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Kalmar kommuns årsredovisning 2016 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen 2016 till kommunens revisorer 
för granskning. 

Bakgrund 
Kommunledningskontorets ekonomienhet har upprättat årsredovisning för 
2016. Årets resultat för kommunen uppgår till 166,7 miljoner kronor. Vid av-
stämning mot kommunlagens ”balanskrav” redovisas ett justerat resultat på 
162,7 miljoner kronor. Efter reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) 
med 127,1 miljoner kronor uppgår årets balanskravsresultat till 35,6 miljoner 
kronor. 
 
För kommunkoncernen – som omfattar Kalmar kommun, hel- och delägda 
bolag, kommunalförbund samt bolag som kommunen har ett väsentligt infly-
tande över – redovisas ett resultat på 272,1 miljoner kronor. 
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Femårsöversikt, kommunen

Femårsöversikt 2016 2015 2014 2013 2012

Folkmängd, den 31/12 66 571 65 704 64 676 63 887 63 671

Utdebitering* 33:18 33:18 32:68 32:68 32:68

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

Skatteintäkter och kommunal utjämning i mnkr 3 548,7 3 337,3 3 199,8 3 134,0 3 003,3

Skatteintäkter och kommunal utjämning per 

invånare i kr

53 307 50 793 49 474 49 055 47 169

Verksamhetens nettokostnader per invånare i kr 51 012 50 018 49 525 48 204 45 056

Löpande kostnader i procent av skatteintäkter och 

kommunal utjämning (nettokostnadsandel)

95,3 98,1 99,9 98,2 95,8

Årets resultat i mnkr 166,7 62,5 2,5 57,3 125,8

Investeringar i mnkr (netto) 442,6 335,7 276,8 343,5 296,5

Pensionsåtaganden i mnkr 1 584,4 1 635,5 1 651,5 1 625,4 1 508,9

Låneskuld i mnkr 758,7 1 005,0 705,2 720,2 687,2

Totala tillgångar i mnkr 3 600,2 3 495,4 3 116,6 3 098,6 3 060,8

Eget kapital i mnkr 1 771,9 1 605,2 1 542,7 1 540,3 1 483,1

Soliditet exkl pensionsskuld i procent 49,2 45,9 49,5 49,7 48,5

Soliditet inkl pensionsskuld i procent 11,3 5,2 2,0 2,8 3,3

Likviditet i procent 45,6 75,9 41,2 75,5 99,7

Antal årsarbetare 5 106 4 977 4 870 4 795 4 592

*Utdebitering redovisas exkl kyrkoavgift och begravningsavgift

** Utdebiteringen för 2012 inkluderar skatteväxlingen om 41 öre avseende överflyttning av kollektivtrafiken till landstinget.
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2016 blev ett riktigt bra år för vår kom-
mun. 

• Vi ökade med 867 personer. Det är den 
näst högsta befolkningsökningen sedan 
1970.
• Vi fortsatte ha lägre arbetslösheten än 
våra jämförelsekommuner och lägre än 
riket.
• Bokslutet blev det bästa någonsin med 
166 miljoner.
• Regeringen beslutade att omlokalisera 
eHälsomyndigheten till Kalmar. 
• I januari tog statsministern spadtaget 
till Linnéuniversitetet.
• Över 1000 bostäder påbörjades. 
• Den kommunala verksamheten får 
högt betyg.
• För andra året i rad blev vi Årets som-
marstad. 

Årets goda resultat uppgick till 166 mnkr. 
Även de kommunala bolagen uppvisar 
ett bra resultat på 110 mnkr. Under året 
minskade vi våra långfristiga skulder med 
250 mnkr. Vår soliditet förstärktes och 
vi finansierade 442 mnkr i investeringar 
utan att låna en krona. 

Under de senaste fem åren har vi inves-
terat för 1 374 mnkr, av detta har endast 
150 mnkr finansierats med lån. Kalmar 
behöver ha en stark ekonomi. De kom-
mande åren ökar utmaningarna i hela 
kommunsektorn. Andelen äldre och barn 
blir fler, investeringsbehovet ökar kraf-
tigt. Då är det viktigt att i grunden ha en 
stabil ekonomi. 

Under 2015 ökade Kalmar sin befolkning 
med drygt 1 000 personer vilket innebar 
nytt rekord gällande befolkningsökning. 
Under 2016 blev ökningen 867 personer. 
Vi ligger därmed långt över målet om att 
öka en procent årligen. Hela kommunen 
växer tack vare en medveten politik. Vi 
investerar och satsar i hela Kalmar.
 
Bostadsproduktionen är en av landets 
allra viktigaste frågor. I stora delar av 
Sverige råder det bostadsbrist idag. Be-
folkningsökning och bostadsbyggande 
har ett väldigt starkt samband. I Kalmar 
har bostadsbyggandet nu tagit ordentlig 
fart efter att ha släpat efter ett antal år. 
Under 2016 var över 1 000 bostäder i 
produktion. Hälften är hyresrätter. Idag 
är Kalmar är en av de kommuner där det 
byggs mest. 

Sedan 2008 har Kalmar haft lägst arbets-
löshet av våra jämförelsekommuner och 
lägre än riket. Det är mycket glädjande 
att denna utveckling består. Det lokala 
näringslivet forsätter utvecklas och erbju-
der en stor bredd i arbetsutbudet. Inte 
minst de gröna näringarna har tagit 
ordentlig fart och utvecklas i allt snabbare 
takt. Kalmar fortsätter inneha positionen 
som sydöstra Sveriges ledande handels-
stad.

Den 27 januari tog statsminister Stefan 
Löfvén det första spadtaget till det nya 
Linnéuniversitetet i Ölandshamnen.  
Om bara några år kommer Kalmar där-
med vara Sveriges nyaste och modernaste 
universitetsstad. Investeringen som görs 
är den största som hänt i Kalmar sedan 
Ölandsbron byggdes. Men det handlar 
givetvis inte bara om en ny byggnad. Stö-
det från Kampradsstiftelsen kommer vara 
en viktig del i arbetet med att utveckla 
universitetet, Kalmar kommun och hela 
regionen. Till hösten startar en ny läkar-
utbildning. Våra satsningar på Kalmar 
Science park bär nu frukt genom företag 
som växer och utvecklas i Kalmar. 

Ett bra år för Kalmar!
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Under flera år har Kalmar kommun in-
tensivt jobbat för att få fler statliga eta-
bleringar i kommunen. Därför var det 
mycket glädjande när meddelandet om 
att eHälsomyndigheten ska lokaliseras till 
Kalmar. Genom eHälsomyndigheten eta-
bleras drygt 100 nya, kvalificerade tjäns-
ter i Kalmar. Därtill kommer konsulter. 
Vår ambition är att över tid skapa ett 
kluster av företag kring eHälsoområdet. 

Det ska vara enkelt för invånarna att 
komma i kontakt med kommunen. En 
väg in och ett vänligt och professionellt 
bemötande är ett absolut krav som varje 
kommuninvånare ska kunna ställa. Kom-
munens kontaktcenter fortsätter hela ti-
den att utvecklas. Kalmar är idag en av 
landets mest tillgängliga kommuner. 

Kalmar blir en allt grönare kommun. 
Kollektivtrafiken i Kalmar ökar och blir 
nu fossilbränslefri till 93 % genom bio-
gas. Fler laddstationer för elbilar byggs 
och miljövänligt HVO-bränsle används i 
kommunens egna tunga fordon. Allt fler 
kommunala byggnader får solenergi och 
arbetet har startat för att alla samhällsbe-
talda resor ska vara klimatneutrala 2020. 
Stora satsningar görs i hela kommunen 
för att allt fler ska kunna välja cykeln i 
Cykelkommunen Kalmar. 

En av landets skarpaste upphandlings-
policy ställer krav på svenska kollektivav-
tal, meddelarfrihet, djurskyddsregler och 
etiska krav. Andelen närodlat och ekolo-
giskt ökar i kommunens upphandling. 
Dessutom togs också ett viktigt beslut om 
att bygga ett nytt reningsverk. 
 

Kalmar har satt upp tydliga mål för sko-
lan och omsorgen. Om några år ska vi 
vara en av Sveriges 30 bästa äldrekommu-
ner och en av Sveriges 30 bästa skolkom-
muner. Detta är svåra och tuffa mål. Men 
ska Kalmar fortsätta utvecklas har vi helt 
enkelt inte råd med alternativen.

I Lärarförbundets ranking, "Bästa skol-
kommun", hamnade Kalmar 2016 på 
plats 12 vilket var en förbättring med tio 
platser sedan 2015. Under året tillfördes 
både skolan och äldreomsorgen kraftigt 
ökade resurser. Under året invigdes ytter-
ligare ett nytt, toppmodernt äldreboende 
i kommunen. Under de kommande åren 
planeras ytterligare nya äldreboenden 
ibland annat Lindsdal och på södra om-
rådet. Norrlidshemmet byggs just nu. Se-
dan tidigare har Jungmansgården byggts 
ut, Berga Backe, Varvet och Smedängen 
har öppnat under mandatperioden. Kal-
mar följer planen att kraftigt utöka anta-
let platser inom äldreomsorgen.

Kalmar har också tagit stora kliv framåt 
när det gäller förbättrad integration. In-
tegrationsrådet som består av företrädare 
för civilsamhället har stärkts i sitt arbete. 
Den helt avgörande nyckeln för både oss 
och landet är en snabbare integration. Vi 
vet att vi står inför mycket stora utma-
ningar gällande kompetensförsörjningen. 
Hittar vi rätt där vi tar tillvara varje en-
skild persons resurs och kompetens, ja då 
bidrar vi till individens, samhällets och 
kommunens utveckling.

Under 2016 tog vi beslut om ett nytt 
kulturkvarter med kulturcentrum vid 
Tullslätten och en om- och tillbyggnad 
av Byteaterns lokaler. Vi beslutade också 

om plats för en ny simhall. Kalmarsund 
Pride med cirka 7 000 deltagare blev en 
kraftfull manifestation för ett öppet och 
välkomnande Kalmar. Kalmar var en de 
fem högst nominerade till Svenska Jäm-
ställdhetspriset.   

Under 2015 rankades Kalmar som Sve-
riges främsta sommarstad. Att nå den 
främsta placeringen kräver mycket arbe-
te.  Därför var det väldigt glädjande när 
Kalmar återigen rankades som Årets 
sommarstad. Den utveckling Kalmar ge-
nomgått som turist- och evenemangsstad 
har varit fullständigt otrolig. För femte 
gången genomfördes Kalmar Ironman 
med publikrekord. Sveriges skådespelar-
elit fortsatte genomföra sina framgångs-
rika föreställningar i Krusenstiernska. 
Kalmar stod som arrangör av beach-SM 
i fotboll. Andra årliga evenemang som 
Musik på Larmtorget, Kalmar Stadsfest 
och stadsvandringar får numera räknas 
som institutioner i evenemangsstaden 
Kalmar.

Med facit i hand kan vi konstatera att 
vi får goda betyg för den kommunala 
verksamheten. Det är också roligt att 
Kalmarborna gärna vill rekommendera 
sina vänner och bekanta att flytta till 
Kalmar. Men många utmaningar återstår 
för att minska arbetslösheten, förbättra 
välfärden och tillsammans göra Kalmar 
en ännu bättre plats att leva på. Arbetet 
fortsätter!

Slutligen vill vi ge en mycket stor eloge 
och ett väldigt stort TACK till alla an-
ställda i Kalmar kommun för ett engage-
rat och väl genomfört arbete under 2016!
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Vår omvärld

Kalmar kommuns verksamhet påverkas 
ständigt av förändringar i omvärlden. 
Det internationella ekonomiska läget, 
näringslivets och arbetsmarknadens ut-
veckling, politiska beslut av riksdag och 
regering samt utvecklingen i regionen är 
exempel på förutsättningar som på olika 
sätt påverkar kommunens utveckling. I 
detta avsnitt beskrivs kort några av dessa 
förutsättningar. De grundas i de senaste 
bedömningarna som gjorts av Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL).

Samhällsekonomin

Tillväxt
Den svenska ekonomin är på väg att nå 
konjunkturell balans efter en åtta år lång 
lågkonjunktur. I en internationell jämfö-
relse står Sveriges ekonomi stark. BNP-
tillväxten väntas att mattas av under de 
kommande åren. 

Näringsliv och export
Svensk ekonomi är exportberoende och 
i flera av de större mottagarländerna är 
tillväxten och efterfrågan låg. Den svens-
ka kronan är fortsatt svag vilket bidrar till 
svensk industris konkurrenskraft. Den 
svenska ekonomin drivs i hög grad av 
den inhemska efterfrågan som utgörs av 
hushållens, företagens och den offentliga 
sektorns konsumtion och investeringar.

Befolkningsökningen, främst till följd av 
invandring, driver statlig och kommunal 
konsumtion och investeringar. Det ger 
även hög efterfrågan på bostäder varför 
byggsektorns investeringar är höga. Det 
historiskt sett låga ränteläget bidrar till 
denna utveckling. Hushållens konsum-
tion är fortsatt dämpad, vilket medför att 
sparandets andel av hushållens disponi-
bla inkomst är hög. Det kan vara ett ut-
tryck för en osäkerhet kring förväntning-
arna på den framtida utvecklingen.

Sysselsättning
Antalet sysselsatta på arbetsmarknaden 
och antalet arbetade timmar i samhället 
har inte ökat i samma utsträckning som 
den ekonomiska tillväxten. Trots en rela-
tivt hög arbetslöshet råder det brist inom 

vissa yrkesgrupper, inte minst inom of-
fentlig sektor. Ökningstakten för antalet 
arbetade timmar i samhället väntas bli 
lägre de kommande åren vilket inte är 
gynnsamt för skatteunderlagets utveck-
ling. 

Kommunsektorns ekonomi

Resultatnivå
Det samlade preliminära resultatet för 
Sveriges kommuner 2016 var 21,5 mdkr. 
Då ingår tillfälliga statsbidrag för flyk-
tingsituationen med 7,9 mdkr och för 
ökat bostadsbyggande med 1,8 mdkr. 
Justerat för dessa poster uppgick resul-
tatet till cirka 2,3 procent av intäkterna 
från skatter och generella statsbidrag. 
Det är strax över tumregeln för god eko-
nomisk hushållning som säger att resul-
tatet bör uppgå till minst 2 procent. De 
närmaste åren väntas dock resultatnivån i 
kommunsektorn sjunka drastiskt. Orsa-
kerna är främst ökat demografiskt tryck, 
ökade pensionskostnader samt lägre skat-
teunderlagsutveckling. 

Kostnadsutveckling
Sedan millennieskiftet har de demogra-
fiska förändringarna inneburit årliga 
ökningar av resursbehoven med cirka 
0,6 procent. Dels ökar den totala befolk-
ningen, och dels ökar andelarna i de ål-
dersgrupper (barn, elever och äldre) som 
i större utsträckning än genomsnittet har 

behov av kommunala verksamheter. De 
närmaste tio åren beräknas ökningen 
vara i genomsnitt 1,5 procent årligen, 
vilket är en kraftig ökning. 2017 innebär 
också ett skifte, då den årliga tillväxten 
av skatteunderlaget väntas bli lägre än 
den årliga kostnadsökningen till följd av 
demografiska förändringar. Tidigare har 
skatteunderlagets ökning kunnat finan-
siera volymökningarna i verksamheterna 
men de kommande åren kommer detta 
inte längre att räcka. 

Statsbidrag
De riktade statsbidragen har fortsatt att 
öka i omfattning. De avser främst barn-
omsorg, skola och äldreomsorg. Resur-
serna är välbehövliga, men samtidigt 
ger riktade statsbidrag sämre planerings-
förutsättningar och minskat inflytande 
för kommunerna jämfört med generella 
statsbidrag. Även de generella statsbidra-
gen behöver värdesäkras för att kompen-
sera för kostnadsutvecklingen och det 
ökade demografiska trycket på de kom-
munala verksamheterna.

Investeringar
Behovet av kommunala investeringar 
kommer fortsatt att vara stort framö-
ver. Kommunkoncernernas samlade år-
liga investeringar har ökat från 72 mdkr 
2007 till 105 mdkr 2015 i löpande priser. 
Verksamhetslokaler, infrastruktur och 
bostäder behöver byggas ut och gamla 

Årlig procentuell förändring,  

valda nyckeltal från SKL ekonomirapporten

oktober 2016 och SKL cirkulär 16:65

2016 2017 2018 2019

Skatteunderlagsprognos augusti 4,8 4,4 3,6 3,5

Befolkningsökning i riket 1,3 1,2 1,1 1,1

Prisindex kommunal verksamhet (PKV) 3,0 2,7 2,9 3,2

Bruttonationalprodukt (BNP) 3,2 2,8 1,9 1,6

Arbetade timmar i samhället 1,8 1,3 0,3 0,0

Timlöneökning i samhället 2,3 3,0 3,1 3,4

Konsumentprisindex (KPI) 1,0 1,9 3,0 2,6

Realt skatteunderlag 2,2 1,8 0,8 0,5

Arbetslöshet, relativ 6,9 6,3 6,6 6,7

Reporänta vid årets slut -0,5 -0,5 -0,5 0,0
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anläggningar från 1960- och 70-talen har 
tjänats ut och behöver ersättas. 

Många kommuner ökar sin låneskuld för 
att finansiera de stora investeringarna. 
Kommunsektorns samlade låneskuld 
uppgick 2015/2016 till 502 mdkr och 
förväntas öka ytterligare. Framförallt är 
det i kommungruppen ”större städer”, 
dit Kalmar räknas, som har stora inves-
teringsbehov till följd av en ökande be-
folkning. 
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Demografi

Rekordstor folkökning
I slutet av 2016 bodde det 66 571 per-
soner i Kalmar kommun (33 003 män 
och 33 568 kvinnor). Det är en ökning 
med 867 personer eller 1,3 procent sedan 
2015. I andel folkmängd slår endast folk-
ökningarna 1970 och 2015 årets folkök-
ning sett från 1969 och framåt.

Folkmängden i Kalmar kommun ökar 
både för att det föds fler barn än det dör 
(+177) och, vilket är den främsta förkla-
ringen, att fler flyttar till än ifrån kom-
munen (+693). Flyttningsöverskottet 
stod för 80 procent av folkökningen och 
att fler föddes än dog stod för 20 procent 
av folkökningen.

Stort flyttöverskott
En förklaring till den stora folkökningen 
är ett stort flyttöverskott (fler inflyttade 
än utflyttade) mot övriga kommuner i 
länet samt utlandet. För tredje året i rad 
har vi fler inflyttade än utflyttade från 
samtliga kommuner i länet. Störst flyttö-
verskott hade vi mot Mörbylånga 2016 
(97 personer) vilket är ovanligt högt. 428 
fler flyttade till kommunen från övriga 
kommuner i länet än tvärtom. Liksom ti-
digare år är det flyttningarna mot Kalmar 
län som genererar det största överskottet 
i länen i Sverige. Efter Kalmar län var det 
Blekinge (+44) och Gotland (+15) som 
stod för de största flyttöverskotten 2016. 
Liksom tidigare år har vi störst flyttun-
derskott (fler utflyttade än inflyttade) 
mot storstadslänen Stockholm, Skåne 
och Västra Götaland samt i år även mot 
Jönköping.

Invandring
Invandringen till kommunen är den näst 
högsta någonsin sett från 1969 och fram-
åt (endast 2015 var invandringen högre). 
Totalt invandrade 667 personer (352 
män och 315 kvinnor). Personer födda 
i Syrien var den enskilt största invand-
ringsgruppen. 244 personer eller drygt 
var tredje invandrare var Syrienfödd. Den 
näst största gruppen är återinvandrande 

svenskar. Utvandringen har liksom in-
vandringen ökat över tid men i långsam-
mare takt. Invandringsöverskottet är det 
näst högsta någonsin.

Många födda
År 2016 föddes 781 barn vilket är något 
färre än föregående år men ändå det näst 
högsta antalet sedan 1993. 604 personer 
dog under 2016 vilket är något färre än 
året innan. Antalet döda har legat mer 
konstant än antalet födda.

Folkökningen i Sverige slog rekord 2016, 
ökningen var på över 140 000 personer 
eller 1,46 procent. En rekordhög invand-
ring var en viktig orsak till den stora folk-
ökningen. Folkmängden ökade i samtliga 
län och i 271 av Sveriges 290 kommu-
ner. Invandringsöverskottet var en viktig 
anledning till att så många kommuner 
ökade sin folkmängd.

Demografiska förändringar
De närmaste åren finns det områden där 
de demografiska förändringarna får tyd-
ligt genomslag i Kalmar kommun enligt 
kommunens befolkningsprognos. Beho-
vet av fler platser inom barnomsorgen 
fortsätter i samma takt de närmaste åren. 
Efter 2020 planar dock ökningen ut. Un-
der en tioårsperiod förutspås att antalet 
grundskoleelever ökar med 1 850 perso-
ner eller 26 procent. De närmsta åren är 
det de antalet yngre eleverna som ökar 
snabbast medan antalet äldre grundsko-
leelever ökar snabbare efter 2020. Un-
derlaget för gymnasieskolan har minskat 
i flera år men från och med 2017 ökar 
antalet igen. 2025 beräknas de vara 680 
eller 25 procent fler än 2015.  De unga 
vuxna 19-24 år fortsätter att minska i an-
tal fram till början på 2020-talet då ut-
vecklingen sakta vänder uppåt. De äldre 
pensionärerna 80+ ökar i antal men det 
är inte förrän efter 2020 som den verkliga 
ökningen kommer.

Näringsliv

Arbetsställen 
I december 2015 fanns det totalt cirka 6 
943 arbetsställen – både huvudkon¬tor 

och filialer inräknat – i Kalmar kommun 
(enligt UC Selekt) i jämförelse med cirka 
6 818 vid samma period förra året. 45,5 
procent av huvudkontoren var registre-
rade som aktiebolag medan 40 procent 
var registrerade som enskild närings-
verksamhet. Jämfört med riket är ande-
len aktiebolag i kommunen 2,5 procent 
högre medan kommunens andel enskilda 
näringsidkare är 4 procent lägre än riks-
snittet. 

Enligt UC Selekt startades 401 nya 
fö¬retag under 2015, eller egentligen nya 
arbetsställen (arbetsställen med juridisk 
form aktiebolag, enskild näringsverk-
samhet, handels- och kommanditbolag), 
i jämförelse med 394 nya arbetsställen 
året innan. Cirka 38 procent av de ny-
startade företagen är tjänsteföretag, vilket 
är en minskning med ungefär 2 procent 
jämfört med året innan. Handel och 
restaurang står för cirka 24 procent av 
andelen nystartade företag (18 procent 
2015) och bygg och transport står för 
cirka 11 procent (12 procent 2015). Kal-
mar kommun följer rikets kurva relativt 
väl vad gäller nystartade företag utom 
inom sektorn tjänsteföretag där Kalmar 
kommun understiger rikssnittet med 5,5 
procent samt handel och restaurang (+7,4 
procent). 

Cirka 31 procent av de nya arbetsställena 
som tillkom under 2015 har en kvinn-
lig VD, kontaktperson eller innehavare, 
vilket är en minskning med 2 procent i 
jämförelse med 2015. Det är 2 procent 
lägre än rikssnittet. Bortsett från de ny-
startade företagen har Kalmar kommun 
cirka 24 procent kvinnligt drivna företag. 
Det är cirka 3 procent lägre jämfört med 
riket. Jämfört med 2015 är det un¬gefär 
samma nivåer. 

Enligt UC ökade antalet konkurser i 
kommunen med 22 procent under 2016 
i jämförelse med förra året. Notera att 
kommuntillhörigheten styrs av företa-
gens sätesplacering vid konkurstillfället. 
Antalet konkurser minskar i Sverige som 
helhet, cirka 6 procent under 2016. 
Trots ökningen av konkurser är netto-

Det här är Kalmar
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tillväxten 2 procent i Kalmar kommun 
under 2016 (3,8 procent 2015). Det 
motsvarar en nettoökning av 122 an¬tal 
företag.

Arbetstillfällen
I Kalmar kommun fanns runt 34 400 
arbetstillfällen år 2015 (50,1 procent 
kvinnor och 49,9 procent män). I hela 
riket finns drygt 4,7 miljoner. Antalet ar-
betstillfällen i kommunen har ökat under 
hela perioden 2011-2015, mer för män 
än för kvinnor. Mellan 2014 och 2015 
som är det senaste redovisningstillfället 
ökade antalet arbetstillfällen med 660 
personer eller 2 procent. Motsvarande 
ökning i riket är 1,7 procent.

Kalmars största näringsgren är och har 
länge varit vård och omsorg som svarar 
för vart femte arbetstillfälle. Handel, fö-
retagstjänster och utbildning sysselsät-
ter drygt 4 000 personer vardera. Sedan 
2011 har flertalet näringsgrenar ökat sin 
sysselsättning. I antal är det företagstjäns-
ter som ökat mest medan kulturella och 
personliga tjänster  ökat mest procentuellt 
sett. Stor arbetsställen i Kalmar kommun 
inom detta område är Kalmar läns muse-
um, Kalmar FF, Samhall AB samt Kalmar 
pastorat. Informations- och kommunika-
tionsteknik, där de största arbetsställena 
i Kalmar kommun är Tieto Sweden AB, 
Telia Sonera AB samt Gota Media AB,   
har däremot minskad sysselsättningsgrad. 
Mellan 2014 och 2015 är det handel, 
bygg samt hotell och restaurang som ökat 
mest, cirka 100 personer var. 

Kalmarbor med arbete
Antalet boende i Kalmar kommun som 
har ett arbete har ökat varje år sedan 2011 
från ungefär 30 600 till 32 200 år 2015. 
Till skillnad från arbetstillfällena är det 
fler manliga kalmarbor än kvinnliga kal-
marbor som arbetar; 16 500 män och 15 
700 kvinnor. Mellan 2014 och 2015 har 
antalet förvärvsarbetande ökat med 770 
personer eller 2,4 procent. Motsvarande 
ökning i riket är 1,7 procent. 

Förvärvsfrekvens
Förvärvsfrekvensen, antal förvärvsarbe-
tande i förhållande till befolkningen, var 
bland 20 till 64 åringar 79,2 procent för 
män och 78,0 procent för kvinnor. Jäm-
fört med föregående år är det en ökning 
med 0,9 procentenheter för män och en 
procentenhet för kvinnor. Ökningen är 
något högre än motsvarande ökning för 
riket. Förvärvsfrekvensen för män och 
kvinnor i Kalmar är högre än i riket.  

De högsta förvärvsfrekvenserna, på över 
80 procent, finns i åldrarna 30-59 år. 
Lägst andel som arbetar finns bland 
ungdomar samt äldre som nått pensions-
åldern. Det är framförallt i åldern 30-44 
år som männen arbetar lite mer än kvin-
norna. En stor skillnad finns även i åldern 
65 år och äldre. Kvinnorna har en något 
högre förvärvsfrekvens bland de allra 
yngsta 16-19 år samt bland åldersspannet 
25-29 år.

Siffror från 2014 visar att en större andel 
av befolkningen 20-64 år födda i Sverige 
arbetar jämfört med personer födda ut-
anför Sverige. Av de Sverigefödda kvin-
norna 20-64 år arbetar 80,6 procent 
jämfört 55,4 procent av de utrikes födda 
kvinnorna. En större andel av de utrikes 
födda männen arbetar jämfört med de 
utrikes födda kvinnorna (62,5 procent 
mot 55,4 procent).

Pendling
Det stora flertalet, 25 800 eller 75 pro-
cent, av alla som arbetar i kommunen 
bor också i kommunen. Men 8 600, eller 
var fjärde arbetstillfälle innehas av någon 
som pendlar in till kommunen för att 
arbeta. Hela 76 procent av inpendlarna 
kommer från någon av de fem närlig-
gande kommunerna Mörbylånga, Nybro, 
Borgholm, Torsås och Mönsterås. Störst 
är inpendlingen från Mörbylånga, drygt 
2 600 personer och Nybro (1 800 per-
soner). 

En femtedel av de boende i Kalmar kom-
mun med arbete, 6 450 personer, pendlar 
till arbete utanför kommunen. Vanligast 
är att pendla till Mörbylånga och Nybro, 

över 1 000 personer gör det. Utpendling-
en sker på längre geografiska avstånd än 
vad inpendlingen gör. 36 procent av all 
utpendlare pendlar utanför länet jämfört 
med 16 procent av alla inpendlare. 

Kvinnor pendlar i större utsträckning än 
män kortare sträckor. Ungefär lika stor 
andel av inpendlarna från andra kommu-
ner i länet är kvinnor som män. Av de 
som pendlar in från andra län är däremot 
58 procent män och 42 procent kvinnor. 
Av utpendlarna till övriga Kalmar län är 
55 procent män och 45 procent kvinnor. 
Utanför länet står männen för två tredje-
delar av utpendlingen och kvinnorna för 
en tredjedel.

Utpendlingen till Mörbylånga, Mönsterås 
och i viss mån Borgholm kommuner har 
ökat sen 2011 medan inpendlingen inte 
har ökat i samma omfattning. Däremot 
har inpendlingen från Nybro och Torsås 
ökat medan utpendlingen har minskat 
något. Det är fortfarande mer än dubbelt 
så många som pendlar från Mörbylånga 
kommun till Kalmar kommun än tvärt-
om. Utpendlingen mot Oskarshamn har 
ökat medan inpendlingen ligger kvar på 
ungefär samma nivå som 2011. Utanför 
länet är det pendlingen mot Växjö som 
sticker ut. Både in- och utpendlingen 
mot Växjö har ökat över tid. Utpendling-
en mot Skåne, främst Malmö, och Stock-
holms län har minskat något.
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Kommunfullmäktige

Revisionen

Kalmarsunds Gymnasieförbund  67,7 %

Kalmarsundsregionens Renhållare  61 %

Kalmar Kommunbolag AB

Kalmarhem AB
Kalmar Vatten AB
KIFAB AB
Kalmar Hamn AB
Kalmar Öland Airport AB
Destination Kalmar AB
Kalmar Science Park AB 93 %

Kalmar Energi Holding AB 50 %

Valnämnd

Kommunstyrelse

Kommunledningskontor

Servicenämnd

Samhällsbyggnadsnämnd

Omsorgsnämnd

Barn- och ungdomsnämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Socialnämnd

Södermöre kommundelsnämnd

Överförmyndarnämnd

Samhällsbyggnadskontor

Serviceförvaltning

Kultur- och fritidsförvaltning

Barn- och ungdomsförvaltning

Socialförvaltning

Södermöre kommundelsförvaltning

Kommunernas hjälpmedels-
nämnd i Kalmar län

Omsorgsförvaltning

Kommunens politiska organisation be-
står av kommunfullmäktige, kommun-
styrelse, tio nämnder samt en gemensam 
nämnd. Det finns också sju majoritets-
ägda bolag samt ett moderbolag som är 
specialiserade inom olika områden.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige, ”kommunens riks-
dag”, är det högsta beslutande organet i 
kommunen. De 61 politikerna i kom-
munfullmäktige utses direkt av kommun-
invånarna i allmänna val vart fjärde år. 
Fullmäktige fattar beslut i principiella frå-
gor och ärenden av större vikt. Fullmäktige 
bestämmer också vilka nämnder som ska 
finnas, vad nämnderna ska göra samt utser 
ledamöter och ersättare till nämnderna.
Kommunfullmäktige sammanträder i regel 
sista måndagen i varje månad utom juli och 

augusti. Sammanträdena är offentliga och 
alla är välkomna att lyssna på beslut och de-
batt. Vid ett par tillfällen per år hålls infor-
mation om Kalmar kommuns verksamhet.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är ”kommunens regering” 
och består av 15 politiskt tillsatta ledamöter, 
som bereder ärenden till fullmäktige, verkstäl-
ler fullmäktiges beslut, samordnar de kom-
munala nämndernas verksamhet samt svarar 
för kommunens ekonomi. Inom kommun-
styrelsen finnas ett arbetsutskott, ett planut-
skott och ett personalutskott. Arbetsutskottet 
bereder ärenden som rör ekonomisk plane-
ring och organisationsutveckling. Planutskot-
tet beslutar om prioritering av planarbete och 
är kommunstyrelsens beredande organ för 
översiktsplan, miljö- och naturresursplanering 
samt- mark- och exploateringsfrågor. Perso-

nalutskottet tar tillvara kommunens intressen 
i löne- och avtalsfrågor.

Mandatfördelning 2014–2018

Socialdemokraterna  28
Centerpartiet  5
Vänsterpartiet  3
Moderata samlingspartiet  9
Liberalerna  4
Miljöpartiet  4
Kristdemokraterna  2
Sverigedemokraterna  6

Politik och påverkan
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Hel- och deltidsengagerade 
politiker

Johan Persson (S)
Kommunstyrelsens ordförande och leda-
mot i kommunstyrelsens arbetsutskott och 
i Kalmar Kommunbolag AB.

Ansvarar för att följa den ekonomiska 
utvecklingen, näringslivs‐ och sysselsätt-
ningsfrågor, internationella frågor, kustmil-
jöfrågor, samhällsbyggnadsnämnden, om-
sorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden 
samt Styrelsen för vuxenutbildning.

Dzenita Abaza (S)
Kommunalråd och ledamot i kommun-
styrelsen, kommunstyrelsens arbetsut-
skott, Kalmar Kommunbolag AB och 
kommunstyrelsens personalutskott samt 
ordförande i Kalmarsunds gymnasieför-
bund.

Ansvarar för att följa socialnämnden, 
överförmyndarnämnden, barn- och 
ungdomsnämnden, Södermöre kom-
mundelsnämnd, servicenämnden, arbets-
marknadsfrågor, demokratifrågor, folkhäl-
sofrågor och integrationsfrågor.

Christina Fosnes (M)
Oppositionsråd och förste vice ordförande 
i kommunstyrelsen och vice ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt vice 
ordförande i Kalmar Kommunbolag AB. 

Följer utvecklingen inom ekonomi, sam-
hällsutveckling, sociala frågor, internatio-
nella frågor, regionfrågor samt demokra-
tifrågor.

Carl-Henrik Sölvinger (L)
Oppositionsråd och ledamot i kommun-
styrelsen, kommunstyrelsens arbetsut-
skott, Kalmar Kommunbolag AB samt 
vice ordförande i kommunstyrelsens per-
sonalutskott. 

Följer utvecklingen inom demokrati, 
sociala frågor, barn och ungdomar, ut-
bildning, näringsliv, miljö, landsbygds-
utveckling samt övergripande fysisk pla-
nering.

Anders Andersson (C)
Kommunalråd och ledamot i kommun-
styrelsen, ordförande i kommunstyrel-
sens arbetsutskott samt i Kalmar Kom-
munbolag AB.

Ansvarar för att följa Kalmar Kommun-
bolag AB med dess dotterbolag, Kalmar-
sunds gymnasieförbund, landsbygdsut-
veckling, övergripande fysisk planering 
samt miljö och hållbar utveckling.

Bertil Dahl (V)
Kommunalråd och kommunstyrelsens 
andre vice ordförande, ordförande i kom-
munstyrelsens personalutskott samt leda-
mot i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ansvarar för att följa personalfrågor, jäm-
ställdhetsfrågor, demokratifrågor, folkhäl-
sofrågor, integrationsfrågor samt miljö 
och hållbar utveckling.
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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 tillgångar-
nas värde över tid.

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

Kommentar
En viktig förutsättning för god ekono-
misk hushållning är att det finns balans 
mellan löpande intäkter och löpande 
kostnader. Balanskravet innebär att in-
täkterna ska överstiga kostnaderna. Om 
förbrukningen ett år överstiger intäk-
terna innebär det att kommande år, el-
ler kommande generationer, måste betala 
för denna överkonsumtion. En ekonomi 

i balans samt en väl fungerande uppfölj-
ning och utvärdering av ekonomi och 
verksamhet är nödvändiga förutsättning-
ar för att kommunen ska kunna leva upp 
till kravet på god ekonomisk hushållning.
Kravet på god ekonomisk hushållning är 
överordnat balanskravet. Detta innebär 
att det inte är tillräckligt att i resultatet 
uppnå balanskravet, utan för att kravet 
på en god ekonomisk hushållning ska 
vara uppfyllt bör resultatet ligga på en 
nivå som reellt sett stärker ekonomin på 
kort och lång sikt. Begreppet god ekono-
misk hushållning har två perspektiv; ett 
finansiellt perspektiv och ett verksam-
hetsperspektiv.

Det finansiella perspektivet

Det finansiella perspektivet innebär 
bland annat att varje generation själv ska 
bära kostnaderna för den service som den 
konsumerar, det vill säga att ingen gene-

ration ska behöva betala för det som en 
tidigare generation har förbrukat. Kom-
munen måste ange en ambitionsnivå för 
den egna finansiella utvecklingen och 
ställningen i form av finansiella mål. För 
det finansiella perspektivet har kommun-
fullmäktige i budget 2016 satt två mål, 
dels om nettokostnadsandelen och dels 
om självfinansiering av investeringar. 
Målen uttrycks som genomsnitt över 
en rullande femårsperiod för att dämpa 
effekten av snabba uppgångar och ned-
gångar för ett enskilt år.

En tumregel i kommunsektorn är att re-
sultatet bör uppgå till minst två procent 
av de samlade intäkterna från skatt, ge-
nerella statsbidrag och kommunal utjäm-
ning för att god ekonomisk hushållning 
ska anses uppnådd. Med tanke på de ut-
maningar som sektorn nu möter i form 
av ökade volymer och kostnader samt 
att de generella statsbidragen inte räk-
nas upp i samma takt som tidigare görs 
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bedömningen att sektorn inte kommer 
att klara denna resultatnivå de närmaste 
åren. Kalmar är en bland andra kommu-
ner som följdriktigt justerat ned målsätt-
ningen till en procent.

Samma förhållande gäller kring målet om 
självfinansiering. Det långsiktiga målet 
är att investeringar fullt ut ska finansieras 
med egna medel. I det korta perspektivet 
är dock behovet av investeringar så stort, 
både till följd av ökad befolkning och av 
behovet att ersätta äldre anläggningar att 
det kan motivera en lägre självfinansie-
ringsgrad. Det nu gällande målet för Kal-
mar kommun är en självfinansiering om 
minst 50 procent.

Verksamhetsperspektivet

Verksamhetsperspektivet tar sikte på att 
kommunen ska bedriva sin verksamhet 
på ett kostnadseffektivt och ändamålsen-
ligt sätt för att kunna skapa förutsättning-
ar för en god ekonomisk hushållning. 
För att säkerställa detta krävs ett klart 
samband mellan resurser, prestationer, 
resultat och effekter. För verksamhets-
perspektivet har kommunfullmäktige i 
budget 2016 satt ett mål om att verksam-
heten ska bedrivas ändamålsenligt och 

kostnadseffektivt. Ett arbete pågår, såväl 
centralt som ute i verksamheterna, kring 
att utveckla metoder för att kunna påvisa 
ändamålsenlighet och kostnadseffektivi-
tet bland annat med stöd av indikatorer 
(nyckeltal).

Kommunfullmäktige fastställde i bud-
geten för 2016-2017 års övergripande 
mål för kommunkoncernen. Utgångs-
punkten är vision Kalmar 2020. Målen 
inordnas under de fem fokusområdena; 
”Ordning och reda i ekonomin”, ”Ett 
grönare Kalmar”, ”Ett växande attraktivt 
Kalmar”, ”Hög kvalitet i välfärden” samt 
”Verksamhet och medarbetare”. Full-
mäktigemålen pekar ut en färdriktning 
och en ambition inom de valda områ-
dena. Nämnder och styrelser har sedan 
brutit ned dem till nämndsmål och ak-
tiviteter för den egna verksamheten. Av 
de 17 målen som sattes 2016 bedöms 15 
mål vara uppnådda eller på rätt väg med 
en positiv utveckling, vilket motsvarar 88 
procent måluppfyllelse.

Förvaltningar och bolag har för 2016 till-
delats 37 uppdrag av kommunfullmäk-
tige. Av dessa är 26 uppdrag genomförda, 
10 uppdrag är pågående och ett uppdrag 
är inte påbörjat.
En annan viktig faktor är god prognos-

säkerhet och budgetföljsamhet. Det kan 
anses vara ett mått på organisationens 
förmåga att anpassa verksamheten efter 
ledningens beslut, givna ramar och änd-
rade förutsättningar.

Samlad bedömning över god 
ekonomisk hushållning 

De två målen under det finansiella per-
spektivet uppnås. Målet under verksam-
hetsperspektivet bedöms vara på rätt väg. 
Trenden är positiv, då den negativa refe-
renskostnadsavvikelsen är minskande. På 
tre år har kostnadsutfallet minskat med 
105 mnkr, från 154 mnkr (8,0 procent) 
till 49 mnkr (2,5 procent), över refe-
renskostnaden. Även placeringen inom 
flera av mätetalen i Kommunens Kvali-
tet i Korthet (KKiK) är stigande liksom 
att ”Jämföraren” indikerar en god eller 
förväntad verkningsgrad i flertalet verk-
samheter. Av de övergripande fullmäk-
tigemålen inom de fem fokusområdena 
bedöms en hög andel (88 procent) att 
vara uppnådda eller på rätt väg vilket 
stärker bilden av en ändamålsenlig verk-
samhet. Nämnderna uppvisar en god 
budgetföljsamhet. Den samlade bedöm-
ningen är att Kalmar kommun har en 
god ekonomisk hushållning.

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

Kommentar
Nettokostnadsandelen för det enskilda året 2016 hamnar på 95,3 procent. Över den 
rullande femårsperioden 2016-2012 blir värdet 97,5 procent, en förbättring med 1,5 
procentenheter jämfört med femårsperioden 2015-2011 (99,0 procent).

Fullmäktigemål - Nettokostna-
derna

Investeringarna ska självfinansieras till minst 50 procent över en rullande fem-
årsperiod.

Kommentar
Självfinansieringsgraden för det enskilda året 2016 hamnar på 113,6 procent. Över 
den rullande femårsperioden 2016-2012 blir värdet 90,5 procent, en förbättring med 
31 procentenheter jämfört med femårsperioden 2015-2011 (59,5 procent).

Fullmäktigemål - Investeringarna

Målet är upppnått Målet är ännu inte uppnått. 
Trenden är positiv, utveckling-
en går i rätt riktning.

Målet är inte uppnått. Trenden 
är inte positiv, utvecklingen är 
oförändrad eller går i fel riktning.

Måluppfyllelsen bedöms med följande 
utfall:
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Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnads-
effektivt sätt.

Kommentar
Nämnderna arbetar med att formulera egna mål och indikatorer som ska ge förutsätt-
ningar att uttala måluppfyllelse. På kommunövergripande nivå används tre mätningar.

• KKiK för 2016.
• Jämförelse mellan verksamheternas referenskostnad (tidigare standardkostnad) och  
 verklig kostnad för 2015.
• Rådets för främjande av Kommunala Analyser (RKA) presentation "Jämföraren" i 
kommun- och landstingsdatabasen (Kolada).

Syftet med KKiK är att bidra med en bild av en kommuns ändamålsenlighet och 
kostnadseffektivitet. Metoden är att jämföra deltagande kommuners värden och rang-
ordna resultaten. I mätningen 2016 deltog 250 kommuner. Mätningen omfattar to-
talt 41 nyckeltal som redovisas under perspektiven tillgänglighet, trygghet, delaktig-
het, effektivitet och samhällsutvecklare. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner 
efter sina resultat; grön om man tillhör de bästa 25 procenten, gul om man tillhör de 
mittersta 50 procenten och röd om man tillhör de sämsta 25 procenten.

För Kalmar kommun är utfallet i mätningen 2016 den att 49 procent (43 procent 
2015) av nyckeltalen är gröna, 49 procent (47 procent) är gula och endast 2 procent 
(10 procent) är röda. Starkaste perspektiven är delaktighet och tillgänglighet och de 
svagaste perspektiven är effektivitet och trygghet.

