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Politikens förord 
Rika upplevelser för alla. Visionen för kultur- och fritidsnämnden är att skapa en livsmiljö 
präglad av trygghet, tillgänglighet, kvalité, jämställdhet, mångfald, öppenhet och nyfikenhet 
har varit grundläggande. 

Kalmar kommun har redan idag ett rikt utbud och vi vill säkerställa fortsatt utveckling. Ett 
rikt och levande kultur- och fritidsliv är en viktig förutsättning för en plats attraktivitet. Det 
stärker invånarnas känsla av livskvalitet och det blir en plats där människor upplever glädje 
och gemenskap och som har en positiv inverkan på trygghet, hälsa och välbefinnande. 

Kultur- och fritidslivet ska vara öppet och tillgängligt. Det ska finnas förutsättningar för alla 
att vara delaktiga. Vi ska ge medborgarna olika former av mötesplatser och via dessa 
kreativa och inspirerade miljöer stimulera till både fysisk aktivitet och skapande. Vi ska 
också ge möjlighet till naturupplevelser och rekreation. 

Det är viktigt att alla arbetar för ett kultur- och fritidsliv där kreativitet och mångfald tas till 
vara. Ett inkluderande kultur- och idrottsliv har betydelse för integrationen och för 
tillvaratagandet av olika influenser och kompetenser. Vi ser att mångfald är det normala och 
vår verksamhet ska vara värdeskapande där kvalité går före kvantitet och där kvalité ska ses 
utifrån den målgrupp som verksamheten har. 

Samarbete är nyckeln till att lyckas, samarbete mellan föreningar, kommunen och mellan 
olika aktörer. Det är genom att träffas och samverka som vi får möjlighet att diskutera 
verksamheter och idéer, aktiviteter, värderingar, samarbetsmöjligheter och utmaningar som 
vi står inför. Det är i möten mellan människor, som idéer föds och utveckling möjliggörs. 

Kultur- och fritidsnämnden 2021 

  
Marianne Dahlberg (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden 
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Inledning 
Nämndens ansvarsområde 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet, 
inklusive bibliotek, fritidsgårdar, kultur-, idrotts- och föreningsverksamhet, kulturskola, 
ungdomshuset UNIK, kultur- och fritidsfilialer och Äventyrsbadet. Nämnden stödjer och har 
dialoger med över 200 föreningar samt tillhandahåller lokaler för länsinstitutioner som 
Kalmar läns museum, Kalmar konstmuseum och Byteatern Kalmar Länsteater. 

Styrningen från nämnden bygger på det kultur- och fritidspolitiska programmet. Utifrån 
detta och från fullmäktiges tilldelade mål och uppdrag upprättas sedan nämndens 
verksamhetsplan. Därefter tar varje enhet fram en verksamhetsplan som bryter ner 
nämndens verksamhetsplan till mål, enhetsmål och aktiviteter. På så sätt binds enheternas 
verksamheter till nämndens mål och viljeriktningar och det leder till att medarbetarna 
känner sig delaktiga och förstår helheten. 

Nämndens vision är Rika upplevelser för alla. Den innebär att ta tillvara på Kalmars stora 
potential att utvecklas som plats för kultur och fritid. Kultur- och fritidsnämnden har barn 
och ungdomar som prioriterad målgrupp. 

Organisation 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen är organiserad i tre verksamhetsområden med enheter 
under sig. Samtliga verksamhetsområden har enheten för verksamhets- och ledningsstöd 
som central resurs för tex ekonomi, kommunikation, HR och utredningar. Förvaltningen leds 
av en förvaltningschef som är direkt chef för en administrativ chef, två verksamhetschefer 
och två enhetschefer. 

Förvaltningen omsluter sammanlagt 197 mnkr med en personalstyrka om ca 170 
tillsvidareanställda. Den ekonomiskt största enheten är anläggning och service som ansvarar 
för alla idrottsanläggningar och omsluter 2020 ca 60 mnkr. 

