
sekvens av planförslaget utöver den generella ökningen av motortrafik bedöms 
vara så liten att det inte finns någon risk att MKN för utomhusluft överskrids. 

Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet  

MKN har skapats för att uppnå EU:s mål om god vattenstatus (vattenmyndig-
heterna beslutade i december 2009 om de normer/kvalitetskrav som ska gälla 
för yt- och grundvatten). Målsättningen är att alla vattenförekomster ska uppnå 
god status 2015, för Kalmarsund och Västra sjön ska målet för ekologisk status 
uppnås 2021 och för kemisk status 2015. Den direkt påverkade vattenföre-
komsten är Västra sjön (SE563825-161810) som i sin tur ansluter till Kalmar-
sund. Planområdets påverkan består av att andelen hårdgjorda ytor ökar vilket 
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leder till en viss ökning av förorenande ämnen som når recipienten, samtidigt 
som ny dagvattenanläggning med bättre riskhantering införs (vid utsläpp av 
farliga ämnen) och förbättrad rening. Dagvatten från huvuddelen av planområ-
det fördröjs och renas i en ny stängningsbar damm innan Hagbygärde dämme. 
Här innebär planförslaget en klar förbättring ur riskperspektiv (utsläpp av far-
liga ämnen vid trafikolycka), den förbättrar även kapaciteten och reningsgraden 
i systemet. En mindre del (ej från vägytor som är farligt godsled) går till befint-
liga dammar vid reningsverket i Tegelviken innan det når recipienten Västra 
sjön, alltså samma vattenförekomst. Denna bedöms ha en måttlig ekologisk 
status (på grund av övergödning och miljögifter) och uppnår inte god kemisk 
status. År 2012 anlades nya dammar, Hagbygärdedämmet, som kraftigt förbätt-
rade reningen av dagvatten från ett stort avrinningsområde i Kalmar stad. 
Detta har minskat belastningen av förorenande ämnen till Västra sjön. Därför 
bedöms det inte som någon risk att möjligheterna att uppnå MKN för vatten 
minskar genom planförslaget, dessa infördes 2009 och sedan dess har dagvat-
tensystemet förbättrats avsevärt, läs mer i avsnittet Teknisk försörjning: Dag-
vatten och i separat PM om dagvatten. Det finns förslag om nya MKN som 
ännu inte är fastställda, för Västra sjön så är bedömningarna i stort oföränd-
rade men tidsmålet för god vattenkvalitet är framflyttat till 2027. 

 

Strandskydd 

Närmaste vattenförekomst är Hagbygärdediket i väster vilket har bedömts om-
fattas av strandskydd i detta parti. En mindre del av planområdet berörs av 
detta skydd. För tidigare planlagd mark återinträder strandskydd i och med ny 
planläggning, därför innefattar planförslaget ett upphävande av strandskyddet 
för naturmark som är avsedd för dagvattenhantering och kvartersmark. Enligt 
Naturvårdsverkets och Boverkets gemensamma handbok avseende upphä-
vande av strandskydd i samband med detaljplanläggning framgår att, för att 
strandskyddet ska kunna upphävas, måste det föreligga särskilda specificerade 
skäl för upphävandet. Skälen är angivna i Miljöbalken s 7:e kap 18c – d §§. De 
särskilda skäl kommunen åberopar för att upphäva strandskyddet följer nedan:  

• Del av kv Kultivatorn: Området är redan fastighetsbildat och bebyggt 
utifrån detaljplan 0880K-P12/12, där strandskyddsfrågan hanterades i 
samband med planarbetet, och är därmed redan ianspråktaget.  

• Naturmark i anslutning till Hagbygärdediket: Dagvattenhantering krävs 
för att minska risken att utsläpp av farliga ämnen når Västra sjön, detta 
bedömer kommunen är ett angeläget allmänt intresse. Anläggningen 
måste ligga mellan berörd infrastruktur och kvartersmark i anslutning 
till Hagbygärdediket. Det kan inte lokaliseras till annan lämpligare plats. 
I och med att det är allmän platsmark kommer området fortsatt vara 
tillgängligt förutom där dammen fysiskt hindrar tillträde. Eftersom E 
22 avgränsar området i söder finns inga rekreationsvärden att beakta. 

  
Översiktliga plandokument  
Översiktsplan (ÖP) 

Den aktuella översiktsplanen ”Översiktsplan Unika Kalmar” (antagen i KF 
2013-06-17) beskriver området som ett strategiskt viktigt område där tre delar 
av staden, västra staden, södra staden och innerstaden, möts och som i framti-
den förväntas få en viktigare betydelse för infrastrukturen. 
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Sammanfattning av översiktsplanens visioner avseende aktuellt område: 
”Utveckling av axeln City till city, det vill säga mellan Hansa city/Kalmar Öland Airport 
och Kvarnholmen är av regional betydelse vad gäller verksamheter, handel, service, utbildning 
och kommunikationer. Här finns stor potential att utveckla ett attraktivt verksamhetsom-
råde med sitt utmärkta annonserings- och kommunikationsläge”. 
 

”Verksamhetsområdet Flygstaden har regional betydelse. Regionens större vägar (25:an, 
E22:an och Ölandsleden), stambanan och Stångådalsbanan samt Kalmar Öland Airport 
passerar området. Ovanligt gynnsamma förutsättningar för ett regionalt kommunikations-
centra.” 
”Utveckling av Södra staden har betydelse för stadens bostadsförsörjning och stärker indirekt 
en utveckling av området Flygstaden, verksamhetsområdena vid Kalmar Öland Airport.” 
 

Planförslaget bedöms som förenligt med gällande översiktsplan. 

 

Övriga kommunala program 
Grönstrukturplan 

2010 togs en Grönstrukturplan fram (antagen av KF 2010-09-29) vilken ska 
utgöra underlag för planering. Dokumentet omfattar inte planområdet men 
vissa stråk och områden österut som beskrivs kan påverkas på olika sätt av 
planering i området. Bedömningen är att planförslaget är förenligt med de vär-
den och mål som beskrivs i grönstrukturplanen och förhindrar inte genomfö-
randet av dokumentets förslag och visioner.  

 

Gällande detaljplaner  

 
Gällande detaljplaner som berörs av planförslaget samt aktnummer  
 
För planområdet gäller följande planer (av vilka hela eller delar belägna inom 
planområdet upphävs): 

- 0880K-I:400 (fastställd 1981-11-24) där området omfattas av bestäm-
melserna Gata eller Torg, Park eller Plantering, Allmänt ändamål samt 
Område för motortrafikändamål. Gränser i denna plan stämmer inte 
överens med föreslagen större cirkulation.  

- Ett område i den östra delen av planområdet omfattas av detaljplanen 
0880K-P09/02 (fastställd 2008-12-15) där Plogen 13 omfattas av plan-
bestämmelsen Bilservice, vägrestaurang. Kvarters- och egenskapsgrän-
ser justeras och Bilservice utgår som markanvändning enligt förslaget. 

- Planförslaget omfattar i väster detaljplanen 0880K-P12/12 (fastställd 
2012-02-27) som innehåller bilservice, handel med skrymmande varor 
(ej livsmedel) och småindustri. Planen släcks helt ut av aktuellt planför-
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slag. Förslaget innebär att kvartersgräns justeras för att lämna motorvä-
gens rampslänt fri, rätt att anlägga underjordisk vägavvattning på redan 
bebyggd fastighet tillkommer, markanvändning anpassas till de nya all-
männa råden för planbestämmelser och bilservice tas inte med som 
markanvändning. Övriga gränser behålls i stort sett utom att bebyggel-
seförbudet minskas något, dock inte mot E22. 