Referenskostnad för olika verksamheter används i kostnadsutjämningen och är den 
beräknade kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en 
genomsnittlig nivå i fråga om ambitioner och effektivitet och med hänsyn tagen till 
kommunens struktur (demografi, med mera). Kalmar kommun redovisar 2015 en hö-
gre kostnad jämfört med referenskostnaden med 2,5 procent (5,9 procent 2014) eller 
49 mnkr (122 mnkr). På tre år har kostnadsutfallet minskat med 105 mnkr, från 154 
mnkr (8,0 procent) till 49 mnkr (2,5 procent), över referenskostnad. Under samma 
tidsperiod har genomsnittsavvikelsen för jämförelse kommunerna KKVH (Karlskro-
na, Kristianstad, Växjö, Halmstad) ökat från 0,5 procent till 1,1 procent.

Jämförarens ansats är att ge en bild av förhållandet mellan insatta resurser (kostnader) 
och kvaliteten (objektiv och subjektiv) i verksamheternas utförande, benämnt verk-
ningsgraden. Utgångspunkten är att jämföra Kalmars resultat med andra kommuners 
avseende kostnader och kvalitet. Jämföraren indikerar en god verkningsgrad inom 
grundskola och gymnasieskola, en förväntad verkningsgrad (givet insatta resurser) i 
kultur- och fritidsverksamheten, en splittrad bild inom individ- och familjeomsorgen 
samt en något lägre verkningsgrad inom äldreomsorgen.

Med hänvisning till avvikelsen mot referenskostnaden och resultatet i KKiK och ”Jäm-
föraren” är bedömningen att verksamheterna rör sig mot en högre grad av ändmåls-
enlighet och kostnadseffektivitet. För att målet i sin helhet ska anses vara uppfyllt bör 
resultaten i KKiK och Jämföraren vara högre med hänvisning till den högre kostnads-
nivån. Trenden är dock positiv främst med tanke på den årligen minskande avvikelsen 
mot referenskostnaden.

Fullmäktigemål - Ändamålsenlig 
och kostnadseffektiv verksamhet
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Uppdrag - Ny vision 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 2016. Visionen har presenterats för all personal under december månad och för 
samtliga chefer vid ledningsdagen i oktober.

Genomförd

Uppdrag - Hyresupphandling 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 kommun växer rejält.

Kommentar
Uppdraget är genomfört och kommer att redovisas för kommunstyrelsens arbetsut-
skott under januari 2017 och går därefter vidare till kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige.

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar och arbeta för sam-
verkan 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 vissa områden så som personalcheferna där gemensam workshop i hälso-
främjande arbete genomförts tillsammans med Landstinget i Kalmar län. Arkivcen-
trum är en annan samverkan som sker mellan Kalmar, Mörbylånga och Torsås kom-
muner, Länsstyrelsen Kalmar län samt Folkrörelsearkivet. Sju kommuner har under 
året gått ihop för att arbeta med e-tjänster där Kalmar är värdkommun.

Uppdrag - Samverkan

Genomförd
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Finansiell analys
Modell

För att kartlägga och analysera resultat, 
utveckling och ställning för Kalmar kom-
mun används en finansiell analysmodell 
som utvecklats av ”Kommunforskning i 
Västsverige”. 

Modellen utgår från fyra viktiga finan-
siella aspekter. Dessa är det finansiella 
resultatet, kapacitetsutvecklingen, risk-
förhållanden samt kontrollen över den 
finansiella utvecklingen. Målsättningen 
är att utifrån dessa perspektiv identifiera 
finansiella möjligheter och problem för 
Kalmar, och därigenom kunna klargöra 
om kommunen har en god ekonomisk 
hushållning som föreskrivs i kommunal-
lagen. 

Resultat och kapacitet

Årets resultat
Årets resultat för kommunen 2016 upp-
går till 166,7 mnkr, en förbättring jäm-
fört med genomsnittet för åren 2011-
2015 med 134,5 mnkr. Årets resultat, 
exklusive jämförelsestörande poster, upp-
går likaså till 166,7 mnkr, en förbättring 
jämfört med genomsnittet för åren 2011-
2015 med 176,4 mnkr. 

Relateras årets resultat för 2016 till skat-
teintäkter, utjämning och generella stats-
bidrag redovisar kommunen ett resultat 
på 4,7 procent, en förbättring jämfört 
med genomsnittet för åren 2011-2015 
med 3,7 procentenheter.

Exkluderas jämförelsestörande poster 
uppgår årets resultat för 2016 till 4,7 pro-
cent av skatteintäkter, utjämning och ge-
nerella statsbidrag, en förbättring jämfört 
med genomsnittet för åren 2011-2015 
med 5 procentenheter.

Årets resultat avviker mot budget med 
154,0 mnkr. Verksamhetens nettokost-
nader, exklusive exploateringsverksam-
heten, avviker med 72,4 mnkr (2,1 
procent). Exploateringsverksamheten 
redovisar en avvikelse med 32,5 mnkr. 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunal utjämning avviker med 34, 9 

mnkr, främst med anledning av erhållen 
byggbonus (24,0 mnkr) och återstående 
del av det tillfälliga stödet för att hantera 
den rådande flyktingsituationen (12,2 
mnkr).

Finansnettot avviker med 14,2 mnkr där 
främsta orsaken är väsentligt lägre ränte-
nivå men också tidsförskjutning i nyteck-
nande av lån. I avsnittet ”Utfall och av-
vikelse kommunen” på sidan 89 lämnas 
mer detaljerade kommentarer till resul-
taträkningens avvikelser.

Årets resultat för koncernen 2016 uppgår 
till 272,1 mnkr, en förbättring jämfört 
med genomsnittet för åren 2011-2015 
med 138,5 mnkr.

Nettokostnadsandel (olika kostna-
ders andel av skatteintäkter och 
kommunal utjämning)
En grundläggande förutsättning för att 
uppnå och vidmakthålla en god ekono-
misk hushållning är att balansen mellan 
löpande intäkter och kostnader är god. 
Ett djuplodande mått på denna balans är 
nettokostnadsandelen, som innebär att 

samtliga löpande kostnader relateras till 
skatteintäkter, utjämning och generella 
statsbidrag. Redovisas en nettokostnads-
andel under 100 procent har kommunen 
en positiv balans mellan löpande kost-
nader och intäkter. En tumregel i kom-
munsektorn är att nettokostnadsandelen 
inte bör överstiga 98 procent för att god 
ekonomisk hushållning ska anses vara 
uppnådd. Sett över en längre tidsperiod 
bedöms denna nivå samtidigt ge förut-
sättningar att finansiera ny- och reinves-
teringar med egna medel.

Nettokostnadsandelen för 2016 uppgår 
till 95,3 procent, en förbättring jämfört 
med genomsnittet för åren 2011-2015 
med 3,7 procentenheter.

När andelarna analyseras framgår det att 
andelen verksamhetens nettokostnader 
uppgår till 90,5 procent, en förbättring 
jämfört med genomsnittet för åren 2011-
2015 med 5,5 procentenheter.

Andelen jämförelsestörande poster upp-
går till 0,0 procent, en försämring jäm-
fört med genomsnittet för åren 2011-

Årets resultat (Mnkr) 

2016 2015 2014 2013 2012

Årets resultat 166,7 62,5 2,5 57,3 125,8

Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster 166,7 38,9 -37,5 -18,5 -55,8

Årets resultat/skatteintäkter, utjämning och 
generella statsbidrag (%)

                    

4,7 1,9 0,1 1,8 4,2

Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster/ 
skatteintäkter, utjämning och generella 
statsbidrag (%)

                    

4,7 1,2 -1,2 -0,6 -1,9

Koncernen 272,1 198,3 110,1 91,5 313,3

Nettokostnadsandel (%)

2016 2015 2014 2013 2012

Verksamhetens nettokostnader 90,5 94,2 96,7 96,9 97,2

Jämförelsestörande poster 0,0 -0,7 -1,3 -2,9 -6,0

Avskrivningar 5,2 4,9 4,7 4,3 4,3

Finansnetto -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,3

Nettokostnadsandel 95,3 98,1 99,9 98,2 95,8

Rullande fem år 97,5 99,0 98,2 98,4 97,8
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2015 med 1,4 procentenheter.
 
Andelen avskrivningar uppgår till 5,2 
procent, en försämring jämfört med ge-
nomsnittet för åren 2011-2015 med 0,8 
procentenheter.

Slutligen andelen finansnetto som upp-
går till -0,4 procent, en förbättring jäm-
fört med genomsnittet för åren 2011-
2015 med 0,4 procentenheter.

Investeringsvolym och självfinan-
sieringsgrad
Kommunens samlade investeringsvolym, 
brutto, under 2016 uppgick till 448,6 
mnkr, vilket är 117,5 mnkr högre än ge-
nomsnittet för åren 2011-2015.
 
Koncernens samlade investeringsvolym, 
brutto, under 2016 uppgick till 798,8 
mnkr, vilket är 287,7 mnkr högre än ge-
nomsnittet för åren 2011-2015. 

Självfinansieringsgraden hämtas från fi-
nansieringsanalysen (kassaflödet från den 
löpande verksamheten/kassaflödet från 
investeringsverksamheten). Blir talet 100 
procent eller mer innebär det att kom-
munen har självfinansierat samtliga in-
vesteringar och därmed inte behövt låna 
till investeringarna och samtidigt stärkt 
det långsiktiga finansiella handlingsut-
rymmet. 

Självfinansieringsgraden för 2016 upp-
går till 113,6 procent, en förbättring 
jämfört med perioden 2011-2015 med 
54,1 procentenheter. 

Risk – kontroll

Ränterisk
Enligt finanspolicy ska det vid upplåning 
och omsättning av lån väljas sådana for-
mer att krav på låg risk tillgodoses och 
att lägsta möjliga finansieringskostnad 
erhålls. För att begränsa finansieringsris-
ken, att inte kunna erhålla likvida medel, 
är strävan att den återstående genom-
snittliga löptiden minst ska vara 1,5 år. 
Valutarisk ska inte tas, sker upplåning i 
utländsk valuta ska denna risk försäkras 
bort. För att begränsa ränterisken, att 
förändring av det allmänna ränteläget 
påverkar räntekostnaden i negativ rikt-
ning, är strävan att den genomsnittliga 

räntebindningstiden ska vara minst 1 år 
och högst 3 år.

Kommunens samlade låneskuld till kre-
ditinstitut uppgår till 725 mnkr fram 
till och med 31 december 2016. Den 
genomsnittliga låneskulden under 2016 
uppgick till 874,9 mnkr med en snitträn-
ta om 0,57 procent. Skuldportföljens ge-
nomsnittliga kapitalbindning är på 3,36 
år och den genomsnittliga räntebind-
ningen är 0,31 år. Av portföljen har 27,6 
procent en kapitalbindning på 1 år eller 
kortare och 100 procent har en ränte-
bindning på 1 år eller kortare. 

Koncernbolagens samlade låneskuld till 
kreditinstitut uppgår till 2 438,0 mnkr 
per den 31 december 2016. Av portföljen 
har 35,0 procent en kapitalbindning på 1 
år eller kortare och 33,0 procent har en 
räntebindning på 1 år eller kortare. Den 
genomsnittliga räntan för 2016 uppgår 
till 2,05 procent.

Likviditet
Kassalikviditet är ett mått på den kort-
siktiga betalningsberedskapen. En oför-
ändrad eller ökande kassalikviditet i 
kombination med en oförändrad eller 

förbättrad soliditet är ett tecken på att 
det totala finansiella handlingsutrymmet 
har stärkts.

Kommunens kassalikviditet för 2016 
uppgår till 45,6 procent, en försäm-
ring jämfört med genomsnittet för åren 
2011 – 2015 med 25,4 procentenheter. 
Försämringen förklaras av det negativa 
kassaflödet till följd av att hög kassabe-
hållning använts för investeringsverk-
samheten. Likviditetsnivån bedöms inte 
utgöra någon väsentlig risk utifrån ett 
kort och medellångt finansiellt perspek-
tiv.  

Koncernens kassalikviditet för 2016 
uppgår till 55,6 procent, en försämring 
jämfört med genomsnittet för åren 2011 
– 2015 med 15,5 procentenheter.

Soliditet
Soliditeten är ett mått på det långsiktiga 
finansiella handlingsutrymmet. Det vi-
sar i vilken utsträckning tillgångar har 
finansierats med eget kapital respektive 
skulder. Ett viktigt kriterium för god 
ekonomisk hushållning är att soliditeten 
över en längre period inte försvagas utan 
behålls eller utvecklas i positiv riktning. 

Årets investeringar (Mnkr) 

2016 2015 2014 2013 2012

Kommunen brutto 448,6 362,5 281,5 365,1 296,5

Investeringsvolym/skatteintäkter, utjämning 
och generella statsbidrag (%)

12,6 10,9 8,8 11,6 9,9

Koncernen brutto 798,8 735,5 528,9 496,5 389,7

Självfinansieringsgrad (%) 

2016 2015 2014 2013 2012

Självfinansieringsgrad 113,6 59,4 67,0 58,6 518,9

Rullande fem år 90,5 59,5 54,4 73,8 95,3

Kassalikviditet(%) 

2016 2015 2014 2013 2012

Kommunen 45,6 75,9 41,2 75,5 99,7

Koncernen 55,6 70,8 67,3 84,2 78,1

Soliditet (%) 

2016 2015 2014 2013 2012

Kommunen enligt balansräkningen 49,2 45,9 49,5 49,7 48,5

Kommunen inkl. samtl. pensionsförpliktelser 11,3 5,2 2,0 2,8 3,3

Koncernen enligt balansräkningen 31,7 29,3 28,2 27,9 25,6

Koncernen inkl. samtl. pensionsförpliktelser 14,3 10,7 8,0 7,9 6,9
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En förbättrad soliditet innebär minskad 
skuldsättningsgrad och därigenom ökat 
finansiellt handlingsutrymme inför fram-
tiden. 

Kommunens soliditet uppgår till 49,2 
procent enligt balansräkningen för 2016.
 
Soliditeten, inklusive samtliga pensions-
förpliktelser, uppgår till 11,3 procent, en 
förbättring jämfört med genomsnittet för 
åren 2011 – 2015 med 8,7 procentenhe-
ter. Den positiva utvecklingen förklaras 
dels av att pensionsskulden minskar i takt 
med de årliga utbetalningarna och dels av 
förbättrad skuldsättningsgrad.

Koncernens soliditet, inklusive samtliga 
pensionsförpliktelser, uppgår till 14,3 
procent, en förbättring jämfört med ge-
nomsnittet för åren 2011 – 2015 med  7 
procentenheter.
 
Kommunalskatt
År 2016 uppgick Kalmar kommuns skatte-
sats till 21,81 procent. Skattesatsen, exklusi-
ve skatteväxling, har varit oförändrad sedan 
2009. I de tolv kommunerna i Kalmar län 
varierade kommunernas skattesatser under 
2016 mellan 21,16 procent (Västervik kom-
mun) till 22,36 procent (Vimmerby kom-
mun). Den genomsnittliga ovägda skatte-
satsen i länet uppgick under 2016 till 21,76 
procent. Kalmar hade med sina 21,81 pro-
cent den femte högsta skatten bland kom-
munerna i Kalmar län. Den genomsnittliga 
ovägda skattesatsen i riket 2016 uppgick till 
21,64 procent och den genomsnittliga väg-
da skattesatsen uppgick till 20,75 procent. 

Pensionsförpliktelser
Ur risksynpunkt är kommunens pen-
sionsförpliktelser viktiga att beakta, efter-
som skulden skall regleras under många 
år framåt. Det totala pensionsåtagandet 
uppgick vid årets slut till 1 584,4 mnkr. 
Av dessa redovisas 220 mnkr i balans-
räkningen och 1 364,4 mnkr återfinns 
utanför balansräkningen som en ansvars-
förbindelse. Den senare avser pensioner 
intjänade till och med 1997 och är ofi-
nansierad. För att minska de negativa ef-
fekterna som uppstår när utbetalningar 
av ansvarsförbindelsen ökar avsattes 50 
mnkr i Kalmar Läns Pensionskapitalför-
valtning AB (KLP) år 2000. Marknads-
värdet på de placerade tillgångarna i KLP 
uppgick 31 december 2016 till 118,1 
mnkr.

Borgensåtagande
Kommunen tecknar borgen för lån till 
egna hel- och delägda bolag, men även för 
andra externa verksamheter. Av det totala 
borgensåtagandet avser 95,1 procent egna 
hel- och delägda företag.

Kommunens samlade borgensåtagande för 
lån uppgick 2016 till 2 579,5 mnkr vilket 

är en ökning med 13,5 mnkr i förhållande 
till 2015. Främsta orsaken till ökningen är 
utökad borgen för Kalmar FF Fastigheter 
AB. 

Av det totala borgensåtagandet svarar Kal-
marhem AB för 49,5 procent. En positiv 
befolkningsutveckling och därmed efter-
frågan på bostäder är en förutsättning för 

Pensionsförpliktelser och pensions-

medelsförvaltning (mnkr) 2016 2015 2014 2013 2012

1. Avsättning inkl. löneskatt 220,0 211,2 184,9 170,9 147,7

2. Ansvarsförbindelse inkl. löneskatt 1 364,4 1 424,3 1 466,6 1 452,7 1 361,2

3. Placerade pensionsmedel (KLP)

    a. bokfört värde 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

    b. marknadsvärde 118,1 106,0 100,5 90,1 78,6

4. Återlånade medel (1+2-3b) 1 466,3 1 529,5 1 551,0 1 533,5 1 430,3

Tillgångsslag placerade pensionsmedel 

(KLP)

     -aktier 68,2 63,2 56,7 50,7 41,3

     -obligationer m.m. 49,9 42,8 43,8 39,4 37,3

     Avkastning placerade pensionsmedel, % 

(KLP)

     -aktier 15,83 8,85 17,21 24,03 12,40

     -obligationer m.m. 4,60 1,10 3,82 3,44 7,01

Kommunens borgensåtaganden (mnkr)

2016 2015 2014 2013 2012

Egna hel- och delägda bolag 2452,9 2465,4 2698,5 2783,9 2887,2

Föreningsägt bolag (Kalmar FF Fastigh. AB)  120,1    95,0    95,9   96,8    97,7

Ekonomisk förening, fiber 1,3

Stiftelser, gruppbostäder     4,7      4,8     4,9    5,0    5,0

Egnahem      0,5      0,8     0,9    1,1    1,3

Totala borgensåtaganden 2579,5 2566,0 2800,2 2886,8 2991,2

Nämndernas utfall i förhållande till 

budget (%) 2016 2015 2014 2013 2012

Avvikelse nämnder, exkl. exploaterings-
verksamheten

1,4 1,2 0,8 -0,6 -0,7

Prognosavvikelser 

Jämfört med augusti respektive år, mnkr 

(%)

2016 2015 2014 2013 2012

Avvikelse nämnder, exkl. exploaterings-
verksamheten

29,5 41,1 35,1 10,4 2,6
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bolagets ekonomi. Efterfrågan på lägenhe-
ter har under 2016 varit god med fortsatt 
hög uthyrningsgrad. Behovet av ytterligare 
bostäder i Kalmar ökar årligen varför detta 
risktagande på kort och medellång sikt 
måste betecknas som relativt lågt.

KIFAB i Kalmar AB svarar för 26,2 pro-
cent av det totala borgensåtagandet. Bo-
laget är beroende av ett gynnsamt före-
tagsklimat och hyresgästernas förmåga att 
överleva på en konkurrensutsatt marknad. 
Kommunens risk med hänvisning till KI-
FABs marknad måste betecknas som hö-
gre än den är för Kalmarhem AB.

Budgetföljsamhet
Budgetföljsamhet är ett annat mått på 
kommunens finansiella kontroll. En god 
budgetföljsamhet, tillsammans med en 
god budgetdisciplin, medför att behoven 
av buffertar minskar samt underlättar 
för korrigeringar vid eventuella svackor i 
ekonomin på kort sikt. 

Budgetavvikelsen bör ligga så nära noll 
som möjligt. För tredje året i rad redo-
visar nämnderna sammantaget en positiv 
budgetavvikelse. Trenden för perioden 
2012 – 2016 är att nämndernas bud-
getavvikelse gått från negativ till positiv 
avvikelse. Snittavvikelsen för perioden är 
0,4 procent vilket bör betraktas som god 
budgetföljsamhet.

else Mnkr
Prognosavvikelser
En god prognossäkerhet innebär att kom-
munen har goda förutsättningar att an-
passa sig till förändrade förutsättningar 
under året. Slutligt utfall för nämnderna 
jämfört med augustiprognosen har alla år 
visserligen varit positiv men beloppsmäs-
sigt har det ökat. Prognossäkerheten från 
nämnderna behöver förbättras. 

Sammanfattande kommentar
För den löpande femårsperioden 2012-
2016 är nettokostnadsandelen 97,5 pro-
cent och självfinansieringsgraden 90,5 
procent. Detta är ett mycket bra resultat, 
väl över målnivån,och som bidragit till 
en kraftigt förbättrad soliditet, från 3,3 
procent 2012 till 11,3 procent 2016. An-
delen jämförelsestörande poster, främst 
AFA-pengar och rikshemsaffären, har 
dock varit stor under perioden. För att 
värdera kommunens strukturella ekono-
miska nuläge bör dessa poster exkluderas. 

Nettokostnadsandelen blir då 99,5 pro-
cent. Fortsatt hög investeringsnivå och 
troligt väsentligt högre ränteläge innebär 
att både avskrivningarnas och finansnet-
tots andel av kostnaderna kommer att 
öka. På sikt behöver därför andelen verk-
samhetens nettokostnader minska om re-
sultatmålet ska kunna infrias.

Ur risksynpunkt är det vidare glädjande 
att både kassalikviditet och soliditet för-
bättrats samt att nämnderna visar god 
budgetföljsamhet. Dock behöver prog-
nossäkerheten från nämnderna förbätt-
ras. Det bör även påpekas att nuvarande 
höga nivå på kommunalskatten utgör en 
risk. Ju högre nivå desto svårare att höja i 
det fall ekonomin skulle behöva tillskott. 

De närmaste åren förväntas bli finansiellt 
tuffa för Kalmar, eftersom kommunen 
liksom många andra kommuner, står in-
för utmaningar med fortsatt hög inves-
teringsvolym och stegrade behov vilket 
beror på befolkningsförändringar. Detta 
innebär att kostnaderna för kommunala 
tjänster kommer att öka betydligt snab-
bare än tidigare. En utmaning blir hur 
mycket av investeringarna som ska finan-
sieras via skatteintäkter respektive lånat 
kapital. Detta påverkar i sin tur utrymmet 
för att finansiera kommunens löpande 
drift i form av löner, lokaler, med mera. 
Därutöver påverkas kommunsektorns 
planeringsförutsättningar i hög grad av 
riksdagens beslut om statens finanser och 
hur de förhåller sig till förändringar, dels 
i det generella statsbidraget och dels i de 
specialdestinerade (riktade) statsbidra-
gen.

För att kunna klara av att uppfylla kom-
munens mål för god ekonomisk hushåll-
ning kommer det krävas en mycket aktiv 
ekonomistyrning framöver.

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning är ett lag-
stadgat krav som återfinns i åttonde ka-
pitlet i kommunlagen. Kommunen ska 
upprätta riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. Vidare ska kommunen ock-
så ta fram finansiella och verksamhets-
mässiga mål för god ekonomisk hushåll-
ning. Kommunen skall också besluta om 
man vill använda sig av en resultatutjäm-
ningsreserv. Kalmar kommun har fattat 
beslut om ”Riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning och resultatutjämningsreserv 
(RUR)” under 2013. Kalmar kommuns 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
tar sin utgångspunkt i att varje genera-
tion av invånare ska bära kostnaderna 
för den service som de själva beslutar om 
och konsumerar, samt att ekonomiskt 
utrymme finns för att ersätta tidigare 
gjorda investeringar. Ekonomin ska vä-
gas mot verksamheten på kort sikt, och 
verksamhetens behov i nuläget ska vägas 
mot verksamhetens behov i framtiden. 
Begreppet god ekonomisk hushållning 
har två perspektiv; ett finansiellt perspek-
tiv och ett verksamhetsperspektiv. För att 
kunna leva upp till detta har kommun-
fullmäktige beslutat om tre mål.

En tumregel i kommunsektorn är att re-
sultatet bör uppgå till minst två procent 
av de samlade intäkterna från skatt, ge-
nerella statsbidrag och kommunal utjäm-
ning för att god ekonomisk hushållning 
ska anses uppnådd. Med tanke på de ut-
maningar som sektorn nu möter i form 
av ökade volymer och kostnader samt att 
de generella statsbidragen inte räknas upp 
i samma takt innebär att sektorn bedöms 
att inte klara denna resultatnivå de när-
maste åren. Kalmar är därför en bland 
andra kommuner som följdriktigt juste-
rat ned målsättningen till en procent.
 
Samma förhållande gäller kring målet om 
självfinansiering. Den långsiktigta strä-
van är att investeringar fullt ut finansieras 
med egna medel. I det korta perspektivet 
är dock behovet av investeringar så stort, 
både till följd av ökad befolkning och av 
behovet att ersätta äldre anläggningar, 
att det kan motivera en lägre självfinan-
sieringsgrad. Det nu gällande målet för 
Kalmar är en självfinansiering om 50 
procent.

1. Begränsa nettokostnaderna till 99 pro-
cent av skatteintäkter och kommunal ut-
jämning över en rullande femårsperiod.

Målet är uppfyllt. Nettokostnadsandelen 
för enskilda året 2016 hamnar på 95,3 
procent. Över den rullande femårsperio-
den 2016-2012 blir värdet 97,5 procent, 
en förbättring med 1,5 procentenheter 
jämfört med femårsperioden 2015-2011 
(99,0 procent).
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2. Självfinansiera investeringarna till 50 
procent över en rullande femårsperiod.

Målet är uppfyllt. Självfinansieringsgra-
den för enskilda året 2016 hamnar på 
113,6 procent. Över den rullande fem-
årsperioden 2016-2012 blir värdet 90,5 
procent, en förbättring med 31,0 pro-
centenheter jämfört med femårsperioden 
2015-2011 (59,5 procent).

3. Kommunens alla verksamheter ska 
bedrivas på ett ändamålsenligt och kost-
nadseffektivt sätt.

Nämnderna arbetar med att formulera 
egna mål och indikatorer som ska ge för-
utsättningar att uttala måluppfyllelse. På 
kommunövergripande nivå används tre 
mätningar.

• KKiK för 2016.
• Jämförelse mellan verksamheternas re-
ferenskostnad (tidigare standardkostnad) 
och verklig kostnad för 2015.
• Rådets för främjande av Kommunala 
Analyser (RKA) presentation "Jämföra-
ren" i kommun- och landstingsdataba-
sen (Kolada).

Syftet med KKiK är att bidra med en 
bild av en kommuns ändamålsenlighet 
och kostnadseffektivitet. Metoden är att 
jämföra deltagande kommuners värden 
och rangordna resultaten. I mätningen 
2016 deltog 250 kommuner. Mätningen 
omfattar totalt 41 nyckeltal som redo-
visas under perspektiven tillgänglighet, 
trygghet, delaktighet, effektivitet och 
samhällsutvecklare. För varje nyckeltal 
rangordnas alla kommuner efter sina re-
sultat; grön om man tillhör de bästa 25 
procenten, gul om man tillhör de mitter-
sta 50 procenten och röd om man tillhör 
de sämsta 25 procenten.

För Kalmar kommun är utfallet i mät-
ningen 2016 den att 49 procent (43 pro-
cent 2015) av nyckeltalen är gröna, 49 
procent (47 procent) är gula och endast 
2 procent (10 procent) är röda. Starkaste 
perspektiven är delaktighet och tillgäng-
lighet och de svagaste perspektiven är ef-
fektivitet och trygghet.

Referenskostnad för olika verksamheter 
används i kostnadsutjämningen och är 
den beräknade kostnad som kommunen 

skulle ha om man bedrev verksamheten 
på en genomsnittlig nivå i fråga om am-
bitioner och effektivitet och med hänsyn 
tagen till kommunens struktur (demo-
grafi, med mera). Kalmar kommun redo-
visar 2015 en högre kostnad jämfört med 
referenskostnaden med 2,5 procent (5,9 
procent 2014) eller 49 mnkr (122 mnkr). 
På tre år har kostnadsutfallet minskat 
med 105 mnkr, från 154 mnkr (8,0 pro-
cent) till 49 mnkr (2,5 procent), över re-
ferenskostnad. Under samma tidsperiod 
har genomsnittsavvikelsen för jämförelse 
kommunerna KKVH (Karlskrona, Kris-
tianstad, Växjö, Halmstad) ökat från 0,5 
procent till 1,1 procent.

Jämförarens ansats är att ge en bild av 
förhållandet mellan insatta resurser 
(kostnader) och kvaliteten (objektiv och 
subjektiv) i verksamheternas utförande, 
benämnt verkningsgraden. Utgångs-
punkten är att jämföra Kalmars resultat 
med andra kommuners avseende kostna-
der och kvalitet. Jämföraren indikerar en 
god verkningsgrad inom grundskola och 
gymnasieskola, en förväntad verknings-
grad (givet insatta resurser) i kultur- och 
fritidsverksamheten, en splittrad bild 
inom individ- och familjeomsorgen samt 
en något lägre verkningsgrad inom äldre-
omsorgen.

Med hänvisning till avvikelsen mot refe-
renskostnaden och resultatet i KKiK och 
”Jämföraren” är bedömningen att verk-
samheterna rör sig mot en högre grad av 
ändmålsenlighet och kostnadseffektivi-
tet. För att målet i sin helhet ska anses 
vara uppfyllt bör resultaten i KKiK och 
Jämföraren vara högre med hänvisning 
till den högre kostnadsnivån. Trenden är 
dock positiv främst med tanke på den år-
ligen minskande avvikelsen mot referens-
kostnaden.

Samlad bedömning över god eko-
nomisk hushållning
De två målen under det finansiella per-
spektivet uppnås. Målet under verksam-
hetsperspektivet bedöms vara på rätt väg. 
Trenden är positiv, då den negativa refe-
renskostnadsavvikelsen är minskande. På 
tre år har kostnadsutfallet minskat med 
105 mnkr, från 154 mnkr (8,0 procent) 
till 49 mnkr (2,5 procent), över referens-
kostnad. Även placeringen inom flera av 
mätetalen i Kommunens Kvalitet i Kort-

het (KKiK) är stigande liksom att ”Jäm-
föraren” indikerar en god eller förväntad 
verkningsgrad i flertalet verksamheter. Av 
de övergripande fullmäktigemålen inom 
de fem fokusområdena bedöms en hög 
andel (88 procent) att vara uppnådda el-
ler på rätt väg vilket stärker bilden av en 
ändamålsenlig verksamhet. Nämnderna 
uppvisar en god budgetföljsamhet. Den 
samlade bedömningen är att Kalmar 
kommun har en god ekonomisk hushåll-
ning.

Balanskravsutredning och resultat-
utjämningsreserv
Balanskravet är ytterligare ett lagstadgat 
krav som kommunen måste uppfylla 
enligt kommunallagen. Det trädde i 
kraft år 2000 och utgör en undre gräns 
för vilket resultat som är tillåtet att 
budgetera och redovisa. Balanskravet 
innebär i korthet att kommuner och 
landsting ska besluta om en budget där 
intäkterna överstiger kostnaderna. Om 
resultatet ändå blir negativt i bokslutet 
är huvudprincipen att underskottet ska 
kompenseras med motsvarande överskott 
inom tre år och att kommunfullmäktige 
ska ange hur detta ska ske i en plan. Det 
finns dock ett undantag från huvudprin-
cipen. Kommunfullmäktige kan med 
hänvisning till synnerliga skäl besluta om 
att inte återställa hela eller delar av ett 
underskott. Dessa ska då tydligt specifi-
ceras i förvaltningsberättelsen
i årsredovisningen. 

Varje år ska det i förvaltningsberättelsen 
i årsredovisningen redovisas en balans-
kravsutredning. Den redovisas i tabell 1. 
Den inleds med årets resultat, vilket re-
duceras eller tillförs med ett antal poster 
enligt lagsstiftningen. När det är gjort, 
får man fram ”Årets resultat efter balans-
kravsutredning före avsättning till RUR”.

Nästa steg i balanskravsutredningen ut-
görs av medel som förs till eller från RUR. 
Sedan 2014 är det möjligt för kommu-
ner och landsting att tillämpa RUR och 
under vissa förutsättningar föra medel 
mellan olika år. Tanken är att överskott 
ska kunna reserveras i RUR under finan-
siellt goda tider, då skatteintäkterna ökar 
ordentligt, för att sedan användas för att 
täcka hela eller delar av underskott under 
svagare tider, då skatteintäkterna mins-
kar eller endast måttligt ökar. RUR ska 
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därigenom bidra med att skapa stabilare 
planeringsförutsättningar för kommuner 
och landsting. Den bakomliggande tan-
ken är alltså att det rådande konjunktur-
läget inte ska påverka resurstilldelningen 
till verksamheterna i alltför hög utsträck-
ning. Behovet av servicen som kommu-
ner och landsting tillhandahåller minskar 
i regel inte i en lågkonjunktur, utan det 
kan snarare vara tvärtom för vissa delar 
av verksamheten. Dessutom framstår det 
inte som ändamålsenligt att behöva göra 
tillfälliga nerdragningar i verksamheten 
som sedan måste byggas upp igen när 
lågkonjunkturen är över.

Kalmar kommun har beslutat att använda 
sig av RUR. I enlighet med de krav som 
ställs i kommunallagens åttonde kapitel 
innehåller de av kommunen framtagna 
riktlinjerna för god ekonomisk hushåll-
ning även hanteringen av RUR. 
Enligt kommunfullmäktigs riktlinjer kan 
en reservering till RUR göras med högst 
det belopp, som motsvarar det lägsta av 
antingen den del av årets resultat eller den 
del av årets resultat efter balanskravsjuste-
ringar som överstiger 1 procent av skatte-
intäkter samt statsbidrag och utjämning. 
Det är i enlighet med lagens lägstanivå. 
Om kommunen har ett negativt eget 
kapital, inklusive ansvarsförbindelsen 
för pensionsförpliktelser, ska gränsen för 
när avsättning får ske istället uppgå till 2 
procent av summan av de ovan nämnda 
posterna. Kommunen har också beslutat 
att resultatutjämningsreserven får uppgå 
till högst 5 procent av de tre senaste årens 
genomsnittliga nivå på skatteintäkter, 
utjämning och generella statsbidrag. En-
ligt kommunfullmäktiges riktlinjer kan 
en disponering från RUR göras, för att 
helt eller delvis täcka ett balanskravsun-
derskott, när skatteunderlagsprognosen 
för ett enskilt år faller under det tioåriga 
genomsnittet för skatteunderlagets ut-
veckling. Eftersom det på förhand är 
svårt att med säkerhet veta hur lång och 
djup en lågkonjunktur blir innehåller 
riktlinjerna för RUR också en bestäm-
melse om hur medel får disponeras från 
RUR. Riktlinjerna anger att storleken på 
disponeringen maximalt får uppgå till 
40 procent av RUR det första året i en 
lågkonjunktur. Under det andra året får 
maximalt 50 procent av de återstående 
medlen tas i anspråk och under det tredje 
året får hela den resterande reserven tas i 

anspråk. Detta ger kommunen goda för-
utsättningar att vid behov genomföra ett 
omställningsarbete och/eller överbrygga 
en lågkonjunktur.

Balanskravsutredning (mnkr)

2016 2015 2014 2013 2012

Årets resultat 166,7 62,5 2,5 57,3 125,8

Reducering av samtliga realisationsvinster -4,0 -14,6 -2,8 -40,4 -172,5

Årets resultat efter balanskravsjuste-

ringar

162,7 47,9 -0,3 16,9 -46,7

Reservering till resultatutjämningsreserv 

(RUR)

127,1

Disponering från resultatutjämningsreserv 

(RUR)

18,6

Årets balanskravsresultat 35,6 47,9 18,3 16,9 -46,7

Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5§ -40,0 15,6  45,5

Balanskravsresultat efter synnerliga skäl 

att reglera

35,6 47,9 -21,7 32,5  -1,2

Återställning av balanskravsunderskott 

(mnkr) 2016 2015 2014 2013 2012

Kvar att återställa från tidigare år (Ingående 

värde)

0 -21,7   0 -1,2 0

Resultat efter justering av RUR - - - - -

Kvar att återställa från tidigare (Utgående 
värde)

0    0 -21,7   0 0

Resultatutjämningsreserv, RUR (mnkr)

2016 2015 2014 2013 2012

Ingående värde 28,0 28,0 46,6

Reservering till RUR 127,1 46,6

Disponering av RUR 18,6

Utgående värde 155,1 28,0 28,0 46,6

Utgående värde/skatteintäkter, utjäm-

ning och generella statsbidrag, procent

     4,4      0,8        0,9      1,5
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FOKUSOMRÅDE – ETT GRÖNARE 
KALMAR
Under de senaste åren har flera tydliga 
steg tagits när det gäller klimat- och mil-
jöarbetet. Kalmar ska fortsätta att ligga i 
framkant och arbetet ska präglas av kon-
kreta insatser som ger effekt både på kort 
och på lång sikt. Kalmar kommun tar 
ansvar och visar vägen i miljöarbetet med 
utgångspunkt från de nationella miljö-
kvalitetsmålen.

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

Kommentar
Kalmar kommun jobbar inom flera om-
råden för att se till att vi får ett grönare 
Kalmar. Sedan två år tillbaka tar kom-
munen årligen fram ett miljöbokslut för 
att stämma av kommunens arbete mot 
de nationella miljökvalitetsmålen. Det 
tredje bokslutet kommer att vara klart i 
februari 2017. Bokslutet används också 
som stöd i kommunikationen av Kal-
mars miljöarbete.

Sedan flera år tillbaka arbetar Kalmar 
kommun mot målet att vara fossil-
bränslefritt år 2030 i kommunens egen 
verksamhet och i Kalmar kommun som 

geografisk plats. Sedan 1990 har Kalmar 
kommun minskat utsläppen av koldi-
oxid med 34 procent. Den största kvar-
varande utmaningen är transporter, där 
merparten av de bränslen som används 
fortfarande är fossila. En rapport från 
2015 som kartlade hur kommunanställ-
da reser i tjänsten samt till och från job-
bet visade bland annat att 80 procent av 
kommunorganisationens fossila utsläpp 
från resor kan härledas till arbetspend-
ling. Samtliga förvaltningar i kommu-
nen har skapat aktiviteter 2016 utifrån 
Färdplan 2020, som är kommunens 
handlingsplan för att minska utsläpp 
av växthusgaser till följd av tjänsteresor 
och arbetspendling. Från och med 2015 
är samtliga förvaltningar dessutom med 
och klimatkompenserar för de tjänste-
resor som fortfarande görs med fossila 
drivmedel. Pengarna läggs i en klimat-
pott, där vem som helst inom Kalmar 
kommuns förvaltningar kan ansöka om 
bidrag till miljö- och klimatförbättrande 
projekt. 2016 gick kompensationspeng-
arna till laddstolpar, musselodling och 
toxikologexpertis för en giftfri förskola 
och skola i kommunen.

Kalmar kommuns arbete för att minska 
övergödningen i Östersjön är nationellt 

erkänd genom Kalmarsundskommissio-
nen. Under 2016 blev Kalmar kommun 
antagen som ett gott exempel av orga-
nisationen ”Race for the Baltic”, som är 
ett initiativ för att förbättra Östersjömil-
jön genom bland annat kollektivt age-
rande och uppmuntran till innovation. 
Ett annat stort pågående vattenprojekt 
är EU-projektet ”Baltic Blue Growth” 
som handlar om att anlägga en storska-
lig musselodling i Kalmarsund, med 
syfte att hitta affärsmässiga vägar för att 
minska mängden näringsämnen i Öst-
ersjön. Odlingen är nu på plats utanför 
Byxelkrok. Kalmar kommun har även 
en egenägd musselodling utanför Hagby. 
Under hållbarhetsveckan i skiftet augus-
ti - september 2016 anordnade Kalmar 
kommun och Linnéuniversitetet för an-
dra året i rad ett så kallat ”Hållbarhets-
safari”, med syfte att visa goda exempel 
på miljöarbete i Kalmar som region. 400 
personer deltog på eventet. Arbetet med 
giftfri skola och förskola fortsätter. En 
handlingsplan har tagits fram och är ute 
på remiss.

Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.

Kommentar
Nettoutsläppen av fossilt koldioxid i Kalmar kommun ska vara noll till år 2030. Se-
dan 1990 har Kalmar minskat utsläppen av koldioxid med 34 procent. Den största 
kvarvarande utmaningen är transporter, där merparten av de bränslen som används 
fortfarande är fossila. 

Fullmäktigemål - Fossilbränslefri 
kommun

Målet är upppnått Målet är ännu inte uppnått. 
Trenden är positiv, utveckling-
en går i rätt riktning.

Målet är inte uppnått. Trenden 
är inte positiv, utvecklingen är 
oförändrad eller går i fel riktning.

Måluppfyllelsen bedöms med följande 
utfall:
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En rapport från 2015 som kartlade hur kommunanställda reser i tjänsten samt till 
och från jobbet visade bland annat att 80 procent av kommunorganisationens fos-
sila utsläpp från resor kan härledas till arbetspendling. Samtliga förvaltningar i kom-
munen har skapat aktiviteter för 2016 utifrån ”Färdplan 2020”, som är kommunens 
handlingsplan för att minska utsläpp av växthusgaser till följd av tjänsteresor och ar-
betspendling. Aktiviteterna är allt ifrån inköp av elbilar, uppsättning av laddstolpar, 
inköp av fler cyklar och genomförandet av fler webbmöten. Samtliga förvaltningar 
är dessutom med och klimatkompenserar för de resor som fortfarande görs med fos-
sila drivmedel. Pengarna läggs i en klimatpott, där vem som helst inom kommunens 
förvaltningar kan ansöka om bidrag till miljö- och klimatförbättrande projekt. 2016 
gick kompensationspengarna till laddstolpar, musselodling och toxikologexpertis för 
en giftfri förskola och skola. 

Upphandlingen av kollektivtrafiken som gjordes under början av året har lett till att 
man under 2017 kommer att driva bussarna på 100 procent förnyelsebar energi, nå-
got som Kalmar kommun har verkat för. Alla kommunens egna godstransporter körs 
numera på det gröna dieselbränslet, HVO. Inom detaljplanering möjliggörs det så ofta 
som möjligt för laddstolpar. 

Kalmar kommuns stora energitjänsteprojekt fortsätter under 2017 och har hittills 
innefattat 800 åtgärder. Den beräknade energibesparingen är 5000 MWh. Även de 
kommunala bolagen jobbar intensivt med energifrågan. Till exempel minskade Kal-
marhem sin energianvändning med 20 procent jämfört med 2007. Vad det gäller sol-
celler på kommunala byggnader så har följande byggnader fått solceller under 2016; 
Lindsdalsskolan, Åbyskolan, Falkenbergsskolan och Barkestorpsskolans sporthall.

Cykeltrafiken ska årligen öka.

Kommentar
Cyklingen i Kalmar indikeras ha minskat med cirka 1 procent under 2016 efter flera år 
med positiva siffror. Detta trots att befolkningen samtidigt ökat med drygt 1 procent.

Totalt för alla nio mätare för kvartal tre: Ökningen sammantaget för de tre åren 2013-
2015 är 7,8procent. Minskningen 2016 indikeras till 0,5procent.

Totalt för alla nio mätare för hela året: Ökningen sammantaget för de tre åren 2014-
2016 är 6,0procent. Minskningen 2016 indikeras till 1,5procent.