Förvaltningen ansvarar för bibliotek, fritidsgårdar, ungdomshuset UNIK, Äventyrsbadet, 
idrottsanläggningar, kultur- och fritidsfilialer, Kalmar teater och kulturskolan. Förvaltningen 
ansvarar även för bidrag, stöd och service till föreningslivet inom kultur- och fritidsområdet 
samt till länsinstitutionerna Kalmar läns museum, Kalmar Konstmuseum och Byteatern 
Kalmar länsteater. Kommunens kostnader för länsinstitutionernas lokaler är 18,2 miljoner 
kronor per år (2020) och föreningslivets kontantbidrag är ca 22 miljoner per år. Det ligger 
också i förvaltningens reglemente att ansvara för kommunens konstregister, konsten i det 
offentliga rummet, friluftsfrågor, konsumentvägledning, koordinatorskap för mötesplatser 
och samhällsinformation. 
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Våra verksamheter är de mest besökta i regionen. Stadsbiblioteket har drygt 200 000 
besökare per år. Äventyrsbadet har inklusive skolungdomar drygt 275 000 besökare per år. 
Kulturskolan har under en termin ca 1 450 aktiviteter i veckan fördelat på ca 1 200 elever. 
Ung i Kalmar har ca 36 000 besök på sina fritidsgårdar och sitt ungdomshus UNIK. Utöver 
detta arrangerar och deltar förvaltningen i mängder med olika evenemang som Ljus på 
Kultur, Stadsfesten, sommarlovs-, höstlovs- och sportlovsaktiviteter för barn och unga, 
konserter, teater och uppvisningar med elever från kulturskolan, barnfilm på Kalmar teater, 
sommarscener, utebio och mycket mer. 

Ekonomiska och 

verksamhetsmässiga förutsättningar 
Utmaningar och risker 

Det faktum att vi fortsatt är mitt i en pandemi är en utmaning och risk i sig. Situationen har 
stor påverkan på våra egna verksamheter och det föreningsliv vi är till för. Vårt utbud 
påverkas och möjligheterna till att hålla kontakten med våra målgrupper är begränsade. 
Ekonomiskt är pandemin också en utmaning där publikintäkter är en viktig faktor för flera 
av våra verksamheter.  

Verksamhetsområde kultur 

Biblioteket har flyttat in i nya lokaler. De nya lokalerna är i tre plan och kommer att kräva 
delvis förändrat arbetssätt vilket i sig kan bli en utmaning. Vi måste noga följa upp 
arbetsmiljöaspekterna och personalens trygghet.  

Kalmar teater finansieras till stor del av de evenemang och föreställningar som man står värd 
för. Så länge publik inte tillåts kommer evenemang och föreställningar att lysa med sin 
frånvaro och påverka oss ekonomiskt.  

Verksamhetsområde idrott 

Nya arenor så som KIFAB Arena och Guldfågeln Arena har tillförts förvaltningens 
ansvarsområde. Detta är nya tekniktunga arenor som vi inte har tidigare erfarenhet av. Vi ser 
en utmaning i att hantera detta samtidigt som vi ser att de delvis publikbaserade hyrorna gör 
att vi riskerar intäktsförluster under rådande omständigheter. Vi kommer att bevaka detta 
under året.   

En ny ishall är under uppförande. Under rådande omständigheter kan det bli en utmaning 
att hålla tidsplaner vilket i sin tur kommer påverka föreningslivets tillgång till is under 
hösten.  

Äventyrsbadet är en ålderstigen anläggning där vi fortsatt jobbar hårt med att hålla 
anläggningen fräsch i väntan på beslut om byggnation och uppförande av en ny bad- och 
friskvårdsanläggning.  

Med fortsatta restriktioner för vilka som får träna och nyttja våra anläggningar riskerar vi 
hård belastning på första linjens personal som möter föreningslivet dagligen.  

Verksamhetsområde ungdom 

Vi ser en omvärld med ökad ungdomsbrottslighet och ökad användning av droger. Att möta 
detta på rätt sätt i våra fritidsgårdsverksamheter blir en utmaning. Medarbetare och 
besökares säkerhet måste garanteras. 
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Kvalitet i verksamheten 
För att upprätthålla en god kvalitet i samtliga våra verksamheter så använder vi olika 
metoder för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Vi använder oss bland annat 
av olika enkäter där våra brukare får svara på ett antal frågor utifrån hur de upplever utbud 
och kvalité på våra verksamheter. En del av dessa enkäter är återkommande från år till år 
medan många används för att följa upp nya arrangemang som de olika enheterna genomför. 
Detta är ett sätt att utvärdera om arrangemanget är något som ska göras igen och om det i så 
fall är något som måste förändras eller förbättras.  

Vi använder oss också av medborgardialoger och på våra fritidsgårdar är gårdsråd och 
ungdomsdialoger ständigt återkommande för att utvärdera vår verksamhet och föra 
utvecklingen framåt.   

Nämnden följer också upp kvaliteten i våra verksamheter genom ett antal nyckeltal som 
redovisas, följs upp och analyseras i Hypergene. Respektive enhet kan sedan ha 
kompletterande eller nedbrutna nyckeltal i sina verksamhetsplaner för att utvärdera och följa 
upp sina verksamheter. De flesta av nyckeltalen är hämtade från KOLADA vilket innebär att 
vi också jämför och utvärderar hur vi ligger till i jämförelse med andra kommuner i landet 
både i 3KHV- nätverket samt med liknande kommuner i riket.  