 

Kommunala beslut i övrigt 
Lägsta färdiga golvhöjd 

I Samhällsbyggnadsnämnden fattades 2012-12-19 beslut om riktlinjen att lägsta 
färdiga golvhöjd för bostäder ska vara belägen minst 2,65 m över nollplanet 
(det nationella höjdsystemet RH2000). Västra delen av planområdet kan berö-
ras, övriga området är högre beläget. Med tanke på de topografiska förutsätt-
ningarna är det lämpligt att höja upp marken och tillämpa lägsta färdig golv-
höjd även för verksamheter. 
 

04 Förutsättningar och planförslag 
Natur- och kulturmiljö 
Geoteknik och markförhållanden 

Förutsättningar 

Jordarterna inom planområdet består enligt SGU (Sveriges geologiska under-
sökning) av postglacial silt och sandig morän (se kartbild). Det råder stora ni-
våskillnader inom området och det finns branta partier i nära anslutning till 
befintlig cirkulationsplats. Där är marken utfylld vid genomförandet av trafik-
platsen. Väster om kvarteret Traktorn bedöms den underliggande jorden ha en 
normal bärighet, men fyllnadsmassorna ovanpå kan inte bedömas på grund av 
för varierande innehåll.  

 
Utdrag ur SGU:s översiktliga jordartskarta, gult är silt och grått är morän 
 
Planförslag 
Ett antal geotekniska bedömningar och undersökningar av marken har genom-
förts väster om planområdet. De naturliga jordlagren bedöms ha goda grund-
läggningsförhållanden. I de områden som är utfyllda kan eventuellt komplette-
rande utgrävningar, pålning och utfyllnader behövas för att möjliggöra ny be-
byggelse som klarar lagkrav på stabilitet och utförande. Stabilitets- och bärig-
hetsanalys kan krävas i genomförandeskedets lovprövning.  
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Markföroreningar 

Förutsättningar och planförslag 

På fastigheten Svaneberg 2:10, öster om cirkulationsplatsen, har det tidigare 
legat en handelsträdgård/plantskola. Viss markföroreningsrisk finns efter 
denna, vilket föranlett en utredning som inte visar på någon betydande mark-
förorening på denna fastighet.  
I angränsande fastigheten Plogen 13 finns dock förekomst av markförorening-
ar. Inom fastigheten finns ytliga fyllnadsmassor som delvis är förorenade. Efter 
översiktlig undersökning genomfördes en mer detaljerad underökning (Plogen 
13, Kompletterande miljöteknisk markundersökning, Structor Miljö Öst AB, 
25 januari 2017) 
Vid tolkning av resultaten av den miljötekniska undersökningen har området 
delats in i tre delområden. Fältundersökningen visade att den norra och västra 
delen av fastigheten (område 2) är utfylld till ett djup av ca 3 meter under 
markytan (m.u.my.) med blandat avfall, framförallt tegel och betong, men även 
brädor, asfaltsbitar, kakel, plåt med mera. I sydvästra delen av fastigheten (om-
råde 1) innehåller fyllnadsmaterialet betongplattor som är bestrukna med as-
faltstjära med lukt av stenkolstjära. I södra delen av fastigheten (område 3) är 
fyllnadsmaterialet inte lika mäktigt och innehåller endast enstaka bitar av avfall. 
Det är främst det sydvästra området (område 1) som är påtagligt förorenat av 
PAH (polycykliska aromatiska kolväten).  
Inom område 1 är beräknade medelhalter av PAH-H och PAH-M över Natur-
vådsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM) för 
nivån 0-1 meter under markytan samt 1-2 meter under markytan. Inom område 
2 är zinkhalten i nivån 0–2 meter under markytan något över Naturvårdsver-
kets generella riktvärde för MKM, även halten barium är något över MKM i 
nivån 1–2 meter under markytan. I område 3 visar samtliga ämnen halter under 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM. 
För PAH-M är det risken för inandning av ånga som är styrande medan risken 
för PAH-H är hudkontakt. Structor Miljö Öst AB har tagit fram platsspecifika 
riktvärden för fastigheten. 
Resultatet innebär att beräknade medelhalter av PAH visar på förhöjda värden 
över de platsspecifika riktvärdena för PAH-M i nivån 0–1 meter under marky-
tan i område 1.  
Plogen 13 är omgärdat av större vägar, bland annat E22, och befintligt indu-
striområde. Närliggande vattenområde ligger 400 meter ifrån och området är 
uppfyllt av schakt och rivningsmaterial. 
Inom område 1 och 2, som till stor del består av schakt- och rivningsmassor av 
bland annat tegel och betong, är den naturliga markmiljön starkt påverkad. De 
marklevande organismer som idag lever i området förväntas vara tåligare och 
mer anpassade för den specifika miljön och miljöpåverkan från omgivande 
trafik medför troligen större påverkan. Vid byggnation av området planlagt för 
detaljhandel och kontor kommer området behöva åtgärdas genom att till ex-
empel lägga på krossmaterial och asfaltering som har en negativ effekt på 
markmiljön. Kommunen bedömer att ingen risk för mäniskors hälsa föreligger 
i område 2.  
Kalmar kommun anser att endast de ytor som överskrider platsspecifika rikt-
värden inom användningsområde planerat för detaljhandel och kontor ska san-
eras. Det innebär schakt ned till 1 m under markytan för mindre del av område 
1, markerad med gul triangel i figuren på följande sida. Det kommer uppskatt-
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ningsvis generera jordmassor med halter över mindre känslig markanvändning 
(MKM) om ca 140 m3. Efter sanering kommer området att återfyllas med rena 
massor. Grönområdet närmast vägen kommer inte att användas för något än-
damål. Det är inte heller lämpligt att sanera för nära vägen då schaktning kan 
äventyra bärigheten i vägen.  Inga planer finns för markarbeten på grönområ-
det i sydväst.  
 

 
Del av plankarta från det aktuella området, där gul streckad ruta är ungefärlig schakt-

ning vid åtgärdsförslag 
 
Kommer markarbeten att ske på fastigheten samt närliggande områden måste 
massorna kontrolleras. En anmälan enligt 28 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd måste inlämnas till tillsynsmyndigheten. 
För att säkerställa att sanering sker kommer Kalmar kommun att införa en 
bestämmelse i plankartan som villkorar startbesked för alla lovpliktiga åtgärder 
med att markförorening måste ha avhjälpts. Kalmar kommun har även infört 
en planbestämmelse om lägsta schaktdjup för att säkerställa att schaktning inte 
kan ske under en nivå 5,5 m över nollplanet. 
 
Mark och vegetation 

Förutsättningar 

Omkring befintliga vägar och tomter består planområdet i huvudsak av natur-
liga och halvöppna gräsmarker samt enstaka träddungar utöver ruderatmark. 
Inga utpekade värden avseende naturmiljön finns dokumenterad. Några röd-
listade arter känns inte till inom området.  

Planförslag 
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Planförslaget medger en ökad exploatering vilket minskar andelen naturmark. 
Vid plantering av träd på allmän platsmark NATUR ska hänsyn tas till befint-
liga ledningar. 

 

Topografi 

Förutsättningar 

Planområdet ligger på en nivå mellan ca 0,5 m och 10 m över nollplanet. Tra-
fikplatsen är i snitt belägen på ca 9,5 m över nollplanet. Övriga anslutande 
vägar är belägna på ca 7 - 8 m över nollplanet. Kvartersmark öster om cirkulat-
ionsplatsen är belägen på ca 5 m och väster om cirkulationsplatsen sluttar mar-
ken från 8 m till 1 mi väster.  

Planförslag 

Uppfyllnad kan ske på flera platser för att möjliggöra rimliga lutningar, främst 
inom de delar där ny bebyggelse och infrastruktur föreslås. De högsta punkter-
na i den nya cirkulationsplatsen är projekterade till ca 12 m över nollplanet 
(mittrondellen), körytorna mellan 9-11 m över nollplanet. Ytor för vägslänter 
kan användas av fastighetsägaren om marken fylls ut, men får inte bebyggas. 