Mätningarna är inte exakta utan ger endast grova indikationer på utvecklingen. Förra 
året baserades ökningssiffran 26 procent på statistik från de åtta först uppsatta mätarna 
(maj 2012) för kvartal tre. I år vägs även den nionde mätaren vid Hansabron in, som 
tillkom i juni 2013 och som nu har tillräckligt lång serie för att vara riktigt intressant i 
statistiken. Därför blir jämförelseåret 2013 när vi redovisar kvartal tre och 2014 när vi 
redovisar helårsstatistik. Avstannad ökning eller till och med minskning av cyklingen ses 
även i andra städer runt om i landet, till exempel i cykelstaden Lund. Det kan finnas 
många förklaringar till trendbrotten. Vädervariationer kan spela in, då augusti 2016 var 
betydligt kallare än 2015. En annan förklaring skulle kunna vara konjunkturen. Under 
en högkonjunktur, som nu, kan det hända att biltrafiken ökar. Resvaneundersökningar 
visar att cyklingen minskat generellt i hela landet, även fast Kalmar kommun under 
några år kunnat visa positiva siffror och att unga i allt högre grad väljer bort cykel för 
kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ökar i Kalmar sedan flera år, dock tycks biltrafiken ha 
ökat en aning under 2016 efter att ha legat på en stabil lägre nivå i flera år.

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

Kommentar
2015 togs det gemensamma dokumentet ”Färdplan 2020” fram, med syfte att minska 
klimatpåverkan från resor. Färdplanen är ett smörgåsbord av åtgärder som kan göras 
på förvaltningsnivå. Inför 2016 tog samtliga förvaltningar fram åtgärder som de anser 
passar bäst för den egna verksamheten. Omsorgsförvaltningen är den förvaltning som 
har flest aktiviteter under målet om klimatneutrala resor. Under 2016 har de satt upp 
åtta nya laddstolpar till sin verksamhet och de har nått målet om 20 elbilar i verksam-
heten. Förvaltningen har minskat sitt bensininköp från 16 procent till 3 procent av 
den totala bränsleförbrukningen. Omsorgsförvaltningen har också gått i bräschen när 
det gäller uppföljning. Varje månad följer de upp hur bilarna tankas och de enheter 
som tankat fossila bränslen i exempelvis en biogasbil får redovisa orsaken till detta. 

Socialförvaltningen har satsat på cykling och har ökat tjänstecyklingen med 55 pro-
cent på ett år. Serviceförvaltningen har under 2016 ökat antalet el- eller biogasbilar 
från 60 stycken till 117 stycken. 

Fler och fler förvaltningar ansluter sig till dELbilspoolen som inte bara är fossilbräns-
lefritt utan också ett bra sätt att spara på resurser då färre antal bilar täcker samma 
resebehov. Utöver det som individuella förvaltningar gör så kommer samtliga förvalt-
ningar att fortsätta klimatkompensera de resor som inte kan göras fossilbränslefritt. 
De pengarna hamnar sedan i en pott för klimatåtgärder. 

Även bolagen jobbar med att ha en ett förnyelsebart resande, exempelvis har KIFAB 
utökat sin fossilbränslefria fordonsflotta till att vara 67 procent av det totala antalet 
fordon. För att få även de anställda att resa hållbart till och från jobbet genomfördes 
under hösten 2016 ”Hälsopendling” för alla kommunanställda. 

Fullmäktigemål - Klimatneutrala 
resor

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

Kommentar
Målet att öka mängden ekologisk och närproducerad mat är något som kommunen 
har arbetat framgångsrikt med under ett antal år. Andelen ekologiskt och/eller närpro-
ducerad mat 2016 var 62procent, varav 32procent var ekologisk. Serviceförvaltning-
en tittade också specifikt på frukt för ekologiska fruktstunder, då andelen ekologisk 
frukt var 30 procent. Det är främst serviceförvaltningen med upphandlingsenheten i 
spetsen som driver detta mål, men även andra förvaltningar drar sitt strå till stacken 
genom att vara medvetna om målet och avropa ekologiska varor. Näringslivsenheten, 
upphandlingsenheten och politiken genomförde under 2016 ett inspirationsmöte om 
hur man bryter ner sina livsmedelsupphandlingar i mindre delar för att gynna mindre 
producenter. Resurshushållning är alltid viktigt ur ett miljöperspektiv, så väl som ur 
ett ekonomiskt perspektiv. Därför har Kalmar kommun infört vägning av matsvinnet 
i skolorna. Målet var att minska 2015 års siffror på 15g/elev. Det målet uppnåddes 
genom att 2016 års resultat visade 14,2 g/elev. En vegetarisk dag hölls den 1 februari 
2016 i alla skolor, även detta för att lyfta miljöperspektivet.

Fullmäktigemål - Ekologisk och 
närproducerad mat

Resandet med kollektivtrafiken ska årligen öka.

Kommentar
Kollektivtrafikresandet i Kalmar kommun ökade med 7 procent i stadstrafiken och 12 
procent i landsbygdstrafiken 2016. Kommunen har kontinuerliga samverkansmöten 
med KLT, cirka en gång i månaden. När Kalmar kommun prioriterar detaljplaner är 
avstånd till kollektivtrafik en utvärderings parameter.

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

Kommentar
Kalmar kommuns arbete för att minska övergödningen i Östersjön är nationellt er-
känt genom Kalmarsundskommissionen. Under 2016 blev kommunen antagen 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” som handlar om att anlägga en storskalig musselodling i Kalmarsund, med 
syfte att hitta affärmässiga vägar för att minska mängden näringsämnen i Östersjön. 
Odlingen är nu på plats utanför Byxelkrok. Kalmar kommun har även en egenägd 
musselodling utanför Hagby. 

Vattenfrågor finns alltid med som en parameter vid planarbetet. För att nå god sta-
tus för alla våra vattendrag på alla parametrar hos Vattenmyndigheten krävs ett brett 
arbete. För att minska försurningen så kalkas Skärvsjön regelbundet. För att minska 
näringsläckaget till Östersjön har två fosfordammar och ett tvåstegsdike anlagts samt 
att en kustnära våtmark i norra delen av kommunen har utökats. Skolprojektet "Vat-
tendetektiver" har fått förlängt bidrag. 16 skolklasser deltog under 2016 i exkursioner, 
där även flera medlemmar i vattenråden medverkade. Att vi har ett fungerande re-
ningsverk är A och O för Kalmar kommuns vatten. 

Utsläppen av kväve ligger på 12,5 mg/l, vilket ligger under Kalmar Vattens mål på 14 
mg/l. Planeringen för ett nytt reningsverk pågår. Under ”Hållbarhetsveckan” i må-
nadsskiftet augusti - september 2016 anordnade Kalmar kommun och Linnéuniver-
sitetet för andra året i rad ett så kallat ”Hållbarhetssafari”, där 400 personer deltog. 
Syftet med safariet var att visa goda exempel på miljöarbete i Kalmar som region.

Fullmäktigemål - Vatten

Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får i uppdrag att fortsätta pro-
jektet Kalmar cykelstad. Uppdraget förlängs fram till och med 2018.

Kommentar
En översyn pågår kring hur arbetet ska bedrivas framåt med anledning av omorgani-
sationen som pågår av trafikfrågorna. En resursförstärkning är nu nödvändig för att 
bibehålla ambitionen och om arbetet ska utvecklas ytterligare utifrån den uttalade 
politiska ambitionen krävs en ännu större resursförstärkning. 

Cykelarbete bedrivs även utanför projektet i exempelvis många byggprojekt. Under 
tertial tre har cykelbanor byggts längs Magistratsgatan/Lindölundsvägen, Esplanadens 
norra sida och mellan Rinkabyholm och Smedby/Nybrovägen. En ny cykelparkering 
har byggts vid hållplats Mejeriet. Omfattande röd-vit cykelvägvisning har uppförts i 
Smedby. En så kallad bymiljöväg har anlagts längs en del av Smedbyvägen. 

Kalmar Cykelstad har medverkat med en monter på Friskis & Svettis temadag ”Cy-
kel”. Hälsopendlingskampanjen har genomförts i september - oktober 2016 i sam-
verkan med miljöstrategerna, energirådgivaren och Aktivt liv. Den årliga cykellyse-
kampanjen har genomförts ihop med Polisen. En cykelkarta har också utvecklats i 
KALMAR-appen.

Uppdrag - Kalmar cykelstad

Pågående

Det är inte bara persontransporterna som ska vara klimatneutrala 2020 utan även 
godstransporterna. Under 2016 började alla kommunens egna transporter gå på det 
gröna bränslet HVO (biodiesel med slaktavfall som främsta råvara). Vad det gäller 
upphandlade transporter så kommer de från och med 2017 att gå på minst 25 procent 
förnyelsebart bränsle. Från och med 2020 är det ett krav på att alla fordon ska vara 
klimatneutrala.
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Servicenämnden ska aktivt stödja det lokala ideella engagemanget från de nyetab-
lerade vattenråden och kustmiljögrupperna.

Kommentar
Vattenråden arbetar enligt verksamhetsplanen och har sökt och fått bidrag att fortsätta 
med skolprojektet och åka på studiebesök 2017. också utvecklats i KALMAR-appen.

Uppdrag - Ideellt engagemang

Genomförd

Servicenämnden får i uppdrag att verka för anläggandet av en större musselodling 
i Kalmarsund.

Kommentar
Under tertial tre, 2016, har musselodlingen utanför Byxelkrok flyttats från en ut-
satt position utanför Hunderum till en mer skyddad position inne i Grankullavik. 
Hagbyodlingen har sänkts ned cirka 2 m under vattenytan, genom att flytrören har 
vattenfyllts och kompletterats med issäkra bojar. Båda åtgärderna gjordes för att säkra 
att odlingarna inte ska ta skada av höststormar och en eventuell isvinter 2016/2017.

Uppdrag - Musselodling

Uppdrag - Nytt reningsverk Kalmar Vatten AB får i uppdrag att planera för ett nytt reningsverk med höga 
ambitioner när det gäller rening.

Kommentar
Arbetet med Kalmarsundsverket har gått vidare enligt plan. En projektorganisation 
har tagits fram. Ändring sedan tidigare är att det ska byggas två nya rötkammare is-
tället för att renovera befintliga. Projektprogrammet håller på att färdigställas för att 
kunna göra en upphandling under året i form av samverkansprojekt.

Pågående

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

Kommentar
Det har genomförts en uppföljning som visar att samtliga förvaltningar har använt sig 
av ”Färdplan 2020” samt har egna aktiviteter eller mål som är inrapporterade i Hyper-
gene. Kommunledningskontoret ska fortsätta att finnas som stöd och se över behovet 
av uppföljning och analys av ”Färdplan 2020” under 2017.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genom trafikplanering underlätta 
för skapandet av ett superbusstråk mellan Karlskrona, Kalmar och Oskarshamn 
och vidare till Norrköping.

Kommentar
Utredning är genomförd tillsammans med Trafikverket, Kalmar Läns Trafik AB, Regi-
onförbundet i Kalmar län samt Torsås, Mönsterås, Oskarshamn och Västerviks kom-
muner. Inga beslut är tagna i ärendet.

Uppdrag - Arbetspendling

Uppdrag - Superbusstråk

Genomförd

Genomförd

Pågående
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Kalmar Vatten AB får i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden 
och servicenämnden ta fram en kommunal vattenförsörjningsplan i samverkan 
med Länsstyrelsen i Kalmar län samt berörda kommuner.

Kommentar
Under 2017 kommer samhällsbyggnadskontoret att bjuda in berörda parter för att påbörja 
arbetet med uppdraget. Då det funnits oklarheter kring var uppdraget skulle bedrivas har 
det inte kunnat påbörjas tidigare.

Uppdrag - Vattenförsörjningsplan

Ej påbörjad

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

Kommentar
Under tertial tre, 2016, har Kalmarsundskommissionens verksamhetsplan för 2016 slut-
förts med ett fåtal avvikelser och resultatet har redovisats för styrgruppen. Kommunled-
ningskontoret och serviceförvaltningen har gemensamt tagit fram en verksamhetsplan för 
2017, som med ett mindre tillägg angående såddfinansiering godkändes av styrgruppen. 
Samtliga medlemskommuner har tackat ja till fortsatt medlemskap under 2017 och styr-
gruppen har gett Kalmar kommun förtroende att hålla i sekretariatet. Kalmarsundskom-
missionen har därefter beslutat att sekretariatsfunktionen ska upphandlas.

Uppdrag - Kalmarsundskommis-
sionen

Genomförd

Servicenämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och kom-
munala bolag arbeta för att andelen egenproducerad förnyelsebar energi, av den 
elenergi som används i kommunens verksamheter ska öka.

Kommentar
Följande solcellsanläggningar är installerade under 2016; Lindsdalsskolan, Åbyskolan, Fal-
kenbergsskolan och Barkestorpskolans sporthall, vilket har gett en total effekt på 64,2 kW. 
Ett nytt avtal för solcellsanläggningar tecknades i slutet av december.

Uppdrag - Förnyelsebar energi

Genomförd

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för hur, samt också 
starta med att fasa ut farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer för att skapa en 
sådan giftfri miljö som möjligt. Detta görs tillsammans med barn- och ungdoms-
nämnden, Södermöre kommundelsnämnd och servicenämnden.

Kommentar
En handlingsplan är framtagen av arbetsgruppen. Den överlämnas via samhällsbyggnads-
nämnden och övriga berörda nämnder till kommunfullmäktige för beslut.

Uppdrag - Giftfri miljö i förskolor 
och skolor

Pågående
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Miljö

Väsentliga händelser under året

Tillsyn
Verksamheten har utvecklat arbetet med 
fokusgrupper, vilka fungerar som kon-
taktgrupper med näringslivet. En fokus-
grupp per enhet är just nu igång. Under 
året så har tillsynen på miljöenheten 
inriktats på energi och risker. Livsmed-
elskontrollerna innefattas i ett nationellt 
projekt och ett MSO-projekt gällande 
kosttillskott. Arbetet med uppdraget att 
fasa ut farliga ämnen från förskolor och 
skolor pågår för att skapa en så giftfri 
miljö som möjligt vid nybyggnationer 
samt för att se vilka förbättringsåtgärder 
som kan göras i redan befintliga lokaler. 
En handlingsplan för det fortsatta arbetet 
kommer att redovisas för beslut före års-
skiftet 2017/2018. 

Klimat- och energiprogram
Ett nytt klimat- och energiprogram har 
arbetats fram och antagits. Det har även 
fattats beslut om att fortsätta med klimat-
kompensationssystemet. Ett nationellt 
finansierat projekt om laddinfrastruktur 
för elbilar har beviljats och avslutas under 
våren 2017. Kalmarsundskommissionen 
har blivit utsedd till ”Front Runner” av 
organisationen Race for the Baltic och 
ett samarbete för att gemensamt minska 
övergödningen har nu påbörjats. En 
handlingsplan för giftfri skola och för-
skola har arbetats fram under året.

En förtätning pågår av Kalmar stad, vil-
ket innebär att områden som redan är 
utfyllda eller påverkade av tidigare verk-
samheter, blir ännu mer påfrestade. Det 
innebär att Kalmar kommun genomför 
miljöundersökningar i många detaljpla-
ner inom områden som kan misstänkas 
vara förorenade.  Kalmar kommun arbe-
tar för att i ett tidigt skede ta reda på vilka 
eventuella saneringskostnader ett projekt 
kan medföra. I det arbetet undersöks 
möjligheter för att hantera massor på ett 
så miljömässigt och kostnadseffektivt sätt 
som möjligt. 

Under året har ett masshanteringspro-
jekt påbörjats som syftar till att ta fram 
riktlinjer och rutiner för att underlätta 
det framtida arbetet med hantering av 
schaktmassor. Projektet ska också identi-
fiera platser som har behov av schaktmas-
sor.

Etapp ett av Vassmolösa ångsåg har sane-
rats under 2016 med de 4,5 mnkr som 
erhölls av Naturvårdsverket och arbetet 
med att undersöka Kalmar kommuns 
deponier fortsätter. Bland annat har en 
tidigare deponi i Bergavik undersökts 
och kommunen har gått vidare med ut-
redning och undersökningar av Kalmar 
kommuns högst prioriterade deponier 
Barkestorp och Tegelviken. Hösten 2016 
togs beslut av Naturvårdsverket om att 
Kalmar kommun erhåller bidrag för sa-
nering år 2018 för åtgärder vid barkdepo-
nin vid Vassmolösa ångsåg samt Kalmar 
stads gasverk.

 Kalmarsundsverket 
Kalmar kommunfullmäktige har tagit 
ett inriktningsbeslut för ”Kalmarsunds-
verket” i mars 2016 med att ge Kalmar 
Vatten i uppdrag att genomföra plane-
ringsfasen för projektet och återkomma 
med en investeringskalkyl. Inriktnings-
beslutet innebär en övergång från för-
studiefas till planeringsfas. Planerings-
fasen avser en ny vattenreningsdel samt 
ny- och ombyggnad av slamhanteringen. 
Den totala investeringskostnaden för det 
nya Kalmarsundsverket inklusive slambe-
handlingsdelen är i intervallet 850-1 100 
mnkr. Projektet har utökats med att två 
nya rötkammare ska anläggas i anslutning 
till ”Kalmarsundsverket”. En tillstånds-
ansökan enligt kap 9 Miljöbalken har 
lämnats in till Länsstyrelsen.

Under året har det pågått ett membran-
filterförsök på reningsverket. Testet har 
utökats med så kallat GAK-filter (Granu-
lerat aktivt kol). Syftet med testet är att 
rena avloppsvatten från läkemedelsrester 
och andra toxiska ämnen. En viktig del 
i Kalmar Vattens miljöarbete är att kart-
lägga vad som kommer via avloppet till 
reningsverket samt via dagvatten till dag-
vattendammar. 

Dagvattenhantering Tjärhovet
Kalmar Vatten AB har tillsammans med 
andra samarbetspartners sökt och fått 
LOVA-bidrag (Lokala Vattenvårdspro-
jekt) av Länsstyrelsen med syfte att bygga 
och utvärdera en ny anläggning för dag-
vattenrening vid Tjärhovet i Kalmar. 
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Tekniken bygger på att dagvatten vid 
höga flöden tillfälligt kan lagras i en stor 
”ballong” i havet för att senare kunna 
behandlas. Den totala kostnaden är bud-
geterad till 1,3 mnkr varav bidragsdelen 
uppgår till hälften. Arbetet kommer att 
påbörjas under 2017.

Ombyggnad av pumpstationen vid 
Köbygärde
Styrelsen har anslagit 3 mnkr för en 
ombyggnad av pumpstationen i Kölby-
gärde. Pumpstationen ligger i före detta 
avloppsreningsverket i Ljungbyholm och 
hanterar avloppsvatten från hela södra 
kommundelen. Pumpstationen är gam-
mal och vid problem får bräddning ske 
manuellt. Den utgör en flaskhals i den så 
kallade ”Södra linan” in till Kalmar av-
loppsreningsverk. Planerad åtgärd inne-
bär en ny byggnad samt att en automa-
tisering installeras i stationen. Stationen 
kommer även att förses med reservkraft.

Kustmiljö
Musselodlingen utanför Byxelkrok har 
sjösatts och Baltic Blue Growth-projek-
tet, som syftar till att få bort miljögifter 
i havet, har startats upp. Linnéuniver-
sitetet har utfört provtagning, för att 
under tre års tid kunna följa upp hur 
musselodlingen påverkar sin omgivande 
miljö. Hagbyodlingen är på plats utanför 
Hagby och delar av den har rensats för 
att tillväxt ska kunna följas upp av Lin-
néuniversitetet. 

Energitjänsteprojektet, som syftar till 
att effektivisera energianvändningen i 
de kommunala fastigheterna, fortsätter 
under 2017. Projektet handlar både om 
tekniska åtgärder och ändrade vanor. Sol-
celler har installerats på fyra nya byggna-
der under året för att reducera elbehovet. 
Totalt har Kalmar kommun nu nio sol-
cellsanläggningar.

Andelen biogasbilar (en ökning med 24 
stycken) och elbilar (en ökning med 29 
stycken) ökar i Kalmar kommuns bil-
pooler. Avtal har tecknats med MoveA-
bout, för att utveckla Kalmar kommuns 
centrala fordonspool. Till dELbilspoo-
len, som även kan nyttjas av privatperso-
ner och företag, bidrar Kalmar kommun 
med fyra dELbilar. 

Industrifastigheter
Under 2016 har ytterligare ett antal 
parkeringsplatser i garage utrustats med 
ladduttag för elbil. Dessa platser hyrs ut 
till rabatterat pris med el inkluderad. En 
solcellsanläggning har installerats på KI-
FABs kontor och har varit i drift sedan 
januari 2016 och den svarar för cirka 
80 procent av fastighetens elbehov på 
årsbasis. I december 2016 togs den nya 
tågserviceanläggningen i bruk av Kalmar 
länstrafik. Investeringen positiva miljö-
konsekvenser har inneburit att den fi-
nansieras genom Kommuninvests gröna 
obligation. Modernisering av fordons-
parken fortsätter och andelen el- och gas-
bilar uppgår nu till 67 procent. Samtliga 
fastigheter är sedan tidigare uppvärmda 
utan hjälp av fossila bränslen.

Renhållning och avfall
Efter inledande problem med den optiska 
utsorteringen av matavfall beslutade Kal-
marsundsregionens Renhållare (KSRR) 
under året att upphandla ny optisk sorte-
ringsanläggning samt utrangera och be-
lasta resultatet med en direktavskrivning 
av den gamla anläggningen. Stämnings-
ansökan mot förra leverantören har läm-
nats in till Kalmar Tingsrätt. Ombygg-
nationen av optisk sortering påbörjades 
i oktober. Utsortering av matavfall har 
pågått obrutet, då matavfallet sorteras i 
Vetlanda under byggnationstiden.

KSRR uppnår målet för matavfallsin-
samling där 50 procent av hushållens 
matavfall ska vara utsorterat. 64 procent 
av hushållens matavfall eller 9 768 ton 
matavfall blir till biogas och biogödsel. 
Cirka 22 000 m3 förbehandlat matav-
fall har levererats till More & Kalmar 
biogas. Under året tog KSRR beslut om 
att bygga en ny återvinningscentral med 
personalutrymmen för att ersätta nuva-
rande återvinningscentral vid Tegelviken. 
Förfrågningsunderlag är publicerat.

KSRR har påbörjat ett genomgripande 
projekt med översyn av samtliga produk-
tionsprocesser för att förstärka miljö- och 
kvalitetsledningssystemet med en ökad 
verkan mot ständiga förbättringar. Målet 
är att i första skedet förbättra produktio-
nen avseende insamling av hushållsso-
por. Produktionen vid avfallsanläggning 
Moskogen utvecklas starkt. Anledningen 
är ökad byggaktivitet i regionen som ger 

upphov till behandling av förorenade 
jordar. KSRR har investerat i sex lastbi-
lar med fordonsgasdrift, vilket innebär 
bibehållen målsättning att 75 procent av 
fordonen som sköter insamling av hus-
hållssopor ska drivas med biogas.

Framtid

Lagstiftningen inom tillsynsverksamhe-
tens område är under ständigt förändring 
vilket ställer höga krav på kompetensut-
veckling. I en växande kommun så till-
kommer nya tillsynsobjekt och med det 
ett ökat rekryteringsbehov. Arbetet inom 
området ”Förenkla helt enkelt” kommer 
att fortgå. Detta för att leva upp till ett 
bra företagsklimat och en ständig utveck-
ling inom området.

Reningsverket på Tegelviken är föråld-
rat och är över 50 år gammalt. Kalmar 
kommunfullmäktige har tagit ett inrikt-
ningsbeslut till en ny vattenreningsdel 
samt ny- och ombyggnad av slamhan-
teringen som ersätter den befintliga an-
läggningen. Den planerade platsen för 
”Kalmarsundsverket” är mellan befint-
ligt reningsverk och KSRR. Projektering 
och byggnation av det nya reningsverket 
kommer att pågå under många år framö-
ver.

Kalmar Vatten står inför stora inves-
teringar de kommande åren. Förutom 
Kalmarsundsverket planeras stora inves-
teringar i VA-ledningsnätet, vattenverk-
samheten (kapacitetökningar och kvali-
tetsförbättringar), reningsverksamheten 
(pumpstationer) samt dagvattenhante-
ringen.

Solenergi
Sol är fortsatt i ropet. Många elkunder 
vill veta hur deras energi produceras och 
flera kunder kan tänka sig egen elproduk-
tion. Så Kalmar Energi utropade en En-
ergirepublik för kunder och aktörer som 
vill bidra till ett hållbart samhälle. Med 
delningsekonomi och nya ideal växer 
också nya beteenden fram, vilket Kalmar 
Energi tog fasta på. Tillgången till en vara 
eller tjänst är viktigare än själva ägandet 
i sig, vilket resulterade i Nöbble Solpark 
- Sveriges största medlemsägda soltak för 
egen elanvändning och ett stort kollektiv 
med en gemensam vision om ett hållba-
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rare samhälle. När Nöbble nu slutligt le-
vererats tar Kalmar Energi nästa steg och 
satsar tillsammans med Kalmar Öland 
Airport på Sveriges största solcellspark på 
flygplatsen. Projektet Törneby Solpark är 
just nu under försäljning och intresset är 
stort både hos mindre delägare Kalmar-
sund Sol men även företag som vill äga 
en andel i anläggningen direkt. Även ser-
viceförvaltningen arbetar vidare med sol-
celler och målet är att det 2018 ska finnas 
25 solcellsanläggningar på Kalmar kom-
muns byggnader.

Kemikaliehantering
Under 2017-2018 testas kemikaliehan-
teringssystemet Ichemestry på utvalda 
verksamheter inom serviceförvaltningen. 
Kemikalierna riskbedöms inte i tillräcklig 
utsträckning för att säkerställa en riktig 
användning ur ett hälso- och miljöper-
spektiv. IChemestry är ett verktyg som 
kan stötta i arbetet med en bättre riskbe-
dömning. 

Hållbara transporter
Transportcentralen försöker även fortsätt-
ningsvis att påverka Kalmar kommuns 
förvaltningar att välja fordon med el, 
biogas eller laddhybrid när det är dags för 
nya och/eller uppdaterade leasingavtal. 
Under 2017 kommer HVO (biodiesel) 
att testas i serviceförvaltningens fordon 
och i utvalda delar av entreprenadmaski-
nerna.

KIFABs arbete fortsätter med att i dia-
logform påverka hyresgästerna att tänka 
energismart och att säkerställa att drift- 
och verksamhetstider i uthyrda lokaler är 
uppdaterade så att fastigheternas drift-
profil hålls energioptimal. Målsättningen 
att till alla delar bedriva en fossilbränslefri 
verksamhet redan nästa år fullföljs genom 
utbyte av resterande fossilbränsledrivna 
fordon under 2017.

Renhållning
Ny optisk sopsortering beräknas i drift 
per mars 2017. Byggnation av ny per-
sonalbyggnad, carport med fordonsgas-
anläggning samt ekonomibyggnader vid 
Moskogen påbörjas, liksom byggnation 
av ny återvinningscentral för Kalmar vid 
”Flygstaden”. KSRR har påbörjat om-
ställning mot helt fossilbränslefria trans-
porter. Projektet startar 2017 där alla 
tunga transporter, egen produktion och 
entreprenörer kommer vara fossilbränsle-
fria. Målet är att KSRR ska vara helt fos-
silbränslefritt 2018. 
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FOKUSOMRÅDE – ETT VÄXANDE 
ATTRAKTIVT KALMAR

Kalmar ska vara en växande och attrak-
tiv kommun. Det är en förutsättning 
för att vara med i kampen om framtida 
etableringar, inflyttare och satsningar på 
infrastruktur. Kalmar är idag ett av Sveri-
ges mest attraktiva besöksmål och Kalmar 
kommun fortsätter att tillsammans med 
Destination Kalmar och näringslivsenhe-
ten utveckla besöksmålet Kalmar, samti-
digt som arbetet fortsätter för att attrak-
tiviteten också ska finnas i vardagen. För 
att uppnå det behövs det bra och varie-
rade bostäder och en väl utbyggd infra-
struktur i hela Kalmarregionen. Kalmar 
kommun ska fortsätta att erbjuda ett rikt 
kultur- och fritidsutbud och fortsätta ut-
vecklingen kring att Kalmar redan är ett 
spännande besöksmål.
 
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 ”Ändring-
ar i Verksamhetsplan med budget 2016 
och ekonomisk planering 2017-2018”, 
sidan 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 befolk-
ningsökning. Under året har Kalmar 
kommun vuxit med cirka 850 invånare 
vilket är den näst högsta ökningen sedan 
kommunsammanslagningen 1971. Och 
det ser ljust ut för att befolkningen ska 
kunna öka framöver också. Under 2016 
har 17 detaljplaner vunnit laga kraft och 
nytillkomna bostäder i dessa detaljplaner 
uppgår till 1508 bostäder varav 226 av-
ser småhus. Många bostäder står således 
snart klara för inflyttning med ökad be-
folkningstillväxt som följd.

Arbetet med att bli "Årets stadskärna" 
2017 har gått vidare under hösten. Ex-

empel på åtgärder och aktiviteter i vår 
aktivitetslista är ”Jenny Nyströms jul” 
på Stortorget, ”Stormaktstidsveckan”, 
hjärtsäkring av stadskärnan, uppdatering 
av detaljhandelsstrategi, trygghetsåtgär-
der, parkeringsledningssystem etapp två, 
bemötandefilm och parkeringsåtgärder. 
I oktober blev Kalmar utsedd till Årets 
Purple Flag-område vilket är ett av alla 
kvitton som Kalmar kommun har fått 
under året på att arbetet är på rätt väg. 
Verksamheterna arbetar vidare med stän-
diga förbättringar och projektarbetsgrup-
pen jobbar vidare med innehållet i den 
ansökan som ska lämnas in i februari 
2017.

Att det går bra för Kalmar kommun vi-
sar inte minst arbetslöshetssiffrorna där 
Kalmar fortsatt ligger lägre än jämfö-
relsekommunerna. Det differentierade 
näringslivet är en nyckel till detta och 
arbetet med att förbättra förutsättning-
arna för näringslivet fortsätter med bland 
annat deltagande i SKLs projekt ”Ännu 
bättre”.

En väl utbyggd infrastruktur är en grund-
pelare i Kalmar kommuns utveckling. 
Kollektivtrafiken byggs ut och allt fler 
åker kollektivt i en stad där också cyklan-
det ökar. Det kan också noteras att Kal-
mar Öland Airport har en fortsatt positiv 
passagerarutveckling.

Kalmar har ett rikt kultur- och fritidsut-
bud. Evenemangen sommaren 2016 slog 
alla rekord och Kalmar utsågs också till 
Årets Sommarstad för andra året i rad. 
Höstens kulturfestival ”Ljus på kultur” 
genomfördes i större omfattning än nå-
gonsin. Kalmars idrottsevenemang har en 
god utveckling och i år klättrade Kalmar 
kommun från plats 21 till plats 18 på 
listan över Sveriges främsta idrottskom-
muner. Den gemensamma KALMAR-
appen lanserades i maj 2016. Appen, som 
samlar alla evenemang, sevärdheter, shop-
ping, interaktiv parkeringskarta, mat och 
dryck med mera, fick ett bra mottagande 
och över 10 000 nedladdningar av appen 
har gjorts.
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Till och med 2018 ska Kalmar planera för 2 500 bostäder, varav 300 småhus. Må-
let förutsätter en planering för minst 833 bostäder, varav 100 småhus för år 2016.

Kommentar
Delmålet för 2016 är uppfyllt. Under året har 17 detaljplaner vunnit laga kraft. Nytill-
komna bostäder i dessa detaljplaner uppgår till 1508 varav 226 avser småhus.

Fullmäktigemål - Planering för 
bostadsbyggande

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

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

Uppdrag - Utveckla Brofästet

Uppdrag - UF-företagare Kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med Kalmarsunds gymnasieför-
bund 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 läsåret 16/17 har 221 gymnasieelever inom de kommunala skolorna i Kalmar 
varit delaktiga i Ung Företagsamhet.

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

Uppdrag - Årets stadskärna Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, 
styrelser och Kalmar City arbeta för att Kalmar ska bli årets stadskärna under 
innevarande mandatperiod.

Kommentar
Arbetet med årets stadskärna pågår tillsammans med berörda förvaltningar. Ett flertal 
aktiviteter har genomförts, bland annat lekplatsen i Vattentornsparken, införande av 
parkeringsledningssystem, översyn av belysning på Kvarnholmen, julmarknad på Stor-
torget, planering för nya och återkommande event framöver. I februari 2017 kommer 
ansökan att lämnas in.

Pågående

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner.

Kommentar
Målet är uppnått. Statistiken för 2016 visar att Kalmar kommun fortfarande har en 
lägre arbetslöshet för gruppen 16-64 år (7,0%) än rikssnittet (7,6%). Kalmar kom-
mun har också en lägre arbetslöshet än jämförelsekommunerna som alla ligger över 
rikssnittet, (Karlskrona 9,1%, Växjö 8,3%, Halmstad 8,8% och Kristianstad 10,6%).

Fullmäktigemål - Arbetslösheten

Genomförd

Genomförd

Målet är upppnått Målet är ännu inte uppnått. 
Trenden är positiv, utveckling-
en går i rätt riktning.

Målet är inte uppnått. Trenden 
är inte positiv, utvecklingen är 
oförändrad eller går i fel riktning.

Måluppfyllelsen bedöms med följande 
utfall:
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Uppdrag - Årets stadskärna 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 citat: ”Kalmar skall bli Sveriges ledande stadskärna med 
unika möjligheter för handel och konsumtion, kultur och nöjesliv tillgängligt för alla 
året runt”, slut citat, har fortsatt under året med flertalet aktiveteter och åtgärder. Ett 
delmål på vägen mot visionen är att bli Årets stadskärna under innevarande mandat-
period. Både Kalmar Citys styrelse och kommunstyrelsen beslutade under 2016 att 
lämna in en ansökan till Årets stadskärna 2017. Sista anmälningsdatum är 15 februari. 
Exempel på åtgärder och aktiviteter i Kalmar kommuns aktivitetslista är ”Jenny Ny-
ströms jul” på Stortorget, ”Stormaktstidsveckan”, hjärtsäkring av stadskärnan, upp-
datering av detaljhandelsstrategi, trygghetsåtgärder, parkeringsledningssystem etapp 
två, bemötandefilm, parkeringsåtgärder, med mera. I oktober blev Kalmar utsedd till 
Årets Purple Flag-område vilket är ett av alla kvitton vi fått under året på att arbetet 
är på rätt väg.

Uppdrag - Regional bomässa Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med bostadsmarkna-
dens aktörer utreda förutsättningarna för en regional bomässa år 2020.

Kommentar
Utredningen om regional bomässa är utförd.

Uppdraget till samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden att ta fram be-
lysningsprogram ska gälla tätorterna i kommunen utifrån aspekterna trygghet, 
trafiksäkerhet, energiförbrukning, utveckling och gestaltning.

Kommentar
Belysningsprogrammet är godkänt av samhällsbyggnadsnämnden i december och be-
handlades i kommunstyrelsens planutskott den 20 december inför antagande i kom-
munfullmäktige. Programmet är omarbetat av samhällsbyggnadskontoret samt att 
remiss tagits upp i samhällsbyggnads- och servicenämnd inför beslut i kommunfull-
mäktige.

Uppdrag - Belysningsprogram 
(från 2013, KF §131, 2013-06-17)

Pågående

Genomförd

Uppdrag - Depå för biobränsle Kalmar Öland Airport AB får i uppdrag att undersöka de praktiska och ekono-
miska möjligheterna för att etablera en depå för biobränsle på flygplatsen för att 
därigenom kunna erbjuda biobränsle för flyg till och från Kalmar.

Kommentar
Projektet kommer inte att drivas av Kalmar Öland Airport AB. Efter ett flertal möten 
mellan offentliga aktörer och den privata skogsnäringen konstaterades att skogsnä-
ringen själva kommer att driva utvecklingen framåt.

Genomförd

Genomförd

Uppdrag - Bullervall i Djurängen Servicenämnden får i uppdrag att anlägga en bullervall i Djurängen. Detta för att 
dämpa bullret från Ölandsleden.

Kommentar
Upphandling är utlämnad 2016 för antagande och byggnation 2017.

Pågående
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Uppdrag - Tillväxt och service på 
landsbygden

Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att stimulera och stärka 
service på landsbygden och att aktivt stödja engagemanget bland ideella fören-
ingar, 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 samt för näringslivet. Planeringen för två laddstationer i Södermöre på-
går för närvarande och igångsättande beräknas under första halvåret 2017. 

Mycket kontakter har skett med ideella föreningar som ett led i arbetet med integra-
tion bland annat på asylförläggningarna i Kolboda och Helgesbo men också genom 
integrationsrådet. Brandkåren har arbetat med att säkra personalresurserna på deltids-
styrkorna för att säkra landsbygdens behov av skydd och säkerhet. Ett antal detaljpla-
ner på landsbygden innehållande bostäder är också beställda och pågående.

Kommunstyrelsen får tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden, service-
nämnden och socialnämnden i uppdrag att i kontakt med näringslivet förbättra 
bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäker-
het.

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

Miljöenheten jobbar intensivt med bemötandefrågorna. Fokusgrupper inom olika 
områden har bildats för att öka och förbättra dialogen med näringslivet. Samhälls-
byggnadskontoret mäter även kundnöjdhet i Nöjd Kund Index (NKI) och strävar 
efter att höja resultaten. Utifrån NKI-resultatet görs en handlingsplan. Detta arbete 
har lett till en kvalitetsprocess som kommer att uppdateras efter varje NKI period. 
Aktiviteter är inplanerade under året.

Socialchefen och alkoholhandläggarna har tillsammans med berörda förvaltningar 
deltagit i utbildningen ”Förenkla - helt enkelt” som är en utbildning för kommuner 
som vill förbättra sina företagskontakter. Utbildningen har lett till ökad förståelse för 
varandras uppdrag inom kommunens olika förvaltningar och en gemensam grundsyn 
på myndighetsutövning och företagarnas förutsättningar.

Uppdrag - Kontakter med närings-
livet

Genomförd

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 ar-
betsmarknad har anställt anvisade från Arbetsförmedlingen på tidsbegränsade anställ-
ningar för att stärka dessa personers ställning på arbetsmarknaden. Ett nära samarbete 
har också skett mellan kommunen och Arbetsförmedlingen genom "projekt arbetslös-
het". Där bland annat en lyckad satsning på arbetsgivare med en till fyra anställda har 
gjorts. Nya insatser planeras tillsammans med Arbetsförmedlingen för att fortsätta 
med uppdraget.

Uppdrag - Sänka arbetslösheten

Genomförd
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Servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att stödja Desti-
nation Kalmar AB i deras framgångsrika arbete med idrottsturism. Detta som ett 
sätt att stärka besöksnäringen och det lokala föreningslivet.

Kommentar
Destination Kalmar och kultur- och fritidsförvaltningen har under året haft flera 
nära samarbeten. Samarbeten har skett kring flera evenemang under året, exempelvis 
”Sandskulpturfestivalen”, ”Stadsfesten”, ”Internationell darttävling”, ”SM i Fäktning”, 
”Kalmar Horse Show”, ”Swedish Beach Tours” i beachvolleyboll, med flera.

Ett annat gemensamt arbete har varit att samverka kring att skapa fler arrangemang 
på Guldfågeln arena. Ett konkret utfall av detta är att den lokala fotbollsföreningen 
IFK Berga har spelat två av sina division 2-derbyn mot Nybro IF och Lindsdals IF på 
Guldfågeln arena. Det kom mellan 1 500-2 000 besökare till arenan. Förhoppningsvis 
kan detta stimulera andra föreningar inom lokalfotbollen att fortsätta ha liknade eve-
nemang på Guldfågeln arena.

Under året har kultur- och fritidsförvaltningen också arbetat med att starta upp en 
besöksapp. I detta arbete har ett tätt samarbete med destinationen och kommunika-
tionsenheten skett. Besöksappen lanserades precis innan sommaren. Appen är mer 
heltäckande än att enbart rikta in sig på idrottsturism men en viktig del är att synlig-
göra vad vi har för evenemang inom idrotten, både bredd och spets.

Kalmars idrottsevenemang har en god utveckling och intresset för Kalmar som eve-
nemangsstad är just nu stort. Under hösten blev det till exempel klart att Kalmar blir 
värd för SM i Dans 2017.

I år klättrade Kalmar från plats 21 till plats 18 på listan ”Sveriges främsta idrottskom-
muner”.

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

Kommentar
Kontinuerliga diskussioner förs med fastighetsägare i utvecklingsområden.

Uppdrag - Enhetstaxa
Kommunstyrelsen får i uppdrag att förhandla och skriva avtal med KLT om fort-
satt enhetstaxa inom Kalmar kommun.

Kommentar
Ett nytt avtal med KLT om enhetstaxa tecknades under året.

Uppdrag - Gatumiljöer

Genomförd

Genomförd

Uppdrag - Idrottsturism

Genomförd
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Bygga och bo

Väsentliga händelser under året

Exploateringsverksamhet
Arbetet har fortsatt med genomförandet 
av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet 
i Ölandshamnen och detaljplansarbetet 
fortgår för en hotelletablering i anslut-
ning till universitetet och stationsom-
rådet. Andra stora utvecklingsprojekt är 
Fredsiksskans som markanvisas i slutet av 
året, Karlssons äng, Norra Staden (Snur-
rom) med bad- och friskvårdsanläggning 
och Södra staden (Rinkabyholm). Arbe-
tet med att möjliggöra tillgången till fiber 
för hushåll och företag har intensifierats 
och Kalmar kommun arbetar vidare med 
att samordna utbyggnaden av fiber. 

Omorganisation
Under hösten 2016 har samhällsbygg-
nadsnämnden genomfört en organisa-
tionsförändring för att skapa ännu bättre 
förutsättningar för att uppfylla målen. 
Samhällsbyggnadskontoret har därför 
arbetat vidare med implementering av 
den nya organisationen, vilket bland an-
nat inneburit tillsättning av nya enhets-
chefer. Under perioden 1 augusti 2015 
till 31 juli 2016 gav bygglovenheten 766 
startbesked, vilket genererade 24 mnkr 
i byggbonus från Boverket till Kalmar 
kommun.

Samhällsbyggnadskontoret har fokuserat 
på dialog med allmänheten samt andra 
aktörer, genom flera medborgardialoger i 
såväl detaljplaner som andra projekt. En 

film har tagits fram som visar de större 
planerade byggnationerna i Kalmar kom-
mun och arbete pågår med ytterligare en 
film inom ramen för arbetet med Årets 
stadskärna. 

Skollokaler
En utbyggnad av Lindsdalsskolan har 
gett 19 nya klassrum och inneburit utfas-
ning av två uttjänta klassrum. Lindsdals 
nya förskola är uppstartad. Målet är att 
minska barngrupperna per avdelning från 
17 till 15 barn, vilket gör att det byggs 
fem avdelningar istället för fyra. Tullbro-
skolan har iordningställts för att ta emot 
elever från Djurängen medan rivning och 
nybyggnation av Djurängsskolan sker. 
För att garantera en säker skolgård har 
serviceförvaltningen rustat upp område-
na kring biblioteket och Cellgraven.

Bostadsinköp
Kalmar kommun köpte under året Kol-
bodagården i Kolboda för att klara det 
hastigt uppkomna behovet av bostäder 
för ensamkommande flyktingbarn. Fem 
modulhus har köpts in som kommer att 
placeras i Påryd. Modulhusen är till för 
att snabbt kunna möta upp behovet av 
bostäder för nyanlända. 

