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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 
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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  
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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”. 

 

 

Bilagor 

Uppföljningsrapport verksamhetplan  

 

Uppföljningsrapport Intern kontroll  
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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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