En gemensam infart i kv. Kultivatorn har en angiven lägsta marknivå på 3,5 m 
över nollplanet, samt getts en bredd för att kunna hantera olika nivåsättningar 
inom kvarteret. 

 
Principsektion hur kv. Kultivatorn kan terrasseras (vänster=väster, höger=öster) 
 

Vatten  

Förutsättningar 

Planområdet innefattar inte några vattenförekomster, det gränsar i väster till 
Hagbygärdediket som rinner ut i Västra sjön, dit dagvatten från planområdet 
leds. Västra sjön bedöms ha måttlig ekologisk status och uppnår inte god ke-
misk status, detta främst beroende på övergödning och syrefattiga förhållanden 
samt miljögifter. 
Planförslag 

Planförslaget innefattar en dagvattendamm som hanterar huvuddelen av områ-
dets dagvatten. Exploateringsgraden på kvartersmark är hög men andelen mark 
som kan hårdgöras är begränsad genom planbestämmelse. Tegelvikendammen 
som omhändertar en mindre del av planområdets dagvatten bedöms ha en god 
kapacitet för detta. Se vidare under MKN Vatten och i PM om dagvatten. 

 

Stads- och landskapsbild 

Förutsättningar 

Planområdet omfattar ett högre parti i landskapet, vilket ger, med Kalmarmått, 
påtagliga höjdskillnader. Från höjden kan landskapet i norr och väster upplevas 
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beroende på årstid och vegetation. I söder avgränsar skog mot Västra sjön och 
i öster ligger E22:an samt Svanebergs industriområde med större låga byggna-
der.  

Planförslag 

Planförslaget innebär att byggnation möjliggörs på platsen med högsta tillåtna 
totalhöjd 20 m över nollplanet. Detta innebär att byggnader kan komma att 
vara synliga och uppfattas på ett längre avstånd så att landskapsrummet påver-
kas. Bedömningen är dock att planområdets byggrätter är inom ett avgränsat 
område och trappas upp kring trafikplatsen. Byggrätternas avstånd till vägarna 
genom passagen samt byggfria ytor mot järnvägen i norr gör att utblickar skap-
as mellan byggnader. Detta kan göra att upplevelsen av landskapet förstärks 
genom kontrasten mellan viss rumslighet i passagerna och öppenheten i det 
omgivande öppna landskapet.  

 
Översiktsbild i riktning mot sydväst, kv. Kultivatorn till höger 

 
Vy från Fölehagsvägen mot ny cirkulationsplats 
 

Kulturhistoria 

Förutsättningar 

Törnebyvägen utgör del av den ursprungliga infartsleden till Kalmar (se kart-
bild från 1870). Vägens sträckning och allén i väster som markerar den förstär-
ker detta intryck och är därför värdefull för historisk läsbarhet. Olika trafiklös-
ningar har funnits i området som förändrades drastiskt med intåget av bilen 
som färdmedel och flödet av motortrafik, samt anläggandet av flygplatsen för 
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kommersiell trafik i slutet av 1900-talet. Nuvarande trafikplats Svaneberg 
byggdes om i början av 2000-talet.  

 
Inmätningskarta (lantmäteriet 1870) med befintliga vägsträckningar vid planens fram-
tagande ungefärligt inlagda (cirkulationen i svart, E22 i grått, Törnebyvägen i rött och 
Södra vägen i blått). 

 

Planförslag 

Planförslaget bedöms inte påverka några kulturhistoriska strukturer, stråk eller 
objekt på ett negativt sätt. Att leda Törnebyvägen till cirkulationen gör att den 
ansluts till Södra vägen och på så vis återskapas kopplingen som fanns mellan 
vägarna när de tillsammans utgjorde en samlad infart till staden 

 
Mobilitet och gaturum 
Gator och motortrafik 

Förutsättningar 

� Törnebyvägen är del av den historiska infartsleden till Kalmar och ut-
gör idag en lokalgata för verksamheter och bostadsområdet Törne-
byslätt i väster.  

� Strömsbergsvägen är en lokalgata för in- och utfart till Svanebergs 
verksamhetsområde. Lågtrafikerad.  

� Södra vägen och Fölehagsvägen är två huvudgator (för trafik till sta-
den respektive till flygplatsen och verksamheter i norr) som löper ge-
nom området och omfattas av riksintresse (se avsnittet Riksintressen). 
Dessa två gator är periodvis mycket hårt belastade, liksom på- och av-
fartsramperna till E22 där köer ibland bildas nästan hela vägen mellan 
E22 och Södra vägen.  

Trafiksituationen är i dagsläget periodvis överbelastad. En trafikutredning, 
Trafikutredning trafikplats Kalmar Södra, framtagen av Sweco, 2013-09-10, 
togs fram för att dels utreda dagen trafiksituation och dels den förväntade 
prognosen om ca 20 år. Denna beskriver att dagens trafiklösning snart har nått 
sin kapacitetsgräns vilket ställer krav på åtgärder. Överbelastningen påverkar 
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riksintressena negativt och sårbarhet på statligt vägnät ställer krav på åtgärder 
på kommunal mark och anläggningar. 

 
Antal fordon/dygn (f/d) i dagsläget, vardagsmedeldygnstrafik 

 

Prognosen för den framtida trafikmängden bygger dels på en beräkning uti-
från den exploatering som kommunen vid rapportens framtagande förväntade 
sig inom Kalmar stad och som kan påverka trafikmängden på platsen, och dels 
på den allmänna trafikökningen där Trafikverkets uppräkningstal på 15 % för 
år 2032 har använts. 

Planförslag 

I utredningen har olika alternativ studerats. Slutsatserna från utredningsarbetet 
är att en cirkulationsplats med fem anslutande vägar på ungefär samma plats 
som den befintliga cirkulationsplatsen är den lösning som bäst hanterar trafik-
flöden och säkerställer motortrafikens framkomlighet. Övriga färdsätt påver-
kas marginellt i de alternativ som studerats varpå motortrafiken dimensionerat 
arbetet. 

  
Till vänster: Illustration över planförslaget, större cirkulation med fem tillfarter och 
nya möjligheter för gång-, cykel- och mopedvägar. Till höger: Utklipp ur plankartan 
med cirkulationens bestämmelseytor.  

 

E22 

Törnebyvägen 

Fölehagsvägen 

Södra vägen 

Strömbergsvägen 

2840 f/d 

1100 f/d 8000 f/d 14700 f/d 

1030 f/d 

4880 f/d 

15930 f/d 
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I förslaget är anslutningen till E22, Fölehagsvägen och Södra vägen (tillika 
vägarna som omfattas av riksintresse) de största och viktigaste anslutningarna. 
Betydelsen av Törnebyvägen ökar dock i och med föreslagna verksamheter i 
väster (trafiksäkerheten höjs väsentligt i jämförelse med befintlig tre-
vägskorsning med Fölehagsvägen). Strömsbergsvägen är den anslutning som 
är av minst betydelse för stadens utveckling. Den har ett lokalt värde som en-
tré till Svanebergs befintliga verksamhetsområde och planförslaget föreslår att 
kopplingen finns kvar. Förbättringsåtgärder kan på sikt behöva vidtas i kors-
ningen Odalvägen-Södra vägen i öster (bef industriområdes andra entré). Vid 
denna korsning kan med fördel en avkörningsficka skapas med skyltning och 
information för besökare. 

De sammanfattande slutsatserna i rapporten är: 

”Oavsett vilken lösning som görs för trafiken från och till E22 i trafikplats Kalmar 
södra så är alltså korsningen Södra vägen – Fölehagsvägen en kritisk punkt. Resulta-
tet av simuleringarna visar att en lösning med en cirkulationsplats med fem inkom-
mande vägar är den lösning, bland de studerade alternativen, som bäst klarar av den 
framtida trafiksituationen i området. Vår rekommendation blir därför att cirkulat-
ionsplatsen vid Södra vägen – Fölehagsvägen byggs ut till en cirkulationsplats med 5 
ben, där alltså även Törnebyvägen får en direktanslutning till cirkulationsplatsen. 
Utbyggnaden av cirkulationsplatsen sker lämpligen i samband med att marken runt 
cirkulationsplatsen exploateras.” 