Kalmarhem arbetar för ett hållbart bo-
ende. Med hållbart boende menas social, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Det 
är grunden för all vår verksamhet inom 
planering, byggande och förvaltning. 
Under 2016 har Kalmarhem fortsatt ut-

vecklingen av fastighetsbeståndet för att 
erbjuda boende i Kalmar kommun för-
utsättningar att leva i nya bostäder med 
god standard till rimliga kostnader, i en 
stimulerande och trygg miljö. Detta sam-
tidigt som Kalmarhem ska belasta miljön 
så lite som möjligt.

De befintliga fastigheterna har fortlö-
pande underhållits för att säkerställa att 
Kalmarhems bostäder håller den kvalitet 
som krävs för att vara ”Den goda bosta-
den”. Under 2016 har Kalmarhem tillfört 
35 nya bostäder genom ny- och ombygg-
nation. Totalt har Kalmarhem haft två 
områden med nybyggnation under 2016 
med totalt 117 lägenheter. 

Kalmarhem levererar en bostadsgaranti 
för Linnéuniversitetets studenter i Kal-
mar. Det innebär att studenter garanteras 
bostad inom två månader från och med 
att de har antagits vid universitetet. Bo-
stadsgarantin har uppfyllts under 2016. 
Kalmarhem har under året haft ett nära 
samarbete med socialförvaltningen, om-
sorgsförvaltningen och invandrarservice 
för att ge grupper med särskilda behov 
möjlighet till en bostad i enlighet med 
ägardirektiv. Detta har bland annat re-
sulterat i att tre våningar i vår pågående 
nyproduktion Kajalen kommer att hyras 
ut till socialförvaltningen.

Energi och bredband
Byggboomen i Kalmar har präglat Kal-
mar Energis verksamhet under 2016 med 
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flera nya projekt och kontrakt. Några 
aktuella är Kalmarhems 15-våningshus 
Kajalen och studentboendet Vallmon. 
Intresset för fiber och bredband är fort-
satt stort och under året har många nya 
kunder anslutit sig till Kalmar Energis 
stadsnät. Fiber är en viktig förutsättning 
för att säkra digitaliseringens möjligheter. 
750 kunder har under året valt att ansluta 
sig och därmed fått möjlighet att fritt 
välja tjänsteleverantör.

Utökad vattenförsörjning
Nederbörden i regionen har varit mycket 
knapp sedan hösten 2015 och grundvat-
tennivåerna är låga. Mörbylånga kom-
mun har haft ett akut behov av mer 
vatten och efterfrågade i januari 2016 
hjälp från Kalmar. Under perioden fe-
bruari – november 2016 transportera-
des dricksvatten med lastbil dygnet runt 
från Kalmar till Öland. I mars 2016 tog 
Landshövdingen och kommunalråden 
i Kalmar, Mörbylånga och Borgholm 
kommuner ett beslut om att bygga en 
överföringsledning för dricksvatten mel-
lan Revsudden och Stora Rör. Överfö-
ringsledningen blev klar i slutet av juni 
2016 och byggandet och finansieringen 
av ledningen stod Borgholm Energi AB 
för. För att säkerställa vattentillgången i 
Kalmar och att försörja Öland med vat-
ten har ett antal planerade investeringar 
tidigarelagts. För att säkerställa uttagska-
paciteten i de kommunala vattentäkterna 
beslutade Kalmar Vatten att införa be-
vattningsförbud under perioden 12 maj 
till 31 augusti 2016.

I samband med ett omkopplingsarbete 
på råvattenledningen i norra Vassmo-
lösa i juni uppstod manganutfällning i 
vattenledningsnätet. Vattnet var kraftigt 
missfärgat av mangan och Kalmar Vatten 
genomförde en omfattande informations-
insats för att upplysa Kalmarborna om 
missfärgningen. Efter denna händelse har 
det varit stora problem med missfärgat 
vatten i olika delar av vattenledningsnätet 
i Kalmar. Omfattande underhållsåtgärder 
har satts in för att få rent i ledningarna. 
Ett större VA-saneringsarbete pågår i cen-
trala Kalmar. Det är längs sträckan utmed 
Esplanden som VA-ledningarna byts ut. 
Dagvattenledningarna kommer på så vis 
att klara större mängder vatten från om-
rådet. VA-saneringsarbetet kommer att 
vara klart under 2017. 

Framtid

Under 2017 ska Kalmar kommun, både 
genom planering och genomförande, 
möjliggöra för en hög bostadsbyggna-
tion. Uppföljningen av antalet bostäder 
i antagna detaljplaner under 2016 visar 
att målet 833 bostäder kommer i princip 
att fördubblas, vilket innebär ett ökat fo-
kus på genomförande av planerad bygg-
nation och övriga infrastrukturprojekt 
under kommande år. En uppdatering av 
vindkraftsplanen ska göras under året och 
planeringen av aktivitetsstråket i Berga-
Norrliden kommer bli klart. Flera större 
och strategiskt viktiga detaljplaner kom-
mer att startas under året, bland annat 
andra etappen av Södra staden och den 
nya bad- och friskvårdsanläggningen i 
norra Kalmar (Snurrom). 

Kommunens exploateringsenhet följer 
och analyserar omvärldsfaktorer som 
påverkar planeringen och verksamhe-
ten, bland annat nya lagar o regler inom 
fastighets- och byggområdet. Antalet 
projekt har ökat mycket de senaste åren, 
projekten är stora och komplicerade vil-
ket kräver kommunikation 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 Fredriksskans, Djurängen, Karls-
sons äng, Norra staden (Snurrom) och 
Södra staden (Rinkabyholm).  

Byggnader och infrastruktur
Om- och tillbyggnad av Halltorpsskolan 
och Falkenbergsskolan  kommer att ske 
under kommande år. Höga ambitioner 
och många byggprojekt i Kalmar ställer 
stora krav på nybyggnation av infrastruk-
tur, till exempel runt det nya Linnéuni-
versitetet, Södra staden, Snurrom, Djur-
ängen och Fredriksskans.

Fler bostäder
Kalmarhem har ett antal detaljplane-
projekt som pågår, vilket totalt omfattar 
300-500 lägenheter. Kalmarhems mål 
är att ett antal av dessa nyproduktio-
ner kommer att bli klara för inflyttning 
under 2017-2018. Start av byggnation 
i ”Stadsträdgården” och ”Skärgårdssta-
den” planeras att ske under 2017. Under 
2016 har det blivit tydligare att studenter 
ställer högre krav på sitt boende främst 

avseende egna kök och badrum. En ut-
redning har därför påbörjats om hur be-
fintliga studentbostäder kan utvecklas för 
att möta de ökade kraven på studentbo-
ende samt över hur behovet av student-
bostäder kommer att ser ut i framtiden. 
Kalmarhem förväntar sig ett ökat behov 
av lägenheter till studenter och sökanden 
via arbetsgivarbonusen då eHälsomyn-
digheten och läkarlinjen kommer att eta-
bleras i Kalmar.

Vattenförsörjningen
Kalmar kommun beräknas enligt prog-
nos att växa med 1 000 personer årligen 
och nya bostadsområden planeras för att 
klara befolkningstillväxten. Kalmar Vat-
ten anpassar och prioriterar utbyggnad 
av ledningsnätet efter behov av ny infra-
struktur. De planerade VA-utbyggnader-
na för 2017 är omfattande och förutom 
de pågående arbetena till nya bostadsom-
råden planeras VA-utbyggnader till Fjö-
lebro, Karlssons äng, Linneuniversitetet, 
Södra staden, Bjursnäs Igelösa med flera.
  
Målen med att minimera antalet läckor, 
minska inläckaget av ovidkommande vat-
ten i spillvattennätet och reducera antalet 
bräddningar är att sanera VA-lednings-
nätet. Kommande VA-saneringar är vid 
Hagbygärde, Esplanden etapp två och 
tre, Falkenbergsvägen, Dörbylund, Hall-
torp.

Kalmar Vatten står inför den största 
investeringen någonsin, Kalmarsunds-
verket. Planeringsfasen är påbörjad och 
planderad byggstart förväntas ske under 
2020. Förutom Kalmarsundsverket pla-
neras stora investeringar i VA-lednings-
nätet, vattenverksamheten, pumpstatio-
ner samt dagvattenhanteringen under de 
närmaste åren.  
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Näringsliv och turism

Väsentliga händelser under året

Den 16 juni 2016 fattade regeringen be-
slut om att delar av eHälsomyndigheten 
ska omlokaliseras från Stockholm till 
Kalmar. Lokaliseringen till Kalmar ska 
vara genomförd senast den 1 maj 2018 
och omfattar cirka 150 tjänster. En eta-
bleringsgrupp har tillsatts som i samver-
kan med eHälsomyndigheten ska skapa 
förutsättningar för en lyckad omlokali-
sering. Gruppen består av representanter 
från Landstinget i Kalmar län, Regionför-
bundet i Kalmar län, Länsstyrelsen Kal-
mar län, Linnéuniversitetet och Kalmar 
kommun.

Företagsklimat
Kalmar kommun har haft ett tydligt mål 
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 la-
gar och regler med 60 placeringar. Inom 
området kommunanställdas attityder till 

företagande har Kalmar stigit med 23 
placeringar och inom området medias at-
tityder till företagande har Kalmar klätt-
rat hela 47 placeringar. Exempel på övriga 
områden där Kalmar kommun har för-
bättrat sig är inom upphandling, konkur-
rens mellan kommunens verksamheter 
och de privata företagen samt inom till-
gång till kompetens och tele- och IT-nät.
 
Från och med 2016 deltar Kalmar kom-
mun årligen i undersökningen ”Insikt” 
som mäter Nöjd Kund Index (NKI). 
Fokus i ”Insikt” ligger på den kommu-
nala servicen och myndighetsutövningen. 
Undersökningen genomförs av Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) och i 
den senaste mätningen som Kalmar kom-
mun deltog (Insikt 2015) förbättrades 
NKI-värdet från 64 till 70.

För att ytterligare förbättra företagskli-
matet deltog Kalmar kommun under 
2016 i en näringslivsutbildning i SKLs 
regi. ”Förenkla - helt enkelt” heter ut-
bildningen som syftar till att utveckla 

kommunens kontakter med näringslivet, 
ge deltagarna en större förståelse för fö-
retagens behov samt att skapa ett lång-
siktigt samarbete mellan kommunen och 
det lokala näringslivet. Utbildningen var 
förvaltningsöverskridande och omfattade 
politiker, chefer och tjänstemän som har 
kontaktytor mot näringslivet. 

Utvecklingsfrågor
Det pågående EU-projektet RINK (Re-
gional Inkubation Kalmar Län) uppvisar 
mycket goda resultat och har nu uppnått 
halvtid. Måltalen ser ut att kunna uppnås 
med råge och inflödet från deltagande 
kommuner (vilka i dagsläget är Kalmar, 
Mörbylånga, Borgholm, Nybro, Emma-
boda och Torsås) är över förväntan, vil-
ket är mycket glädjande. Via RINK sätts 
fokus på att finna nya innovativa bolag i 
länet som också ges möjlighet att utveck-
las och mötas tillsammans via Kalmar 
Science Park.

Under året har Kalmar Science Park er-
bjudit en mängd aktiviteter inom områ-
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det digitalisering via seminarieserien ”Di-
gitala Affärer”, vilka har varit synnerligen 
välbesökta. Detta tyder på att näringsli-
vet inser vikten av att följa utvecklingen 
inom området och intresset och viljan av 
att göra detta är mycket stor – en inställ-
ning som är grundläggande för att bibe-
hålla ett konkurrenskraftigt näringsliv i 
framkant.

Under 2016 har ett intensivt arbete skett 
inom Kalmar Science Park med att fär-
digställa ett nytt ledningssystem, ett nytt 
koncept för anslutna bolag samt en ny 
strategi för bolaget som helhet. Allt i syfte 
för att förbättra erbjudandet och effekten 
av verksamheten ut mot näringslivet i 
Kalmar i form av ökad innovationsgrad 
och tillväxt som resultat. En ny tillväxt-
satsning gentemot etablerade bolag inom 
Kalmar Science Park kommer också att 
lanseras under 2017.

Besöksnäring
Det har varit ett bra år för Kalmars be-
söksnäring. Antalet gästnätter (hotell, 
stugby, vandrarhem och campingplatser) 
har under perioden januari - oktober 
2016 preliminärt ökat med 11,6 procent 
(från 332 107 gästnätter år 2015 till 375 
687 år 2016). Framför allt är månader-
na februari, april, augusti och oktober 
starka, här återfinns närmare hälften av 
årets ökning. Sommarperioden maj - juli 
har ökat varje enskild månad och störst 
är ökningen på campingsidan. Definitiva 
siffror för helåret kommer först i april 
2017. Under året har Kalmar fått flera 
positiva utmärkelser: staden röstades för 
andra året i rad fram som Årets sommar-
stad och utsågs också till Årets Purple 
Flag-stad. Kalmar klättrade dessutom till 
18:e plats (från plats 21) på listan med 
Sveriges främsta idrottskommuner.

Evenemang
Evenemangsutbudet har under året va-
rit brett och innehållit både etablerade 
evenemang som Kalmar Stadsfest och 
Sandskulpturfestivalen, och nya evene-
mang som Kalmar Swimrun och Swedish 
Beach Tour i volleyboll. Det sistnämnda 
är ett bra exempel på hur nya arenor kan 
bidra till nya typer av evenemang. Arena 
Långviken används flitigt både för spon-
tanidrott och för evenemang på riksnivå. 
För att Kalmar ska fortsätta utvecklas 
som evenemangsstad håller en ny evene-

mangsstrategi på att tas fram. Den kom-
mer bland annat att förtydliga hur Kal-
mar kommuns olika förvaltningar och 
bolag ska organisera evenemangsarbetet, 
vilka evenemang som ska prioriteras och 
vilka arenor som ska utvecklas. Det är 
viktigt att kunna ge arrangörerna ett bra 
mottagande och erbjuda rätt arenor för 
att behålla den position Kalmar nu har 
fått som en attraktiv evenemangsstad. 
Det har redan blivit klart med flera eve-
nemang 2017, bland annat SM i Dans.

Turism
Utvecklingen av Kalmar Slott fortsätter, 
i samverkan med Statens fastighetsverk. 
Besökssiffrorna slår rekord med samman-
lagt 128 011 intäktsskapande besökare 
till och med 30 november 2016. Progno-
sen för helåret är cirka 133 000 intäkts-
skapande besökare, vilket kan jämföras 
129 506 föregående år. De senaste åren 
har öppettiderna utökats och i år hade 
Kalmar Slott öppet dagligen från maj till 
början av november. Utbudet av evene-
mang och upplevelser är stort och sats-
ningar görs för att lyfta fram slottets och 
Kalmars historia.

Kalmar Turistbyrå är numera auktorise-
rat som ett Tourist Center, vilket innebär 
att man uppfyller branschorganisationen 
Visitas högsta nivå. Antalet besök i Kal-
mar Turistcenter beräknas vid årets slut 
landa på cirka 83 000, vilket är lite mer 
än föregående år. Kalmar Gästhamn hade 
6 428 båtdygn (cirka 14 300 gästnät-
ter). Husbilsplatserna är fortsatt populära 
och kommer att nå närmare 2 800 dygn 
2016.

Verksamhetsfastigheter
KIFAB i Kalmar AB förvaltar total cirka 
162 000 kvadratmeter. Uthyrningsgra-
den har varit hög hela året. Fastigheten 
Mjölnaren 4 har byggts om till ett mo-
dernt aktivitetsbaserat kontor om cirka 5 
000 kvadratmeter för Länsstyrelsen Kal-
mar län. Nyproduktion av en tågservi-
cedepå har färdigställts under december. 
Anläggningen är uthyrd till Landstinget 
på 22,5 år och kommer att utgöra bas för 
underhåll och reparation av KLTs cirka 
20 tågset. Byggnation av en logistik- och 
industrihall om cirka 3 800 kvadratmeter 
inleddes under sommaren och skall vara 
färdig efter årsskiftet. Byggnaden är fullt 
uthyrd men friställer samtidigt en annan 

byggnad som skall moderniseras för ny 
uthyrning under 2017. Under hösten 
har en kontorslokal i gamla Chokladfa-
briken iordningsställts och hyrs sedan 
i december ut till eHälsomyndigheten. 
Lokalen innehåller cirka 35 arbetsplatser. 
Projektering av ett parkeringsdäck vid 
gamla Chokladfabriken har inletts under 
november med förhoppningen att kunna 
byggas under 2017.

Flygplatsen
Under 2016 fortsatte den positiva tra-
fikutvecklingen och passagerarökningen 
bedöms bli cirka 8 procent jämfört med 
2015. Såväl trafiken till Stockholm som 
chartertrafiken ökade och årets charter-
utbud var det bästa i flygplatsens historia 
trots att chartern till Turkiet blev inställd. 
Årets destinationer var Gran Canaria un-
der vintern och Cypern, Kreta, Kroatien, 
Mallorca, Rhodos, Sardinien och Sicilien 
under sommarhalvåret. Det negativa var 
att linjen till Berlin upphörde i juni 2016.

I december blev notifieringsprocessen 
gällande SGEI-uppdraget godkänt av EU 
vilket innebär att flygplatsen även i fort-
sättningen kan ta emot offentligt stöd. 
I december tecknades avtal med goTO 
Nordics gällande en ny resetjänst som ska 
paketera, marknadsföra och sälja utgå-
ende och inkommande resor till och från 
Kalmar.

Hamnverksamheten
Utlastningen av bulkprodukter från den 
gröna näringen genom Kalmar Hamn 
forsätter att vara en stor del i arbetet. 
Under året har det inte kommit in några 
reklamationer eller kundförluster och 
i princip inga olyckor och få incidenter 
har skett. Hantering av volymer av sågade 
trävaror har minskat på grund av struk-
turförändringar där goda råvarutillgångar 
ger låga timmervolymer för import. Även 
massavedsefterfrågan lokalt har minskat 
volymen för exportvolymer. Totalt sett 
hanterar Kalmar hamn en god volym från 
en mycket hög tidigare nivå. 

Volymnedgången beror även till viss del 
av att det har skett en tillfällig förflytt-
ning av hantering av vätskor. Dessa har 
hanterats utomlands i väntan på nya 
produkter hos en av hamnens ledande 
aktörer. Övriga aktörer ökar och inves-
terar, men totalt sett visar 2016 tillfälligt 
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en lägre årsvolym, men denna beräknas 
alltså öka under 2017-2019. 

Kalmar Hamn har under 2016 haft ett 
lägre utsläppsvärde på grund av nya ma-
skiner vilket medför både bättre miljö 
samt en god arbetsmiljö med högre ef-
fektivitet. Exempelvis har Kalmar Hamn 
investerat i en ny kran som har en högre 
effektivitet men med 25 procent lägre 
förbrukning av fossilt bränsle.

Framtid

Samverka mera är nyckeln till framgång 
för att underlätta kompetensförsörjning 
och bidra till regional tillväxt och utveck-
ling. Samverkan kring Kalmarsundsregio-
nen utökades från och med halvårsskiftet 
med kommunerna Torsås och Mörby-
långa. I våras var Kalmarsundsregionen 
representerade på arbetsmarknadsdagar-
na i Linköping för att marknadsföra och 
locka kompetens till regionen. Även un-
der Ironmanveckan fanns Kalmarsunds-
regionen på plats för att öka intresset för 
regionen och informera om de fördelar 
som finns med att bo vid Kalmarsund. 
Inom ramen för samarbetet skickades sex 
digitala nyhetsbrev ut under året, ”Aktu-
ellt från oss i Kalmarsundsregionen”. Ny-
hetsbrevet berättar om näringsliv, livsstil 
och rekreation. 

Tillgänglighet till service är en viktig 
faktor för att främja attraktivitet och för 
att bidra till utveckling och tillväxt i hela 
kommunen. Människor behöver service 
för att kunna bo och trivas på en plats 
och företag är beroende av viss service för 
att kunna bedriva verksamhet. Ett exem-
pel på Kalmar kommuns insatser enligt 
den kommunala serviceplan som antogs 
under 2016 är att kommunen arbetar 
med att etablera en bensinmack i Påryd. 
Mark har köpts för ändamålet och arbetet 
med etableringen pågår.

Den regionala nyttan av att eHälsomyn-
digheten lokaliseras i Kalmar är stor. 
Myndigheten kommer att efterfråga både 
varor och tjänster, vilket får en positiv ef-
fekt på det regionala näringslivet. Bland 
annat genom att det ger en möjlighet för 
kunskapsintensiva företag att etablera sig 
och växa samt att nya arbetstillfällen ska-
pas.

För att Kalmar ska kunna behålla sin po-
sition som evenemangsstad är det viktigt 
att utveckla stadens arenor, speciellt då 
byggnation planeras på platser som är ak-
tuella idag.

Behovet av att utveckla konkreta resean-
ledningar, exempelvis i form av attraktiva 
evenemang blir allt större, speciellt som 
planer finns för utökning av hotellkapa-
citeten. Konkreta, attraktiva reseanled-
ningar är också en förutsättning för att 
kunna locka besökare under fler säsonger.  
Digitaliseringen gör att kunden i allt 
större utsträckning söker efter informa-
tion via digitala kanaler. Det är viktigt att 
utveckla kommunikationen i de digitala 
kanalerna och att utveckla framtidens tu-
ristcenter som möter kunden där han el-
ler hon befinner sig. Kalmar Science Park 
kommer fortsatt att satsa på området 
digitalisering och då med ett uttalat fo-
kusområde kring Digital Business. I detta 
inryms digitala tjänster såsom e-handel, 
e-hälsa med flera. För att se till att såväl 
bolag anslutna till Kalmar Science Park 
som medarbetare inom verksamheten 
verkligen ligger i framkant inom digita-
liseringsutvecklingen, är avsikten att an-
ställa en person med expertkompetens 
inom området under 2017. 

Under perioden 2017-2022 kommer för-
utom pågående projekt även de lokaler 
som idag hyrs av Linnéuniversitetet att 
byggas om för ny verksamhet. Beslut har 
tagits avseende ombyggnad av fastigheten 

Telemarken till en ny grundskola för Kal-
mar kommun. Gymnasieförbundet har 
uttalat intresse för fastigheten Storken 4 
samtidigt som förutsättningarna för om-
byggnation av fastigheten Norrgård 1 till 
olika ändamål pågår. Den totala investe-
ringsvolymen under perioden 2017-2022 
bedöms uppgå till drygt 600 mnkr.

Nya avgifter för parkering har beslutats 
av kommunfullmäktige. Parkeringsreg-
lering (avgift och tid) handlar om att få 
mer rotation på det begränsade antalet 
parkeringsplatser som finns tillgängliga, 
lättare styra vart och när människor par-
kerar och därmed prioritera mellan olika 
användargrupper så som boende, besö-
kare och verksamheter.

Under 2017 kommer flygplatsen tillsam-
mans med Kalmar Energi skapa förut-
sättningar för förverkligandet av Sveriges 
största solcellspark, Törneby Solpark på 
flygplatsområdet. En satsning kommer 
också att göras på att kunna erbjuda flyg-
biobränsle lokalt med en iblandning av 5 
procent i nuvarande Jet A1 bränsle. Arbe-
tet med att muddra och fylla ut Kalmar 
Hamn fortsätter på grund av en ökad ef-
terfrågan ifrån hamnens kunder.
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FOKUSOMRÅDE – HÖG KVALITET 
I VÄLFÄRDEN

I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, 
kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. In-
vånare i Kalmar ska känna sig trygga med 
att kommunens välfärdsverksamheter all-
tid 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 emo-
tionellt som kunskapsmässigt. Våra för-
skolor 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
Det pågår omfattande förbättringsinsat-
ser inom kommunens alla delar för att 
leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. 
Målstyrningen är tydligare inom vissa de-
lar men utvecklingen av kvalitetsindika-
torer utvecklas fortlöpande. I detta fokus-
område återfinns de flesta av barn- och 

ungdomsnämndens, socialnämndens och 
omsorgsnämndens mål, men även sam-
hällsbyggnadsnämnden, kommunled-
ningskontoret, kultur- och fritidsnämn-
den och Södermöre kommundelsnämnd 
har arbetat mot uppsatta detaljerade mål 
under året.

Arbetet med att förbättra indikatorer och 
uppföljning inom socialförvaltningen har 
varit prioriterat för att bättre säkerställa 
kvaliteten i verksamheten. Utvecklings-
arbeten pågår inom i stort sett alla soci-
alnämndens områden. Bland de större 
arbeten som har avslutats under året kan 
riktlinjer för den sociala barn- och ung-
domsvården, våld i nära relationer, kort-
siktiga- och långsiktiga boendelösningar 
samt hjälp till bostadsanskaffning, boen-
destöd missbruk samt boendestöd funk-
tionsnedsättning nämnas. Även arbetet 
med att ta fram drogpolitiskt program är 
slutfört och beslutat av kommunfullmäk-
tige. Under 2016 har två brukarunder-
sökningar genomförts inom socialnämn-
dens verksamhet. Sammantaget visar 
båda undersökningarna goda resultat. 

Inom individ- och familjeomsorgen visar 
resultatet förbättringsområden vad gäl-
ler upplevelsen att kunna påverka vilken 
stöd och hjälp som ges. Inom servicebo-
stad LSS och SoL visar resultatet på för-
bättringsmöjligheter vad gäller delar av 
områdena trygghet samt bemötande och 
kommunikation. Resultatet kommer att 
användas i 2017 års målarbete.

Omsorgsnämndens område har tydliga 
mål som är utdelade till enheterna, vilket 
har skapat ett positivt utvecklingsarbete 
där uppföljning av målen har tydlig-
gjorts. Enheternas måluppföljning följs 
upp regelmässigt vid verksamhetsdialoger 
efter varje uppföljningsperiod. Detta ar-
bete kommer att utvecklas inom ramen 
för uppföljningar i Hypergene. Enhets-
chefer informerar sin personal vid arbets-
platsträffar om enhetens målarbete och 
de aktiviteter som är fastställda för att 
arbeta mot målet. Det bidrar till ökad 
delaktighet i personalgruppen för att nå 
målen. Arbetet med det sociala innehållet 
har fått stort genomslag under året och är 
ett område där mycket händer. Området 
e-hälsa utvecklas genom användande av 
välfärdsteknik samt samarbete med Lin-
néuniversitetet runt projekt inom e-hälsa. 
”Trygg hemgång” är ett arbetssätt som 
säkrar överförandet mellan landsting och 
kommun. Gemensamt för allt förbätt-
ringsarbete är att arbeta mot det övergri-
pande målet att vara bland de 30 främsta 
äldreomsorgskommunerna år 2020.

Samhällsbyggnadskontoret verkar för en 
socialt hållbar miljö i såväl detaljplane-
arbetet som i genomförandeprojekten. 
Detta är en faktor som ska finnas med i 
varje enskilt projekt. Genom god planbe-
redskap möjliggörs nybyggnationer samt 
om- och tillbyggnationer av förskolor och 
skolor. Arbete för att skapa trygga och 
säkra skolvägar genomförs kontinuerligt. 
Tillsyn av inomhusmiljöer på skolor och 
förskolor skapar förutsättningar för en 
god inlärningsmiljö.
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Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020 (ur SKLs Öppna 
Jämförelser).

Kommentar
I ”Öppna jämförelser skola” gick Kalmar kommun från plats 109 (2015) till plats 
81 (2016). Barn- och ungdomsnämndens mål om en förbättring med 20 placeringar 
uppnåddes därmed. Förvaltningen har arbetat med en rad insatser som spänner över 
hela verksamhetsområdet från förskola till årskurs 9, såsom; utvecklingstjänster, peda-
gogiska dokumentationskurser, gemensam rättning på nationella prov, lovskolor, fo-
kustid, estetiska lärprocesser, formativ bedömning och lyft inom olika ämnesområden 
så som matematiklyftet.

Södermöre kommundelsnämnds mål om förbättringar har delvis uppnåtts och man 
har en positiv trend i meritvärdena i årskurs 9 och även andelen elever i årskurs 6 som 
uppnått kunskapskraven har ökat 2016. Resultaten på nationella prov i årskurs 3 har 
också förbättrats.

Fullmäktigemål - Bästa skolkom-
mun

Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020 (ur SKLs 
Öppna Jämförelser).

Kommentar
Det finns ingen sammanvägd ranking inom ”Öppna Jämförelser äldreomsorg”, varför 
bedömningen görs utifrån den samlade bilden av verksamhetens mål och aktiviteter 
samt aktuella mätningar och jämförelser.

Ett stort antal förbättringsarbeten pågår inom omsorgsförvaltningen som spänner över 
verksamhetens mångfacetterade verksamhet. Insatserna har sin grund i omsorgsnämn-
des mål med fokus på genomförandeplaner, minskade läkemedelsavvikelser, erbjudan-
de till efterlevandesamtal, genomförd validerad smärtlindring, minskade fallolyckor, 
ökad personalkontinuitet, utveckling av sociala aktiviteter och utevistelser samt mins-
kade trycksår och mål om ökad nöjdhet för brukare. Uppföljningar påvisar en positiv 
utveckling inom en rad områden, exempelvis har antalet genomförandeplaner ökat 
med närmare 25 procent i hemtjänsten i jämförelse med 2015 och personalkonti-
nuiteten har ökat jämfört med ingångsvärdet 2016. Nöjdheten med både omsorgsbo-
endet, det sociala innehållet och möjlighet till utevistelse har ökat hos brukare, även 
andelen som erbjuds efterlevandesamtal har ökat. Den stora förbättringen är brukar-
nas nöjdhet med aktiviteter i vård- och omsorgsboenden. Utmaningar som kvarstår 
är bland annat att minska fallolyckor samt minska läkemedelsavvikelser och samtidigt 
fortsätta arbetet med det sociala innehållet och förbättrad personalkontinuitet. Inom 
dessa områden arbetar förvaltningen med förbättringsinsatser. Brukarnas nöjdhet med 
personalens bemötande är fortfarande det kvalitetsområde som upplevs bäst av bru-
kare.

Fullmäktigemål - Bästa äldre-
omsorgskommun

Under året har Kalmar kommun slutit ett 
samverkansavtal med gemensamma med-
borgarlöften med polisen. Utifrån dessa 
löften har ett antal insatser för en tryg-
gare stadskärna och minskade bostads-
inbrott genomförts och vi ser vikande 
trender när det gäller utsatthet för både 

våldsbrott och bostadsinbrott. En bred 
samverkan mellan aktörer såsom Kalmar 
City, evenemangsansvariga, försäkrings-
bolag, fastighetsägare, föreningsliv, med 
flera har etablerats och ny teknik för ökad 
effektivisering av det brottsförebyggande 
arbetet har introducerats.

Målet är upppnått Målet är ännu inte uppnått. 
Trenden är positiv, utveckling-
en går i rätt riktning.

Målet är inte uppnått. Trenden 
är inte positiv, utvecklingen är 
oförändrad eller går i fel riktning.

Måluppfyllelsen bedöms med följande 
utfall:
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Skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper 
och olika delar av kommunen ska minska.

Kommentar
Det finns tydliga samband mellan utbildning, sysselsättning och inkomst samt indi-
videns tillgång till hälsa. I ett verksamhetsperspektiv är barn- och ungdomsnämnden 
och kommunstyrelsen centrala aktörer för att målet ska nås då dessa förfogar över ut-
bildning och arbetsmarknadsåtgärder. Tillsammans med kommunens integrationsin-
satser är dessa de strategiskt viktigaste områdena för att skapa jämlika förutsättningar 
för en god hälsa och att motarbeta barnfattigdom.

Barn- och ungdomsnämnden har tydliga mål för arbetet bland annat genom att 
minska skillnaderna i genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 för elever vars föräldrar 
är högutbildade och de vars föräldrar har lägre utbildning. Förvaltningen tillämpar 
ett resursfördelningssystem som tar hänsyn till dessa variabler. I resultatuppföljningar 
syns en minskning, men trots förbättringar är skillnaderna år 2016 fortsatt stora. Ge-
nomsnittligt meritvärde för elever med föräldrar med förgymnasial eller gymnasial 
utbildning är 2016, 208,9 poäng och för elever med föräldrar med eftergymnasial 
utbildning 250,5 poäng. Skillnaden på 41,5 poäng motsvarar cirka ett betygssteg i 
alla ämnen.

Inom nämndens verksamhetsområde arbetas även strukturerat med insatser för att 
främja motivation och nyfikenhet till lärande hos elever, men även med mål och insat-
ser riktade till pedagoger och andra medarbetare.

Den senaste forskningen kring vad som har högst påverkan på elevernas prestationer 
visar att det är vilka förväntningar eleverna har på sig själva och vilka förväntningar lä-
rarna på en skola är övertygade om att de med gemensamma krafter kan lyckas få elev-
erna att uppnå. Inom området finns detaljerade mål men uppföljning sker efter 2016.
Inom kommunledningskontoret har ett flertal enheter arbetat med mål och verk-
samheter som i hög grad påverkar hälsans och välfärdens fördelning. Inom vuxen-
utbildningen har Kunskapsnavet genomfört uppdraget att utveckla nya arenor för 
att nå grupper med kortast utbildning. Detta har bland annat skett genom särskilda 
punktinsatser men också genom samverkan med socialförvaltningen. Även område 
arbetsmarknad har utvecklat sin modell för samverkan med socialförvaltningen och 
därigenom ökat andelen individer som gått helt eller delvis från försörjningsstöd till 
anställning.

Målet om lägre andel individer i arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner 
har också uppnåtts och samverkan med Arbetsförmedlingen har förstärkts under året. 
Även målen om andelen utrikes födda och långtidsarbetslösa har uppnåtts inom verk-
samhetsområde arbetsmarknad.

Förvaltningen har även tillsammans med serviceförvaltningen och Arbetsförmed-
lingen tagit fram en modell för att ställa sociala krav vid upphandling och en första 
upphandling med sociala krav genomfördes i slutet av året.

Samhällsbyggnadskontoret verkar för en socialt hållbar miljö i såväl detaljplanearbetet 
som i genomförandeprojekten. Detta är en faktor som ska finnas med i varje enskilt 
projekt. Med stöd av data från välfärdsbokslutet har förvaltningen prioriterat insatser 
med lek- och aktivitetsparker och stråk i kommunen, exempelvis ”Vattentornsparken” 
och stråket från Berga till Norrliden. Ett flertal projekt har genomförts eller är under 
genomförande i områden där de strukturella förutsättningarna för en god hälsa är 
lägre än i andra områden. Med stöd från Boverket har projekt påbörjats för att i eller 
i anslutning till bostadsområden med socioekonomiska utmaningar åstadkomma ute-
miljöer som stimulerar till aktivitet och social gemenskap. För att kunna bevara eller 
utveckla ett bostadsområdes gestaltning sker dessa projekt i nära samverkan mellan 
bland andra samhällsbyggnadskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen samt social-
förvaltningen.

Fullmäktigemål - Hälsa och välbe-
finnande
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Socialnämnen har fortsatt sitt områdesarbete för att i samverkan med andra aktörer 
skapa en bättre miljö och fler aktiviteter i områdena Funkabo, Norrliden och Ox-
hagen. Insatserna har inte gett förväntad effekt utifrån de mål som nämnden satt 
för arbetet kopplat till trygghet. Men i dialog med invånare och andra aktörer ges 
en mycket positiv respons på insatserna. Arbetet med olika aktiviteter forsätter med 
vissa förändringar i arbetssätt och organisation. Socialnämnden har även fastslagit mål 
inom både alkohol-, narkotika- och tobaksområdet och insatser har vidtagits riktade 
till både barn, unga och vuxna. Det kommunövergripandet arbetet koordineras och 
leds av ”Kalmar mot Droger” som ägs av socialförvaltningen men arbetet genomförs 
i nära samverkan med både interna och externa aktörer. Arbetet följs upp av Cen-
tralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN). Den senaste mätningen 
genomfördes 2015 och nästkommande sker våren 2017. Förvaltningen har också mål 
kopplade till effektivitet och kvalitet som påverkar målområde hälsa och välbefin-
nande. För att nå målet om anställning på öppna arbetsmarknaden för brukare inom 
daglig sysselsättning har förvaltningen arbetet metodiskt och strukturerat med meto-
den ”Supported Employment”. Därigenom har socialförvaltningen nått uppsatta mål 
och även nått målet om sysselsättning för kvinnor inom socialpsykiatrin.

Både Södermöre kommundelsnämnd och kultur- och fritidsnämnden har mål för 
kulturupplevelser och tillgängligheten till dessa, vilket också påverkar individens för-
utsättningar till god hälsa. Det finns dock inga uppföljningsvärden tillgängliga ännu. 
Kultur- och fritidsnämnden har mål för att Kulturskolan ska tillgängliggöras för alla 
barn och unga och innehålla möjligheter till ett eget skapande. Som ett led i att nå 
målet erbjuder Kulturskolan ett brett utbud av ämnen. Genom att skolan har en-
gagerade lärare som är flexibla kan merparten av de som söker erbjudas plats på sitt 
valda ämne. Det finns även instrumentuthyrning för vissa instrument för de som inte 
kan köpa egna instrument.  Om möjligt läggs en del av undervisningen efter skoltid 
i skolans lokaler genom samarbete mellan Kulturskolan och grundskolan. Detta för 
att försöka underlätta för elever som måste passa bussar och/eller inte kan ta sig in till 
Kulturskolan av olika skäl. Ihop med låga avgifter resulterar det i att verksamheten 
möjliggörs för alla.

Södermöre kommundelsnämnd har nått målet om tillgång till kulturupplevelse bland 
annat genom aktiviteter på olika orter i kommundelen, exempelvis har höstmarknad 
och författaraftnar anordnats i Påryd, Halltorpsdagen i Halltorp, Bjursnäsrevyn och 
utställning i Hagby.

På befolkningsnivå kommer ett utfall kunna presenteras i samband med att välfärds-
bokslutet publiceras 2019, men tendensen är att insatserna som genomförs får resultat.

Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Södermöre kom-
mundelsnämnd på lämpligt sätt informera om villkor i arbetslivet och arbets-
rättsfrågor till de sista årskurserna i skolan. Samarbete kan ske med Kalmarsunds 
gymnasieförbund.

Kommentar
I ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011- Reviderad 
2016” (Lgr 11) finns följande text i avsnittet ”Övergripande mål och riktlinjer” under 
rubriken ”Skolan och omvärlden”:

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, ska in-
formera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och 
särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och vara till 
stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.

Uppdrag - Villkor i arbetslivet

Genomförd
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Vidare står det i kursplanen för ämnet samhällskunskap:

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala inne-
håll: I årskurs 7-9 Samhällsresurser och fördelning. Arbetsmarknadens och arbetslivets för-
ändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval 
och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till 
löneskillnader.

Som exempel på hur studie- och yrkesvägledare samt lärare kan samarbeta kring det 
ovan beskrivna uppdraget finns detaljerade undervisningsplaner.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder 
och bolag upprätta en volontärpool där frivilliga privatpersoner kan registrera sig 
för frivilligarbete till föreningslivets registrerade evenemang.

Kommentar
En utredning av volontärpool är framtagen.

Uppdrag - Volontärpool

Pågående

Omsorgsnämnden får i uppdrag att under 2015 och 2016 planera och upphandla 
ett boende för vård och omsorg i södra området av Kalmar tätort.

Kommentar
Upphandling av nytt vård och omsorgsboende är klart och nu börjar detaljplaneringen 
av det nya boendet. Preliminär färdigställande är under första kvartalet 2019.

Uppdrag - Boende i södra tätorten

Genomförd

Socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, 
Södermöre kommundelsnämnd och Kalmarsunds gymnasieförbund, forma en 
gemensam grupp som särskilt ska fokusera på förebyggande sociala insatser i ut-
satta bostadsområden.

Kommentar
Socialnämnden har koncentrerat arbetet med förebyggande arbete i utsatta bostads-
områden till förebyggande teamet och detta är ett arbete som pågår kontinuerligt. Det 
finns en gemensam arbetsgrupp med berörda nämnder. Arbetet har avstannat och 
kommer att återupptas under 2017.

Uppdrag - Förebyggande sociala 
insatser

Pågående

Socialnämnden får i uppdrag att ta fram ett nytt drogpolitiskt program med sär-
skilt fokus på ungdomars användning av narkotika.

Kommentar
Drogpolitiskt program är framtaget och beslutat.

Uppdrag - Drogpolitiskt program

Genomförd

Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar till ökad valfrihet vid 
val av befintliga äldreboenden.

Kommentar
Omsorgsförvaltningen kan tillgodose önskemål om specifikt vård- och omsorgsbo-
ende i hög grad. 87procent har fått enligt önskemål. Boendesamordnare fortsätter att 
följa upp möjligheterna till att tillgodose önskemål gällande boende.

Uppdrag - Valfrihet i äldreboende

Genomförd
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Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda särskilt bo-
ende utan biståndsbedömning till personer över 85 år.

Kommentar
Utredning genomförd. Omsorgsnämnden har i verksamhetsplan 2017 beslutat att 
införa möjligheten att erbjuda särskilt boende utan biståndsbedömning till personer 
över 85 år med start våren 2018.

Uppdrag - Särskilt boende utan 
biståndsbedömning

Genomförd

Omsorgsnämnden får i uppdrag att i samband med att nya boenden planeras 
utreda förutsättningarna för boenden för yngre personer med demensliknande 
symptom.

Kommentar
Utredning redovisas till omsorgsnämnden i februari 2017.

Uppdrag - Personer med demens-
liknande symptom

Genomförd
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Väsentliga händelser under året

Barnomsorg och grundskola
Kalmar kommun har en hög ambition 
gällande utveckling av förskola, skola och 
fritidshem; att bli en av Sveriges bästa 
skolkommuner senast 2019. För att ha en 
möjlighet att uppnå det uppsatta målet 
måste fokus i utvecklingsarbetet ligga på 
undervisningen och att höja kvaliteten i 
verksamheten. Barnen och eleverna ska 
få de bästa förutsättningarna att uppnå 
kunskapskraven samt i övrigt utvecklas 
så långt som möjligt inom ramen för ut-
bildningen. I de två senaste mätningarna 
av Sveriges Kommuner och Landstings 
(SKL) ”Öppna jämförelser” har Kalmar 
kommuns placering förbättrats från plats 
107 till 81. I det sammanhanget kan 
nämnas att Kalmar kommuns elever ald-
rig har haft ett bättre meritvärde (224,8, 
att jämföra med 217,8 förra året)än vad 
de presterade när de gick ut nionde klass 
i år, enligt statistik bakåt till och med 
läsår 97/98. Även resultaten i samtliga 
nationella prov ökade, det vill säga såväl i 
trean, sexan och som i nian. Det kan till-
läggas att Kalmar kommun ligger i topp 
i mätningen ”Sveriges mest nöjda högsta-
dieelever” samt att budgeten hålls.

Den snabba ökningen av antalet elever 
ställer krav på lokaler. Linnéuniversitetets 
flytt skapar nya möjligheter och beslut 
togs under 2016 om att skapa ett nytt 
högstadium (Tallhagsskolan) i kvarteret 
Telemarken. Här kommer också delar av 
Lindöskolan och hela särskolan finnas. 
Vasaskolan, Lindöskolan och Kalmar-
sundsskolan (i viss mån också Funkabo-
skolan) får nu möjlighet att klara av de 
växande elevkullarna.  

Södermöre kommundelsnämnd har fo-
kuserat på följande områden för att nå 
den gemensamma visionen om Sveriges 
bästa skolkommun; lovskola, fokustid, 
lågstadiesatsning och läslyft. Resultaten 
för måluppfyllelse, meritvärde och be-
hörighet till gymnasiet pekar uppåt för 
kommundelen. För att erbjuda en bätt-
re service till invånarna tog Södermöre 
kommundelsnämnd beslutet att erbjuda 

barnomsorg på alla orter under somma-
ren. Utvärderingen visade ett positivt re-
sultat och den ekonomiska uppföljning-
en har inte påvisat några större skillnader 
jämfört med föregående år. Nybyggnatio-
nen av förskola och matsal i Hagby är nu 
inflyttningsklar. 
 