När samtliga dessa metoder vägs samman och utvärderas tillsammans med de kostnader vi 
har får vi en bra bild av vilken kvalitet nämnden har i sina verksamheter samt ett bra 
underlag till kommande års budgetsatsningar och mål. 

Likvärdig resursfördelning (jämställd budget) 

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att jämställdhetsäkra budget och mål och genomgår i 
början på 2021 en utbildning för att kunna bli bättre i detta arbete.  

De nyckeltal som används på förvaltningen är könsuppdelade där det går för att möjliggöra 
analys och insatser där skillnader upptäcks. Från och med 2021 har förvaltningen också 
börjat se över målformuleringar så att det går att göra en analys utifrån båda könen och på så 
vis kunna hitta eventuella skillnader och möjliggöra insatser. 

Ett led i att få en likvärdig resursfördelning inom Kultur-och fritidsnämndens område är det 
nya bidragsystemet som sjösattes 2020. En kontinuerlig uppföljning av bidragen genomförs. 

Personal 

För att möta utmaningen med nya anläggningar och utökad verksamhet inom såväl kultur- 
som idrottsområdet, gör förvaltningen en personalsatsning och stärker upp bland annat 
bibliotek och vaktmästarorganisationen. Vi förväntar oss att ett färdigställt kulturkvarter 
kommer ställa krav på högre personaltäthet. En analys av framtidens personalbehov vad 
gäller kompetens och antal är påbörjad.   

Verksamhetsplan 
Kommunfullmäktige fattade i december 2020 beslut om Verksamhetsplan med budget 2021 
och ekonomisk planering 2022–2023. I verksamhetsplanen har fullmäktige mål för alla 
nämnder som ska in i nämndernas verksamhetsplaner. I verksamhetsplanen har 
kommunfullmäktige också beslutat om ett antal fokusområden som kultur- och 
fritidsnämnden ska förhålla sig till och jobba med. Utifrån dessa inriktningar har kultur-och 
fritidsnämnden beslutat om ett kultur-och fritidspolitiskt program som beskriver hur kultur-
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och fritidsnämnden ska uppnå de av kommunfullmäktige beslutade fokusområdena och 
utifrån dessa förutsättningar satt 27 nämndsmål och 6 uppdrag att jobba utifrån under 2021. 

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

För att uppnå detta ska kultur- och fritidsnämnden erbjuda kommunens invånare ett brett 
och stimulerande utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Vi vill att alla barn och ungdomar i 
Kalmar ska ha möjlighet att uppleva och utöva kultur i olika former, därför är barn och 
ungdomar en prioriterad målgrupp för all verksamhet. Verksamheten som erbjuds ska 
genomsyras av ett antal övergripande viljeinriktningar och värdegrund som är så viktiga att 
de ska vara grund för all den verksamhet som kommunen bedriver inom kultur- och 
fritidsområdet, närmare bestämt: demokrati och folkbildning, jämlikhet, jämställdhet, 
mångfald, tillgänglighet, folkhälsa, folkbildning samt klimat och miljö.  

Ett grönare Kalmar  

För att bidra till att uppnå de mål som kommunfullmäktige satt inom ramen för ett grönare 
Kalmar ska kultur-och fritidsnämnden fortsätta prioritera hållbarhetsfrågorna så att Kalmar 
kan fortsätta vara en av Sveriges mest hållbara kommuner och ett föredöme inom 
miljöområde. Vi ska göra skillnad i det stora och det lilla, från källsortering till arbetet med 
att bli fossilbränslefria. Vi ska skapa möjligheter för invånarna att dela, låna och konsumera 
cirkulärt och våra bibliotek och Fritidsbanken, där man kan låna sport- och fritidsutrustning, 
är goda exempel på detta. Vi har stora vattenkrävande anläggningar så som fotbollsplaner, 
grönytor och bad- och friskvårdsanläggningar. Genom smartare användning och 
återvinningssystem ser vi att vi skulle kunna minska användandet av nyvatten. Arbetet med 
Bergaviks konstgräsplan där vi har minimerat utsläppen av mikroplaster är ett tydligt 
exempel på där vi kan göra skillnad.  