Motorvägen E22 beaktas även genom att bebyggelseförbud föreslås på 
angränsande kvartersmark. 

 

Gång- respektive cykel- och mopedtrafik 

Förutsättningar 

Genom planområdet löper övergripande gång- respektive cykel- och moped-
vägar i nord-sydlig samt väst-östlig riktning. Nord-sydlig koppling är viktig att 
utveckla som länk mellan Smedby/Flygstaden/Hansa city och Södra sta-
den/Kalmar dämme/Skärgårdsstaden. Öst-västlig koppling länkar samman 
Innerstaden med Västra staden/Smedby. Områdets sammantagna funktion är 
i detta sammanhang att länka samman alla kringliggande stadsdelar och områ-
den för de oskyddade trafikanterna så att de genom en stadsmässig attraktiv 
miljö på ett trafiksäkert sätt kan korsa de större barriärer som finns i området 
(främst E22 och järnvägen).  

Större avstånd mellan målpunkter gör att den övergripande cykeltrafiken är 
intressant att beskriva (gångtrafiken i området är främst kopplad till lokala 
flöden och rekreationsändamål). Områdets geografiska förutsättning för cy-
klister från planområdet (teoretiska beräkningar): 

Till Avstånd Tid 

Stadskärnan 3,0 km 10 min 

Hansa City 2,6 km 10 min 

Kalmar Öland Airport 1,5 km 5 min 

Smedby Centrum 4,1 km 13 min 

 

Förutsättningarna bedöms som mycket goda för fysiskt aktiv arbetspendling 
till och från området och som målpunkt för kollektivt resande och samåkning. 
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Trafiklederna och nivåskillnaderna gör att gång-, cykel- och mopedvägarna 
idag får anpassas till förutsättningarna, bl.a. genom två tunnlar och diverse 
vägsträckningar som inte upplevs särskilt gena. Området kan under de mörka 
timmarna upplevas som otrygg, trots detta används vägarna flitigt av främst 
cyklister och mopedister. Gång- respektive cykel- och mopedväg finns även 
från Strömsbergsvägen i söder till Södra vägen. 

Planförslag 

Planförslaget innebär att motortrafiken även fortsättningsvis prioriteras högt 
på platsen. Dock har en dubbelsidig gcm-väg längs Fölehagsvägen studerats 
vilken kan erbjuda bättre och avsevärt genare kontakt mellan norr och söder.  

Inga lämpliga alternativa strukturer har hittats som bättre kan prioritera gång- 
respektive cykeltrafik över motortrafik. Detta främst beroende på huvudga-
tornas höga motortrafikflöden, funktion och riksintresse, samt de ekonomiska 
investeringar som skulle krävas för att förändra befintligt trafiksystem.  

Bedömningen är samlat att befintliga lösningar och miljön för fotgängare, 
cyklister och mopedister kan förbättras som konsekvens av planen. Miljön 
kommer upplevas som attraktivare och tryggare än i dagsläget.  

 

Kollektivtrafik 

Förutsättningar 

Vid planens framtagande trafikeras Svaneberg av stadsbussar mellan Innersta-
den och Ljungbyholm, regionbussar mellan Karlskrona och Kalmar samt buss 
mellan Nybro och Kalmar C. Hållplatser för dessa linjer finns i området väster 
om befintlig cirkulationsplats, dessa är kopplade till gång-, cykel- och moped-
systemet. Stadsbussen från Svaneberg till Kalmar C tar ca 12 minuter.  

Spårbunden trafik på järnvägen mellan Kalmar och Emmaboda/Växjö har 
inga hållplatser i närområdet (hållplats kommer skapas i Smedby). I översikts-
planen Unika Kalmar utpekas behovet av ett nytt resecentrum där de olika 
färdsätten buss, tåg och flyg kan mötas. Aktuellt planområde ligger inom det 
område som är strategiskt intressant i ett sådant perspektiv. Även om en pla-
cering inte är aktuell inom själva planområdet kommer området att påverkas 
kraftigt vid anläggandet av ett nytt resecentrum.  

Planförslag 

Befintliga busshållplatser behålls. Ökad framkomlighet i allmänhet för motor-
trafiken innebär konkret ökad framkomlighet även för kollektivtrafikens bus-
sar. Samlat resecentrum får utredas i samband med att ett sådant projekt aktu-
aliseras. 
 

Parkering 

Förutsättningar 

I området finns inga allmänna parkeringsplatser för cykel, moped, mc eller bil 
och publika målpunkter (utöver kollektivtrafikens busshållplatser och cykelpar-
keringar till dessa) saknas. Området fyller främst en funktion som passage för 
resande i olika riktningar och olika färdsätt. 

Planförslag 

Ett område för allmän parkering (gällande både bil, mc, cykel och liknande) 
föreslås i anslutning till busshållplatsen vid Södra vägen (vilken vid planens 
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framtagande trafikeras av busslinjer till Ljungbyholm, Nybro och Karlskrona). 
Syftet är att förbättra möjligheterna att resa kollektivt och skapa en pendlarpar-
kering där kollektivtrafikresenärer med målpunkter i andra delar av staden kan 
ställa sin bil. Alternativt kan det vara en bra utgångspunkt för samåkning för de 
som färdas med bil till eller från andra delar av kommunen eller länet. För-
slagsvis en väderskyddad väl upplyst cykelparkering samt ett antal bilparke-
ringsplatser för samåkning och färdsättsbyte. Funktionen är mycket positiv för 
kollektivtrafikens attraktivitet lokalt och en viktig symbolisk prioritering av 
hållbart resande. 

 
Bebyggelseområden 
Byggrätter och byggnader  

Förutsättningar 
Planområdet är i huvudsak obebyggt förutom i den västra delen där det finns 
en verksamhetstomt, samt angränsande drivmedelsförsäljning. Öster om plan-
området ligger Svanebergs verksamhetsområde med karaktär av handelsom-
råde utanför stad (stora tomter med stora låga byggnader, viss gestaltad en-
tré/entrésida och större ytor för lagring). 

Planförslag 

Ett antal större byggrätter skapas och den direkta visuella kontakten mot E22 
ger ett idealiskt skyltningsläge. Därför ska vid nyetablering och utveckling ett 
effektivt markutnyttjande sökas för att ge utrymme för fler verksamheter. 
Vid behov kan byggnader och anläggningar samnyttjas med tredimensionell 
fastighetsbildning.  

Föreslagen markanvändning 

� H1 K (detaljhandel, ej dagligvaror, samt kontorsverksamhet)  

� Z H1 K (som ovan, men även verksamhet med begränsad omgivnings-
påverkan) 

Bestämmelserna formuleras utifrån vilken slags karaktär och markanvändning 
som funnits lämplig i planområdet. Närmast Södra vägen önskas publika verk-
samheter. Planförslaget medger drygt 1,6 ha kvartersmark för verksamheter i 
området, där 50 % av fastigheten får bebyggas, byggrätter enligt tabell nedan 
(observera att byggnation kan ske i flera plan vilket inte är medräknat nedan, 
det handlar också om preliminära skattningar). 