Gymnasieskola
Under de senaste åren har regionen upp-
levt ett vikande elevunderlag men Kal-
marsunds gymnasieförbund har fortsatt 
arbetat för att regionens elever ska ha 
tillgång till ett stort och varierat utbud 
av program och inriktningar. Nuvarande 
trend är att fler ungdomar från våra egna 
kommuner väljer skolor inom förbundet 
samtidigt som antalet elever från andra 
kommuner i förbundets skolor blir fler. 
Enligt befolkningsprognosen i medlem-
skommunerna sker nu även ett trend-
brott gällande elevunderlaget och antalet 
16- till 19-åringar ökar från och med år 
2017. För de flesta kommunerna innebär 
befolkningsprognoserna i genomsnitt en 
procentuell ökning för ålderskategorin 
med cirka 20 procent fram till år 2025. 

Parallellt med kommunernas befolk-
ningsunderlag så sker en markant ökning 
av antalet elever inom språkintroduktion. 
Kalmarsunds gymnasieförbund har se-
dan slutet av år 2015 hanterat en ökning 
på 335 procent (från 140 elever till 470 
elever).  Den kraftiga ökningen av elev-
antalet innebär ett flertal utmaningar för 
gymnasieförbundet. Förbundet ser idag 
ökade kostnader inom bland annat lo-
kaler, personalkostnader, administration 
och elevhälsa. 

I början av året fastställde Kalmarsunds 
gymnasieförbund en digital agenda för 
åren 2016 till 2018. Den digitala agen-
dan sätter fokus på de förväntningar som 
förbundet har på alla i organisationen och 
innebär att förbundet hela tiden omdefi-
nierar sina processer för att vara i fas med 
tiden. Förbundets satsningar kring digital 
kompetens är en av de mest kraftfulla och 
långsiktiga pedagogiska satsningar som 
gymnasieförbundet genomfört sedan för-
bundet bildades.

Under året har Kalmarsunds gymnasie-
förbund även tilldelats kvalitetsutmär-
kelsen Guldtrappan. Utmärkelsen Guld-
trappan delas ut till skolhuvudmän som 
arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån 
styrdokumenten för ett framgångsrikt di-
gitalt lärande i skolan, med gott ledarskap 
för kompetensutveckling och kollegialt 
lärande, digitala resurser och nätbaserat 
samarbete. Några av parterna bakom 
priset är Skolverket, specialpedagogiska 
skolmyndigheten samt Sveriges Kommu-
ner och Landsting (SKL). 

Skolinspektionen har under året ge-
nomfört ett antal inspektioner på några 
av förbundets skolenheter. Skolverkets 
beslut med anledning av inspektionen 
visade att måluppfyllelsen är god i hu-
vuddelen av förbundets skolor. Gymna-
sieförbundet uppfyller, inom de områden 
som granskats och efter genomförda åt-
gärder, också de krav som ställs i författ-
ningarna. Tillsynen föranledde emellertid 
att förändringar infördes för lärare inom 
vuxenutbildningen. Förändring innebär 
att lärare numera har semestertjänst en-
ligt Allmänna Bestämmelser (AB) för att 
möjliggöra att vuxenutbildning kan be-
drivas kontinuerligt under hela året. 

Universitetet
Som en av värdstäderna för Linnéuniver-
sitetet arbetade Kalmar under 2016 mer 
fokuserat för att utveckla universitetssta-
den Kalmar. Ett stadsintegrerat univer-
sitet bidrar bland annat till en levande 
stadskärna och att kunskapen samlas i 
centrum, vilket ligger väl i linje med arbe-
tet att bli Årets stadskärna. Under våren 
anordnades därför en forskarkonferens 
med forskare inom en rad områden som 
har betydelse för Kalmar stadskärnas för-
utsättningar, utvecklingsmöjligheter och 
framtid. Inbjudna åhörare till konferen-
sen var Kalmar kommuns politiker och 
tjänstemän samt Kalmar City och dess 
medlemmar i näringslivet. Syftet var att 
låta forskare ge input för stadskärnans ut-
vecklingspotential. 

Tillsammans med Växjö kommun, stu-
dentkåren Linnéstudenterna och Linné-

Barn och utbildning
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universitetet påbörjades ett visionsarbete 
för den gemensamma utvecklingen som 
universitetsstäder. I ett första konkret steg 
har parterna arbetat tillsammans för att 
bli en bra studentstad och även för att an-
söka om Årets Studentstad Kalmar/Växjö 
år 2017/2018. Studenterna är en vik-
tig resurs för näringslivet i Kalmar, inte 
minst när det gäller framtidens kompe-
tensförsörjning. Kalmar kommun, Växjö 
kommun, studentkåren Linnéstudenter-
na 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 yt-
terligare. Tre områden kommer att prio-
riteras i det strategiska partnerskapet: 
Hållbar samhälls- och infrastruktur, 
Forskning och kunskapsutveckling samt 
Näringsliv och arbetsliv.

Vuxenutbildning
Under 2016 har drygt 1 300 vuxna läst 
på gymnasial nivå via Kunskapsnavet. 
Merparten av dessa har läst olika yrkes-
inriktade utbildningar så som mekaniker 
för tunga fordon, bussförare, snickare, 
målare, elektriker, svetsare, konditor, 
kock, undersköterska, väktare, skolmål-
tidsbiträden med flera. Den uppsökande 
verksamheten har utvecklats ytterligare 
genom samverkan med andra aktörer och 
därigenom har fler potentiella studerande 
kunnat nås. Ett exempel på en gemensam 
satsning är den stora utbildningsmässan 
som genomfördes under november må-
nad i samverkan mellan flera kommuner 
och Arbetsförmedlingen. Där fanns ett 
stort antal utbildningsanordnare som 
representerade olika nivåer för vuxnas 
studier. 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 påskynda personernas möjligheter att 
etablera sig på arbetsmarknaden. Under 
året har denna sorts utbildning genom-
förts inom följande områden: skogsvård, 
barnskötare samt vård och omsorg. 

Framtid

Arbetet fortsätter med den utbildnings-
politiska visionens mål om att Kalmar 
kommun ska bli en av Sveriges bästa skol-
kommuner. Detta görs genom att utveck-
la undervisningen och höja kvaliteten i 
verksamheten främst genom kollegialt lä-
rande. Arbetet med utvecklingsområden 
som Matematiklyft, Läslyft, Slöjdlyft, 
Formativ bedömning, Språkutvecklande 
arbetssätt, med mera, kommer också bi-
dra till utveckling och kvalitetshöjning.

Barnantalet i förskolorna fortsätter att 
öka. Fram till 2019 ökar antalet barn 
inom barn- och ungdomsnämndens an-
svarsområde med 310 barn, och det till-
kommer ytterligare cirka 70 barn fram till 
år 2020. Då kommer det uppskattnings-
vis att finnas 3 600 barn i förskoleverk-
samheten. Utöver detta tillkommer Sö-
dermöre kommundel som enligt prognos 
kommer att ha att ha cirka 500 barn vid 
samma tidpunkt.

Det blir även många fler elever i skolorna. 
Fram till 2018 kommer 490 fler elever 
att gå i skolan jämfört med 2016, och år 
2019 ökar det med 223 elever till. En-
ligt prognosen finns det då knappt 6 800 
elever i skolorna. Utöver detta så finns 
det cirka 1 000 elever i Södermöre kom-
mundel. 

Ökningen av antalet barn och elever 
medför bland annat att förskolan har 
ett fortsatt stort utbyggnadsbehov. Skol-
verket har även tagit fram rekommenda-
tioner för barngruppernas storlek, vilket 
innebär att förskolan behöver byggas ut 
ytterligare. Planering för detta görs till-
sammans med serviceförvaltningen och 
samhällsbyggnadskontoret. Arbetet med 
att säkra tillgången på lokaler för grund-
skoleverksamheten prioriteras, som en 
följd av det ökande elevantalet. 

Barn- och ungdomsnämnden står inför 
stora utmaningar med att rekrytera behö-
rig personal, då det finns ett ökat behov 
på grund av det snabbt växande barn- och 
elevantalet men även på grund av pen-
sionsavgångar. Det blir svårare att tillsätta 
behörig personal då andelen behöriga 
sökande inte når upp till det antal som 
verksamheterna har behov av. Bristen 
på utbildade förskollärare börjar visa sig 

trots att Kalmar av tradition är en utbild-
ningsort för förskollärare. 

Inom skolan tar rekryteringen ytterligare 
en dimension då lärarna inte bara ska 
vara behöriga lärare, de ska även vara be-
höriga i de ämnen och årskurser de ska 
undervisa i. I detta ligger en risk, om det 
inte finns behörig personal, alternativt 
inte tillräckligt många behöriga som sö-
ker tjänster i Kalmar kommun, utmanas 
kvaliteten i förskola och skola. Här är 
det redan påbörjade arbetet med mark-
nadsföring mot framtida medarbetare ett 
fortsatt prioriterat område. Övergripande 
handlar det om att vara en attraktiv ar-
betsgivare. Det innebär bra arbetsmiljö, 
bra scheman, arbetskläder, bra löner och 
bra löneutveckling, med mera.

Nybyggnation av Halltorpsskolan påbör-
jas vid årsskiftet 2016/2017. Hagbysko-
lan med integrerat bibliotek beräknas ha 
byggstart under våren 2017. Även under 
2017 kommer barnomsorg erbjudas un-
der sommaren på flertalet av orterna i Sö-
dermöre kommundel. 

Kalmarsunds gymnasieförbund
Kalmarsunds gymnasieförbund har under 
de senaste åren behövt ställa av lokaler på 
grund av minskat elevantal men nu står 
förbundet inför det omvända. I princip 
utnyttjas alla lokaler på Jenny Nyströms-
skolan och Lars Kaggskolan och utöver 
förbundets egna lokaler har ett flertal 
klassrum hyrts externt för att klara av det 
hårda trycket. På Ölands Gymnasium 
har avställda lokaler tagits tillbaka och 
nya rum utöver dessa har även behövts 
hyras. Under den kommande perioden 
ökar nu antalet 16- till 19-åringar inom 
medlemskommunerna, vilket innebär att 
den potentiella målgruppen blir större. 
Dessutom beräknas nivån vara fortsatt 
hög gällande andelen ensamkommande 
barn. Nämnda faktorer innebär en utma-
ning gällande planering av förbundets 
verksamhetslokaler och arbetet med lo-
kalavställning, lokalanskaffning och loka-
lanpassning kommer att öka markant de 
kommande åren.

Utöver lokalfrågan så är även den stora 
efterfrågan på legitimerade lärare något 
som gymnasieförbundet måste hantera. 
Bristen av lärare pressar i sin tur upp lö-
nerna och personalkostnaderna ökar. Ett 
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annat område som innebär stora behov 
för målgruppen ensamkommande barn 
är elevhälsan. Förbundet förutser därför 
att en ökning av driftskostnader kommer 
att ske för vaccinationer, skolsjuksköter-
skor och kuratorer.

En annan fortsatt ekonomisk utmaning 
är finansieringen av den trådlösa peda-
gogiken. Inför 2017 har gymnasieför-
bundet ett fortsatt behov av en medfi-
nansiering från medlemskommunerna 
för att fortsatt kunna öka kvaliteten i 
undervisningen och att ta tillvara på de 
möjligheter som öppnar sig med infor-
mations- och kommunikationstekniken 
(IKT). Förbundets prognos är dock att 
en självfinansiering av digital kompetens 
kan vara möjlig från år 2018 då kommu-
nernas befolkningsprognoser bidrar till 
en utökad budgetomslutning. 

En strategisk framtidsfråga är att öka 
möjligheterna för utrikes födda att så ti-
digt som möjligt kunna kombinera en yr-
kesutbildning med studier i svenska. En 
sådan kombination är framgångsrik och 
underlättar och påskyndar både lärande 
och inträdet på arbetsmarknaden, vilket 
innebär att fortsatta insatser kommer att 
ägnas åt detta. Förutsättningarna för att 
involvera modersmålsstödjare i vuxenut-
bildningen kommer att undersökas och 
sjösättas under 2017. Med den ökande 
efterfrågan på både information och väg-
ledning krävs en än större flexibilitet och 
förmåga att anta de nya utmaningarna.
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Väsentliga händelser under året

Individens behov i centrum
Den mest omfattande satsningen som 
påbörjats under året är införandet av ett 
nytt behovsinriktat systematiskt arbets-
sätt. Individens behov i centrum(IBIC) 
som är arbetssättets namn utgår från indi-
videns behov, resurser, mål och möjlighe-
ter inom olika livsområden i dagliga livet. 
Handläggare och hemtjänstpersonal an-
vänder genom arbetssättet ett gemensamt 
språk och ett tankesätt som bygger på 
internationell klassifikation av funktions-
tillstånd, funktionshinder och hälsa. Må-
let med införandet av det nya arbetssättet 
är att varje individ ska få sina behov be-
skrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet 
och att individen får möjlighet att stärka 
sina egna resurser avseende utförande av 
aktiviteter och delaktighet.

Från och med 2016 erbjuds de boende på 
Kalmar kommuns vård- och omsorgsbo-
ende ett tredje valbart alternativ på lun-
chen, varav ett alltid är vegetariskt.

Positiva kvalitetsresultat
Satsningen under 2016 att tydliggöra 
målen för verksamheten och arbeta med 
uppföljningsbara indikatorer i verksam-
heterna har gett positiva kvalitetsresultat 
i flera av de stora mätningar som görs av 
äldreomsorgen. När det gäller enhetsun-
dersökningen har omsorgsförvaltningen 
förbättrat sig för andra året i rad. Den 
främsta förbättringen ses i området per-
sonalkontinuitet, det vill säga hur många 
medarbetare från hemtjänst en omsorgs-

tagare möter under en 14-dagarsperiod. 
2014 var antalet medarbetare som en 
omsorgstagare kom i kontakt med under 
14-dagar 19 personer. I år är samma siffra 
15 personer vilket är en god förbättring 
under en tvåårsperiod och siffran ligger 
nu på riksgenomsnittet.

När det gäller årets brukarundersökning, 
som Socialstyrelsen redovisar i ett natio-
nellt perspektiv, finns klara förbättringar 
av verksamhetens resultat på flera områ-
den, särskilt delen som rör vård och om-
sorgsboende. Det har även skett en ökad 
nöjdhet kring erbjudna aktiviteter i boen-
det, vilket är en väsentlig ökning i förhål-
lande till 2015. När det gäller hemtjänst-
delen är resultatet snarlikt från förra året 
och på en fortsatt hög nivå. Exempelvis 
visar omsorgstagarnas förtroende för per-
sonalen i hemtjänsten höga siffror.
 
Ny- och ombyggnation av vård och 
omsorgsboenden
Under året har ombyggnationen av vård-
och omsorgsboenden fortsatt. På vård-
och omsorgsboendet Stensberg sker en 
ombyggnad av första planet för att samla 
områdets alla hemtjänstgrupper under ett 
och samma tak. Under 2016 har det skett 
en nyöppning av vård- och omsorgsboen-
det i Smedby. Ingelstorpsvägen 1 öppna-
de under våren upp sex nya avdelningar 
med inriktning både mot demenssjuk-
dom och somatisk omsorg. 

Södermöre kommundelsnämnd besluta-
de den 17 februari 2016 att ge omsorgs-
förvaltningen i Kalmar fullt mandat och 

ansvar för verksamhetsområdena äldre-
omsorg samt den kommunala hälso- och 
sjukvården inom kommundelsnämndens 
geografiska ansvarsområde till och med 1 
mars 2017. Nytt beslut togs 16 november 
2016, då bestämdes att omsorgsverksam-
heten ska tillhöra Södermöre kommun-
delsförvaltning från och med 1 januari 
2017. Omsorgsverksamheten har utökats 
med fler fasta tjänster och för att effek-
tivisera verksamheten har nattpatrullen 
gått över till 9-timmars nätter. 

Bostadsanpassning
Hittills under 2016 har antalet inkomna 
bostadsanpassningsärenden varit ungefär 
på samma nivå som under föregående år. 
Under perioden januari - november har 
bostadsanpassningsbidrag på 6,8 mnkr 
betalats ut, vilket är en minskning med 
1,8 mnkr jämfört med samma period 
föregående år.  De allra flesta bidragen 
handlar om förändringar och anpass-
ningar för låga belopp men det finns un-
dantag. Under 2016 uppgick det största 
enskilda ärendet till 2 mnkr.

Ensamkommande flyktingbarn
Det har skett stora förändringar under 
året inom verksamheten för ensamkom-
mande flyktingbarn. Under 2015 an-
kom drygt 250 barn och ungdomar till 
Kalmar, vilket krävde en stor satsning 
på att starta upp boenden samt rekry-
tera personal till verksamheten. I början 
av 2016 minskade inströmningen då 
Sverige införde identitetskontroller vid 
landets gränser. Resultatet har blivit att 
endast 20 barn och ungdomar mottagits 

Stöd och omsorg
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under året. Det har lett till att plan för av-
veckling och förändring av verksamheten 
tagits fram under hösten. Avvecklingen 
och förändringen påverkas även av att det 
under 2017 införs ett nytt ersättningssys-
tem som kraftigt minskar ersättningen till 
kommunerna för mottagandet av ensam-
kommande flyktingbarn. 

Personal- och kompetensförsörj-
ning
Sedan drygt ett år tillbaka har situatio-
nen med att rekrytera erfaren personal 
till lediga tjänster som socialsekreterare 
varit svår. Det har resulterat i att tjänster 
tillfälligt fått besättas av inhyrd personal 
från bemanningsföretag vilket medfört 
höga kostnader. Ett arbete har därför 
påbörjats med att ta fram en strategisk 
plan för personalförsörjning och kompe-
tensförsörjning av socialsekreterare. Om-
sorgsassistenter och omsorgspedagoger är 
ytterligare områden där det har varit svårt 
att rekrytera. Antalet sökanden med rätt 
kvalifikationer har minskat. 

Utvecklingen inom ekonomiskt bi-
stånd
Arbetslösheten är fortsatt låg i Kalmar. 
Fortfarande är det dock över 50 procent 
av de hushåll som är beroende av ekono-
miskt bistånd som får det på grund av ar-
betslöshet. Det är en oroväckande trend 
då dessa personer riskerar komma allt 
längre från arbetsmarknaden och egen-
försörjning vilket leder till ett långvarigt 
bidragsberoende. Personer med invand-
rarbakgrund utgör en stor del av den här 
gruppen. Studier visar att ett långvarigt 
bistånd är en riskfaktor genom att det 
förstärker utanförskapet och försämrar 

möjligheterna att få en fast förankring 
på arbetsmarknaden. Under året har nytt 
sysselsättningsprojekt tillsammans med 
Europeiska Socialfonden startats upp. 
Målet med projektet är att invandrar-
kvinnor med försörjningsstöd ska finna 
vägar till egenförsörjning. Detta genom 
kompetenshöjande insatser inom mat 
och service som kan utvecklas till arbets-
integrerade sociala företag. 

Invandrarservice
Under år 2016 har Kalmar kommun pre-
liminärt tagit emot drygt 320 nyanlända 
flyktingar. Av 307 mottagna flyktingar 
(mätningar till och med 16 december 
2016) är 199 män (65 %) och 108 kvin-
nor (35 %). Trycket vad gäller asylsökan-
de till Sverige har minskat avsevärt. Idag 
befinner sig många nyanlända i asylsyste-
met, på förläggningar eller i eget boende 
i avvaktan på uppehållstillstånd. Takten 
i beslutsfattandet har ökat vilket kom-
mer att innebära ett ökat tryck på kom-
munerna och ett högt mottagande 2017 
och 2018. Bland de som nu kommer att 
få uppehållstillstånd och är aktuella för 
mottagande i någon av Sveriges kommu-
ner är en hög andel ensamhushåll. Mig-
rationsverket förutspår att det rör sig om 
upp emot 70 procent ensamhushåll, där 
vissa har anhöriga som väntar på famil-
jeåterförening.  

Överförmyndarverksamheten
Överförmyndarverksamheten har under 
året arbetat med att hitta effektiva och 
fungerande arbetsmetoder för handlägg-
ning av samtliga ärenden på kansliet. Re-
krytering av ytterligare handläggare har 
gjorts under hösten. Tillgängligheten på 

kansliet har utökats genom att samtliga 
handläggare och administratörer har tele-
fontid varje dag och att en funktionsbrev-
låda till överförmyndarverksamheten nu 
finns att tillgå. Den nya chefen för verk-
samheten tillträdde i november 2016.

I januari 2016 gick startskottet för en ge-
mensam tjänsteorganisation mellan Kal-
mar, Borgholm och Mörbylånga kom-
muner. I det underlag som låg till grund 
för den gemensamma organisationen 
gick det inte att förutse det stora antalet 
ensamkommande barn som anlände till 
respektive kommun under andra hälften 
av 2015. Många resurser fick läggas om 
för att klara hanteringen av de ensam-
kommande barnen. 

 Arbetsmarknadsverksamheten
Arbetet tillsammans med Arbetsförmed-
lingen för att reducera arbetslösheten 
har fortsatt under 2016. ”Projekt arbets-
löshet”, som har till syfte att halvera ar-
betslösheten under mandatperioden, har 
varit i fokus under året men ett omtag 
kommer att göras under 2017 för att yt-
terligare utveckla arbetet. Detta är nöd-
vändigt med bakgrund av att de utsatta 
grupperna som står utanför arbetsmark-
naden ökar. I dessa grupper finns ung-
domar utan fullständigt gymnasiebetyg, 
funktionsnedsatta, utomeuropeiskt födda 
samt personer över 55 år. Arbetet med de 
nya arbetsmarknadsåtgärderna som in-
fördes i slutet av våren 2015 har pågått 
sedan dess och bland annat resulterat i 
att ett antal ungdomar studerar genom 
utbildningskontrakt.
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Framtid

Den demografiska utvecklingen med ett 
ökat antal äldre från 2020 och framåt 
ställer krav på en ständig utveckling 
inom verksamheten. Med inriktningen 
som fastslagits av Kalmar kommun, med 
målet att vara en av Sveriges 30 bästa 
äldreomsorgskommuner 2020, fodrar 
det till förbättring inom flera områden 
av verksamheten. Stor vikt ska läggas på 
att måldokumenten konkret och tydligt 
visar vad som ska uppnås med verksam-
heten, det vill säga vad omsorgstagare 
och medborgarna kan förvänta sig av den 
service och de tjänster som kommunen 
levererar. En del för att nå målet 2020 är 
satsningarna på ny- och ombyggnation av 
vård- och omsorgsboenden som fortsätter 
under 2017 och nyöppningar av boenden 
kommer att ske löpande. 

Under slutet av 2017 kommer det nya 
vård- och omsorgsboendet ”Vänskapens 
hus” att stå klart. Boendet ska ersätta det 
äldre ”Norrlidshemmet” och bli en sam-
lings- och utgångspunkt för områdets 
äldreomsorg. I de nya lokalerna kommer 
det förutom vård- och omsorgsboende 
finnas träffpunktsverksamhet, dagverk-
samhet för personer med demenssjuk-
dom och korttidsboende. Därtill kommer 
områdets hemtjänst att ha sina lokaler i 
”Vänskapens hus”. Nya projekteringar av 
vård- och omsorgsboenden för att påtag-
ligt möjliggöra valmöjligheten i vård- och 
omsorg kommer fortgå under 2017. När-
mast i tiden är byggandet av ett nytt vård- 
och omsorgsboende i de södra delarna av 
Kalmar tätort samt projektering av ett 
nytt boende i de norra delarna av Kalmar 
med lokalisering i Lindsdal.     

Inflytande och delaktighet
För att öka omsorgstagares och anhörigas 
inflytande och delaktighet i vård- och 
omsorgsverksamheten kommer det under 
2017 startas upp flera brukarråd. Brukar-
råden är till för att öka kvaliteten samt att 
ge omsorgstagare och anhöriga möjlighet 
till att tillsammans få inflytande och del-
aktighet, information, utbyte av kunskap, 
framföra synpunkter och utveckla idéer 
kring äldreomsorgen. Deltagarna i råden 
består av omsorgstagare från boende och 
hemtjänst, anhöriga, enhetschefer samt 
politiker från omsorgsnämnden. 
Under 2017 kommer även omsorgsför-

valtningen att förbättra stödet till anhö-
riga. Det kommer att ske på två olika sätt. 
Dels genom att ha en anhörigstödjare på 
plats, en roll som innebär att utifrån en-
skilda samtal synliggöra anhörigas situa-
tion, ge information och råd, förebygga 
ohälsa och bryta isolering samt att bidra 
till att ge ork och underlätta vardagen för 
den anhöriga. Därtill ska anhörigstödja-
ren tillsammans med träffpunktsansva-
rig planera den andra delen av stödet till 
anhöriga vilken innefattar anhörigstöds-
grupper. Dessa stödgrupper kommer att 
anordnas på omsorgsförvaltningens träff-
punkter och möjliggöra att anhöriga kan 
träffa andra i liknande situationer och 
dela med sig av sina erfarenheter. Att an-
ordna anhörigmöten möjliggör även att 
varje träffpunkt kan bli en central mö-
tesplats både för äldre i behov av omsorg 
och deras anhöriga. 

Sociala aktiviteter
Under 2017 kommer verksamheterna i 
omsorgsförvaltningen arbeta än mer fö-
retagsamt med olika sociala aktiviteter. 
Det sker genom att implementera en ny 
struktur för socialt innehåll.  Strukturen 
innehåller vem som ansvarar för vad, 
tidsramar samt uppföljning och kvali-
tetssäkring enligt Kalmar kommuns fast-
ställda dokument. Strukturen för sociala 
aktiviteter genomsyras av att om möjligt 
förlägga och planera dessa aktiviteter ut-
omhus. I strukturen finns gemensamma 
riktlinjer gällande kommunikation och 
information om sociala aktiviteter. Ett 
större fokus kommer att läggas på före-
byggande arbete med inriktning på trä-
ning för äldre och att utforma särskilda 
träningsprogram. För att möjliggöra 
detta kommer enheterna i omsorgsför-
valtningen utrustas med olika tränings-
redskap. Ytterligare insatser gäller mål-
tidssituationen som kommer att ses över 
ur ett helhetsperspektiv, vilket ska göra 
måltiden till en social aktivitet för de 
boende. Restaurangerna på Kalmar kom-
muns omsorgsboenden kan nu ansöka 
om serveringstillstånd. Under 2017 blir 
Oxhagshemmet och Stensberg först ut 
med att erbjuda alkoholhaltiga drycker.

Den stängda avdelningen på Björkhaga 
kommer att öppnas under 2017 om be-
hov av fler omsorgsplatser finns. Översyn 
av omsorgsboendena behövs gällande un-
derhåll av lokaler och yttre skötsel, vilket 

i förlängningen kan innebära ökade kost-
nader. För att nå visionen om att bli en 
av Sveriges bästa äldreomsorgskommuner 
2020 kommer Södermöre kommundels-
nämnds satsningar läggas mot det sociala 
innehållet på Kalmar kommuns träff-
punkter och utbildningsinsats tillsam-
mans med Kalmar län museum. Beman-
ningstätheten ska vara likvärdig över hela 
kommunen.  

Ett nytt lagförslag avseende ”Lagen om 
bostadsanpassningsbidrag” har överläm-
nats till regeringen. Om lagförslaget trä-
der i kraft kommer detta att innebära en 
del förändringar i kommunerna. Bland 
annat kommer det att innebära att bo-
stadsanpassningsbidraget ska omfatta 
brandskydd för personer med kognitiv 
funktionsnedsättning, att lättnader görs 
angående återställningsbidrag och att 
kommunerna, i stället för kontantbidrag, 
ska kunna lämna bostadsanpassningsbi-
drag som ett åtagande från kommunen 
för genomförande av åtgärderna.

Bostadsförsörjning
Bostad är en grundläggande förutsättning 
för social trygghet. Om tillgången till bo-
städer är bristfällig ökar antalet personer 
som kan ha behov av stöd från social-
tjänsten, då hemlösheten riskerar att öka. 
Brist på bostäder försvårar och omöjlig-
gör ibland en flytt från en servicebostad 
till en ordinär bostad för brukare inom 
området funktionsnedsättning och soci-
alpsykiatri. Viss del av bostadsproblema-
tiken beror även på att det saknas alter-
nativ för personer med omfattande social 
problematik som behöver särskilt stöd 
i sitt boende. Det är därför av stor vikt 
att lägga fokus på bostadsförsörjningen 
framöver. 

Barn och ungdomars psykiska 
hälsa
Den psykiska ohälsan ökar bland barn 
och ungdomar. Det behövs såväl häl-
sofrämjande, förebyggande som be-
handlande insatser för att skapa bästa 
möjliga utveckling för den här gruppen. 
Ökningen sker inte enbart bland barn 
och unga som är särskilt utsatta på grund 
av belastande psykosociala faktorer som 
missbruk eller psykisk sjukdom hos en 
förälder. Förändringar i miljöer, exempel-
vis skolan, påverkar också utvecklingen 
av den psykiska ohälsan. Det är därför 
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viktigt att rätt form av synkroniserade 
insatser sker från kommun och landsting 
framöver. En särskild grupp att beakta är 
den psykiska ohälsan bland ensamkom-
mande flyktingbarn. 

Förändrade förutsättningar för 
personlig assistans
Försäkringskassans ändrade tillämpning 
av reglerna för beslut om personlig assis-
tans riskerar medföra stora förändringar 
framöver för berörda brukare. Uppskatt-
ningsvis kan det påverka ett tiotal per-
soner i Kalmar kommun. Förändringen 
kan även innebära stora ekonomiska 
konsekvenser för kommunen. I varje 
ärende där den statliga assistansersätt-
ningen dras in generas en kostnadsök-
ning för kommunen. Kostnadsökningen 
för varje ärende kan innebära allt från 
cirka 300 tkr upp till 1 500 tkr per år och 
eventuellt mer i några enstaka ärenden. 

Arbetsmarknadsverksamheten
Inför 2017 står område arbetsmarknad i 
Kalmar kommun inför flera stora utma-
ningar. Fler nyanlända behöver etablera 
sig på arbetsmarknaden och de utsatta 
grupperna kommer att fortsätta att öka. 
Detta för med sig att kraven på arbetet 
kring arbetsmarknadsfrågorna kommer 
att öka i större omfattning.   
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Kultur och fritid

Väsentliga händelser under året

Kommunfullmäktige beslutade i juni 
2016 om 15,3 mnkr extra investerings-
bidrag till föreningsägda anläggningar. 
Föreningar med egna anläggningar fick 
därefter information om beslutet och en 
dryg månad på sig att komma in med 
ansökningar. I augusti beslutade kultur- 
och fritidsnämnden om drygt 14 mnkr i 
bidrag till 213 olika föreningsprojekt. De 
medel som blev över delades ut i decem-
ber till ytterligare 34 projekt. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsam-
hällesfrågor (MUCF) tilldelade Kalmar 
kommun 1,1 mnkr i bidrag till sommar-
lovsaktiviteter för barn och unga. Kravet 

var att aktiviteterna skulle vara nya och 
kostnadsfria. Ett flertal aktiviteter arrang-
erades med kort förberedelsetid; ”Kultur-
bussen”, ”Summercamp”, ”Summercamp 
junior”, ”Skälby Lantfest”, ”Kalmar 
Beach Sportscamp”, ”Sommarlov på 
Konstmuseet” samt ”Sommarsimskola”.

Under 2016 har det genomförts ett antal 
publika kulturaktiviteter över hela Sö-
dermöre kommundel, exempelvis förfat-
taraftnar och ”Konst runt”. Läsning och 
utvecklande av läslust i tidig ålder har 
varit hög prioritet.

Kultur- och fritidsförvaltningen har ar-
betat intensivt under året med att skapa 
en mer ändamålsenlig och effektiv orga-

nisation.  Åtgärder inom administrativa 
funktioner samt vaktmästarfunktioner 
har frigjort resurser i syfte att möta dels 
den beslutade centraliseringen av eko-
nomi, HR och lönefunktioner, och dels 
för att möta medborgarnas ökade krav på 
kultur, idrott och fritid i Kalmar. En ny 
kulturenhet har bildats och en friluftsut-
vecklare håller på att rekryteras. Stödet 
för ledning och målstyrning har förstärkts 
genom införandet av biträdande chefer 
på två enheter. Hösten 2015 bildades en 
ny enhet, Lednings- och verksamhets-
stöd, som under 2016 har arbetat fram 
en organisation som fungerar.

  

Foto: Boppe Perhamn
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 Framtid

Kalmar kommun är i en stark expansiv 
fas och detta är mycket tydligt inom 
kultur- och fritidsförvaltningens verk-
samhetsområde. En ökande befolkning 
betyder också ett ökat behov av kultur, 
förenings- och idrottslokaler. Vi har stora 
projekt framför oss som ”Kulturkvarte-
ret”, nya lokaler för Byteatern, bad- och 
friskvårdsanläggning, KIFAB arena, kul-
tur- och fritidsfilial i Södra staden, ny-
byggnation och utbyte av konstgräsmat-
tor, utredningar om friidrottshall, ishall 
och lokaler för pensionärsföreningar. Ett 
större renoveringsprogram, ”Mållinjen”, 
är beslutat av nämnden och är under ge-
nomförande. En större översyn av bidra-
gen till föreningar har påbörjats och nya 
bidragsregler skall vara antagna till 2018. 
Ett nytt program för Kalmar kommuns 
friluftsliv kommer att tas fram. Allt detta 
sammantaget kommer att innebära stora 
ekonomiska åtaganden i lokalkostnader 
men också personellt och för kontanta 
bidrag. 

Antalet utredningar är nu stort, förvalt-
ningen har för närvarande brist på ut-
redningsresurser för att ta fram underlag 
för alla nya projekt. Sport- och badan-
läggningar på flera platser innebär ett 
ökat behov av receptionsbemanning och 
driftspersonal. Fler konstgräsplaner inne-
bär mer skötsel främst vintertid. Kultur-
kvarterets ambitioner är inte bara större 
lokaler utan också ett ökat verksamhets-
innehåll vilket påverkar personalbeho-
vet både till antalet men också med nya 
kompetenser och andra bakgrunder.

I samband med att livsmedelsbutiken i 
Påryd ska om- och tillbyggas, kommer 
Påryds bibliotek att kunna ha samma öp-
pettider och entré. I och med nybyggna-
tionen i Hagby ska även ett nytt folk- och 
skolbibliotek byggas till. Ljungbyholms-
biblioteket ska i samverkan med ”Söder-
möre för alla” arbeta vidare för att de ge-
mensamma lokalerna i skolan utvecklas 
till ett levande kultur- och aktivitetshus. 
Färdriktning och mål för biblioteks-
verksamheten i Södermöre kommundel 
2015-2018 fortsätter att gälla.
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Kvalitetsarbetet 
Verksamhetsledningssystemet
Arbetet med kommunens verksamhets-
ledningssystem och verksamhetshandbok 
fortsatte under 2016. Härigenom säker-
ställs kvaliteten både inåt och utåt liksom 
arbetet med ständiga förbättringar. Kom-
munens kvalitets- och miljönätverk har 
under året arbetat med att bland annat 
förtydliga och förbättra processer och ru-
tiner samt klargjort vilka miljölagar som 
kommunen omfattas av.

Till Kalmar kommuns synpunktshan-
tering, ”Tyck till”, har totalt 865 syn-
punkter inkommit. Flest synpunkter 
tilldelades socialförvaltningen och ser-
viceförvaltningen. 55 procent av syn-
punktslämnarna var kvinnor, 32 procent 
män och för 13 procent saknas notering 
gällande kön.

Synpunkter via "Tyck till"

Under 2016 har det påbörjats en upp-
följning kring om ärenden kommer från 
externt eller internt. Andra halvåret no-
terades 70 procent av synpunkterna ha 
externt ursprung och 30 procent internt.

Kvalitets och miljörevisioner
Qvalify AB reviderade för andra året i rad 
Kalmar kommuns verksamhet mot ISO 
9001 och ISO 14001. I revisionsrappor-
ten konstaterade revisorerna att de såg 
tydliga förbättringar jämfört med föregå-
ende år. 

Interna kvalitets- och miljörevisioner har 
genomförts för att ge information om 
ifall verksamhetsledningssystemet fung-
erar på avsett sätt samt lyfta fram förslag 
på förbättringar. Internrevisionerna har 
genomförts enligt de planer som tagits 
fram kommunövergripande samt för res-
pektive förvaltning. Flera förvaltningar 
utbytt internrevisorer mellan varandra 
vilket gett flera positiva effekter. 

Som följd av revisionerna noterades ett 
antal förbättringsområden. Exempel på 
detta är att förbättra kännedomen om 
våra upphandlingsrutiner samt att tyd-
liggöra ansvarsfördelningen inom vissa 
områden. 

Intern kontroll
Under året har Kalmar kommuns nämn-
der antagit riskanalyser och internkon-
trollplaner enligt reglementet för intern 
kontroll. Internkontrollen omfattar be-
dömningar för kommunens risker inom 
omvärld, verksamhet, legala risker, IT 
och risker i rapportering.

Risker som bedömts ha en stor sannolik-
het att inträffa eller där konsekvensen av 
att risken inträffar bedömts som stor har 
följts upp under året via kontrollmoment 
beskrivna i nämndernas risk- och intern-
kontrollplaner.

De avvikelser som noterats har främst 
varit inom redovisningsområdet. Avvikel-
serna har dock korrigerats, återkopplats 
och åtgärdats löpande för att förhindra 
framtida avsiktliga eller oavsiktliga fel. 
Uppföljning att tillräckliga åtgärder vid-
tagits sker löpande och i kommande ris-
kanalys och internkontrollplaner.

Kontrollen visar sammantaget på god in-
tern kontroll:
 
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet. 
• Tillförlitlig finansiell rapportering.
• God efterlevnad av tillämpliga lagar, 
förordningar och interna regelverk. 

Kalmar kommun har ett verksamhets-
ledningssystem där rutiner och processer 
anges och där interna kontroller finns in-
byggda för att motverka att fel uppstår. 
Återrapportering av riskanalys och intern 
kontrollplan samt internrevision görs i 
nämndernas årsrapporter. 

Internrevisonen genomförs med ett kom-
mungemensamt fokus och med möjlig-
het med tillägg av egna revisonsområden.

Externrevision har genomförts av kom-
munens förtroendevalda revisorer där ett 
flertal verksamhetsområden har granskats 
ingående. Förbättringsområden har iden-
tifierats där respektive verksamhet har 
ansvar för att vidta åtgärder. Samtliga 
revisionsrapporter finns på kommunens 
hemsida.

Ännu bättre och hållbarhetsprojekt 
Från och med 2014 avsätter kommun-
fullmäktige en miljon kronor för socialt 
hållbara projekt. Under 2016 inkom sex 
ansökningar till kommunstyrelsen varav 
tre beviljades. Dessa avser trygghetsska-
pande insatser, utbildning i hälsofräm-
jande arbete samt att förstå och bemöta 
hbtq-personer.

Två ansökningar har under året beviljats 
medel avsatta till ”Ännu bättre"-projekt. 
Hantering och uppföljningen av kemika-
lier inom kommunens verksamhet är ett 
beviljat projektområde. Det andra områ-
det hanterar genomlysning och utveck-
ling av webb- och kommunikationsmate-
rial ur ett normkritiskt perspektiv. 

Under 2016 avsattes även 275 tkr som 
klimatkompensationsmedel. Beviljade 
medel har lämnats till laddare till elbilar, 
musselodling samt giftfri förskola.

Det finns även en fond för forskning, 
utveckling och tillväxt som omfattar en 
miljon kronor där medlen ska bekosta 
anställning av två professurer vid Linné-
universitetet. Ingen av dessa tjänster har 
dock tillsats och därför har ingen utbetal-
ning av medlen skett under 2016. 

48%
Klagomål

5 %
Beröm

24 %
Förbättrings-

förslag

22 %
Avvikelser
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Kalmar kommun arbetar aktivt med jäm-
förelser med andra kommuner. Syftet är 
att ge en bild av hur de egna verksamhe-
terna står sig i jämförelse med andra. 

Jämförelserna på kommunövergripande 
nivå sker utifrån två presentationer: Rå-
det för främjande av Kommunala Ana-
lysers (RKA) presentation ”Jämföraren” 
i Kolada samt SKLs presentation ”Kom-
munens Kvalitet i Korthet” (KKiK). 
Mätparametrarna är en kombination av 
subjektiva värden där uppgiftslämnarna 
och/eller brukarna har fått uttrycka sina 
uppfattningar och upplevelser samt ob-

jektiva värden med faktiska mätvärden. 
Mätningarna omfattar såväl kvalitet, re-
sultat, som insatta resurser (kostnader). 

Färgerna rött, gult och grönt används för 
att visa hur resultaten ligger i jämförelse 
med andra.

För kvalitets- och resultatnyckeltalen gäl-
ler att de 25 procent bästa erhåller grön 
färg, de mittersta 50 procent gul och de 
25 procent sämsta röd färg. Viktigt att 
notera är att färgsättningen inte visar om 
resultatet är bra eller dåligt, utan endast 
visar resultatet som en jämförelse med 

andra kommuner. För kostnadsnyckelta-
len gäller det att 25 procent av kommu-
nerna med lägst kostnad för respektive 
verksamhet erhåller grön färg, de mitter-
sta 50 procenten erhåller gul färg och 25 
procent med högst kostnad får röd färg.

Förhållandet mellan insatta resurser 
(kostnader) och kvaliteten (objektiv och 
subjektiv) i verksamheternas utförande, 
benämns "verkningsgraden". 

Jämförelser med andra kommuner 

En av de största och viktigaste undersök-
ningarna är KKiK där 250 av Sveriges 
kommuner deltog 2016. KKiK genom-
förs årligen av SKL och jämför ett fyrtio-
tal mått inom fem olika områden. Am-
bitionen är att ge ett förbättrat underlag 
till styrning, verksamhetsutveckling och 
dialog med medborgarna. 

Jämförelsen visar att generellt sett så står 
sig Kalmar kommuns verksamheter väl i 
jämförelse med andra kommuner. Kal-
mar har deltagit i undersökningen under 
flera år och den övergripande trenden 
över tid är att placeringen allt oftare blir 
bland de bästa 25 procenten (grönt) el-
ler de mittersta 50 procenten (gult), och i 
färre fall blir bland de sämsta 25 procen-

ten (rött) av de jämförda kommunerna. 
För 2016 är utfallet att 49 procent av 
måtten är gröna, 49 procent är gula och 2
procent av måtten är röda. Starkaste per-
spektiven är tillgänglighet och delaktig-
het och de svagaste perspektiven är effek-
tivitet och trygghet.

Kalmar når ett mycket gott resultat inom området tillgänglighet. Ett exempel på detta 
är resultatet av servicemätningen via telefon och e-post där Kalmar kommun får ett 
resultat som ligger bland de 25 procent av kommunerna som är bäst.

Väntetiden för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats 
har kortats från 40 dagar 2014 till 21 dagar 2016. Skapandet av nya boenden är en 
starkt bidragande orsak till den positiva trenden, men även god planering och effektiv 
handläggning bidrar.

Även handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök visar en positiv 
trend. Här har väntetiden minskat från 24 till 20 dagar jämfört med föregående år. 
Kalmar kommuns värde ligger dock fortfarande över rikssnittet som är 17 dagar. 

Tillgänglighet 

Området mäter olika aspekter på tillgäng-
lighet, exempel på detta är möjligheten att 
få kontakt och svar på frågor via e-post och 
telefon samt vilket bemötande medbor-
garna får. Andra exempel är öppethållande 
i exempelvis simhall och bibliotek samt 
väntetider gällande olika ärenden, såsom 
ansökan om plats i barnomsorg och särskilt 
boende.

Kommunens kvalitet i korthet 2016

 de bästa 25 procenten,  de mittersta 50 procenten,  de sämsta 25 procenten av de jämförda kommunerna.
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Effektivitet 

Området mäter hur kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt kommunen producerar 
sina tjänster. Kvalitets- och kostnadsnyck-
eltal i olika verksamheter jämförs.

Kostnad och effektivitet är områden som Kalmar kommun har haft stort fokus på de 
senaste åren. Inom ett flertal områden har förbättringar skett, men kostnaden ligger 
fortfarande över snittet inom vissa områden, exempel på detta är särskilt boende och 
hemtjänst inom äldreomsorgen.

Eleverna i årskurs tre har förbättrat sina resultat i de nationella proven markant och 
resultatet har ökat från 74 till 87 procent sedan föregående år. Den positiva utveck-
lingen är resultat av ett aktivt förbättringsarbete inom olika områden. Exempel på 
sådana förbättringsarbeten är gemensam rättning följt av analys och förbättringsåtgär-
der, kompetensutveckling, ämnesnätverk, med mera.

Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende inom 
äldreomsorgen liksom kvalitetsaspekter vid LSS grupp- och serviceboende visar för-
bättrade värden jämfört med föregående år. Fokus kommer att hållas på detta område 
även fortsättningsvis.

Inom detta område visar Kalmar kommun ett något lägre resultat jämfört med före-
gående år. En av anledningarna är att kommunen inte längre tillhör de 25 procent 
av kommunerna som har störst andel ekologiska livsmedel. Kalmar kommun ligger 
sedan några år kvar på en relativt stabil nivå runt 30 procent medan snittet i övriga 
kommuner ökar.

Kalmar återvinner 35 procent av kommunens hushållsavfall. Värdet är hämtat från 
”Avfall Sverige” och är ett snitt av Kalmarsundsregionens Renhållares (KSRR) resultat. 
Jämförande värde för tidigare år saknas. Medel för landets kommuner är 39 procent.

Även i år startas fler företag i Kalmar än vad det gör i snitt i landet; 6,8 företag per 
1000 invånare att jämföra med rikssiffran 5,4 företag per 1000 invånare.

Samhällsutvecklare

Området fokuserar på kommunens roll 
som samhällsbyggare och utvecklare. Mått-
tet mäter och jämför andel företag, andel 
förvärvarbetande och andel personer med 
försörjningsstöd. Även miljöfrågor och 
medborgarnas allmänna upplevelse av att 
bo och leva i kommunen vägs in i området.

Även inom detta område får Kalmar kommun ett bra resultat, dock har ”Nöjd infly-
tande index” visat en negativ trend sedan 2014 och sjunkit från 48 till 40 indexenhe-
ter. Detta är något som Kalmar kommun kommer att jobba vidare med.

Delaktighet

Området mäter medborgarnas upplevda 
delaktighet i utvecklingsfrågor samt insyn 
och delaktighet i beslutsprocesser och möjlig-
heten att inhämta information via webben.

Inom flera av de genomförda mätningarna följer Kalmar kommun snittet för landet. 
Antalet vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod 
har i snitt minskat från 19 till 15 personer sedan 2014. Rikssnittet ligger på 15 perso-
ner bland de deltagande kommunerna.

Trygghet

Området fokuserar på medborgarnas och 
brukarnas upplevelse av trygghet, såväl 
generellt i samhället som specifikt i verk-
samheter som förskola (personaltäthet) och 
hemtjänst (personalkontinuitet).
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"Jämföraren" indikerar en god verk-
ningsgrad inom grundskola och gym-
nasieskola, en förväntad verkningsgrad 
i kultur- och fritidsverksamheten, en 
splittrad bild inom individ- och famil-
jeomsorgen samt en något lägre verk-
ningsgrad inom äldreomsorgen.

Genom jämförelse med andra kommuner 
söker vi stöd för rimligheten av att insatta 
resurser speglar kvalitén på den verksam-
het som bedrivs, vilka mäts genom kost-
nadsnyckeltal. Där avvikelser noteras kan 
det finnas anledning att fundera på orsa-
ken.

Värdena är hämtade från ”Jämföraren” i 
Kolada (ÅR 2015).  

Jämföraren

Högre verkningsgrad – 
Kvaliteten jämfört med andra 
kommuner är högre än vad som 
kan förväntas utifrån kostna-
derna.

Förväntad verkningsgrad - 
Kvaliteten jämfört med andra 
kommuner är i nivå med en 
rimlig förväntan utifrån kostna-
derna.

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

Grundskolan

Det är framförallt kunskapskrav i olika 
årskurser som ställs mot kostnaden vid 
mätning av kvalitet och resultat.

Diagrammen pekar mot en hög verk-
ningsgrad med tanke insatta resurser.

Verkningsgrad

Gymnasieskolan
Genomströmning, betyg och aktivitet 
efter gymnasiet är parametrar som ställs 
mot kostnader.

Även här pekar resultatet mot en hög 
verkningsgrad utifrån insatta resurser.

Verkningsgrad

IFO
Andel biståndsmottagare, väntetider, och 
brukarbedömningar ställs här mot olika 
typer av kostnader.

Diagrammen pekar på att kostnaderna är 
något högre än snittet för landets kom-
muner och att kvalitet och resultat ger en 
splittrad bild.

Verkningsgrad
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Kultur och Fritid
Tillgänglighet, deltagande och uppfatt-
ning är kriterier som här ställs mot kost-
nader.

Kalmar kommun tillför mer resurser än 
snittet för landets kommuner och även 
kvalitet och resultat visar ett högre värde. 
Då man tillför mer resurser förväntas ett 
högre utfall - verkningsgraden är den för-
väntade.

Verkningsgrad

Äldreomsorgen
Trygga förhållanden, aktiv och menings-
full tillvaro samt att leva och bo självstän-
digt ställs här mot kostnader.

Här tillförs mer resurser än snittet för 
landets kommuner, men kvalitet och re-
sultat visar inte motsvarande värde. Verk-
ningsgraden är lägre än förväntat. 

Verkningsgrad
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FOKUSOMRÅDE – VERKSAMHET 
OCH MEDARBETARE
Kalmar kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare och ett föredöme. Kalmar 
kommun ska attrahera, rekrytera, utveck-
la, behålla och även avveckla personal för 
ett hållbart arbetsliv. Kommunen efter-
strävar en trygg arbetsmiljö där männ-
iskor trivs och känner sig delaktiga. För 
att klara av detta behövs samverkan inom 
kommunen och samarbete externt med 
andra kommuner för att utveckla kom-
pentensen och organisationen.
Fokusområdets text i sin helhet finns 
att läsa i ”Verksamhetsplan med budget 
2016 och ekonomisk planering 2017-
2018”.

Kommentar
Inom fokusområdet ligger tyngdpunk-
ten på arbete med rätt till heltid samt att 
minska sjukfrånvaron. Under 2016-2018 
ska alla chefer och skyddsombud få en 
fördjupad utbildning i arbetsmiljöfrå-
gor bland annat som en följd av en ny 

arbetsmiljöföreskrift: Organisatorisk och 
social arbetsmiljö. Under hösten 2016 
genomfördes en medarbetarenkät som 
ger en bild av hur medarbetarna ser på 
sin psykosociala arbetsmiljö. Medarbe-
tarenkäten visar på förbättringsområden 
framförallt när det gäller målarbete och 
arbetsbelastning. Över lag ger medar-
betarna goda omdömen i medarbeta-
renkäten men de olika arbetsplatserna 
kan ha olika förbättringsområden och 
därför görs lokala handlingsplaner med 
anpassade aktiviteter. Under 2016 har 
personalprogrammet skickats ut till alla 
samverkansgrupper. Cheferna har fått i 
uppdrag att informera om programmet 
på arbetsplatsträffar så att det blir känt 
i organisationen. Ledarutveckling är ett 
område där kommunen jobbar efter en 
strategisk plan för att utveckla och iden-
tifiera ledare. Under 2016 har vi genom-
fört ett Ledarförsörjningsprogram för att 
identifiera möjliga nya ledare i Kalmar 

kommun. Flera av dem har redan under 
programmet gång erbjudits en ny befatt-
ning som chef i någon av kommunens 
verksamheter.

Under 2016 ökade personalomsättningen 
och Kalmar kommun har en rekryterings-
utmaning. Kalmar växer vilket gör att vi 
behöver fler medarbetare i olika verksam-
heter framförallt inom socialtjänst, skola 
och äldreomsorg. Samtidigt så är vi kon-
kurrensutsatta från andra kommuner och 
fler yrken är svårare att rekrytera. Inom 
de tekniska yrkena har vi en utmaning i 
på grund av en bygg-boom som gör att 
arbetsmarknaden är god och näringslivet 
har möjlighet att erbjuda avsevärt högre 
löner än kommunen. Så arbetet med att 
visa på att vi är en attraktiv arbetsgivare 
där medarbetare trivs och utvecklas blir 
allt viktigare.

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

Kommentar
Serviceförvaltningen och omsorgsförvaltningen har fortfarande en bit kvar för att nå 
målet. Intensivt arbete med Kommunal pågår för att få till ett lokalt avtal för att lösa 
schemaläggningsfrågor. 

Övriga förvaltningar har ingen som arbetar deltid ofrivilligt. Från och med 1 januari 
2017 så är heltid norm vid nya tillsvidareanställningar. Omsorgsförvaltningen kom-
mer att arbeta med två pilotprojekt bland annat på Norrlidshemmet för att utvärdera 
arbetet med rätt till heltid.

Ett lokalt kollektivavtal stödjer arbetet och man följer upp nöjdhet hos omsorgstagare, 
personalkontinuitet, arbetad tid, ohälsa samt andra eventuella arbetsmiljöfrågor.

Målet är upppnått Målet är ännu inte uppnått. 
Trenden är positiv, utveckling-
en går i rätt riktning.

Målet är inte uppnått. Trenden 
är inte positiv, utvecklingen är 
oförändrad eller går i fel riktning.

Måluppfyllelsen bedöms med följande 
utfall:
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Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.

Kommentar
Under året har SKL presenterat ”Öppna Jämförelser Jämställdhet” för första gången 
och Kalmar kommun placerar sig på rankingplats 34, vilket är ett mycket bra resultat. 
Rapporten omfattar både politisk representation, arbetsgivar- och verksamhetsper-
spektiv.

Barn- och ungdomsnämnden har tydliga detaljerade mål kopplat till fullmäktigemå-
let, följt av stödjande aktiviteter och indikatorer för uppföljning. Målen tar sikte på att 
öka förutsättningarna för alla barn att utveckla sina förmågor och intresse oberoende 
av könstillhörighet. Vid uppföljning kan man inom förskolan se en minskad könsse-
gregation och att flickor och pojkar gör fler könsöverskridande val av aktiviteter. Två 
förskolor har under året ansökt och fått utmärkelsen jämställd förskola för sitt syste-
matiska arbete inom jämställdhetsområdet. Nämnden har även antagit ett mål om 
att minska skillnaderna mellan flickors och pojkars genomsnittliga meritvärde. Trots 
insatser ökar skillnaden i betyg mellan flickor och pojkar. I årskurs 6 finns skillnader i 
flickors och pojkars resultat och det är flickorna som drar ifrån. En slutsats blir därför 
att de insatser som görs gynnar flickors presterande. Resultat i nationella prov i årskurs 
3 visar på bättre resultat mot föregående år, men det finns fortfarande skillnader mel-
lan flickor och pojkar även här. Förvaltningen har skapat en struktur och organisation 
för stöd till linjen inom målområdet och en ökning av efterfrågan sker.

Även kultur- och fritidsnämnden har tydliga detaljerade mål. Pojkar och flickor ska 
ges lika möjligheter att utöva fritidsverksamhet, ett mål som följs av stödjande ak-
tiviteter och implementering av metodmaterial för genussmarta verksamheter. Det 
finns en organisation som tydligt beskriver ansvarsfördelning och uppdrag för chefer, 
enhetsutvecklare och jämställdhetsutvecklare. All personal har fått handledning kring 
genus och jämställdhetsfrågor. Förvaltningen har även tagit fram en processrutin för 
att systematisera jämställdhetsarbetet. Förvaltningen har också arbetat fram en aktivi-
tetsplan för alla enheter. Planen gäller 2015-2017.

Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.

Kommentar
Under 2016 gjordes en analys över sjukfrånvaro längre än 15 dagar och arbetet med 
en åtgärdsplan har påbörjats. På kultur- och fritidsförvaltningen har sjukfrånvaron 
sjunkit medan den på övriga förvaltningar har fortsatt att öka. För kommunen totalt 
slutar 2016 med en total sjukfrånvaro på 7,0 procent av totalt arbetad tid jämfört med 
6,7 procent 2015 trots många insatser framförallt på individnivå. Sjuklönekostnaden 
har därmed ökat med cirka 1, 5 mkr jämfört med 2015.

Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron

Uppdrag - Välfärdsbokslutet 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
Välfärdsbokslutet används allt mer, både för prioriteringar, riktade insatser och även 
som en struktur för analys av olika verksamheters påverkan på folkhälsa.

Under året har kommunledningskontoret bidragit med statistik från välfärdsbokslutet 
till handläggare inom både fysisk planering och social omsorg.

Omsorgsnämndens prioriterade områden utifrån Välfärdsbokslutet är: Minska antalet 
fallolyckor, minska sjukfrånvaron och rätt till heltid.

Samhällsbyggnadskontoret arbetar aktivt med frågor som rör och är kopplade till väl-

Genomförd

Fullmäktigemål - Jämtställdhets-
säkrad verksamhet
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färdsbokslutet. Under året har delaktighet och inflytande prioriterats och förvaltning-
en har särskilt inriktat arbetet på att nå målgrupper som erfarenhetsmässigt är svåra att 
nå, exempelvis ungdomar.

Välfärdsbokslutet används som ett återkommande styrdokument i kultur- och fritids-
nämndens verksamheter. Att identifiera behovet av att bredda verksamheterna så de 
når upp till nämndens mål om att de ska vara för alla är en central del av det strategiska 
arbetet.

Barn- och ungdomsnämnden samt förvaltningen fokuserar på de uppgifter som vi ge-
nom forskning vet är avgörande för att elever ska lyckas och inte senare i livet bli mar-
ginaliserade. Våra verksamheter ska sträva mot att uppväga skillnader i barnens och 
elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Detta genom att anpassa, 
utveckla och förbättra undervisningen så att eleverna ges bästa möjliga förutsättningar 
för att lära och utvecklas.

Serviceförvaltningens verksamheter berörs av många avsnitt i välfärdsbokslutet vilka 
man arbetar aktivt med, såsom ”Delaktighet och inflytande i samhället”, ”Barn och 
ungas uppväxtvillkor”, ”Hälsa i arbetslivet”, ”Miljöer och produkter”, ”Livsmedel och 
matvanor” samt ”Fysisk aktivitet”.

Uppdrag - Tillgänglighet och be-
mötande

Alla nämnder får i uppdrag att vidta åtgärder för att ytterligare förbättra tillgäng-
lighet och bemötande.

Kommentar
Kalmar kommuns tillgänglighetsarbete har fått en ordentlig skjuts under året. Sam-
arbetet med Kalmar City är väl utvecklat och kommer att fortsätta att utvecklas. Till-
sammans med Kalmar City har det bland annat genomförts en ”Funktionsdag på 
stan” i somras, likaså har det genomförts ett filmarbete vars syfte är att visa hur man 
enkelt kan avhjälpa hinder i handeln. Ett annat exempel på arbetet med att öka till-
gängligheten är inköpet av ”Free Wheel” för rullstolsburna vilka finns att låna på 
Tursitbyrån och i kommunens kontaktcenter. Detta är Kalmar kommun först i landet 
med att erbjuda.

Funktionen för kommunens Tillgänglighetsråd som rådgivande organ har utvecklats. 
Representanter från rådet sitter med i flera arbetsgrupper, bland annat i en grupp som 
arbetar med att identifiera hinder. Under året har också arbetet för en mässa, ”Funka 
för livet”, i Kalmar Sportcenter våren 2017 påbörjats. I detta arbete är Kalmar kom-
mun medarrangörer.

Uppföljningen av kommunernas arbete för ökad tillgänglighet och delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning som ”Myndigheten för delaktighet” årligen ge-
nomför visar för 2016 en ökning inom området idrott men framförallt inom området 
fysisk tillgänglighet.  Området kultur har den lägsta rankingen bland jämförelsekom-
munerna 3KVH.

I den nationella brukarundersökningen om omsorgsverksamhet mäts bland annat 
nöjdhetsgraden av bemötandet. I Kalmar kommun är 96 procent nöjda inom vård- 
och omsorgsboende och 98 procent är nöjda med bemötandet inom hemtjänsten.
Socialförvaltningen arbetar mycket med en ny och förbättrad websida och med att öka 
delaktigheten för brukarna. Bland annat arbetar man med en delaktighetsmodell som 
har som syfte att strategiskt och systematiskt arbeta in brukarinflytande i olika led och 
på olika nivåer i verksamheten.

Inom Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar man med olika kompensatoriska åt-
gärder för att ge alla barn- och unga så lika förutsättningar som möjligt. 77 procent av 
eleverna nådde de mål som de kom för att klara på årets lovskola. Alla elever erbjuds 

Genomförd
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också läxhjälp genom schemalagd fokustid där man i lugn och ro kan arbeta och få 
stöd med sina skoluppgifter.

Andra exempel på arbeten för ökad tillgänglighet och bemötande är serviceförvalt-
ningens ständiga arbete med kantstenssänkningar, kontrastmarkeringar samt utbyg-
gandet och restaurerandet av gång- och cykelvägar.

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 kommun-
fullmäktiges respektive fokusområde.
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Väsentliga personalförhållanden

Personalsammansättning

Tillsvidareanställd personal
Vid årets slut hade Kalmar kommun 
5 308 anställda med tillsvidareanställ-
ning vilket är en ökning med 125 per-
soner jämfört med 2015. Omräknade 
heltider (årsarbetare) uppgick till 5 106 
vilket var en ökning med 129 årsarbetare 
jämfört med 2015. Utöver dessa fanns 
ett antal vikarier anställda för kortare el-
ler längre tid. 

Tabellen visar antalet tillsvidareanställ-
da och årsarbetare på förvaltningarna 
för åren 2015 och 2016. En jämförelse 
mellan åren visar att den största föränd-
ringen skedde på barn- och ungdomsför-
valtningen (+ 95 personer) och på social-
förvaltningen (+ 55 personer). Ökningen 
beror framförallt på utökad förskoleverk-
samhet samt verksamheter kopplat till 
flyktingmottagande. Två förvaltningar 
minskade i antal, omsorgsförvaltningen 
(-53 personer) och Södermöre kommun-
delsnämnd (-15 personer). 

Timavlönad personal
Timavlönad personal arbetade 626 382 
timmar under 2016 vilket motsvarar 368 
årsarbetare. Jämfört med 2015 var det en 
ökning motsvarande 21 årsarbetare.70 
procent av timmarna utfördes av kvin-
nor. Utvecklingen under de senaste tio 
åren ses i diagrammet här bredvid.

Tillsvidareanställda (snitt jan-dec) 2016 2015 Förändring

Barn- och ungdomsförvaltningen 1 580 1 485 95

Kommunledningskontoret 219 193 26

Kultur- och fritidsförvaltningen 143 140 3

Omsorgsförvaltningen 1 217 1 270 -53

Samhällsbyggnadskontoret 108 96 12

Serviceförvaltningen 502 501 1

Socialförvaltningen 1 196 1 141 55

Södermöre kommundelsförvaltning 343 358 0

Totalt kommunen 5 308 5 184 124

Kommun, bolag och förbund

Destination Kalmar AB 18 18 0

Kalmar Öland Airport AB 45 41 4

Kalmar Familjebad AB 0 0 0

Kalmar Hamn AB 18 19 -1

Kalmar kommunbolag AB 2 2 0

Kalmar Science Park AB 5 5 0

Kalmar Vatten AB 80 73 7

Kalmarsunds gymnasieförbund 497 499 -2

Kalmarsundsregionens renhållare 74 74 0

Kalmarhem 43 38 5

Kifab 13 14 -1

Totalt kommunkoncernen 6 103 5 967 136
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Genomsnittliga sysselsättningsgra-
der i procent (tillsvidareanställda)
Den genomsnittliga sysselsättningsgra-
den för kommunens tillsvidareanställda 
är 96,2 procent, vilket är lite högre jäm-
fört med 2015 då den var 96,0 procent. 
Kvinnornas genomsnittliga sysselsätt-
ningsgrad är 95,7 procent och männens 
98 procent. Skillnaden mellan kvinnor 
och mäns sysselsättningsgrader minskar. 
Diagrammet visar sysselsättningsgrader-
nas utveckling för kvinnor och män un-
der de senaste sju åren.

Andel tillsvidareanställda kvinnor 
och män
Alla förvaltningar har fler kvinnor än 
män men förhållandet mellan kvinnor 
och män varierar.  De mest kvinnodo-
minerande förvaltningarna är barn- och 
ungdomsförvaltningen, omsorgsförvalt-
ningen samt Södermöre kommundels-
förvaltning. Jämn könsfördelning finns 
på kommunledningskontoret och sam-
hällsbyggnadskontoret. 

Tabellen och diagrammet till vänster 
visar könsfördelning på de åtta förvalt-
ning-arna till och med den 31 december 
för åren 2015 och 2016.

Tillsvidareanställda Andel kvinnor och män i %

2015 2016

Förvaltningar Kvinnor Män Kvinnor Män

Barn- och ungdomsförvaltningen 82 18 82 18

Kommunledningskontoret 49 51 53 47

Kultur- och fritidsförvaltningen 61 39 57 43

Omsorgsförvaltningen 89 11 89 11

Samhällsbyggnadskontoret 54 46 53 47

Serviceförvaltningen 56 44 57 43

Socialförvaltningen 75 25 74 26

Södermöre kommundelsförvaltning 89 11 90 10

Totalt 78 22 78 22
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Medelålder hos tillsvidareanställda
De tillsvidareanställdas medelålder är 
45,7 år vilket är lite lägre jämfört med 
2015 då medelåldern var 45,9 år. Kvin-
nornas medelålder är 45,5 år och män-
nens 46,2 år. Utvecklingen under de se-
naste 10 åren ser ut på följande sätt:

56 procent av de tillsvidareanställda är 
mellan 40-59 år. Fördelningen mellan 
åldersgrupperna visas i diagrammet till 
höger.

Personalomsättning och 
pension

Personalomsättningen räknas som an-
talet tillsvidareanställda som slutat sin 
anställning på egen begäran (exklusive 
pension och sjukersättning) och med ex-
tern avgångsväg satt i relation till antalet 
snittanställda under perioden. Med ex-
tern avgångsväg menas att den anställde 
inte tillträtt någon ny månadsanställning 
inom Kalmar kommun direkt efter av-
slutad tjänst.

Under 2016 slutade 282 tillsvidarean-
ställda på egen begäran vilket var nära 
en dubblering jämfört med 2015 (+139). 
Årets personalomsättning var 5,4 procent 
vilket är en hög andel sett ur ett historiskt 
perspektiv. Den genomsnittliga personal-
omsättningen de senaste fem åren är 2,8 
procent.

Förvaltningar
Personalomsättningen varierar mel-
lan förvaltningarna och under 2016 var 
omsättningen störst på samhällsbygg-
nadskontoret (8,0 %) följt av social-
förvaltningen (6,6 %) och Södermöre 
kommundelsnämnd (6,3 %). Under 
de senaste fem åren har personalom-
sättningen varit högst på samhällsbygg-
nadskontoret (4,2 %). På flertalet av 
förvaltningarna går trenden mot en ökad 
personalomsättning.

Personalgrupper
Störst personalomsättning under 2016 
hade personal inom socialt och kurativt 
arbete (11,6 %) följt av personal inom 
rehab och förebyggande arbete (9,9 %). 
Under de senaste fem åren har personal 
inom socialt och kurativt arbete haft den 
högsta personalomsättningen (6,7 %). 
Tabellen här bredvid visar personalom-
sättningen i de olika personalgrupperna 
för 2016 och även snittet de senaste fem 
åren.

Personalomsättning i %

Genomsnitt i %

Förvaltningar 2014 2015 2016 2012-

2016

Barn- och ungdomsförvaltningen 2,3 2,7 5,5 2,8

Kommunledningskontoret 1,6 3,7 4,8 3,3

Kultur- och fritidsförvaltningen 0,8 2,8 4,9 2,5

Omsorgsförvaltningen 1,5 2,5 4,9 2,5

Samhällsbyggnadskontoret 7,8 3,1 8,0 4,2

Serviceförvaltningen 0,6 2,0 1,8 1,6

Socialförvaltningen 2,9 3,2 6,6 3,3

Södermöre kommundelsförvaltning 2,9 3,1 6,3 3,1

Totalt 2,1 2,8 5,4 2,8

Personalomsättning i %

Personalgrupper Slutat-

egen begä-

ran

Personal-

omsättning 

i %

Snitt 

2012-2016

Ledningsarbete 16 6,8 3,4

Handläggar - och adm.arbete 17 5,0 2,0

Vård- och omsorgsarbete med mera 101 4,9 2,4

Rehab och förebyggande arbete 5 9,9 5,3

Socialt och kurativt arbete 35 11,6 6,7

Skol- och barnomsorgsarbete 90 5,8 3,0

Kultur-, turism- och fritidsarbete 4 3,5 2,5

Teknikarbete 10 6,9 4,1

Hantverkare med mera 2 1,4 1,8

Räddningstjänstarbete 1 2,3 2,8

Köks- och måltidsarbete 1 0,6 1,3

Städ, tvätt och renhållningsarbete 0 0,0 0,3

Totalt 282 5,4 2,8



Pensionsavgångar
Under 2016 slutade 126 personer med 
tjänstepension vilket är 4 fler än 2015. 
5 personer slutade med sjukersättning 
som avgångsorsak vilket är oförändrat 
jämfört med 2015.

Totalt var den genomsnittliga pensions-
åldern 64,5 år för de som avgick med 
pension under året. För kvinnorna var 

den genomsnittliga åldern 64,4 och för 
männen 64,7. 15 procent av pensionsav-
gångarna utgörs av personal som uppnår 
67 år under pensionsåret. 11 procent av 
kvinnornas och 25 procent av männens 
pensionsavgångar utgörs av de som fyller 
67 år under pensionsåret.

För kommunen totalt kan vi prognosti-
sera de förväntade pensionsavgångarna de 

närmsta åren. Prognosen baseras på anta-
let anställda den 1 januari 2017 och när 
de uppnår 65 år. 

Diagrammet till vänster visar antalet för-
väntade pensionsavgångar för åren 2017-
2026 utifrån angivna förutsättningar.

Utrikes födda och utländsk 
bakgrund

Ur ett mångfaldsperspektiv är det av in-
tresse att följa hur stor del av personalen 
som är utrikes födda och har utländsk 
bakgrund. 

Följande definitioner används:

• Utrikes födda: Anställda som är födda 
i annat land och som kan ha antingen 
utländskt medborgarskap eller svenskt 
medborgarskap. 
• Svensk bakgrund: Anställda som är 
inrikes födda med en inrikes och en utri-
kes född förälder, eller inrikes född med 
två inrikes födda föräldrar.
• Utländsk bakgrund: Anställda som är 
utrikes födda, eller inrikes födda med två 
utrikes födda föräldrar.
• Balanstal anställda utrikes födda: 
Andelen utrikes födda i åldern 18-64 
år bland kommunens anställda/andelen 
utrikes födda i åldern 18-64 år i kom-
munens befolkning.

Utrikes födda
Senast tillgängliga siffror visar att 92,2 
procent av kommunens månadsavlönade 
har Sverige som födelseland (källa SKL).   
Det ger att 7,8 procent är utrikes födda 
vilket är högre jämfört med 2014 (6,4 
procent).  8,0 procent av kvinnorna och 
6,9 procent av männen är utrikes födda. 

Tabellen visar födelseland för åren 2014 
och 2015 totalt, och för kvinnor och 
män.  

Balanstal anställda utrikes födda: 2015 
hade Kalmar ett balanstal för anställda 
som är utrikes födda på 0,63 vilket är 
lägre än rikets kommuner som är 0,761.  

1 Balanstalet utgår från alla anställda på Huvudö-
verenskommelsen (HÖK) i november 2016. Med 
andra ord ingår även timavlönade här. Balanstalet 
0,63 har beräknats utifrån att Kalmar kommun 
har en andel anställda som är utrikes födda på 9,3 
procent vilket är satt i relation till befolkningen där 
andelen är 14,8 procent i åldersgruppen 18-64 år. 
(0,63 = 0,093/0,148). Samma andel utrikes födda 
bland kommunens anställda som bland kommu-
nens befolkning ger balanstalet 1. Kalmar har ett 
balanstal under 1 vilket innebär att kommunen 
har en lägre andel anställda som är utrikes födda 
än i befolkningen i åldersgruppen 18-64 år. Källa: 
Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada).

Födelseland för månadsavlönad personal i % 

2014 2015

Födelseland Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Sverige 93,4 94,3 93,6 92,0 93,1 92,2

Övriga Norden 1,1 0,8 1,0 1,0 0,6 0,9

EU exklusive Norden 3,8 4,1 3,9 3,7 4,4 3,9

Övriga världen 3,1 3,4 3,1 3,3 4,0 3,4

Anställda utrikes födda, balanstal

2013 2014 2015

Alla kommuner * 0,73 0,73 0,76

Kalmar 0,63 0,65 0,63

Anställda utrikes födda, balanstal

Verksamheter 2013 2014 2015

Förskola och skolbarnomsorg Alla kommuner*  0,56 0,54 0,55

Kalmar 0,32 0,39 0,38

Grundskola inkl. förskoleklass Alla kommuner* 0,65 0,66 0,69

Kalmar 0,81 0,80 0,89

* Ovägt medeltal.
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Balanstalet har varit i princip oföränd-
rat för Kalmar de senaste åren. I rikets 
kommuner pekar trenden svagt uppåt.

Den näst sista tabellen på föregående 
sida visar balanstalet under de tre se-
naste åren för Kalmar jämfört med ett 
medelvärde för rikets kommuner.

Den nedersta tabellen på föregående 
sida visar balanstalet nerbrutet på SKL:s 
verksamhetsindelning för de tre senaste 
åren för Kalmar jämfört med medelvär-
det för rikets kommuner. Ur tabellen går 
det bland annat att utläsa att verksamhe-
ten inom grund-skola skiljer sig markant 
mot övriga verksamheter i Kalmar kom-
mun. Inom grundskola har Kalmar det 
klart högsta balanstalet (0,89) och som 
enda verk-samhet ett högre balanstal än 
riket. Lägst balanstal i Kalmar finns inom 
förskola och barnomsorg (0,38). Störst 
differens jämfört med riket är i verksam-
heten individ- och familjeomsorg (-0,45).

Utländsk bakgrund
9,2 procent av den månadsavlönade per-
sonalen har utländsk bakgrund, vilket är 
högre jämfört med 2014 (8,9 procent).  
Medelvärdet för rikets kommuner är 17,2 
procent.
 
Tabellen överst på denna sida visar ande-
len månadsavlönade som har svensk och 
utländsk bakgrund för åren 2014 och 
2015.

Personalpolitik 

Kompetensutveckling
Kommunledningskontoret erbjuder 
strategiska och förvaltningsövergripande 
utbildningar inom områden som arbets-
miljö, ledarskap, datakunskap, juridik 
och arbetsrätt med mera. Utöver detta 
så genomför förvaltningarna egna ut-
bildningar på organisations-, enhets- eller 
individnivå. Kalmar kommun har sedan 
flera år ett väl fungerande ledarutveck-
lingsprogram. Kommunens utbildare är 
certifierade att utbilda i ”Utvecklande 
ledarskap”, ”Indirekt ledarskap”, ”Ledar-
skap och självkännedom” samt ”Utveck-
ling grupp ledare” (UGL). Detta innebär 
kvalitetssäkring, verksamhetsnytta och 
effektivare utnyttjande av skattemedel.

Kompetensförsörjning
Med kompetensförsörjning avses här att 
utveckla och behålla medarbetare samt att 
attrahera och rekrytera nya. Personalom-
sättningen har ökat betydligt under året 
jämfört med tidigare. Detta beror fram-
förallt på en generellt god arbetsmark-
nad, konkurrens om arbetskraft samt att 
ett antal bristyrken nu finns inom den 
landstingskommunala sektorn. Under 
2016 har Kalmar kommun haft svårt att 
rekrytera personal inom följande yrken:

• Erfarna enhetschefer och sjuksköter-
skor samt arbetsterapeuter och fysiote-
rapeuter till omsorgsförvaltningen samt 
Södermöre kommundelsförvaltning.
• Förskolelärare, speciallärare och spe-
cialpedagoger samt lärare med specifika 
behörigheter, till exempel inom svenska 
som andraspråk, moderna språk samt 
slöjd till barn- och ungdomsförvaltning-
en samt Södermöre kommundelsförvalt-
ning.
• Ingenjörer, spetskompetens inom upp-
handling, arbetsledarfunktioner samt 
kockar (framför allt med erfarenhet) till 
serviceförvaltningen. 
• Trafikplanerare, projektledare gata och 
vägar samt chefer inom samhällbygg-
nadskontorets verksamhetsområden. 
Samhällbyggnadskontoret upplever att 
de mer sällan får kandidater som svarar 
upp helt mot kravprofilen så kraven har 
tvingats sänkas.
• Socialförvaltningen har haft svårt att 
rekrytera socialsekreterare, särskilt med 
erfarenhet. Under 2016 har socialförvalt-
ningen haft några inhyrda konsulter för 
att täcka behov som inte kunnat täckas 
av anställda socialsekreterare. Socialför-
valtningen har provat en ny rekryterings-
process genom att ha en bredare annons 
som innefattar hela verksamheten samt 
längre ansökningstid med matchning 
och intervjuer under tiden.

• Kommunledningskontoret har haft 
svårigheter att rekrytera exploateringsin-
genjörer.
• Södermöre kommundelsförvaltning 
upplever svårigheter att rekrytera under-
sköterskor.
• Kalmar kommun har under flera år ar-
betat med ett brett spektrum av åtgärder 
inom kompetensförsörjning. Detta är 
några exempel:

• Annonsering på ett nytt sätt i sociala 
medier samt utökat vår närvaro framfö-
rallt på Facebook, LinkedIn samt Insta-
gram. 
• Deltagande i mässor som arrangeras 
av Arbetsförmedlingen, Ung Företag-
samhet, Kunskapsnavet, RekryteraMera 
samt LAVA-mässan på KTH. 
• Nätverket Kalmarsundsregionen är 
också en möjlig väg att nå ut med lediga 
jobb och Kalmar kommuns arbetsgivar-
varumärke. 
• Barn- och ungdomsförvaltningen har 
deltagit på mässor på Linnéuniversitetet 
samt utvecklat samarbetet med Linné-
universitetet kring Verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) och övningsskolor. 

Vid rekrytering och vakanser har Kalmar 
kommun i något enstaka fall använt re-
kryteringsföretag, bemanningsföretag 
och konsulter. Kommunen har regel-
bundet kontakt med studentkåren, Lin-
néstudenterna, för att visa på de möjlig-
heter Kalmar kommun som arbetsgivare 
kan erbjuda och sommarjobbsmöjlighe-
ter för de studenter som vill stanna kvar i 
Kalmar över sommaren.

Sjukfrånvaro och rehabilitering
Kalmar kommun arbetar ständigt med 
att förbättra arbetsmiljön och stärka ar-
betshälsan på individ, grupp- och organi-
sationsnivå. Under året genomfördes en 

Månadsavlönad personal

Bakgrund 2014 2015

Svensk bakgrund 4 943 91,1 4 947 90,8

Utländsk bakgrund 481 8,9 503 9,2

- därav utrikes födda 428 7,9 448 8,2
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genomlysning av långtidssjukfrånvaron. 
Cheferna kommer nu göra uppdaterade 
handlingsplaner på individnivå, med 
hjälp av arbetsmiljöenheten och HR-
specialister, för att snabbare möjliggöra 
återgång i arbete eller hitta alternativa 
lösningar om återgång ej bedömts möj-
lig.

Under 2016 har långtidsjukfrånvarons 
andel av den totala sjukfrånvaron ökat 
till 46,5 procent jämfört med 2015 då 
den var 44,9 procent. Enligt uppgifter 
från Försäkringskassan så är cirka 55 pro-
cent av långtidsjukfrånvaron i Kalmar 
kommun beroende på diagnoser inom 
psykisk ohälsa och 16 procent beroende 
på diagnoser i rörelseorganen.

Sjukfrånvaro kan redovisas på olika 
sätt. Alternativet som förordas är total 
sjukfrånvaro under året i relation till de 
anställdas sammanlagda ordinarie ar-
betstid angiven i procent. Redovisningen 
omfattar samtliga arbetstagare som under 
året har haft en eller flera anställningar 
oavsett anställningsform.

Sjukfrånvaron i relation till ordinarie 
arbetad tid uppgick under året till 7,0 
procent vilket är en ökning jämfört med 
2015 då den var 6,8 procent. Kvinnorna 
har en högre sjukfrånvaro än männen 
och under året var kvinnorna sjuka 7,8 
procent av arbetstiden medan motsva-
rande siffra för männen var 4,7 procent.
Här bredvid visas utvecklingen av sjuk-
frånvaron under de tio senaste åren.

Diagrammet visar sjukfrånvaron köns-
uppdelat i tre åldersgrupper. Av diagram-
met går att utläsa att sjukfrånvaron ökar 
i takt med åldern och att kvinnorna ge-
nomgående har en högre sjukfrånvaro än 
männen i alla åldersgrupperna.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie 
arbetad tid per förvaltning
Sjukfrånvaron varierar stort mellan 
förvaltningarna och på flertalet av 
förvaltningarna har kvinnorna en högre 
sjukfrånvaro än männen. Under året 
ökade sjukfrånvaron på alla förvalt-
ningar förutom på kultur- och fritidsför-
valtningen.

Det sista diagrammet på denna sida visar 
sjukfrånvaron på förvaltningarna under 
2016 för-delat på kvinnor och män.
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Sjukfrånvaro över 59 dagar
Definitionen av långtidssjukfrånvaro är 
all sammanhängande sjukfrånvaro över 
59 dagar. Under 2016 svarade långtids-
sjukfrånvaron för 45,2 procent av den 
totala sjukfrånvaron, vilket är lite högre 
än 2015 (44,9 procent). 

Nedanstående diagram visar hur sjuk-
frånvaron över 59 dagar som andel av den 
totala sjukfrånvaron har utvecklats under 
de senaste tio åren. Diagrammet visar att 
den längre sjukfrånvarons har en större 
betydelse för kvinnorna än för männen 
men att differens minskar.

Frisknärvaro
Som motvikt till att redovisa hur mycket 
vi är sjuka bör vi även lyfta fram det 
faktum att vi också är väldigt friska. 
Under 2016 hade 31,9 procent av de 
tillsvidareanställda noll sjukdagar vilket 
är lite högre än 2015 då siffran var 29,7 
procent. Andelen kvinnor med noll sjuk-
dagar under året var 29 procent vilket 
kan jämföras med 26,6 procent under 
2015. Motsvarande siffra för männen 
var 41,8 procent vilket kan jämföras 
med 40,6 procent under 2015.

Frisknärvaron på förvaltningarna såg ut 
på följande sätt under året:

Tillsvidareanställda

Frisknärvaro i % (0 sjukdagar jan – dec 2016)

Förvaltningar Kvinnor Män Totalt

Barn- och ungdomsförvaltningen 28,4 44,4 31,3

Kommunledningskontoret 39,4 53,6 45,9

Kultur- och fritidsförvaltningen 32,3 43,5 37,0

Omsorgsförvaltningen 26,9 37,6 27,9

Samhällsbyggnadskontoret 32,7 46,9 39,4

Serviceförvaltningen 34,1 36,3 35,1

Socialförvaltningen 30,6 41,7 33,5

Södermöre kommundelsförvaltning 33,3 44,2 34,6

Totalt 29,0 41,8 31,9
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Övriga personalhändelser av 
vikt 

Den genomsnittliga sysselsättningsgra-
den för de tillsvidareanställda är 96,2 
procent vilket är en liten ökning jämfört 
med 2015 (96 procent). 

Anställda med tidsbegränsad anställning, 
ökade med 34 personer jämfört med 
2015. 

• Andelen heltidstjänster för tillsvidare-
anställd personal är 82 procent vilket är 
en ökning med 2 procent jämfört med 
2015.
• Timavlönade arbetade 626 382 tim-
mar under 2016 vilket motsvarar 368 
årsarbetare. Jämfört med 2015 var det en 
ökning som bland annat kan förklaras av 
ökat behov av vikarier på grund av sjuk-
frånvaro.

• Fyllnads- och övertidsuttaget var i det 
närmaste oförändrat jämfört med 2015.
• Personalrörligheten har ökat samtidigt 
som vi noterar svårigheter att rekrytera 
inom vissa yrken. Detaljerad personal-
redovisning finns i ”Personalöversikt 
2016”.

Kortfakta

• Den genomsnittliga heltidslönen för 
kommunens tillsvidareanställda är 28 
633 kr/månad, vilket är en ökning med 
3,8 procent jämfört med 2015.
• Kvinnornas medianlön motsvarar 96,7 
procent av männens, vilket var en ök-
ning jämfört med 2015 (96,2 procent).
• Kommunens två största yrkesgrupper 
är undersköterskor och lärare.
• Sjukfrånvaron var under året 7,0 pro-
cent vilket är en ökning jämfört med 
2015 (6,8 procent). 