TABELL TILLÅTEN BYGGNADSAREA 50 % av fastighet  

Kultivatorn 1   ca  885 kvadratmeter  

Kultivatorn 2 ( bef. bebyggd ca 950 kvm) ca 1 550 kvadratmeter 

Område i kv Kultivatorn (ZH1K) ca 1 820 kvadratmeter  

Område i kv Kultivatorn (H1K)  ca 1 835 kvadratmeter 

Plogen 13     ca 1 020 kvadratmeter 

Område öster om kv Traktorn (ZH1K) ca 1 055 kvadratmeter 

Sammanlagt   ca 8 200 kvadratmeter 

 

Gestaltning 

Planen är utformad så att bebyggelse ska kunna placeras så nära de större 
vägarna som möjligt, utan att det medför olämpliga risker och störningar. 
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Byggrätter i dessa attraktiva lägen är lämpliga för företag som har behov av bra 
skyltningsläge och som har förutsättningar att uppfylla kraven på en hög kvali-
tetsnivå i gestaltning. Platsens betydelse måste förmedlas genom storlek, place-
ring, materialval och utformning. 

I Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) kap. 2 § 6 går att läsa: ”bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till… …stads- och landskapsbilden… …och intresset av 
en god helhetsverkan. I kap 8 § 1 går att läsa ”en byggnad ska… …ha en god 
form-, färg- och materialverkan.” Planförslaget innehåller planbestämmelser 
som preciserar dessa krav för den aktuella platsen. Huvudbyggnaders fasader 
mot Södra vägen och E22 ska utformas med särskild hänsyn till stadsbilden 
och med minst 20 % fönsteryta på fasaden. Bestämmelserna syftar till att ställa 
höga krav då området är ett strategiskt skyltningsläge samt utgör del av stadens 
viktigaste entréområde. Byggnaders fasader mot E22 och Södra vägen bör 
utformas öppna och inbjudande.  

 
Bygglovsritning från Kultivatorn 2, söderfasad (mot E22) motsvarar ca 40 % fönsterarea 
 
Skyltning, upplag och parkering 
Bestämmelser om förbud mot skyltar, parkering och upplag, respektive skyltar 
och master föreslås på ytorna närmast E22. Dessa syftar till att motverka akti-
vitet på platsen som är olämplig sett till platsens värde som entré i staden och 
utifrån trafiksäkerhetsskäl.  
 
Hårdgörande av kvartersmark 
Bestämmelse införs om att minst 15 % av markytan ska vara genomsläpplig 
eller fördröjande för dagvatten. Bestämmelsen avser att förbättra dagvatten-
hanteringen i och från området. Läs mer om dagvattenhantering i avsnittet 
Teknisk försörjning: Dagvatten. 
 
Bebyggelsens höjd 
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Bestämmelser har införts om högsta totalhöjd över nollplanet, 10-20 meter 
över nollplanet. Befintliga marknivåer i området skulle innebära att de reella 
högsta totalhöjderna ovan mark blir ca 8 m - 12 m vilket motsvarar i princip 
två-tre verksamhetsvåningar. Tack vare cirkulationsplatsens höga läge i förhål-
lande till omgivande mark klarar platsen högt placerad byggnation som kan 
utgöra ett framtida landmärke (läs mer i avsnittet Landskapsbild). Hänsyn har 
tagits till flygplatsens behov av inflygningszon. Inför byggnation på byggrät-
terna i anslutning till cirkulationsplatsen, där marken är som högst, ska en så 
kallad flyghinderanmälan göras till Luftfartsverket. 

 

Kommersiell och offentlig service 

Förutsättningar 

Utbudet av kommersiell service i området utgörs av befintlig bensinstation. 
Offentlig service i området saknas. 
Planförslag 
Möjlighet för ytterligare kommersiell service skapas i planförslaget. Utbud av 
offentlig service är inte aktuellt i området. 

 

Friytor 
Offentliga rum 

Förutsättningar 

Befintlig miljö består av stora öppna ytor, infrastruktur och planskildheter. 
Inga målpunkter för stadigvarande vistelse finns i planområdet. Befintliga 
busshållplatser utgör enda målpunkten inom planområdet som dock utgör en 
viktig passage för flera övergripande stråk (läs mer i avsnittet Gång- och cykel- 
respektive mopedtrafik). 

Planförslag 

Planförslaget innehåller vissa områden med allmän platsmark, betecknade Na-
tur. Ytor längs större huvudgator syftar till att kunna användas som restytor, 
upplag för snö med mera, men även som gröna inslag. Detta ska understryka 
känslan av stadsmässig entré utan att trafiksäkerhet eller upplevelsen av det 
öppna landskapet påverkas negativt. I gestaltningen av cirkulationsplatsen som 
utförs parallellt med planarbetet anspelas på Kalmars historia som befästnings-
stad, gabionmurar används, vilket är ett återkommande element längs E22. 

 
Sektion genom cirkulationsplats 

 
Ljussättning 

Belysning utöver standard ljussättning av offentliga gator kan behövas för vissa 
funktioner i området, främst miljöer för gång- respektive cykeltrafik och i syn-
nerhet i de planskilda passagerna. 
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Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten 

Förutsättningar och planförslag 
Kommunalt vatten- och avloppssystem finns i området och nya bebyggelseom-
råden ansluts till detta. Ett  ”u-område” skapas öster om cirkulationen för 
större allmän underjordisk va-ledning (där marken ska vara tillgänglig för skap-
ande av ledningsrätt). Fastigheter väster om den nya cirkulationsplatsen behö-
ver enskilda pumpar för att ansluta sig till spillvattennätet. 
  
Dagvatten 

Förutsättningar 
Hagbygärdediket väster om planområdet transporterar dagvatten från ett 
mycket stort upptagningsområde som sträcker sig ända till Berga C i norra 
Kalmar. Diket leder vatten i Hagbygärde dämme, en separat dagvattenrening 
vid Kalmar dämme i söder. Befintliga verksamheter väster om planområdet är 
anslutna till detta system via ledningar och öppna diken. Öster om planområ-
det samlas dagvatten i ledningar och leds under E22 och österut till dammar 
vid reningsverket i Tegelviken. I båda fall är den slutliga recipienten Västra 
sjön/Kalmarsund/Östersjön. 

 
Hagbygärdedämmet 
Anläggningen byggdes år 2012 för att rena dagvatten från Hagbygärdediket. 
Tidigare avleddes Hagbygärdedikets dagvatten orenat till Törnebybäcken och 
vidare till Västra sjön. Avrinningsområdet uppströms Hagbygärdedämmet är 
totalt ca 670 hektar varav ca 180 hektar är hårdgjord yta. Handelsområdena 
Hansa City och Giraffen, flera industriområden samt en längre sträcka av mo-
torvägen E22 bidrar med mycket hårdgjord yta och föroreningsbelastning. 
I Hagbygärdedämmet lyfts först dagvattnet från Hagbygärdediket i en pump-
station till en första damm som har en volym på 7500 m3. I denna damm renas 
dagvatten genom sedimentation av partiklar. Via ett överfall leds vattnet vidare 
till en växtyta som är ca 1700 m2. Växtytan kommunicerar via en ledning med 
en efterföljande damm, här sker ytterligare sedimentation av partiklar. Via ett 
överfall leds vattnet till ett dike med en botten av krossad kalksten. Kalkstenen 
har till syfte att adsorbera den lösta fosfor som finns kvar i vattnet. Efter en 
kulvert leds det renade dagvattnet i ett dike vidare till Törnebybäcken. 
Hagbygärdedämmet är dimensionerat för att rena ca 70% av den totala års-
avrinningen. Resterade del bräddas förbi anläggningen till den ursprungliga 
sträckningen av Hagbygärdediket. 
 