• Antalet sparade semesterdagar motsva-
rar i snitt 10,9 dagar/anställd.
• Personalomsättningen bland de tillsvi-
dareanställda var under året 5,4 procent. 
282 tillsvidareanställda slutade sin an-
ställning på egen begäran.
• Under 2016 slutade 126 personer med 
pension. Av dessa hade 19 personer arbe-
tat till 67 års ålder.
• Under 2016 publicerade Kalmar kom-
mun 713 lediga tillsvidareanställningar, 
10 959 ansökningar kom in till de utan-
nonserade tjänsterna.
• Männen använder 2,1 procent av sin 
schemalagda tid till föräldraledighet och 
kvinnorna 5,6 procent.
• Kommunens kostnader för sjuklön 
uppgick till 33 mnkr vilket är en ökning 
jämfört med 2015. 
• 2 687 mnkr av kommunens budget 
kan härledas till personalkostnader.
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Resultaträkning

 Koncernen Kommunen

Mnkr Not 2016 2015 2016 2015

Verksamhetens intäkter 1 2 172,3 1 932,6 1 128,9 932,4

Verksamhetens kostnader 2 -5 014,2 -4 639,7 -4 340,6 -4 054,3

Avskrivningar 3, 4, 5 -347,1 -322,7 -184,3 -164,5

Verksamhetens nettokostnader -3 189,0 -3 029,8 -3 396,0 -3 286,4

Skatteintäkter 6 2 878,8 2 740,0 2 878,8 2 740,0

Generella statsbidrag och utjämning 7 669,9 597,3 669,9 597,3

Finansiella intäkter 8 21,9 25,2 20,9 24,6

Finansiella kostnader 9 -86,5 -114,6 -6,9 -13,0

Resultat efter finansiella poster 295,1 218,1 166,7 62,5

Skattekostnader -23,0 -19,8

Årets resultat 10 272,1 198,3 166,7 62,5
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Balansräkning

Koncernen Kommunen

Mnkr Not 2016 2015 2016 2015

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 3 0,8 1,1

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 4 6 053,0 5 691,2 2 710,5 2 464,5

Maskiner och inventarier 5 960,4 856,1 243,7 217,8

Finansiella anläggningstillgångar 11 115,3 135,9 247,0 268,3

Summa anläggningstillgångar 7 129,6 6 684,3 3 201,2 2 950,6

Omsättningstillgångar

Förråd 12 105,3 134,1 81,0 112,9

Fordringar 13 569,7 449,2 266,8 216,3

Kortfristiga placeringar 14 50,0 50,0 50,0 50,0

Kassa och Bank 15 137,9 342,4 1,1 165,6

Summa omsättningstillgångar 862,9 975,7 398,9 544,8

SUMMA TILLGÅNGAR 7 992,5 7 660,0 3 600,1 3 495,4

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 16

Eget kapital 2 102,5 2 016,4 1 450,2 1 514,8

Årets resultat 10 272,1 198,3 166,7 62,5

Resultatutjämningsreserv 155,0 28,0 155,0 28,0

Summa eget kapital 2  529,6 2 242,7 1 771,9 1 605,2

Avsättningar

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 17 222,8 212,5 220,0 211,2

Andra avsättningar 18 234,1 216,1 118,8 82,7

Skulder

Långfristiga skulder 19 3 579,6 3 739,1 758,7 1 005,0

Kortfristiga skulder 20 1 426,4 1 249,6 730,8 591,3

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 7 992,5 7 660,0 3 600,1 3 495,4
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Koncernen Kommunen

Mnkr Not 2016 2015 2016 2015

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga Inga Inga

Ansvarsförbindelser 21

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna 

eller avsättningarna

1 389,7 1 450,1 1 366,0 1 426,1

Övriga ansvarsförbindelser 283,2 269,9 2 771,3 2 672,0
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Finansieringsanalys

Koncernen Kommunen

Mnkr Not 2016 2015 2016 2015

Den löpande verksamheten

Årets resultat 272,1 198,3 166,7 62,5

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar 347,1 322,7 184,3 164,5

Gjorda avsättningar 57,6 48,9 48,9 26,1

Ianspråktagna avsättningar -29,3 -20,1 -4,0 -1,0

Övriga ej likviditetspåverkande poster 22 -16,1 -81,8 -13,8 -17,1

Medel från verksamheten före förändring av rörelseka-

pital

631,4 468,0 382,1 235,0

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -120,5 -58,1 -50,5 -43,9

Ökning/minskning förråd och varulager 28,8 -5,5 31,9 -4,4

Ökning/minskning kortfristiga skulder 176,8 131,7 139,4 12,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten 716,5 536,1 502,9 199,3

Investeringsverksamheten

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0,0 -1,2 - -

Investering i materiella anläggningstillgångar -798,6 -702,5 -448,6 -331,7

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 16,5 82,6 6,2 26,9

Investering i finansiella anläggningstillgångar -0,2 -31,8 - -30,9

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar - 45,2 - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -782,3 -607,7 -442,4 -335,7

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 244,3 331,7 - 300,0

Ökning/minskning finansiell leasing 3,7 -3,6 3,7 -3,6

Amortering av skuld -407,5 -213,0 -250,0 -18,0

Ökning/minskning långfristiga fordringar 20,8 23,5 21,3 23,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -138,7 138,6 -225,0 301,4

Årets kassaflöde -204,5 67,0 -164,5 165,0

Likvida medel vid årets början 342,4 275,4 165,6 0,6

Likvida medel vid årets slut 137,9 342,4 1,1 165,6
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Noter
Koncernen Kommunen

Mnkr 2016 2015 2016 2015

Not 1 Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter 604,6 851,5 86,7 88,3

Taxor och avgifter 269,7 254,9 115,6 105,9

Hyror och arrenden 637,6 600,4 176,6 169,1

Bidrag 805,2 365,2 496,8 345,0

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 198,5 203,2 127,6 138,4

Exploateringsintäkter 117,9 47,1 117,9 47,1

Realisationsvinster 5,3 60,7 4,4 14,6

Försäkringsersättningar 0,5 0,5 0,4 0,4

Övriga intäkter/elimineringar -467,0 -474,5 2,9 -

Summa 2 172,3 1 909,0 1 128,9 908,8

Jämförelsestörande intäkter

Återbetalning av premier från AFA - 23,6 - 23,6

Summa 2 172,3 1 932,6 1 128,9 932,4

Not 2 Verksamhetens kostnader

Löner och sociala avgifter -2 901,1 -2 730,3 -2 525,9 -2 375,7

Pensionskostnader -186,1 -190,0 -162,2 -166,6

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -108,8 -90,1 -9,5 -11,9

Bränsle, energi och vatten -262,9 -247,7 -61,2 -58,2

Köp av huvudverksamhet -812,1 -777,3 -725,5 -690,1

Lokal- och markhyror -282,3 -264,2 -217,3 -198,3

Övriga tjänster -218,5 -209,9 -102,2 -102,0

Lämnade bidrag -180,3 -157,6 -175,6 -155,4

Realisationsförluster och utrangeringar -0,2 0,0 -0,2 0,0

Bolagsskatt -67,9 -75,6 - -

Övriga kostnader/elimineringar 6,0 103,0 -361,0 -296,0

Summa -5 014,2 -4 639,7 -4 340,6 -4 054,3

Jämförelsestörande kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa -5 014,2 -4 639,7 -4 340,6 -4 054,3
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Koncernen Kommunen

Mnkr 2016 2015 2016 2015

Not 3  Immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärden 7,1 5,9

Årets förändringar 0,0 0,0

-Årets aktiverade utgifter, inköp 0,0 1,2

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7,1 7,1

Ingående avskrivningar -6,0 -5,9

Årets förändringar

-Årets avskrivningar -0,3 -0,1

Utgående ackumulerade avskrivningar -6,3 -6,0

Utgående restvärde enligt plan 0,8 1,1

Utgående restvärde enligt plan 0,9 1,1

Not 4  Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärden 8 809,1 9 016,6 3 866,5 3 636,7

Årets förändringar

-Årets aktiverade utgifter 351,6 373,6 283,9 251,7

-Försäljningar och utrangeringar -8,9 -34,5 -2,4 -21,9

-Omklassificeringar 151,6 -546,7 26,6 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 303,4 8 809,0 4 174,6 3 866,5

Ingående avskrivningar -3 185,6 -2 971,8 -1 498,5 -1 392,7

-Försäljningar och utrangeringar 3,2 14,7 0,2 12,1

-Omklassificeringar -26,6 - -26,6 -

-Årets avskrivningar -225,6 -228,5 -126,1 -117,8

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 434,6 -3 185,6 -1 651,0 -1 498,4

Ingående nedskrivningar -148,2 -148,2 - -

- Årets nedskrivningar -2,8 - -2,8 -

Utgående nedskrivningar -151,0 -148,2 -2,8 0,0

Summa 5 717,8 5 475,3 2 520,8 2 368,1

Pågående nyanläggningar

Ingående balans 216,0 156,2 96,4 56,0

Utgifter under året 393,9 167,5 170,6 102,0

Under året genomförda omfördelningar -274,7 -107,8 -77,3 -61,6

Utgående balans 335,2 216,0 189,7 96,4

Utgående restvärde enligt plan 6 053,0 5 691,2 2 710,5 2 464,5
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Koncernen  Kommunen

Mnkr 2016 2015 2016 2015

Bokförda värden

Mark 331,1 305,7 23,6 10,2

Verksamhetsfastigheter 3 120,2 3 009,6 1 559,0 1 494,0

Fastigheter för affärsverksamhet 817,8 607,7 59,5 59,2

Publika fastigheter 875,8 801,7 875,8 801,7

Fastigheter för annan verksamhet 2,9 3,0 2,9 3,0

Pågående projekt 335,2 216,0 189,7 96,4

Övrigt 570,0 747,5 - -

Summa bokförda värden 6 053,0 5 691,2 2 710,5 2 464,5

Not 5 Maskiner och inventarier

Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärden 1 497,6 858,3 621,4 584,9

Årets förändringar

-Årets aktiverade utgifter 189,0 159,5 69,1 40,3

-Försäljningar och utrangeringar -25,9 -15,0 -3,7 -3,9

-Omklassificeringar 17,8 494,8 3,9 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 678,5 1 497,6 690,7 621,4

Ingående ackumulerade avskrivningar -656,0 -577,7 -417,9 -378,3

Årets förändringar

-Försäljningar och utrangeringar 15,1 8,9 0,0 0,1

-Omklassificeringar -3,9 - -3,9 -

-Avskrivningar -92,5 -87,1 -44,4 -39,7

Utgående ackumulerade avskrivningar -737,3 -655,9 -466,2 -417,9

Summa 941,2 841,7 224,5 203,4

Finansiell leasing

Ingående balans 14,4 18,2 14,4 18,2

Årets förändringar

- Årets anskaffningar 12,2 3,2 12,2 3,2

- Årets avskrivningar -7,4 -7,0 -7,4 -7,0

Utgående balans 19,2 14,4 19,2 14,4

Utgående restvärde enligt plan 960,4 856,1 243,7 217,8

Samtliga avtal avser leasing av fordon.
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Koncernen Kommunen

Mnkr 2016 2015 2016 2015

Not 6  Skatteintäkter

Preliminära skatteintäkter 2 889,6 2 742,2 2 889,6 2 742,2

Slutavräkning f g år 2,7 -5,0 2,7 -5,0

Preliminär slutavräkning innevarande år -13,5 2,8 -13,5 2,8

Summa 2 878,8 2 740,0 2 878,8 2 740,0

Not 7  Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag 567,7 520,3 567,7 520,3

Kommunal fastighetsavgift 107,1 103,4 107,1 103,4

Regleringsbidrag/avgift -2,2 -2,5 -2,2 -2,5

Strukturbidrag - 6,7 - 6,7

Kostnadutjämningsavgift -189,2 -185,5 -189,2 -185,5

Bidrag för LSS-utjämning 137,2 147,9 137,2 147,9

Generella bidrag från staten 49,3 7,0 49,3 7,0

Summa 669,9 597,3 669,9 597,3

Not 8  Finansiella intäkter

Utdelningar 7,5 15,9 7,1 8,3

Räntor 6,6 8,4 6,1 8,1

Kursdifferenser - 0,2 - -

Övriga finansiella intäkter 7,8 0,7 7,7 8,2

Summa 21,9 25,2 20,9 24,6

Not 9  Finansiella kostnader

Räntekostnader -67,3 -93,6 -5,5 -11,3

Ränta på pensionskostnader -0,8 -1,1 -0,8 -1,1

Kursdifferenser - - - -

Övriga finansiella kostnader -18,4 -19,9 -0,6 -0,6

Summa -86,5 -114,6 -6,9 -13,0



Koncernen Kommunen

Mnkr 2016 2015 2016 2015

Not 10 Årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen 166,7 62,5

Avgår: samtliga realisationsvinster -4,2 -14,6

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 162,5 47,9

Medel till resultatutjämningsreserv -127,0 -

Årets balanskravsresultat 35,5 47,9

Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5§:

Årets balanskravsresultat efter synnerliga skäl 35,5 47,9

Balanskravsunderskott från tidigare år - -21,7

Summa 35,5 26,2

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andra andelar i dotterbolag - - 136,4 136,4

Övriga aktier och andelar 61,6 61,4 58,5 58,5

Långfristiga fordringar 51,8 72,6 50,3 71,5

Bostadsrätter 1,9 1,9 1,9 1,9

Summa 115,3 135,9 247,0 268,3

Not 12 Förråd

Förråd 39,7 43,3 15,4 16,6

Exploateringsmark 40,7 59,3 40,7 64,8

Tomträttsmark 24,9 31,5 24,9 31,5

Summa 105,3 134,1 81,0 112,9

Not 13 Fordringar

Kundfordringar 169,0 142,7 38,0 40,4

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 202,2 134,8 157,0 107,6

Skattefordringar 60,4 50,5 42,8 38,6

Statsbidragsfordringar 45,6 41,6 28,5 29,1

Övriga kortfristiga fordringar 92,5 79,4 0,5 0,6

Summa 569,7 449,2 266,8 216,3

Not 14 Kortfristiga placeringar

Placerade pensionsmedel KLP

Marknadsvärde aktier 50,7 50,7 50,7 50,7

Marknadsvärde räntebärande värdepapper 37,4 37,4 37,4 37,4

Justering marknadsvärde till anskaffningsvärde -38,1 -38,1 -38,1 -38,1

Summa 50,0 50,0 50,0 50,0

Anskaffningsvärde Bokfört värde Marknadsvärde bokslutsdag

Noterade aktier och aktiefonder 55,4 25,0 68,2

Noterade räntebärande papper 44,4 25,0 44,5

Summa 99,8 50,0 112,7
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Koncernen Kommunen

Mnkr 2016 2015 2016 2015

Not 15 Kassa och bank

Kassa 2,6 2,1 0,1 0,1

Bank 134,3 339,5 - 164,7

Övriga poster 1,0 0,8 1,0 0,8

Summa 137,9 342,4 1,1 165,6

Not 16 Eget kapital

Eget Kapital

Eget kapital 2  102,5 2 016,4 1 450,2 1 514,7

Resultatutjämningsreserv 155,0 28,0 155,0 28,0

Årets resultat 272,1 198,3 166,7 62,5

Utgående eget kapital 2  529,6 2 242,7 1 771,9 1 605,2

Resultatutjämningsreserv

Ingående resultatutjämningsreserv 28,0 28,0 28,0 28,0

- årets avsatta medel 127,0 - 127,0 -

- årets använda medel - - - -

Utgående resultatutjämningsreserv 155,0 28,0 155,0 28,0

Not 17 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Ingående avsättning 212,5 186,1 211,2 184,9

Pensionsutbetalningar -6,9 -6,0 -6,6 -5,9

Nyintjänad pension 20,2 27,9 20,2 27,7

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,3 1,1 0,8 1,1

Förändring av löneskatt 1,7 5,2 1,7 5,1

Övrigt -5,0 -1,8 -7,3 -1,7

Utgående avsättning 222,8 212,5 220,0 211,2

Utredningsgrad % (den andel av personakterna för anställd 

personal som är uppdaterad med avseende på tidigare 

pensionsgrundande anställning)

99 98 99 98

Specifikation avsatt till pensioner

Särskild avtals/ålderspension 12,2 12,5 11,9 12,3

Förmånsbestämd/kompl pension 135,3 128,0 133,6 127,4

Pension till efterlevande 6,1 4,7 5,8 4,4

Visstidspension 25,7 25,8 25,7 25,8

Löneskatt 43,5 41,5 43,0 41,3

222,8 212,5 220,0 211,2

Antal visstidsförordnanden

Politiker 1 1 1 1

Tjänstemän 1 1 1 1

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet redovis-

ningsprinciper.
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Koncernen Kommunen

Mnkr 2016 2015 2016 2015

Not 18 Andra avsättningar

Andra avsättningar

Avsättning vid periodens ingång 216,1 221,6 82,7 83,7

Periodens avsättningar 47,2 38,4 40,0 -

Ianspråktaget under perioden -8,0 -28,3 -3,9 -1,0

Periodens återföringar av outnyttjade belopp -21,2 -15,6 - -

Summa andra avsättningar 234,1 216,1 118,8 82,7

Specifikation

Avsättning deponi Moskogen 87,2 122,5 78,8 82,7

Avsättning Ölandshamnen 40,0 - 40,0 -

Avsättning för uppskjuten skatt 103,1 84,3 - -

Gymnasiereformen GY 2011 2,2 6,4 - -

Övrigt/elimineringar 1,6 3,0 - -

Summa 234,1 216,1 118,8 82,7

Kommunens och största delen av koncernens avsättning avser återställande av deponin Moskogen. Återställandet påbörjas 2012 

och beräknas pågå till om med 2050. Kommunen har gjort en avsättning för framtida kostnader i Ölandshamnen i samband med att 

Linnéuniversitetet uppför en ny fastighet där. Kostnaderna täcks av erhållen intäkt i samband med försäljningen. Fastigheten beräknas 

vara färdig 2020.

Not 19 Långfristiga skulder

Ingående låneskuld 3 739,1 3 740,3 1 005,0 726,6

Nyupplåningar under året 248,0 314,7 3,7 300,0

Årets amortering -407,5 -315,9 -250,0 -21,6

Utgående låneskuld 3 579,6 3 739,1 758,7 1 005,0

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 2 964,9 3 137,2 725,0 975,0

Övriga skulder 614,7 601,9 33,7 30,0

Summa 3 579,6 3 739,1 758,7 1 005,0

Not 20 Kortfristiga skulder

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut 28,8 16,0 - -

Checkräkningskredit 309,6 296,8 76,9 -

Leverantörsskulder 307,2 259,7 149,4 95,5

Moms och punktskatter 5,9 16,6 - -

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 99,8 86,3 89,0 82,5

Övriga kortfristiga skulder 82,7 49,7 1,3 0,9

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 592,4 524,5 414,2 412,4

Summa 1 426,4 1 249,6 730,8 591,3



85

Koncernen Kommunen

Mnkr 2016 2015 2016 2015

Not 21 Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skul-

derna eller avsättningarna

Ingående ansvarsförbindelse pensioner 1 450,1 1 494,8 1 424,3 1 466,6

Pensionsutbetalningar -52,7 -51,7 -51,6 -50,4

Nyintjänad pension 16,2 19,3 15,6 20,0

Ränte-och basbeloppsuppräkningar 11,9 5,3 11,8 5,1

Förändring löneskatt -11,8 -8,8 -11,7 -8,3

Övrigt -24,0 -8,8 -24,0 -8,7

Utgående ansvarsförbindelse pensioner 1 389,7 1 450,1 1 364,4 1 424,3

Utredningsgrad % (den andel av personakterna för anställd 

personal som är uppdaterad med avseende på tidigare 

pensionsgrundande anställning)

99 98 99 98

Pensionsåtaganden för helägda bolag - - 1,7 1,8

Övriga ansvarsförbindelser

Borgensförbindelser 212,1 185,7 2 749,7 2 645,3

Operationell leasing 66,0 78,1 16,4 21,1

Övriga ansvarsförbindelser 5,2 6,1 5,2 5,6

Summa 283,2 269,9 2 771,3 2 672,0

Summa ansvarsförbindelser 1 673,0 1 720,0 4 137,4 4 098,2

Kalmar kommun har i april 2007 ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande 

och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 

ingått likalydande borgens förbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal 

som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensför-

bindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lå-

nat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest 

ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kalmar kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbin-

delse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278 kronor och totala 

tillgångar till 338 153 308 936 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 609 452 905 kronor och andelen av 

de totala tillgångarna uppgick till 3 525 595 988 kronor.

Finansiella leasingavtal över 3 år Koncernen Kommunen

Maskiner och inventarier

Totala minimileaseavgifter 21,9 18,3

Nuvärde minimileaseavgifter 40,9 102,5 21,5 17,8

- därav förfall inom 1 år 7,7 7,7 6,4 6,6

- därav förfall inom 1-5 år 17,8 80,9 15,1 11,2

- därav förfall senare än 5 år 15,0 13,9

Operationella leasingavtal över 3 år

Minimileaseavgifter

- med förfall inom 1 år 16,4 21,1 16,4 21,1

- med förfall inom 1-5 år 9,2 12,8 9,2 12,8

- med förfall senare än 5 år 7,2 8,3 7,2 8,3
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Not 22 Ej likviditetspåverkande poster

Förändring finansiell leasing -4,8 -3,2 -4,8 -3,1

Reavinster/förluster -4,2 -14,6 -4,2 -14,6

Justering för betald skatt -11,9 -8,4 - -

Elimineringar i koncernen 4,8 -55,6 - -

Övrigt - - -4,8 0,6

Summa -16,1 -81,8 -13,8 -17,1

Not 23 Koncerninterna förhållanden

Enhet Ägd andel Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning Försäljning Lån
Räntor och 

borgensavgifter
Borgen

% Givna Mot-

tagna

Givna Mot-

tagna

Givna Mot-

tagna

Köpare Säljare Givna Mot-

tagna

Kostnader Intäkter Givna Mot-

tagna
Kommunen 7,1 109,0 92,3 0,0 7,1 -4,5
Kalmarsunds 

gymnasieförbund

67,7 60,2 13,0 0,0

Kalmarsundsregionens 

Renhållare

49,0 2,5 9,8 0,1

Kalmar Kommunbolag AB 100 11,7 6,0 15,0 7,1 28,4 0,9 4,5 0,2 -12,5
- Kalmarhem AB 100 11,7 15,0 0,1 32,8 30,2 3,7 32,4
- Kalmar Vatten AB 100 26,9 25,5 0,8 10,0
- KIFAB i Kalmar AB 100 7,6 13,4 1,7 -2,7
- HB Telemarken i Kalmar 100 2,7 2,4 0,4 -30,0
- Kalmar Hamn AB 100 5,5 2,7
- Kalmar Öland Airport AB 100 6,3 0,1 0,1 -1,7
- Destination Kalmar AB 100 6,0 5,0 2,3 17,8
- Kalmar Science Park AB 93,0 0,8 5,8
Kalmar Energi Holding AB, 

koncern

50 82,0 23,3 82,3 0,0 0,0

- Kalmar Energi Elnät AB 50 50,0 20,0 5,9 18,6
- Kalmar Energi 

Försäljning AB

30 2,3 7,4 14,9

- Kalmar Energi Värme AB 50 32,0 60,0 15,4 35,3
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Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet 
med lagen om kommunal redovisning 
och rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning (RKR). Eventu-
ella avsteg redovisas nedan.

Tillämpade redovisningsprinciper
Intäkter redovisas i den omfattning som 
det är sannolikt att de ekonomiska till-
gångarna kommer att tillgodogöras kom-
munen och intäkterna kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upp-
tagits till de belopp varmed de beräknas 
inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till 
anskaffningsvärde där inget annat anges. 
Periodiseringar av inkomster och utgifter 
har skett enligt god redovisningssed. 

Hyresintäkter redovisas i den period ut-
hyrningen avser. Erhållen utdelning re-
dovisas när rätten att erhålla utdelning 
bedöms som säker.  
 
Kommunens pensionsskuld redovisas en-
ligt den så kallade blandmodellen. Detta 
innebär att den pension som intjänats 
före år 1998 behandlas som en ansvars-
förbindelse ”inom linjen”. Pensionsför-
måner som intjänats från och med 1998 
redovisas som kostnad i resultaträkningen 
och som en avsättning i balansräkningen. 
I kostnaden och avsättningen ingår sär-
skild löneskatt med 24,26 procent. Vär-
dering av pensionsförpliktelserna har 
gjorts med tillämpning av RIPS 07.

Kommunens finansiella placering i Kal-
mar Läns Pensionskapitalförvaltning AB 
(KLP) redovisas som en portfölj för pen-
sionsförvaltning. Placeringen innehåller 
både ränte- och aktierelaterade instru-
ment och behandlas i redovisningen som 
en placering i en blandfond. Kommunens 
pensionsmedelsportfölj är klassificerad 
som finansiell omsättningstillgång. Port-
följens förvaltning regleras i av fullmäk-
tige antaget reglemente KF § 208/2008 
och är värderad till det lägsta av anskaff-
ningsvärdet och marknadsvärdet.

Den preliminära slutavräkningen för 
skatteintäkter baseras på SKL:s decem-
berprognos i enlighet med rekommenda-
tion RKR nummer 4.2. Detta innebär 
att kommunen i bokslutet för 2016 har 
bokfört den definitiva slutavräkningen 
för 2015 och en preliminär slutavräkning 
för 2016.  

Kapitalkostnaderna består dels av rak 
avskrivning på anskaffningsvärdet och 
dels av internränta med 1,75 procent på 
bokfört värde. Avskrivning påbörjas må-
naden efter slutförd investering och be-
räknas på anskaffningsvärdet. 

Avskrivningar av anläggningstillgångar 
görs efter bedömning av tillgångens nytt-
jandeperiod.
 
Korttidsinventarier och inventarier av 
mindre värde under 20 000 kronor kost-
nadsförs direkt. Kalmar kommuns av-
skrivningstider för fastigheter är 20-50 år, 
för maskiner och inventarier 5-20 år och 
för mark och konst sker ingen avskriv-
ning.

För att bättre spegla hur anläggningstill-
gångars värde och servicepotential suc-
cessivt förbrukas har Kalmar kommun 
påbörjat ett arbete med att dela upp ma-
teriella anläggningstillgångar i kompo-
nenter. Komponentuppdelningen ska ske 
i enlighet med RKR:s rekommendation 
nummer 11.4 ”Materiella anläggnings-
tillgångar”.

Under 2016 har Kalmar kommun arbetat 
med att ta fram lämpliga komponenter 
och nyttjandeperioder för kommunens 
anläggningar. Framtagna komponenter 
och nyttjandeperioder har bland annat 
baserats på underhållsplaner för fastig-
heter och gator/ vägar. Ett styrdokument 
avseende ”Anläggningsredovisning inom 
Kalmar kommun” med förteckning över 
komponenter och nyttjandeperioder har 
tagits fram och detta fastställdes i början 
av 2017. 

Arbetet med att dela upp de befintliga 
anläggningarna i komponenter planeras 
ske successivt under 2017 och kommer 
baseras på fastställda komponenter och 
nyttjandeperioder, men individuella be-
dömningar kommer göras på framförallt 
anläggningar med högt restvärde samt 
längre nyttjandeperioder. Vid överföring-
en av äldre objekt till komponentavskriv-
ning är huvudriktningen att det bokförda 
värdet ska vara utgångspunkten och inga 
förändringar görs bakåt i tiden. 
                                                                                                                                                                                      
Under processen med övergång till kom-
ponentavskrivning kommer bland annat 
beloppsgränser och kvarvarande nyttjan-
deperioder ses över. Redovisningsprin-
ciperna kommer att presentera vad som 
varit vägledande vid bland annat priorite-
ringar av vilka tillgångar som delats upp 
i komponenter och vilka avvägningar och 
prioriteringar som gjorts.

Vid slutet av 2017 planeras att samtliga 
kommunens anläggningar, som berörs av 
komponentindelning, ska vara indelade i 
komponenter.

Lånekostnader redovisas i enlighet med 
huvudmetoden och belastar följaktligen 
resultatet för den period de hänför sig till.  

Semesterlöneskuld och okompenserad 
övertid för de anställda har redovisats 
som en kortfristig skuld. Årets ökning har 
belastat resultaträkningen. De intjänade 
förmånerna har belastats med lagenliga 
arbetsgivaravgifter. 

Kommunen har till och med 31 decem-
ber 2005 klassificerat om anläggnings-
tillgångar i exploateringsverksamheten 
i enlighet med RKR:s rekommendation 
nummer 11 ”Materiella anläggningstill-
gångar”. De tomter som producerats för 
försäljning i exploateringsverksamheten 
redovisas som omsättningstillgångar. 
Beräkning av anskaffningsvärde och vär-
dering sker i enlighet med Redovisnings-
rådets (RR) rekommendation nummer 
2:02 ”Varulager”. Anskaffningsvärdet 
för exploateringstomter och tomträtter 
tillverkade till och med 2005 har fast-



88

ställts schablonmässigt eftersom underlag 
saknas och kostnaden för arbetsinsatsen 
inte bedömts stå i proportion till infor-
mationsvärdet.  

Kommuninvests överskottsutdelning, 
från år 2015 och tidigare, har bruttore-
dovisats – utdelning av överskott som 
finansiell intäkt i resultaträkningen och 
ökning av medlemsinsats som utgift i 
investeringsredovisningen (finansiell an-
läggningstillgång).

Sammanställd redovisning (kon-
cernen)
Den sammanställda redovisningen 
upprättas enligt den kommunala redo-
visningslagen kapitel 8 och utformats 
enligt god redovisningssed. Enligt redo-
visningslagen ska kommunens årsredo-
visning även omfatta sådan kommunal 
verksamhet som bedrivs genom andra 
juridiska personer där kommunen har 
ett betydande inflytande. Den samman-
ställda redovisningen för koncernen om-
fattar aktiebolag, kommunalförbund och 
handelsbolag i vilka kommunen har ett 
bestämmande eller betydande inflytande. 
Med betydande inflytande avses de fall 
där kommunens röstandel i bolaget över-
stiger 20 procent. Kommunkoncernens 
medlemmar och ägarandelar framgår av 
figur på sidan 10.

Den sammanställda redovisningen för 
koncernen har upprättats enligt förvärvs-
metoden med proportionell konsolide-
ring, vilket innebär att det av kommu-
nen vid förvärvstillfället förvärvade egna 
kapitalet i dotterbolaget har eliminerats. 
I koncernens eget kapital ingår därmed, 
förutom kommunens eget kapital, endast 
den del av dotterföretagens eget kapital 
som intjänats efter förvärvet. Med pro-
portionell konsolidering menas att endast 
ägda andelar av dotterföretagens resultat- 
och balansräkningar tas med i den sam-
manställda redovisningen. 

Obeskattade reserver har efter avdrag för 
uppskjuten skatt hänförts till eget kapital. 
Uppskjuten skatt redovisas under avsätt-
ningar.

Inom koncernen förekommer omfat-
tande transaktioner mellan bolagen och 
kommunen. Alla koncerninterna trans-

aktioner har eliminerats för att ge en 
rättvisande bild av koncernens totala 
ekonomi. 

Enhetliga redovisningsprinciper för kom-
munen och i koncernen ingående före-
tag saknas. För de aktiebolag och  han-
delsbolag, som ingår i koncernen, gäller 
bokföringslagen och årsredovisningsla-
gen, och bokföringsnämndens allmänna 
råd. I kommunen gäller kommunal re-
dovisningslag samt rekommendationer 
utfärdade av Rådet för kommunal re-
dovisning. Därför kan det skilja i redovis-
ningsprinciperna mellan kommunen och 
bolagen i koncernen.
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Utfall och avvikelse kommunen 

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen redovisar ett positivt 
budgetöverskott med 49,3 mnkr. Intäk-
terna blev cirka 63 mnkr högre än bud-
geterat. De största avvikelserna är från 
exploateringsverksamheten som fått in 
drygt 22 mnkr mer än beräknat för fler 
sålda tomter, bland annat från Linnéuni-
versitetet. Invandrarservice har fått cirka 
9 mnkr mer från Migrationsverket än be-
räknat och Kunskapsnavet 7 mnkr mer i 
statsbidrag från Skolverket än budgeterat. 
Överförmyndarverksamheten har haft 
fler gode män till ensamkommande barn 
vilket också medfört en högre ersättning 
från Migrationsverket för att täcka dessa 
arvoden med cirka 3 mnkr. Brandkåren 

har sålt mer utbildning vilket genererat 
högre intäkter med 2,5 mnkr.
Personalkostnaderna blev 3,8 mnkr högre 
än beräknat. Det är främst brandkåren 
som haft högre personalkostnader (1,2 
mnkr) och överförmyndarverksamheten 
som betalat ut högre arvoden till gode 
män (1,5 mnkr). Övriga verksamheter 
redovisar i de flesta fall lägre personal-
kostnader beroende på tillfälliga vakan-
ser, föräldraledigheter och sjukfrånvaro.

Övriga kostnader blev cirka 10 mnkr hö-
gre än budgeterat. De största avvikelserna 
noteras inom köp av administrativa tjäns-
ter och konsultkostnader som blev cirka 
4 mnkr högre än beräknat. Det är främst 

inom exploateringsverksamheten och oli-
ka 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 mer än 
budgeterat men detta kompenseras av ett 
högre statsbidrag.

Kommunens revisorer
Revisorerna redovisar ett överskott 2016 
i förhållande till budget på 0,3 mnkr. De 
förtroendevalda revisorernas uppdrag är 
att årligen granska all verksamhet i den 
omfattningen att de kan pröva och ut-

Resultaträkning

Mnkr 

Utfall 

2016

Budget 

2016

Budget 

avvikelse 

2016

Utfall  

2015

Budget 

avvikelse 

2015

Kommunstyrelsen:

-kommunledningskontoret -203,0 -216,9 13,9 -198,0 9,0

-överförmyndarnämnden -9,8 -11,0 1,2 -10,1 0,2

-exploateringsverksamhet 62,5 30,0 32,5 31,4 1,4

-gymnasieförbundet -270,0 -271,7 1,7 -277,4 0,5

Kommunens revisorer -2,4 -2,7 0,3 -2,2 0,5

Samhällsbyggnadsnämnden -52,5 -59,3 6,8 -54,8 3,2

Servicenämnden -241,6 -247,0 5,4 -221,3 11,7

Kultur- och fritidsnämnden -190,2 -191,2 1,0 -170,8 0,4

Barn- och ungdomsnämnden -931,3 -943,9 12,6 -886,1 7,7

Socialnämnden -740,6 -740,7 0,1 -714,9 2,2

Omsorgsnämnden -639,7 -645,8 6,1 -625,9 6,8

Södermöre kommundelsnämnd -215,3 -215,4 0,1 -209,2 -0,3

Summa nämnder -3 433,9 -3 515,6 81,7 -3 339,3 43,3

Finansförvaltningen, del av 37,9 14,7 23,2 29,4 -4,6

Jämförelsestörande poster 0,0 23,6 23,6

Verksamhetens nettokostnader -3 396,0 -3 500,9 104,9 -3 286,3 62,3

Skatteintäkter 2 878,8 2 886,0 -7,2 2 740,0 -15,7

Generella statsbidrag och kommunal utjämning 669,9 627,8 42,1 597,3 5,5

Finansiella intäkter 20,9 22,2 -1,3 24,5 2,0

Finansiella kostnader -6,9 -22,4 15,5 -13,0 6,3

Årets resultat 166,7 12,7 154,0 62,5 60,4
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tala sig om ansvarstagandet för styrelse, 
nämnder och beredningar. Granskningen 
består av två delar – den grundläggande 
granskningen och fördjupad granskning. 
Den grundläggande granskningen består 
av granskning av delårsrapport, årsredo-
visning, måluppfyllelse och intern styr-
ning och kontroll. Utöver detta har re-
visorerna under året, utifrån en risk- och 
väsentlighetsbedömning, även genomfört 
fördjupade granskningsprojekt. Som ex-
empel kan nämnas granskning av budget-
processen, av psykisk ohälsa bland barn 
och unga, av omsorgsnämndens arbete 
för att minska ohälsa bland anställda, 
av resursplanering och bemanning inom 
omsorgsnämnden, av bygg- och planlovs-
processen, av projektredovisning och av 
intäktsredovisning. Därutöver har revi-
sorerna gjort uppföljning av tidigare års 
granskningar.   

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadskontorets verksamhe-
ter redovisar ett överskott för 2016 på 6,8 
mnkr mot budget, vilket innebär en posi-
tiv budgetavvikelse på 12 procent. De to-
tala intäkterna har blivit betydligt högre 
än budgeterat (+6,5 mnkr), mycket be-
roende på den höga ärendemängden som 
har hanterats under året. Det är framfö-
rallt inom enheterna bygglov och statsin-
genjörsverksamheten som de största in-
täktsavvikelserna finns men alla enheter 
har mer eller mindre positiva avvikelser. 

Samhällsbyggnadskontoret har under 
året haft ett flertal vakanta tjänster vilket 
innebär en lägre förbrukning än budge-
terat avseende personalkostnaderna (+5,8 
mnkr). Framförallt är det inom verksam-
heterna ledning samt miljö- och projekt-
verksamheterna som personalkostnader-
na avviker mest. Orsaker till avvikelserna 
är organisationsförändringar, tjänstledig-
heter och vakanta tjänster under året.

Övriga verksamhetskostnader blev högre 
än budgeterat (5,5 mnkr), varav kostna-
derna för bostadsanpassningsbidrag har 
en avvikelse mot budget på 1,0 mnkr 
(föregående år 1,9 mnkr). Det har under 
året bland annat satsats på nya möbler i 
både gemensamma lokaler och på ett fler-
tal enskilda kontor. Satsningar har också 
gjorts på reklam i form av en ny film om 
handläggarkartan samt synliggörande av 
Kalmar kommun och samhällsbyggnads-

kontoret för medborgarna, såsom ”Kal-
mar Växer” och deltagande i Bussiness 
Arena. Extra resurser har också avsats för 
att rekrytera nya medarbetare till vakanta 
tjänster under året. 
Med anledning av flera vakanser och 
stor belastning på grund av ökade ären-
demängder har verksamheterna varit 
ansträngda under året. Trots detta har 
mål och uppdrag i stort sett kunnat upp-
fyllas, handläggningstiderna är fortsätt-
ningsvis korta och andel servicegarantier 
som har uppnåtts är också hög. 

Förhoppningen är att rekryteringsproble-
matiken kommer att minska och att verk-
samheterna därmed kommer att vara fullt 
bemannade inom kort, inte minst för att 
klara målen avseende bostadsplanering 
under perioden 2017-2018.

Servicenämnden
Serviceförvaltningens driftsredovisning 
för 2016 visar ett överskott med 5,4 
mnkr gentemot budget.

Intäkterna blev 632,6 mnkr, vilket är 29 
mnkr högre än budgeterat. Det beror 
främst på ökade volymer inom IT samt 
högre intäkter från leasingfordon än be-
räknat. Ökningen beror även på en ökad 
volym av lokalvårdstjänster som beror på 
både större städytor och utökade lokal-
vårdstjänster. Måltidsförsäljning, bland 
annat till verksamheten för ensamkom-
mande flyktingbarn samt cateringverk-
samheten, blev också högre än beräknat.

Personalkostnaderna uppgick till 232,7 
mnkr, vilket är 6,2 mnkr lägre än budge-
terat. Till största del beror överskottet på 
vakanta tjänster delar av året, främst be-

roende på svårighet att rekrytera. Därtill 
har rationaliseringsarbetet inom kostor-
ganisationen gett stora kostnadsfördelar; 
personalkostnaderna för denna verksam-
het hamnar på 1,1 mnkr lägre än bud-
geterat. Vaktmästarna vid Kalmar kom-
muns sporthallar har under året övergått 
till kultur- och fritidsförvaltningen, vilket 
inte fanns medräknat i budget. 

Kapital- och lokalkostnader hamnade 
på 236,2 mnkr vilket innebär 2,4 mnkr 
lägre än budget. Dessa kostnader är svår-
budgeterade då de beror på hur många 
av investeringarna som blir färdigställda 
under året.

Övriga kostnader uppgick till 405,4 
mnkr vilket innebär 32,2 mnkr högre 
än budgeterat. Av differensen beror 12,9 
mnkr på ökat underhåll av Kalmar kom-
muns fastigheter. Djurängsskolans riv-
ning innebar att den del av byggnaden 
som inte var avskriven (2,4 mnkr) fick 
skrivas ner 2016. 

Övriga relativt stora poster som avviker 
mot budget är ökade volymer inom IT, 
lokalvård och utleasade fordon. Även 
köpta konsulttjänster inom projektverk-
samheten för kustmiljö blev högre än 
budgeterat. Mer förbrukningsinventarier 
har köpts in än planerat, där städmaski-
ner till lokalvården sticker ut med 2 mnkr 
mer än vad som var avsatt i budgeten. Te-
lefonikostnaderna blev 1,3 mnkr lägre än 
budgeterat tack vare ett nytt telefoniavtal.

Kostverksamheten inom skola har un-
der året startat projekt för att långsiktigt 
komma tillrätta med ekonomin genom 
att se över organisation och bemanning 
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på de 82 köken runt om i Kalmar kom-
mun. Verksamheten har också identi-
fierat kostnadsdrivande råvaror och har 
funnit sätt att utesluta och/eller ersätta 
dem utan att försämra näringsinnehållet, 
exempelvis via anpassning av flertal råva-
ror efter säsong.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden uppvisar ett 
positivt överskott om 1,0 mnkr för bud-
getåret 2016. Under 2016 genomfördes 
flera väsentliga verksamhetsförändringar 
som påverkar utfallet. Under året flytta-
des vaktmästarna vid Kalmar kommuns 
sporthallar från serviceförvaltningen till 
kultur- och fritidsförvaltningen och hy-
resavtalen för sporthallar övertogs från 
barn- och ungdomsförvaltningen, med 
mera. 

Nämndens intäkter är 5,7 mnkr högre 
än budgeterat.  Avvikelsen kan till största 
delen härledas från den verksamhetsför-
ändring som tidigare beskrivits gällande 
vaktmästarna och hyresavtalen för sport-
hallarna. Därutöver fick nämnden ett bi-
drag från Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällsfrågor (MUCF) på 1,1 mnkr 
för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.

Personalkostnaderna är lägre än beräknat 
då ett omfattande effektiviseringsprogram 
som sattes igång under tidig vår 2016. 
Administrativa resurser frigjordes som 
inte kunde återinvesteras i verksamhets-
tjänster under 2016. Detta tillsammans 
med att det tog längre tid är beräknat att 
tillsätta vakanser gav lägre personalkost-
nader under 2016. Resurserna användes 
under 2016 till att satsa på aktiviteter i 
det idrottsliga programmet "Mållinjen". 
Fastighetskostnaderna och kostnaderna 
för förbrukningsinventarier blev därmed 
en ökning med 6,4 mnkr. Utrymmet an-
vändes också för nödvändiga underhålls-
åtgärder främst inom idrotts- och kultur-
anläggningar.

Förvaltningen har också anställt en extra 
utredningsresurs för att hantera det stora 
antalet utredningar som främst gäller 
idrottsanläggningarna. Därtill har extra 
personal anställts på Ung i Kalmar, Även-
tyrsbad och bibliotek för att möta beho-
vet av verksamheter för nyanlända 

Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämndens driftbud-
get ger ett överskott på 12,6 mnkr, vilket 
innebär att 99 procent av tilldelad budget 
har förbrukats. Intäkterna blev 42 mnkr 
högre än budgeterat där den största an-
ledningen är ökade statsbidrag samt hö-
gre interkommunala ersättningar, främst 
avseende att grundskolan men även för-
skolan och fritidshemmen har högre in-
täkter. Antalet barn i förskola, skola och 
fritidshem blev fler än förväntat. Detta 
påverkar intäkterna för avgifter som för-
äldrarna betalar för barnen i förskola och 
fritidshem, de blev 2,8 mnkr högre än 
planerat. 

Personalkostnaderna blev 30,7 mnkr 
högre än budgeterat. De flesta förskolor 
och skolor har haft fler barn och elever 
än budgeterat. Detta har medfört att mer 
personal har behövts vilket har genererat 
i högre personalkostnader. Inom (främst) 
skolan har ökade statsbidrag gett möjlig-
het att öka antalet anställda vilket också 
lett till ökade personalkostnader.

Övriga kostnader översteg budget med 
totalt 1,5 mnkr. Ett större överskott finns 
på de utbetalningar som kommunen gör 
till de fristående skolorna. I år blev utbe-
talningarna lägre än vad som planerats 
då friskolorna haft färre elever än plane-
rat. Detta medförde ett överskott på 8,8 
mnkr. Totalt hade de fristående skolorna 
34 elever färre än vad som planerats för. 
Kostnader som översteg budget på sam-
manlagt 10,3 mnkr var bland annat IT-
kostnader gentemot serviceförvaltning-
en, förbrukningsinventarier och material, 
inköp av Chromebooks till eleverna samt 
skolskjutsar.

Socialnämnden
Socialnämnden redovisar ett mindre över-
skott på 0,1 mnkr jämfört med nettobud-
get i bokslutet. Trots att den planerade 
åtgärden för att klara årets sparbeting inte 
kunnat verkställas, det vill säga övergång 
till entreprenaddrift av Kalmar kommuns 
egen personliga assistans, har överskott 
inom verksamheten ensamkommande 
flyktingbarn medfört en budget i balans. 
Även genomförda effektiviseringsåtgärder 
inom funktionsnedsättning och social-
psykiatri har påverkat resultatet. 

För att socialnämndens verksamhet ska 
uppnå lag- och kvalitetskrav samtidigt 
som effektiviseringar sker för att få bud-
geten i balans, har stort fokus lagts på att 
ha ett ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. Detta arbete ska leva upp 
till kraven i Socialstyrelsens föreskrift om 
ledningssystem men även till kraven uti-
från ISO 9001 som Kalmar kommun är 
kvalitetscertifierade mot. 

På intäktssidan utgör ersättningen från 
Migrationsverket den största avvikelsen 
gentemot budget. Intäkten är 65,2 mnkr 
högre än budgeterat. Anledningen till av-
vikelsen är att det mottogs betydligt fler 
ensamkommande flyktingbarn under 
året än vad som förutsågs. Jämfört med 
2015 har intäkterna ökat med 106 mnkr. 

Personalkostnader exklusive uppdragsta-
gare blev 15,7 mnkr lägre än budgeterat. 
Anledningen är att flertalet service- och 
gruppbostäder har fått ett förändrat be-
manningsbehov då brukare erhållit andra 
insatser som boendestöd och ledsagning, 
med mera. Dessutom har avveckling och 
förändring skett inom verksamheten en-
samkommande flyktingbarn, framför allt 
under sista kvartalet, vilket medfört lägre 
kostnader gentemot budget. Jämfört med 
bokslutet 2015 har dock personalkostna-
derna ökat med drygt 45 mnkr vilket i 
huvudsak beror på det stora mottagandet 
av ensamkommande flyktingbarn samt 
volymökningar inom området funktions-
nedsättning. Dessutom har det skett en 
extra lönesatsning på myndighetshand-
läggare då det har varit extremt svårt att 
rekrytera socialsekreterare.
Kostnaderna för externt köpta tjänster 
framför allt i form av konsulentstödda 
familjehemsplatser samt externa place-
ringar på HVB-hem har blivit 73,7 mnkr 
högre än budgeterat. Anledningen är 
det ökade antalet mottagna ensamkom-
mande flyktingbarn. Kostnader för övriga 
placeringar har minskat något.
 
Bidrag och transfereringar har blivit 12,2 
mnkr högre än budgeterat. Ökade kost-
nader för personlig assistans, ekonomiskt 
bistånd och öppna insatser för barn och 
unga är orsaken till detta. Sjuklönekost-
naderna för privat assistans har ökat kraf-
tigt det senaste året. 
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Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden redovisar, trots spar-
krav om 11 mnkr, ett överskott om 6,1 
mnkr. Intäkterna blev cirka 6 mnkr hö-
gre än budgeterat och avvikelsen berodde 
på ökade omsorgsavgifter och hyror samt 
statsbidrag för kunskapssatsning inom 
äldreomsorgen.

Personalkostnaderna blev 16,3 mnkr läg-
re än budgeterat. Resursfördelade enheter 
inom boende och hemtjänst har minskat 
sina personalkostnader och har gått från 
ett underskott på 15 mnkr 2015 till ett 
överskott 2016. Under hösten genomför-
des en satsning på stärkt socialt innehåll 
i form av ökad bemanning på boende 
motsvarande en kostnad av 7,5 mnkr på 
helårsbasis.
 
Övriga kostnader blev cirka 16 mnkr hö-
gre än budgeterat. De största avvikelserna 
noteras inom HSL-verksamheten där 
kostnader för tekniska hjälpmedel ökade 
med cirka 2 mnkr, kapitalkostnaderna 
blev 1,8 mnkr högre och kostnaderna för 
Individens behov i centrum (IBIC) blev 
2 mnkr högre. 

Den mest omfattande satsningen som 
påbörjats under året är införandet av ett 
nytt behovsinriktat systematiskt arbets-
sätt. IBICs arbetssätt utgår, som namnet 
antyder, utifrån individens behov, re-
surser, mål och möjligheter inom olika 
livsområden i dagliga livet. Arbetssättet 
innebär en stärkt kvalitetssäkring för om-
sorgstagaren i både utförar- och hand-
läggningsdelen.

I syfte att stärka kvalitetsarbetet och för-
bättra enhetschefernas arbetsmiljö har 
enhetschefer med teamansvar införts. 
Inriktningen är fortsatt att få en bud-
get i balans och att bygga en grund för 
det framtida kvalitetsarbetet inom vård 
och omsorg. Arbetet med att stärka det 
sociala innehållet på boende har särskilt 
prioriterats.

I februari 2016 öppnade Ingelstorpsvä-
gen 1 i Smedby. Detta medförde att samt-
liga beslut om boende kunde verkställas. 
Nybyggnationen av vård- och omsorgs-
boendet ”Vänskapens Hus” i Norrliden 
har fortsatt och det kommer att stå klart 
under 2017. Därtill har ytterligare pro-
jekteringar av nya vård- och omsorgsbo-
enden startat för att fortsatt kunna möta 

valmöjligheten till vård- och omsorg i or-
dinärt boende. 

Från 15 april 2016 gäller ny bestämmelse 
i socialtjänstförordningen om bemanning 
i särskilt boende. Bestämmelsen innebär 
att det utifrån den enskildes aktuella be-
hov ska finnas tillgång till personal dyg-
net runt, som utan dröjsmål kan upp-
märksamma om en boende behöver stöd 
eller hjälp.
  
Socialstyrelsens nationella brukarun-
dersökning för 2016 visar att resultatet 
för boende har förbättrats inom nästan 
samtliga områden. Mest har nöjdheten 
med sociala aktiviteter på boende ökat. 
Förbättringar har också skett i resultatet 
vad gäller trivsel med boendemiljön, ute-
vistelse och den sammanlagda nöjdheten. 
Inom hemtjänsten är fortsatt 9 av 10 
omsorgstagare nöjda med verksamheten. 
Personkontinuiteten i hemtjänsten har 
förbättrats med 20 procent jämfört med 
2014, vilket inneburit 15 olika personal 
istället för 19 under en 14-dagarsperiod.

Södermöre kommundelsnämnd
Södermöre kommundelsnämnd redovi-
sar ett överskott med 0,1 mnkr jämfört 
med budget. Intäkterna uppgick 2016 
till 30,5 mnkr, vilket är 7,0 mnkr mer 
än budgeterat. En stor del av differen-
sen mellan budget och utfall beror på att 
kosten inte har budgeterats. Södermöre 
kommundelsförvaltning redovisar sam-
manlagt 7,6 mnkr i bidrag främst från 
statsbidrag och Migrationsverket.

Personalkostnaderna uppgår 2016 till 
163,5 mnkr, vilket är 0,5 mnkr högre 
än budgeterat. Ett högre antal beviljade 
hemtjänsttimmar inom omsorgsverk-
samheten utgör en del av den skillna-
den. Kommundelskontoret hade lägre 
personalkostnader än budgeterat då flera 
tjänster varit vakanta delar av året och då 
verksamheten legat under fackförvalt-
ningarna istället. 

Övriga kostnader uppgår till 45,2 mnkr 
vilket är 6,2 mnkr högre än budgeterat. 
Skillnaden kan härröras till skillnaden 
i intäkter där kosten inte budgeterats. 
Kostnaden för fristående förskolor och 
skolor har överskridit budgeten med 1,4 
mnkr, vilket beror på att ett ökat antal 
barn respektiv elever har valt fristående 
förskolor respektive skolor. Södermöre 

kommundelsförvaltning beräknade ett 
ökat barn- och elevantal under 2016, 
men i och med att antalet barn och elever 
minskade istället för att öka, blev effekten 
av minskningen större än beräknat.  

Finansförvaltningen
Finansförvaltningen redovisar ett över-
skott mot budget med 23,2 mnkr. De 
centrala potterna för löne-, hyres- och 
volymökningar har inte förbrukats i den 
omfattning som budgeterats.  Därtill har 
Kalmar kommun sålt tomträtter med 
reavinst på 17,4 mnkr och sålt fastigheter 
med en reavinst på 2,1 mnkr jämfört mot 
budgeterade 7,5 mnkr.

Skatteintäkter, generella statsbi-
drag och kommunal utjämning
Skatteintäkter och kommunalutjäm-
ning redovisar ett överskott med 34,9 
mnkr jämfört med budget. I enlighet 
med Rådet för kommunal redovisnings 
(RKR) rekommendation nummer 4.2 
har kommunalskatten periodiserats. 
Detta innebär att kommunen i bokslutet 
för 2016 har bokfört den definitiva slut-
avräkningen för 2015 och en preliminär 
slutavräkning för 2016. När det gäller 
slutavräkningen för 2015 så uppgår den 
till 42 kr per invånare (2,7 mnkr). Den 
preliminära slutavräkningen för 2016 
uppgår enligt Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) till -206 kr per invånare 
(-13,5 mnkr) och har bokförts på 2016.

Generella statsbidrag och kommunalut-
jämning blev 42,1 mnkr högre än bud-
geterat. Av statsbidraget om 27,4 mnkr, 
som tillförts kommunen som tillfälligt 
stöd under 2015 och 2016 för att han-
tera den rådande flyktingsituationen, 
har 25,3 mnkr intäktsförts 2016 och av 
dessa har 13,1 mnkr tillförts nämnderna. 
Därutöver erhöll Kalmar kommun 24,0 
mnkr i byggbonus.  Ingen av ovanstående 
poster var budgeterade.

Finansnetto
Finansnettot uppgår sammantaget till 
14,0 mnkr vilket är 14,2 mnkr bättre än 
budgeterat. Finansiella intäkter blev 1,3 
mnkr lägre än budget. Intäkterna består 
av aktieutdelning från kommunala bolag 
uppgående till 7,1 mnkr samt borgensav-
gifter på 7,7 mnkr. Utdelning från Kom-
muninvest och övriga ränteintäkter upp-
gick till 6,1 mnkr. Finansiella kostnader 
uppgick till 6,9 mnkr, en positiv avvikelse 
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mot budget med 15,5 mnkr vilket beror 
på en förskjutning i nytecknade lån samt 
lägre räntor än beräknat. 

Kommunens investeringar uppgick 2016 
till 448,7 mnkr av budgeterade 512,7 
mnkr. Detta motsvarar en förbrukning 
på 87,5 procent. Investeringsbudgetra-
men utgör en taknivå för respektive år.

De största investeringsprojekten utfalls-
mässigt i år är nya brandstationen (84,6 
mnkr), energitjänsteprojektet (31,9 
mnkr), förskolan i Hagby (29,1 mnkr), 
förskolan på Lindö (25,8 mnkr) och 
Lindsdalsskolan etapp två (23,5 mnkr).
Under året har förskolan på Lindö och 
förskolan i Hagby färdigställts, och i juli 
var andra etappen av Lindsdalsskolan 

klar. Ett stort byggprojekt under året har 
också varit nybyggnationen av brandsta-
tionen, som ska stå klar i februari 2017. 
Under hösten inleddes arbetet med att 
riva och bygga en ny skola och förskola 
med gemensamt kök och matsal i Djur-
ängen. I ett flertal skolor, förskolor och 
fritidslokaler har också energieffektivi-
seringsåtgärder genomförts. Solcellesan-
läggningar har under året installerats på 
fyra byggnader och totalt har nu kommu-
nen nio anläggningar.

Vatten- och avloppsledningar in till stads-
huset och Nelsonska huset har förbättrats 
under våren. Expansionen av nya bostä-
der och fler kommunmedborgare ger ett 
ökat behov av lokaler för skola och för-
skola. Arbete pågår parallellt i olika spår 
för att tillgodose behoven. Både ny- och 
ombyggnation av befintliga lokaler är ak-
tuellt, men även upphandling av hyresav-
tal i nya bostadsområden. 

Arbetet med att utveckla Norra staden 
pågår genom byggnation av nya gator 
och infrastruktur i Snurrom, Norra Vim-
peltorpet och Fjölebro. I samband med 
byggnationen av den nya brandstatio-
nen har också arbetet genomförts med 
infrastrukturen vad gäller bland annat 
utryckningsvägar för brandkåren. Inne 
på Kvarnholmen pågår byggnation av 
Fiskaregatans sista del och nya cykelvägar 
byggs längs med Esplanaden och mellan 
Rinkabyholm och Smedby, som ska stå 
klara under 2017. Under 2016 färdig-
ställdes ”bymiljövägen” i Smedby och 
cykelvägar längs med Lindölundsgatan 
och Svensknabbevägen. Flera åtgärder 
pågår och har genomförts i arbetet med 
tillgänglighet. Bland annat handlar det 
om förbättringsåtgärder på övergångs-
ställen, kantstenssänkningar, överfarter 
och passager. Den nya Bergaparken med 
jämställdhetsfokus invigdes 1 juli. Un-
der året har också arbetet med bryggan i 
Vita Sand pågått för att kunna invigas till 
sommaren 2017.

Försäljning har skett av fastigheterna 
Dörby 1:2 och Vassmolösa 1:6 och 1:7 
samt ett antal fordon vilket genererar in-
täkter på totalt cirka 6,2 mnkr.

Investeringsredovisning
Investeringsredovisning

Mnkr

Utfall

2016

Budget

2016

Avvikelse

Gator, Vägar och Parkering 65,1 99,5 34,4

Parker 15,8 20,4 4,5

Miljöåtgärder 1,0 0,7 -0,3

Räddningstjänst 4,5 3,0 -1,5

Insatskapital Kommuninvest 0,0 0,0 0,0

Hamnverksamhet 3,4 4,0 0,6

Kultur- och fritidsverksamhet

- inventarier kulturverksamhet 0,2 2,8 2,6

- inventarier idrotts- och fritidsanläggningar 10,9 11,0 0,1

- fritidslokaler 0,4 1,0 0,6

Förskola

- inventarier 3,3 3,8 0,5

 -förskolelokaler 63,2 61,9 -1,3

Grundskola

- inventarier 6,0 4,3 -1,7

- skollokaler 60,8 107,4 46,7

Gymnasieskola lokaler 6,7 8,1 1,4

Omsorg

- inventarier 11,1 13,0 1,9

- omsorgslokaler 9,2 1,3 -7,8

Fastighetsförvaltning övrigt 97,4 78,7 -18,7

Gemensamma serviceverksamheter 42,4 35,3 -7,1

Exploateringsverksamheten

- markförsörjning 9,7 3,0 -6,7

- arbetsområden och lokaler 6,9 13,0 6,1

- bostadsverksamhet 30,9 40,6 9,7

Summa investeringar 448,7 512,7 63,9

Försäljning anläggningstillgångar -6,2 0,0 6,2

Summa nettoinvesteringar 442,6 512,7 70,1
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Exploateringsredovisning

Inom exploateringsverksamheten pågår 
arbetet med projektet ”Etablering av det 
stadsintegrerade Linnéuniversitetet” med 
lokaliseringen för universitetet i Ölands-
hamnen. I direkt koppling till detta har 
ett detaljplanearbete inletts för en hotel-
letablering vid stationsområdet.

Andra stora utvecklingsprojekt är Fre-
driksskans inklusive Brandvakten och 

Forellen. Södra staden (Rinkabyholm), 
Västra Djurängen, Karlssons äng och 
Snurrom (Norra Staden).

Totalt arbetas det med cirka 40 detalj-
planer, bland annat i Ljungbyholm, Fjö-
lebro, Karlssons äng samt vid Lindsdals 
och Norrlidens centrum. I Fjölebro, 
Trekanten, Ljungbyholm, Rockneby, 
Jakobsberg (västra Smedby) och Snät-

tebro (Läckeby) pågår utbyggnation och 
försäljning av villatomter. I Flygstaden, 
Fjölebro, Svaneberg och Mosekrog finns 
utbyggda områden samt pågående bygg-
nationer där tomtförsäljning för verksam-
hetsändamål pågår.

Ovanstående tabell visar upparbetade 
kostnader inom respektive exploaterings-
område.

Exploateringsmark Utgående balans

tkr 2016 2015

Kvarnholmen 8 251,3 28 404,6

Stensö 944,6 644,0

Sandås 0,0 43,8

Tegelviken 796,7 816,2

Malmen 8 020,9 5 948,3

Oxhagen 783,1 97,4

Djurängen 3 132,8 3 991,1

Tallhagen 78,9 428,3

Norrliden 1 344,2 6 719,7

Vimpeltorpet 4 071,9 3 208,2

Lindsdal 25,0 0,0

Rockneby 267,2 780,4

Läckeby 0,0 177,8

Smedby bostadsområden 0,0 328,3

Trekanten bostadsområden 864,1 864,1

Rinkabyholm 1 525,8 465,4

Exploateringsmark Utgående balans

tkr 2016 2015

Ljungbyholm 3 204,2 2 871,5

Halltorp 0,0 240,9

Övrigt landsbygd 40,9 -5,2

Gamla industriområdet 610,3 610,3

Hagbygärde/svaneberg 156,8 0,0

Flygplatsområdet 642,4 642,4

Karlsro 2 922,2 2 922,2

Svensknabben 661,9 660,2

Berga/bergagården 745,6 1 057,8

Fjölebro 148,4 610,5

Södra vägen 106,5 904,0

Mosekrog 380,0 380,0

Smedby arbetsområden 926,8 926,8

Kalmar västra 12,7 12,7

Utan objekt 0,0 -6,5

Total 40 665,2 64 745,2
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Förbundens och bolagens utfall och prognos
Årets resultat (ej hänsyn tagen till ägd andel)

Mnkr 

2016 2015 2014 2013 2012

Kalmarsunds Gymnasieförbund 8,0 5,1 10,7 -0,5 8,3

Kalmarsundsregionens Renhållare -18,2 0,1 10,3 15,4 12,6

Kalmar Kommunbolag AB 41,1 84,8 59,2 9,8 12,6

Kalmarhem AB 14,0 6,5 10,7 5,3 109,9

Kalmar Vatten AB 0,6 0,7 0,5 0,0 0,0

KIFAB i Kalmar AB 4,1 4,0 22,8 -41,7 34,6

Kalmar Hamn AB 0,3 0,0 1,5 -0,6 11,6

Kalmar Öland Airport AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Destination Kalmar AB 5,1 0,6 -0,1 -0,4 0,5

Kalmar Familjebad AB och KB 0,0 0,0 0 0,2 -0,1

Kalmar Science Park AB 0,0 0,1 0,0 -2,3 -2,0

Kalmar Energi Holding AB, koncern 68,7 56,2 56,7 93,5 111,6

Kalmarsunds Gymnasieförbund
Kalmarsunds gymnasieförbunds resultat 
för 2016 uppgår till 8 mnkr. Skolenhe-
ternas samlade resultat visar ett överskott 
om 3,1 mnkr. Vid bokslutsavstämingen 
år 2015 uppgick motsvarande resultat till 
ett underskott om 13,7 mnkr. 

Resultatet inklusive både skolenheter, in-
terkommunala ersättningar, gemensam 
verksamhet, finanser samt förbundskon-
tor innebär att gymnasieförbundet även 
detta år har klarat av att inhämta det 
besparingsbeting, minskning av 16- till 
19-åringar, som belastade verksamheten 
i början av året med cirka 16 mnkr. Det 
positiva resultatet innehåller en återföring 
av de medel som inte har nyttjats avse-
ende pensionsrätter. I bokslut 2014 gjor-
des en avsättning för detta ändamål men 
pensionsadministratören har inte klarat 
att genomföra ålagda åtgärder. Det inne-
bär att medel återförs till resultatet (5,9 
mnkr inklusive löneskatt). Antalet an-
ställda inom förbundet har blivit fler och 
de anställdas löner har ökat (bland annat 
genom lärarlönelyftet och utnämning av 
särskilt yrkesskickliga lärare). Denna po-
sitiva utveckling medför dock att förbun-
dets semesterlöneskuld ökar. Totalt ökar 
skulden 2,4 mnkr jämfört med 2015, 
vilket är 1,9 mnkr över budget.

Trots svårigheterna med att budgetera 
de interkommunala ersättningarna så är 

utfallet en positiv avvikelse under 2016 
på 0,4 mnkr. Elever från Kalmarsunds 
gymnasieförbund som studerar hos andra 
huvudmän var 663 stycken (2015 671 
stycken), ett underskott avseende kost-
naderna på 3,0 mnkr. Elever från andra 
kommuner som studerar hos Kalmar-
sunds gymnasieförbund var under 2016 
590 stycken inklusive Särskolan och elev-
er med autismspektrumtillstånd (AST) 
(2015 583 stycken), vilket resulterar i ett 
överskott på intäkter på 3,4 mnkr.

Den senaste tidens flyktingvåg har inne-
burit att förbundet har fått ökade kostna-
der inom bland annat lokaler, personal-
kostnader, administration och elevhälsa. 
I bokslutet finns uppbokade intäkter från 
Migrationsverket avseende ersättning för 
språkintroduktionen. Dessa uppgår till 
17,3 mnkr och tillsammans med budge-
terade medel 2016 så har verksamheten 
omsatt 40 mnkr under 2016.

För att få en optimal organisation avse-
ende språkintroduktionen, både eko-
nomiskt och verksamhetsmässigt, har 
förbundet arbetat intensivt med effekti-
visering och utökning av verksamheten. 
Åtgärderna har resulterat i att det inte 
längre finns någon kö av elever på väg in. 
Även den administrativa organisationen 
runt ansökningar till Migrationsverket 
har arbetats igenom för att på ett ännu 
mer personaleffektivt sätt hantera och sä-

kerställa inrapporterade uppgifter. 

Kalmarsundsregionens Renhållare
Resultatet för 2016 visar ett underskott 
på 18,2 mnkr (förra året 0,1). Resultat-
försämringen beror främst på de problem 
som varit med den tidigare optiska sor-
teringsanläggningen. Då denna har ut-
rangerats under året har det medfört en 
kostnad på -18,0 mnkr. De största bud-
getavvikelserna är: 

• Ökade intäkter (+15,9 Mnkr) 
• Entreprenörer för behandling av avfall 
(-8,1) 
• Konsulter, främst vid produktionen på 
Moskogen (-4,6) 
• Personalkostnader, insamlingskostna-
der matavfall (-1,3) 
• Lokaler och energi (+0,6) 
• Reparationer och förbrukningsinven-
tarier (-2,9) 
• Avskrivning och utrangering för tidiga-
re optisk sortering på Moskogen (-18,0)

Årets investeringar har bestått i en ny 
återvinningscentral tillsammans med 
personalbyggnader på Storskogen i Os-
karshamn. KSRRs första obemannade 
återvinningscentral har färdigställts i 
Figeholm. Nya komprimatorer inklu-
sive lastväxlarcontainer har också köpts 
in till samtliga återvinningscentraler. 
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På Moskogen har investering gjorts i en 
24 meters våg. Investeringen har tidiga-
relagts från ett framtida projekt för att 
kunna hantera de ökade mängderna som 
hanteras på Moskogen. Dessutom har 
investering i en ultrafilteranläggning för 
oljebehandling gjorts för att klara av de 
krav som ställs i miljötillståndet.

Under 2015 färdigställdes behandlings-
anläggningen MOSA. Denna anläggning 
klarade inte av den utlovade kapaciteten 
och ett utbyte till en ny anläggning har 
därför pågått under 2016. Den nya an-
läggningen kommer att stå klar i mars 
2017. Förhandlingar har under året förts 
med leverantören av den tidigare optiska 
anläggningen för att reglera våra ekono-
miska mellanhavanden med anledning av 
problemen. Dessa fortsätter under 2017. 

Trots problem med optisk sortering har 
matavfallsinsamling pågått under året. 
Delar av året har utsortering skett genom 
legosortering i Vetlanda. För att möjlig-
göra detta har insatser i insamlingen av 
matavfall genomförts, vilket inneburit 
ökade transportkostnader. Viljan att sor-
tera matavfall har fortsatt vara hög trots 
KSRRs interna problem. I samband med 
aktiviteterna har stora informationsinsat-
ser gjorts. 

Kalmar Kommunbolag AB
Årets resultat efter finansiella poster är 
32,1 (65,7) mnkr vilket är cirka 4 mnkr 
bättre än budget. I huvudsak beror av-
vikelsen på något högre intäkter och 
överlag lägre kostnader. Resultatet från 
de finansiella posterna är 31,8 mnkr att 
jämföras med budgeterade 28,4 mnkr, 
avvikelsen beror på 5 mnkr i utdelning 
från Destination Kalmar samt lägre ut-
delning från Kalmar Energi Holding AB 
och lägre räntekostnader. 

Årets bokslutsdispositioner är koncernbi-
drag som erhålls från Kalmarhem med 15 
mnkr och 6 mnkr som lämnas till Desti-
nation Kalmar AB. 

Det har varit en medveten strategi, att ef-
ter bland annat försäljningar av bolag och 
erhållna utdelningar, lösa delar av bola-
gets lån varmed räntekostnaderna mins-
kat och soliditeten ökat. Detta ligger helt 
i linje med strategin att bolagskoncernen 
ska stärkas för att klara nya investeringar 
kopplat till ett växande Kalmar. 

Kalmarhem AB
Årets resultat efter finansiella poster är 
37,1 mnkr (25,9 mnkr) vilket är cirka 
11,2 mnkr bättre än förgående år. Den 
övergripande anledningen till den positi-
va avvikelsen är lägre räntekostnader. Hy-
resintäkterna har ökat då hyresförhand-
lingarna som hölls hösten 2015 medförde 
en hyresökning med 0,5 procent för 
bostäder (1,4 mnkr). Det har även till-
kommit hyresintäkter för fastigheten nya 
Vallmon med fyra månader, inflyttning i 
september 2016 samt hyresintäkter helår 
för Lunden, inflyttning i juli 2015. Bo-
laget har erhållit en försäkringsersättning 
avseende branden i Beckasinen 2015, er-
sättningen uppgick till 1,7 mnkr. 

Bolagets lönekostnader har minskat med 
2,5 mnkr, dels har medeltalet anställda 
minskat ifrån 48 till 43 personer. Minsk-
ningen beror bland annat på pensionsav-
gångar, föräldraledighet, med mera. Dels 
har Kalmarhem fått tillgodoräkna sig 
överskottsfonden hos KPA på 1,3 mnkr, 
vilket har minskat personalkostnaderna 
med samma belopp. 

En medveten satsning på underhåll har 
under hösten gjorts (utöver budget 4,0 
mnkr) då resultatprognosen varit god. 
Underhåll och renoveringar som har ut-
förts under året ger en god standard och 
väl underhållna fastigheter som uppfyller 
dagens krav. 

Räntekostnaderna har minskat med 10,9 
mnkr. Anledningen till minskningen är 
det låga ränteläget som varit och att rän-
teswappar med ett nominellt värde på 
292 mnkr har löpt ut. Snitträntan för 
2016 uppgick till 2,9 procent (3,8 pro-
cent) inklusive borgensavgift till kommu-
nen. Bolaget har lämnat koncernbidrag 
till Kalmar kommunbolag AB med 15 
mnkr samt gjort avsättningar till perio-
diseringsfond och överavskrivningar med 
4,5 mnkr. 

Under 2016 omarbetades Kalmarhems 
organisationsstruktur och utvecklades 
i linje med bolagets mål att leverera på 
olika områden. Ett målstyrningssystem 
har implementerats där ägarnas verk-
samhetsmål genomsyrar organisationen 
genom att brytas ner på organisations-, 
avdelnings- och individnivå.

I målarbetet ingår månadsvis uppfölj-
ning av bolagets samtliga avdelningsmål 
liksom bolagets huvudmål att producera i 
snitt 75 attraktiva hyresrätter per år. Det 
övergripande målet är 375 lägenheter 
under 2014-2018. Prognosen är att Kal-
marhem kommer att klara målet till och 
med 2018. De finansiella målen ligger i 
linje med koncernens strategi för att klara 
nya investeringar kopplat till ett växande 
Kalmar. Kalmarhem har för 2016 klarat 
de finansiella målen. 

Kalmarhem har en medveten strategi 
att satsa på energisparåtgärder vilket gör 
att förbrukning av el, vatten och värme 
minskar. Under 2016 har Kalmarhem 
nått målet med Skåneinitiativet som 
innebar att energiförbrukningen ska sän-
kas med 20 procent över perioden 2008- 
2016, med basår 2007.
 
Exempel på andra energisparåtgärder som 
genomförts under 2016 är installation av 
solfångare, laddstolpar till elbilar, styrd 
belysning, tvättmedelsdosering, investe-
ring i Nöbble solcellsansläggning m.m. 

Kalmar Vatten AB
Resultatet före bokslutsdispositioner och 
skatt uppgick till 6,0 (16,6) mnkr. Bola-
gets budget för 2016 är 4,5 mnkr. Intäk-
terna från brukningsavgifter det vill säga 
försäljning av dricksvatten, behandling av 
avloppsvatten samt dagvattenrening öka-
de under 2016 till 133,1 (132,6) mnkr. 
Den bidragande orsaken till intäktsök-
ningen beror på högre försäljningsvolym 
av dricksvatten. Försäljningen av dricks-
vatten ökade från 5 miljoner kubikme-
ter till 5,3 miljoner kubikmeter. Försälj-
ning av dricksvatten till Borgholm och 
Mörbylånga kommuner har tillkommit 
under året och uppgår till 0,3 miljoner 
kubikmeter. Intäkterna från anslutnings-
avgifterna ökade under året och uppgår 
till 8,6 (6) mnkr. Anslutningsavgift tas 
ut när en fastighetsägare ansluter sig till 
VA-ledningsnätet. Nya bostadsområden 
har tillkommit. Bolagets totala kostnader 
för underhåll av VA-ledningsnätet och 
dagvattendammar ökade och redovisas 
till 21,6 (16,9) mnkr. Under år 2016 har 
50 (46) vattenläckor uppstått i vattenled-
ningsnätet. 

De totala lönekostnaderna inklusive so-
ciala kostnader och pensionskostnader 
redovisas till 53,9 (47,4)mnkr. De främ-
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sta orsakerna till ökningen beror delvis 
på löneökning enligt kollektivavtalen och 
fler antal anställda i bolaget.  

Bolaget har under året investerat för 78,8 
(60,0) mnkr i VA-ledningar, nya brunn-
nar samt utrustningar i vatten- och re-
ningsverk. Dessa investeringar har till viss 
del självfinansierats. Två lån på totalt 90 
mnkr är omsatta med ett nytt lån på 100 
mnkr. De lån som har omsatts under året 
har fått en lägre ränta än de ursprungliga 
lånen. Årets räntekostnader uppgår till 
3,0 (4,6) mnkr.

Överskottet fonderas och kommer att 
användas för de stora investeringar som 
bolaget står inför de närmaste åren i led-
ningsnätet samt i vatten- och avlopps-
verksamheterna.

Befolkningen i Kalmar kommun växer 
och behovet av bostäder ökar. Kalmar 
Vatten har byggt ut nya VA-ledningar till 
nya bostadsområden exempelvis Snur-
rom, Norra Vimpeltorpet, Södra Ljung-
byholm, med flera. Ett av de viktigaste 
målen som bolaget arbetar med är att 
byta och underhålla VA-ledningsnätet 
för att få ner den genomsnittliga åldern 
på ledningsnätet. Genom att förbättra 
ledningsnätet kan antalet läckor reduce-
ras, minska inläckaget av ovidkommande 
vatten i spillvattenledningar samt minska 
bräddningar. Reinvestering, det vill säga 
byte av gamla ledningar, uppgår till 30,5 
(38,5) mnkr.
 
KIFAB i Kalmar AB
KIFAB i Kalmar ABs resultat efter fi-
nansiella poster är 31,9mnkr vilket är 
3,4mnkr bättre än föregående år. Hög ut-
hyrningsgrad, stabila hyresintäkter, god 
kostnadskontroll samt ett starkt resultat 
från dotterbolaget HB Telemarken i Kal-
mar är de främsta orsakerna till resultatet.

Under året har två större byggentrepre-
nader färdigställts varav en är ombygg-
nad av cirka 5000 m2 i Mjölnaren 4 för 
Länsstyrelsen Kalmar län och den andra 
är nybyggnad av en tågservicedepå för 
KLT. Ombyggnaden av Mjölnaren har 
inneburit ett tillfälligt hyresbortfall under 
perioden januari till maj 2016. Tågservi-
cedepån togs i bruk i december 2016 och 
gav därför endast ett blygsamt bidrag till 
hyresintäkterna.  Trots detta hyresbortfall 

och det sena ibruktagandet av tågservi-
cedepån ökar hyresintäkterna i KIFAB 
från 110,2 mnkr till 117,4 mnkr främst 
på grund av effektiv vakanshantering och 
hög uthyrningsgrad. Uthyrningsgraden 
har varit stabil under året och Linnéuni-
versitetets hyresavtal har omförhandlats 
till tillsvidareavtal med 24 månaders upp-
sägning i syfte att ge Linnéuniversitet och 
bolaget nödvändig flexibilitet inför den 
planerade flytten till hamnen 2019-2020.

År 2016 har främst präglats av omfat-
tande investeringsverksamhet, hög uthyr-
ningsgrad genom 
proaktiv vakanshantering samt att upp-
rätthålla fokus på kundservice och kund-
nöjdhet. Basen för bolagets ekonomi 
är nöjda och lojala kunder och därmed 
säkra betalningsströmmar. Ett bevis på 
att detta lyckats är att utöver det bästa 
ekonomiska resultatet i bolagets historia, 
uppnådde bolaget också det högsta Nöjd 
Kund Index (NKI) sedan mätningarna 
inleddes 2007, topp fyra i den nationella 
NKI-mätningen utförd av CFI/Fastig-
hetsägarna. 

Kalmar Hamn AB
Kalmar Hamn redovisar ett resultat efter 
finansiella poster på 3,4 mnkr mot bud-
geterat 1,8 mnkr. Kostnadsbesparingar 
ifrån hela personalstyrkan möjliggör det-
ta resultat. Strukturförändringar har gett 
lägre volymer men mötts av kostnadsbe-
sparingar för att upprätthålla resultatet. 

2016 var ett bra år för Kalmar Hamn AB 
som återigen kunde lassa och lossa när-
mare en miljon ton. Sedan flera decen-
nier tillbaka är exporten av virke från Kal-
mar Hamn i första hand koncentrerad till 
England där efterfrågan är god. Godsom-
sättningen med cirka en miljon ton per 
år placerar Kalmar Hamn i mittenskiktet 
bland Sveriges 52 allmänna hamnar. Kal-
mar Hamn är idag med sina volymer en 
av Smålands viktigare hamnar.

Inköp av mobilkran samt planering av 
byggnation för en ny verkstad ger en 
långsiktighet för verksamheten. Överta-
gande av volymer från Bergkvara Hamns 
nedläggning har möjliggjorts genom flex-
ibel och motiverad personal och en god 
dialog med tillståndsgivaren. En regional 
samverkan sker genom Ostkusthamnar 
samt nationellt genom Svenska Hamnar.

Den tillståndsansökan som hamnen arbe-
tat med i tre år har bifallits och möjliggör 
muddring och utfyllnad. Hamnen skapar 
upplag ifrån hav till land. Ny mark är vär-
deskapande i balansräkningen. Utfyllnad 
möjliggör omhändertagande av material 
som finns i överskott från exploatering 
av bostäder i Kalmar kommun.  Kalmar 
hamn säkerställer genom kontrollpro-
gram att allt mottaget material ligger 
inom ramen för erhållna tillstånd.

Företagsledningen har vid årets ingång 
gjort ändrade bedömningar av anlägg-
ningstillgångarnas avskrivningstider, med 
utgångspunkt från externa utlåtanden om 
nyttjande och bedömda restvärden (re-
dovisade värden har också jämförts med 
verkliga värden). Effekten av ändrade
nyttjandeperioder är en minskning av av-
skrivningskostnaden med 2,1 mnkr.

Kalmar Öland Airport AB
Resultatet 2016 före bokslutsdispositio-
ner och skatt blev 0,5 mnkr, vilket är 0,1 
mnkr bättre än budget. Trafikintäkterna 
visar ett positivt resultat 1,7 mnkr bättre 
än budget och det är främst ersättning 
för säkerhetskontroll som ökar men även 
passageraravgifter och extra öppethåll-
ning. Övriga intäkter slutade -2,1 mnkr 
jämfört med budget, här är största pos-
ten utebliven försäljning av miljöbränsle 
som balanseras av motsvarande utebliven 
kostnad. Försäljningen av miljöbränsle 
planeras att komma igång under 2017. 
Hyresintäkterna är 0,3 mnkr lägre än pla-
nerat och även kapitalkostnadsstöd och 
reklam slutade lägre än budgeterat. 

Driftkostnaderna höll budget medan 
personalkostnaderna slutade 0,25 mnkr 
lägre än budget på grund av högre uttag 
av föräldraledighet än beräknat. Avskriv-
ningarna höll budget medan räntorna var 
lägre. 

Under hösten har en om- och tillbyggnad 
av långtidsparkeringen med övergång till 
bomsystem färdigställts. Detta innebär 
fler parkeringsplatser och ett snabbare 
flöde för passagerarna.

Under 2016 fortsatte den goda utveck-
lingen och det totala antalet flygresenärer 
vid Kalmar Öland Airport blev 238 691.  
Det innebär en ökning med 7,2 procent 
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jämfört med 2015 och det är fjärde året 
i rad som flygplatsen har över 200 000 
resenärer.

Charterutbudet var det bästa som flyg-
platsen erbjudit under alla år och totalt 
avgick 109 charteravgångar. Följande 
destinationer trafikerades med direktflyg 
från Kalmar; Gran Canaria, Mallorca, 
Kreta, Cypern, Kroatien, Rhodos, Sardi-
nien och Sicilien. Antalet charterresenä-
rer blev 35 134, vilket innebär en ökning 
med 14,1 procent i förhållande till 2015. 
Linjen till Berlin upphörde under året ef-
ter ett ensidigt beslut av flygbolaget.

För att öka servicen till kunderna har 
flygplatsen släppt en ny app med av-
gångs- och ankomsttider, destinationer 
samt annan flygplatsinformation. Flyg-
platsen har under året skrivit avtal med 
Kalmar Energi om att skapa förutsätt-
ningar för förverkligandet av Sveriges 
största solcellspark, Törneby Solpark på 
flygplatsområdet.

Destination Kalmar AB
Destination Kalmar redovisar ett resul-
tat efter finansiella poster på -0,9 mnkr 
mot budgeterat -1,0 mnkr. Destination 
Kalmar AB föreslås erhålla 6 mnkr i kon-
cernbidrag samt lämna utdelning om 5 
mnkr till Kalmar Kommunbolag AB.

Bolagets intäkter ökade med 2,6 mnkr, 
det är framförallt antalet besökare till 
Kalmar Slott som ökat. Driftkostnader 
och marknadsföring, bland annat digi-
tal reklam och profilering, ökade med 
1,2 mnkr, en konstaterad kundförlust 
om 0,4 mnkr. Bolaget hade också högre 
personalkostnader, 1 mnkr jämfört med 
föregående år. 

Kalmars besöksnäring hade ett mycket 
bra år. Antalet gästnätter (hotell, stugby, 
vandrarhem, campingplatser) har pre-
liminärt ökat under perioden januari - 
oktober med 11,6procent, från 332 107 
gästnätter år 2015 till 375 687 i år. Fram-
förallt är månaderna februari, april, au-
gusti och oktober starka. Definitiva siff-
ror för helåret kommer först i april 2017. 

Under året gavs tre nummer av Kalmar-
magasinet ut i samarbete med Kalmar 
kommun. Det gjordes en marknadsfö-
ringskampanj för sommaren och en för 
hösten/vintern.

Utvecklingen av utbudet av evenemang 
fortsätter. I år har det innehållit allt från 
etablerade evenemang som ”Musik på 
Larmtorget”, ”Kalmar Stadsfest” samt 
”Sandskulpturfestivalen” till nya evene-
mang så som ”Kalmar Swimrun” och 
”Swedish Beach Tour” i volleyboll. ”Iron-
man Kalmar” är ett fortsatt viktigt evena-
mang för besöksnäringen; i år var den tu-
ristekonomiska omsättningen i samband 
med evenemanget 41 miljoner kronor 
(41,5 miljoner kronor år 2015). 

Kalmar Turistbyrå är numera auktoriserat 
som ett Tourist Center, vilket innebär att 
branschorganisationen Visitas högsta krav 
uppfylls. Antalet besök under året beräk-
nas landa på cirka 83 000, vilket är något 
mer än föregående år. Den mest bokade 
produkten på Kalmar Turistcenter är 
även i år teaterpaketet på Krusenstiernska 
teatern. Kalmar Gästhamn hade 6 428 
båtdygn, vilket är något färre än 2015 (6 
607). Däremot fortsätter husbilsplatserna 
att öka, vilka i år nådde de upp i 2 800 
dygn (2 354 år 2015). Kalmar Slott slog 
även i år besöksrekord. Antalet entrébe-
talande besökare hamnar preliminärt på 
cirka 86 000 (85 000 år 2015). Progno-
sen för antalet intäktsskapande besökare 
är cirka 133 000 (129 506 år 2015). 

Kalmar Science Park AB
Årets resultat är 0,0 mnkr vilket är i nivå 
med budgeterat resultat. EU-projektet 
Regional Inkubation (RINK) har löpt på 
under året, emellertid har inte hela kost-
nadsbudgeten utnyttjats vilket resulterar 
i mindre intäkter i projektet. Dock har 
andra resultat i projektet, som exempelvis 
inflödet till inkubatorverksamheten, varit 
över förväntan. 

Kalmar Science Park har även under år 
2016 aktivt arbetat med att kostnadsef-
fektisera verksamheten för att kunna 
lägga rätt resurser på rätt saker. Genom 
kontinuerliga avstämningar i både i bas-
verksamheten samt RINK projektet har 
man kunnat hålla sig till uppsatta bud-
get- och resultatmål.

Kalmar Energi Holding AB, koncern
Koncernens resultat efter finansiella pos-
ter och skatt uppgår till 68,7 mnkr. Re-
sultatet i verksamheten för helåret landar 
i nivå med budget. Ökade kostnader för 
bränsleinköp i värmeverksamheten har 
kompenserats med lägre driftkostnader 

till följd av god förvaltning av produk-
tionsapparaten. Resultatet förstärks även 
av anslutningsintäkter för främst fiber 
men också för elnät och fjärrvärme till 
följd av den ökade byggnationen. 

Under våren har projekt ”Nöbble solpark” 
slutlevererats och från och med i sommar 
tas solenergin emot på elnätet och kom-
mer komma medlemmarna i föreningen 
till nytta. Totalt beräknas anläggningen 
tillföra en energimängd som motsvarar 
uppvärmningen av 30 villor eller en årlig 
bränsleförbrukning för 200 elbilar.
Utöver detta har resan för att underlätta 
vardagen för elbilsägare inletts under 
sommaren och snabbladdstationer för 
både Tesla och övriga bilmodeller finns 
nu tillgängliga längs med E22an och den 
vita fläcken på kartan börjar fyllas med 
möjligheter. 

Det varma klimatet påverkar omsättning 
och resultat i framför allt värmeverksam-
heten. Tillgängligheten i anläggningarna 
är mycket hög vilket visar på god teknisk 
tillgänglighet samt få avbrott till kund. 
Byggnationen i Kalmar kommun gyn-
nar verksamheten och anslutningsnivån 
för både fjärrvärme, elnät och fiber ligger 
över målbilden. 
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100 Kalmar kommun | Box 611 | 391 26 Kalmar
 0480-45 00 00 | kommun@kalmar.se 

Vart går dina skattepengar?
Här kan du se hur 100 kronor i kommunalskatt 
användes per verksamhet.

36 kr     Omsorg om äldre och funktionsnedsatta

1 kr  Politisk verksamhet

3 kr  Miljö, hälsa, räddningstjänst

4 kr  Arbetsmarknadsåtgärder och övrig utbildning

4 kr  Gator, parker och samhällsplanering

6 kr  Kultur- och fritidsverksamhet

7 kr  Individ- och familjeomsorg

 6 kr  Gymnasieskola

15 kr     Förskola och skolbarnomsorg

18 kr     Grundskola

Produktion: kommunikationsenheten Kalmar kommun Foto: där inte annat anges Jan Magnusson
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