Tegelviksdammen 
Denna damm ligger bredvid det kommunala reningsverket vid Tegelviken. Den 
användes tidigare som bassäng för rening av spillvatten men i samband med 
moderniseringen av reningsverket på 1970-talet ändrades funktionen till att 
bara rena dagvatten. Avrinningsområdet är totalt ca 270 hektar varav ca 61 
hektar är hårdgjord yta. Industriområdena vid Svaneberg och kring KLS an-
läggning samt bebyggelsen i Tegelviksområdet ingår i avrinningsområdet. Dag-
vatten från en mindre sträcka av motorvägen E22 samt från Södra vägen av-
rinner också till Tegelviksdammen. 
Det första reningssteget i Tegelviksdammen är en försedimentationsdamm där 
de grövre partikelbundna föroreningarna avskiljs. Försedimentationsdammen 
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har en volym på ca 800 m3. Via en ledning leds dagvattnet till huvuddammen 
som har en volym på ca 17000 m3. Via ett överfall leds sedan det renade dag-
vattnet till Västra sjön. 
Kalmar Vatten AB kommer under början av år 2015 att fastslå skötselplaner 
för alla dagvattenanläggningar som va-huvudmannen har förvaltaransvar för, 
inklusive Hagbygärdedämmet och Tegelviksdammen.  
Planförslag 

Dagvatten ska i västra delen av planområdet ledas i befintliga serviser och 
ledningar till diket söder om Törnebyvägen i väster. Innan det ansluter till 
övriga dagvattensystemet i Hagbygärdediket leds det till en ny damm för för-
dröjning och rening som ska vara avstängningsbar, detta med tanke på risken 
för utsläpp av farliga ämnen på Södra vägen (se Brandtekniskt yttrande, date-
rat 2014-01-30). Kvartersmark söder och öster om cirkulationsplatsen ansluts 
till befintliga ledningssystem i öster.  

Bedömningen är att de tillkommande hårdgjorda ytorna (totalt högst ca 1,5 
ha) och de åtgärder som studeras och föreslås inom och utom planområdet 
innebär att recipienten inte kommer att belastas på ett olämpligt sätt (läs mer i 
avsnittet MKN för vatten och PM för dagvatten). 

 
Lösningar på kvartersmark 
Kommunens dagvattenpolicy föreskriver miljövänliga materialval, lokal för-
dröjning och rening i första hand samt eftersträvande av en öppen dagvatten-
hantering. Åtgärder är möjliga att genomföra i dagvattenhanteringssystemen 
vid behov men åtgärder på kvartersmark är också av betydelse för att säker-
ställa en god vattenkvalitet. Olika lösningar kan skapas på kvartersmark för 
fördröjning av dagvatten där föroreningarna kan sedimenteras (exempelvis 
svack-, biodiken eller mindre dammar). Bestämmelse reglerar att 15 % av fas-
tighetsytan ska bevaras infiltrerande eller fördröjande. 
 
Värmesystem 

Förutsättningar och planförslag 

Fjärrvärme finns norr om järnvägen och en servis till denna finns inom den 
östra delen av planområdet till fastigheten Plogen 10. Möjlighet finns att an-
sluta resterande delar av planerad kvartersmark till fjärrvärmenätet. Ett ”u-
område” föreslås för att säkerställa möjligheten till ledningsrätt för ledningen. 
Ansvarig för fjärrvärmenätet är Kalmar Energi, fjärrvärme. 

 
Befintlig fjärrvärmeservis i området, till fastigheten Plogen 10 
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El 

Förutsättningar och planförslag 

Planområdet är anslutet till elnätet. Elledningar ligger huvudsakligen längs ga-
tor och stråk med allmän platsmark. Ansvarig för elnätet är Kalmar Energi, 
elnät. Genomförandet av den nya trafiklösningen utlöste behov av lednings-
flyttningar. 

 

 
Befintliga elledningar i området 

 

Avfallshantering 

Förutsättningar 

Befintliga verksamheter i Svaneberg har hantering av avfall på egen fastighet. 
Närmaste återvinningsstation finns i Tegelviken samt i Rinkabyholm. 

Planförslag 
Avfallshantering sker genom avtal med Kalmarsundsregionens renhållare 
(KSRR). Avsikten är att egna eller gemensamma miljöhus skapas på kvarters-
mark i lägen som är tillgängliga för sopbil. Eventuella vändzoner måste då 
dimensioneras efter vändradie för sopbil (9 meter plus svepytor). En ny åter-
vinningsstation bedöms inte behövas inom planområdet.  

 
IT- och kommunikation 
Förutsättningar 
Elektronisk kommunikation görs genom fasta eller trådlösa lösningar. Vid pla-
nens framtagande finns det inte tillgång till fiberoptiska kablar i planområdet, 
men täckningen i planområdet för mobilnätet har bedömts som mycket god. 
Nät för fast telefoni finns i planområdet (Skanova Access är nätägare).  
Söder om Törnebyvägen i mitten av föreslagna byggrätter ligger en äldre led-
ning som inte längre är i drift.  
Planförslag 
Verksamheter som möjliggörs i planområdet bedöms ha goda förutsättningar 
för en fungerande elektronisk kommunikation med trådlösa lösningar. Planför-
slaget innehåller ytor med allmän platsmark som i framtiden kan användas för 
fasta lösningar (exempelvis att gräva ner fiberoptiska kablar). Kanalisation för 
fiber ska då samläggas med exempelvis VA-ledningar i samma ledningsgrav. 
Ledning söder om Törnebyvägen är inte i bruk och kan med fördel grävas 
bort. 
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05. Störningar och risker 
Olycks- eller skaderisker  

Planförslaget innebär att nya byggnader och gator skapas, fler målpunkter 
kommer finnas i området och fler människor kommer följaktligen att vistas 
och röra sig i området. Antalet oskyddade trafikanter bedöms öka. Den all-
männa olycks- och skaderisken ökar därmed inom planområdet. Detta beaktas 
dock i planering och projektering så att dessa miljöer utformas trafiksäkert. 
 

Risk för utsläpp av farligt gods 

Bestämmelse om skyddsåtgärd på allmän platsmark har införts. Syftet med 
bestämmelsen är att säkerställa Södra vägens (och E22) rekommenderade sta-
tus som transportväg för farligt gods, samt allmänhetens hälsa och personsä-
kerhet vid incident. Rådande riktlinjer vid planens samrådsförslags framtagande 
utgörs av rapporten ”Riskanalys av farligt godsled i Kalmar”, upprättad av 
Brand och riskanalys 2010-05-07. Denna har kompletterats med vidare utred-
ning och arbetsmöten för den specifika platsen. 

Ett nära samarbete med brandkåren krävs i plansamrådet i denna fråga. Risken 
för kollision som involverar farligt gods, konsekvenserna av detta samt åtgär-
der för att minimera negativa konsekvenser har för Södra vägen utretts i arbe-
ten kopplade till utveckling av hamnen och universitetet. Rapporten beskriver 
ett flertal möjliga risk- och säkerhetshöjande åtgärder beroende på verksamhet 
och placering i förhållande till väg.  

Planen innehåller en bestämmelse om att ventilationsintag inte får riktas mot 
Södra vägen, detta inom ett område 35 m från gatan. Dagvattenbrunnar ska 
ledas till damm där det är möjligt att stänga utloppet. Hastigheten inom cirku-
lationsplats får inte vara högre än 50 km/h, detta säkras genom att cirkulat-
ionsplatsen i sig är en fartdämpande åtgärd. Manuell avstängning av ventilat-
ionssystemet samt gastäta ventilationsspjäll skall finnas i handelslokaler för fler 
än 30 personer. Om sådana lokaler ska uppföras ska detta kontrolleras i det 
tekniska samrådet för bygglov. 
För området föreslås ett avkörningsskydd vid vägkant vilket uppförs av kom-
munen. Om bebyggelse placeras inom 15 m från detta ställs vissa krav på ut-
formning, men förslaget innehåller ingen bebyggelse närmre än 15 meter från 
riskkällan.  

 

Skyddsavstånd 

Järnväg 

Planområdets kvartersmark för verksamheter är beläget minst 70 meter från 
järnvägen, detta föranleder inte några åtgärder. 

 

E22/Vägar 

Riktlinjer avseende skyddsavstånd mellan bebyggelse och vägar finns vilka ska 
följas vid nyexploatering. E22 och Södra vägen utgör vägar för farligt gods 
och därför råder särskilda riktlinjer där. Avstånden minskar där hastigheterna 
är lägre. Ett avstånd på minst 50 meter för bebyggelse ska finnas mellan E22, 
där hastigheten är hög. På- och avfartsramper bedöms dock som komplette-
rande anläggningar kring vilka avstånden kan vara lägre sett till den lägre has-
tigheten och därmed riskbilden. Avståndet blir minst 15 meter mellan byggrätt 
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och cirkulationsplatsen, Södra vägen och motorvägsramperna (minst 20 m). 
Kommunen ansvarar för nödvändiga risk- och säkerhetshöjande åtgärder. 

 

 

Flyg 

Flygplatsen och dess inflygningsvägar omfattas av riksintresse, vilket påverkar 
planområdet. Flygplatsens så kallade influensområden utgörs även av markom-
råden utanför riksintresseområdet. För att säkerställa att utnyttjandet av flyg-
platsen inte påtagligt kommer att försvåras ska utöver riksintresseområdet även 
dess influensområden skyddas.  
Det finns tre typer av influensområden runt en flygplats:  

- Influensområde med hänsyn till flyghinder 
- Influensområde med hänsyn till flygbuller 
- Influensområde med hänsyn till elektromagnetisk störning 

Det får inte finnas några byggnadsdelar i flygvägarna eller i flygplatsens influ-
ensområde som riskerar flygsäkerheten. Exploateringar i närheten av flygplat-
sens in- och utflygningsstråk ska därför ske i samråd med flygplatsen så att 
detta säkerställs. Hinderprövning har genomförts för att säkerställa totalhöjder 
för byggnation i området. 

Verksamheter med skyddsavstånd 

Planområdet hamnar delvis inom skyddsavstånd för följande verksamheter: 

- Serviceförvaltningen 
- Stena Gotthard återvinning AB 
- Östschakt 
- Preem 

Ingen av dessa bedöms dock påverka möjligheterna till den markanvändning 
som föreslås inom planområdet. I anslutning till planområdet ligger en bensin-
station (Preem) på Harven 1. Avstånd från den fastigheten till byggrätt i kvarte-
ret Kultivatorn är 19 m. De risker som kan beröra planområdet handlar främst 
om påfyllningsanslutning till cisterner med brandfarliga vätskor och gaser (se 
MSB:s rapport från mars 2015) där skyddsavståndet är 25 meter. På den aktu-
ella fastigheten finns en cistern för urea intill fastighetsgränsen mot planområ-
det, övriga cisterner är belägna längre bort. Urea är inte en brandfarlig vätska. 
Avståndet från mätarskåpen till byggrätt i kv Kultivatorn överstiger de 18 m 
som är angivet skyddsavstånd i MSB:s rapport. 
 

Luftkvalitet 

Bedömningen är att planens genomförande inte resulterar i en negativ påver-
kan på grund av ökande motortrafik på luftkvaliteten i den utsträckning att 
särskilda åtgärder behöver vidtas som konsekvens av planen. Området kom-
mer även i fortsättningen vara relativt öppet (läs mer i avsnittet MKN för luft). 

 

Översvämningar 

Västra delen av planområdet är lågt belägen och här finns en planbestämmelse 
som reglerar nivåsättningen av byggnader. Resten av planområdet är högre 
beläget. 
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Ljud - trafik  

Området är till stora delar bullerutsatt både från väg och järnväg, samt även av 
flyg. Nybyggnad av verksamheter har dock inte samma riktlinjer för buller 
som t.ex. bostäder. Byggnaderna ska utformas på ett sådant sätt att bullernivå-
erna inomhus inte överskrids vilket kan kräva byggnadstekniska åtgärder. Det 
är fastighetsägarens och arbetsgivarens ansvar att riktlinjerna följs när byggna-
derna sedan ska användas.  

Bullerdämpande åtgärder i fasad kan behövas då riktlinjerna främst avser in-
omhusmiljöer men även de platser utomhus där människor förväntas vistas 
längre stunder (vilket i detta fall kan det gälla exempelvis uteplatser). 

 
Ekvivalent bullernivå från väg och järnväg: Gul = 55-60 dB(A), Röd = 60-65 dB(A),  
Mörkröd = 65–70 dB(A), Lila = >70 dB(A).   
 

06. Konsekvenser 
Miljökonsekvenser 
Planförslaget innebär att hårdgjorda ytor i området ökar och fler motorfordon 
innebär att kvalitet på luft och dagvatten kan påverkas. Dock är påverkan på 
luft förhållandevis låg och åtgärder för bättre dagvattenhantering och god vat-
tenkvalitet ingår i planförslaget. Vissa grönytor tas i anspråk vilka dock saknar 
särskild betydelse. Ingen betydande miljöpåverkan skapas som konsekvens av 
genomförandet av planen. Se vidare i behovsbedömningen. 
 

Sociala konsekvenser 
Planförslaget innebär att fler människor kommer att vistas och passera igenom 
planområdet. Under förutsättning att investeringar kan göras för exempelvis 
bättre ljussättning och pendlingsparkering, kan ökad trygghet i området uppnås 
utöver personsäkerheten som planskildheter innebär. Trots prioritering av lös-
ningar för motortrafikflöden i området bedöms detta sammantaget leda till en 
ökad attraktivitet för gång- och cykeltrafik såväl som kollektivtrafik. Detta på-
verkar hälsan positivt och kan uppmuntra till ökad fysisk aktivitet i vardagen. 
Hälsa och säkerhet påverkas av närheten till transportled för farligt gods men 
åtgärder som kommunen ansvarar för minskar risken för allvarligare incidenter. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Ombyggnaden av infrastrukturen innebär stora kostnader för kommunen i 
investeringar av infrastruktur, dock fås också intäkter från försäljning av strate-
gisk belägen mark samt långsiktiga vinster av en attraktiv stadsentré. Ombygg-
naden av cirkulationsplats föregår planens antagande och är ett redan budgete-
rat investeringsobjekt, den ingår därför inte i exploateringsekonomin.  

 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Kostnader 

Kommunledningskontoret får kostnader för: 

- Plan- och utredningskostnader 

- Förvärv av området södra delen av Kultivatorn 1 (område som utgör 
vägslänt) 

- Fastighetsreglering för området södra delen av Kultivatorn 1 (”väg-
slänt”) 

- Fastighetsreglering av delar av Plogen 13 

- Anläggande av gabionmurar på områden invid rondellen som är marke-
rad med NATUR på plankartan 

- Anläggande av parkering på området väster om fastigheten Traktorn 3 

- Sanering ner till platsspecifika riktvärden för de markanvändningar som 
anges i detaljplanen 

- Anläggande av extra skyddsåtgärder för dagvattendamm (total mer-
kostnad uppskattas till ca 100 000 kr) 

- Oförutsedda kostnader på grund av markföroreningar i samband med 
markarbeten 

Serviceförvaltningen får kostnader för: 

- Drift och underhåll av allmän platsmark, samt allmän parkering 

Intäkter 
Markförsäljning av delar av Svaneberg 2:10 väster om rondellen motsvarande 
3 240 kvadratmeter (kvm) markyta för handel och verksamheter. 

Markförsäljning av delar av Svaneberg 2:10 väster om rondellen motsvarande 
3 210 kvm markyta för handel och kontor. 

Markförsäljning av delar av Svaneberg 2:10 öster om rondellen motsvarande 
2 110 kvm markyta för handel och verksamheter. 

Markförsäljning av Plogen 13 motsvarande 2 055 kvm markyta för handel och 
kontor. 

 

Intäkterna för kommunen beräknas täcka exploateringskostnaderna.  

 

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare 

Intäkt 
Fastighetsägaren till Kultivatorn 1 ska ersättas för fastighetsreglering av väg-
slänten. 
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Ekonomiska konsekvenser för ledningsägare 

Kostnader 
Kalmar Vatten AB får kostnader för anläggande av dagvattendamm och nya 
ledningar, se även första stycket under rubriken Ekonomiska konsekvenser för 
kommunen. 

Kalmar Vatten AB får kostnader för bildande av ledningsrätt enligt fastighets-
rättsliga konsekvensbeskrivningen. 

Ledningsägare får kostnader för nya anslutningar till fastigheter. 

Intäkter 
Ledningsägarna erhåller anslutningsavgifter. 

 
Ekonomiska konsekvenser för staten 

Trafikverket kan få del av kostnader för anläggande av extra skyddsåtgärder för 
dagvattendamm, om vägvatten från farligt godsled E22 ska föras till denna 
(total merkostnad uppskattas till ca 100 000 kr). 

 

07. Genomförande  
Organisatoriska frågor 
Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det inne-
bär att kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av dessa områden. 

 
Avtal eller andra överenskommelser 

Top Cars in Calmar AB har en markreservation på fastigheten Plogen 13. 

WaNos Svaneberg AB och Kalmar kommun har tecknat ett markanvisningsav-
tal avseende del av Svaneberg 2:10. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 
Allmänt 
De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs per fastighet. Förändringarna 
framgår av tabell och karta nedan. De arealuppgifter som anges inom (paren-
tes) är enbart grafiskt tolkade och kan senare komma att justeras.  
Fastighetsregleringarna genomförs i första hand med överenskommelse om 
fastighetsreglering mellan fastighetsägarna som grund. Detsamma gäller inrät-
tande av gemensamhetsanläggningar och bildande av ledningsrätter. Ansökan 
om lantmäteriförrättning görs hos Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun. 
Kommunen bedömer inte att några fastighetsindelningsbestämmelser behövs 
för att detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan fastighets-
indelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan. 
 
Fastighetsrättsliga konsekvenser för fastigheterna i planområdet 
Fastighet Fastighetsrättsliga konsekvenser  
Kultivatorn 1 Från Kultivatorn 1 överförs område 1(ca 42 m2) till Svane-

berg 2:13. 
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Ledningsrätt 0880K-13/60.1, starkström och svagström för 
Kalmar Energi Elnät AB, belastar Kultivatorn 1 och 2. 
Denna ledningsrätt behöver inte ändras. 
 
Ledningsrätt 0880K-13/60.2, teleledning för TeliaSonera 
Skanova Access AB, belastar Kultivatorn 1 och 2. Denna 
ledningsrätt behöver inte ändras.  

Kultivatorn 2 Nytt servitut ska bildas för dagvattenledningar inom om-
råde z2 till förmån för Svaneberg 2:13. Överenskommelse 
om servitut bör träffas innan planen antas. 
 
Ledningsrätt 0880K-13/60.1, starkström och svagström för 
Kalmar Energi Elnät AB, belastar Kultivatorn 1 och 2. 
Denna ledningsrätt behöver inte ändras. 
 
Ledningsrätt 0880K-13/60.2, teleledning för TeliaSonera 
Skanova Access AB, belastar Kultivatorn 1 och 2. Denna 
ledningsrätt behöver inte ändras. 

Plogen 13 Till Svaneberg 2:10 överförs område 5 (ca 478 m2) från 
Plogen 13. 
 
Från Svaneberg 2:10 överförs område 4 (ca 126 m2) till 
Plogen 13. 
 
På Plogen 13 ska ledningsrätt upplåtas inom u-område för 
befintliga elledningar. 

Svaneberg 2:10 Till Svaneberg 2:10 överförs område 5 (ca 478 m2) från 
Plogen 13. 
 
Från Svaneberg 2:10 överförs område 4 (ca 126 m2) till 
Plogen 13. 
 
Från Svaneberg 2:10 avstyckas område 2 (ca 3238 m2) och 
område 3 (ca 3207 m2). Samtidigt ska gemensamhetsan-
läggning för utfart bildas inom område betecknat med ”g”. 
På dessa nya fastigheter ska ledningsrätt upplåtas inom u-
område för befintliga el- och teleledningar. På fastigheten 
som bildas av område 3 ska dessutom inom z1-område ser-
vitut bildas för Svaneberg 2:10 för vägslänt. Vägslänten kan 
fyllas över för att marken ska kunna användas för sitt än-
damål som tomtmark. 
 
Från Svaneberg 2:10 avstyckas även område 6 (ca 2110 m2).  
På denna nya fastighet ska ledningsrätt upplåtas inom u-
område för kommunens va-ledningar. På fastigheten som 
bildas av område 6 ska dessutom inom z1-område servitut 
bildas för Svaneberg 2:10 för vägslänt. Vägslänten kan fyllas 
över för att marken ska kunna användas för sitt ändamål 
som tomtmark. 
 
Område 7 (ca 644 m2) kan fortsätta att tillhöra Svaneberg 
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2:10. På detta område kan även ledningsrätt bildas för be-
fintliga fjärrvärmeledningar. 

Svaneberg 2:13 
 

Från Kultivatorn 1 överförs område 1(ca 42 m2) till Svane-
berg 2:13. 
 
Nytt servitut ska bildas för dagvattenledningar inom om-
råde z2 på Kultivatorn 2 till förmån för Svaneberg 2:13. 
Överenskommelse om servitut bör träffas innan planen 
antas. 

 

 
Karta som visar förändringsområden tillsammans med tabellen ovan 

 

Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 

Nödvändiga utredningar för genomförandet av detaljplanen: 

- Grundläggningsförutsättningar har studerats i området, vidare utred-
ning kan göras i samband med projektering 

- Undersökning av eventuella markföroreningar har utretts men kontroll 
krävs av massor i samband med markarbeten 

- Trafikutredning har gjorts för cirkulationens trafiklösning 

- Brandtekniskt yttrande kring anläggande av cirkulationsplats, innehåller 
underlag vad gäller bland annat dagvattenhantering, det brandtekniska 
yttrandet ska även beaktas i samband med tekniskt samråd för bygglov 

- Flyghinderanalys har gjorts av Luftfartsverket för att säkerställa flygtra-
fiken kontra hög bebyggelse  
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Tekniska anläggningar 

Slänter och murkonstruktioner kan vara  aktuella att uppföra längs vissa vägar 
på allmän platsmark och kvartersmark inom område med markreservat för 
vägslänt. Skyddsåtgärder anläggs på allmän platsmark, kommunen ansvarar för 
dessas utformning och uppförande. Dagvattendamm anläggs på allmän plats-
mark, denna kan påverka befintlig lågpunkt för avvattning av E22, samråd vid 
projektering bör därför ske med Trafikverket. 
  

 

Emil Stille 

Arkitekt MSA 
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Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe    

Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A 
Tel 0480-45 00 00 vx│josefine.robertsson@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Josefine Robertsson 2017-01-23 KS 2016/0222 
50088 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 

Försäljning av fastigheten Måbäret 1, Snurrom, 
till Gyllene Parken AB  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Måbäret 1, Snurrom, enligt 
kommunledningskontorets förslag till Gyllene Parken AB (559057-9263) för en 
köpeskilling om 7 233 600 kr.  

Bakgrund 
Gyllene Parken AB är ett helägt dotterbolag till Gyllene Hem AB som tidigare 
har en markreservation på fastigheten Måbäret 1, Snurrom.  
 
Gyllene Parken AB har för avsikt att uppföra totalt ca 124 stycken kooperativa 
hyresrätter i tre stycken flerbostadshus. Fastighetens areal är 5 147 kvm. Priset 
för marken är 800 kr/kvm BTA. Enligt inlämnat reviderat bygglov är BTA 
9 042 kvm. Vid ytterligare byggnation ska tilläggsköpeskilling erläggas, 
uppräkning med KPI.      
 
 
 
 
Josefine Robertsson  
exploateringsingenjör  
 
 
 
Bilaga 
Karta 
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