Ett växande attraktivt Kalmar  

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet vänder sig till alla Kalmar kommuns invånare och 
de som besöker vår kommun. Föreningsdrivna arrangemang som genomförs har hög 
kvalitet och genom ideella krafter erbjuds upplevelser och underhållning. Genom starka 
föreningar och framgångsrika evenemang ökar Kalmar sin attraktionskraft både för invånare 
och också besökare. Kultur och fritidsnämnden verksamhetsområden är en viktig spelare i 
kommunens förmåga att skapa ett attraktivt Kalmar. Ett rikt och levande kultur- och 
fritidsliv gör en plats attraktiv och stärker invånarnas känsla av livskvalitet, en plats där 
människor upplever glädje och gemenskap och som har en positiv inverkan på trygghet, 
hälsa och välbefinnande. Det ökar förståelsen mellan människor och olika grupper. Kultur- 
och fritidslivet ska vara öppet och tillgängligt. Det ska finnas förutsättningar för alla att vara 
delaktiga. I förvaltningen ingår verksamheter som bibliotek, fritidsgårdar, kultur, idrott och 
föreningsservice, kulturskola, ungdomshuset UNIK och Äventyrsbadet.  

Hög kvalitet i välfärden  

Kultur- och fritidsnämnden ska främja allas rättigheter och möjligheter till att delta i kultur- 
och fritidslivet och allas möjlighet till kulturupplevelser och eget skapande. Kalmar är ett 
mångkulturellt samhälle och det är viktigt att alla arbetar för ett kultur- och fritidsliv där 
man tar vara på kreativitet och mångfald. Kalmar ska vara en öppen kommun där alla 
människor har lika rättigheter och möjligheter, dialoger är en del i att ge medborgarna 
inflytande.  

Vi ska tillhandahålla verksamhetsanpassade, funktionella och genussmarta lokaler med hög 
tillgänglighet oavsett var man bor i kommunen. Vi ska främja verksamheter som stärker 
besökarnas och deltagarnas egenupplevda hälsa, fysiskt såväl som psykiskt, ge stöd och 
hjälp till att skapa egna förutsättningar till en bättre hälsa. Vårt friluftspolitiska program ska 
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synliggöra alla möjligheter att komma ut i naturen och blir en viktig pusselbit för ökad 
folkhälsa. I en allt tätare stad måste vi värna tillgången till ytor för rörelse. Vi ska skapa 
förutsättningar för folkhälsan i syfte att minska hälsoklyftorna. Vi ska verka för att utveckla 
fysiska lokaler och rum i stadsbilden så som parker och grönområden.  

Vi ska ligga i nationell framkant inom jämställdhetsområdet. Jämställdhet är ett mål i sig 
liksom det är en förutsättning för ett rikt och öppet kultur- och fritidsliv. Kultur- och 
fritidsnämnden har gjort särskilda bidragssatsningar för att främja jämställdhetsarbetet. Vår 
satsning på genussmarta fritidsgårdar är ytterligare exempel på att vi menar allvar med att 
jämställdhetssäkra våra verksamheter.  

Vi ska värna om allas lika möjligheter och rättigheter att delta oavsett ålder, kön, 
trosuppfattning, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning eller socioekonomisk status. I 
vårt arbete med att minska de ekonomiska klyftorna ska vi fortsätta erbjuda gratis eller 
kraftigt subventionerade tjänster. Vi ser att mångfald är det normala och att kulturell och 
mänsklig mångfald bidrar till kommunens attraktivitet. Vi ska skapa förutsättningar för ett 
rikt, fritt och starkt kulturliv.  

Medarbetare och arbetsmiljö  

Kultur-och fritidsnämnden ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Våra medarbetare är 
våra viktigaste ambassadörer. En viktig framgångsfaktor för hög kvalitet i välfärden är att 
våra medarbetare känner att arbetet är meningsfullt och att det finns en stolthet i att arbeta 
hos oss. Våra medarbetare ska sätta invånarnas intressen i centrum och arbeta gemensamt 
mot vår vision och våra mål.  

Vi ska arbeta för en långsiktigt hållbar personalpolitik där hög kompetens, öppenhet, tillit, 
delaktighet, jämlikhet och trygghet är i fokus. Vi ska erbjuda våra chefer goda 
förutsättningar att utöva ett gott och nära ledarskap. Våra processer ska vara 
kostnadseffektiva, jämställdhets- och kvalitetssäkrade. Vi ska erbjuda en arbetsmiljö med 
fokus på att stärka medarbetarnas hälsa och trivsel. Vi har mål för den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön som syftar till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att 
motverka ohälsa.  

Ordning och reda i ekonomin 

Kultur- och fritidsnämnden ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det 
gäller på både lång och kort sikt. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett 
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.  

Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära 
kostnaderna för den service som den konsumerar, med andra ord ska ingen generation 
behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. Det så kallade balanskravet 
innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Kultur- och fritidsnämnden ska ha en 
budget i balans.  

Verksamhetsperspektivet innebär att kultur-och fritidsnämnden ska bedriva sina 
verksamheter på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa 
förutsättningar för en god ekonomisk hushållning.  

Genom att ha nyckeltal som sätter kostnader i relation till kvalitet och som följs upp och 
analyseras kontinuerligt kan nämnden uppfylla detta. Utifrån dessa förutsättningar har 
nämnden beslutat om 27 nämndsmål som förvaltningen ska jobba med under 2021. 
Förvaltningen kommer också jobba med 6 uppdrag. Mål och uppdrag redovisas i bilaga. 
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Intern kontroll 
Främja ett rikt kultur- och fritidsliv 

• Erbjuda kulturaktiveter 

• Erbjuda undervisning 

• Svara för informationsförsörjning 

• Stödja föreningslivet 

• Sköta inom- och utomhusanläggningar för idrott och friluftsliv 

Bokbussen kan ej erbjudas till våra medborgare 

Delar av bokbussens personal går i pension och det finns då en risk att bokbussen inte kan 
köras då vi inte har personal med rätt behörighet 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

  Anna Kanberg 9 3 3 

Kontrollmoment 

Titel 
Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Undersökning  Undersöka om 
det finns intresse 
i befintlig 
personalgrupp 
att ta busskörkort 
samt se på 
möjligheterna att 
erbjuda 
utbildning under 
arbetstid. 

Anna Kanberg     

Rekrytering Kan vi öka 
attraktiviteten 
genom att 
erbjuda 
körkortsutbildnin
g? 

Christina 
Johansson 

    

Hög frånvaro i vaktmästarorganisationen 

Föreningarna kan inte använda anläggningarna vid högfrånvaro av personal 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

  Anna Kanberg 9 3 3 

Kontrollmoment 

Titel 
Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Analys av 
sjukfrånvaron 

En analys av 
sjukfrånvaron 
görs av HR för att 
se om vi kan se 
några mönster 
och utifrån det 
sätta in 
förbyggande 
åtgärder 

Kristina 
Petersson 
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Översyn av 
organisationen  

Göra en översyn 
av organisationen 
för att se vad som 
är en rimlig 
kapacitet för 
nuvarande 
organisation och 
om det tex 
behövs några 
åtgärder för om 
förvaltningen får 
fler arenor. 

Anna Kanberg     

Undervisning kan inte erbjudas på kulturskolan 

Brist i kompetens/ svårigheter att hitta kompetens gör att undervisning inte kan erbjudas 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

  Anna Kanberg 9 3 3 

Kontrollmoment 

Titel 
Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Undersökning av 
vilka ämnen som 
efterfrågas 

För att kunna 
göra en 
bedömning av 
vilka 
kompetenser som 
kommer att 
behövas på 
Kulturskolan, 
görs en 
undersökning av 
vilka ämnen som 
efterfrågas. 

Gerrit Schwere     

Risk- och 
konsekvensanaly
s  

Kulturskolan 
genomför en risk- 
och 
sårbarhetsanalys 
med 
utgångspunkt att 
man inte kan få 
tag i rätt 
kompetens. 

Lars Hammar     

Titta på 
möjligheterna till 
samarbete med 
andra kommuner 

Då tjänsterna kan 
bli väldigt små, 
ökar risken för att 
tjänsterna också 
blir oattraktiva. 
Vi behöver därför 
undersöka 
möjligheterna till 
samarbete med 
andra kommuner 
och på så sätt 
tillsammans 

Wictoria 
Artenbrant 
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skapa attraktiva 
tjänster. 

Bortfall av målgrupper pga pandemin 

Flera verksamheter inom KoF riskerar att tappa målgrupper pga pandemin 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

  Anna Kanberg 9 3 3 

Kontrollmoment 

Titel 
Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Analys av 
målgrupper 

Varje enhet 
behöver göra en 
analys över vilka 
målgrupper som 
ev har tappats 
med anledning 
av pandemin. 
Därefter görs en 
handlingsplan för 
hur dessa ska 
fångas upp till 
verksamheterna 
igen. 

Anna Kanberg     

Kommuninvånare nås ej av kulturutbud  

Risk att kommuninvånarna inte nås av kultur under Corona pandemin, om vi inte lyckas 
ställa om vår verksamhet och våra aktiviteter. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

  Anna Kanberg 6 3 2 

Det nya bidragssystemet är svårhanterat för föreningarna 

Föreningar riskerar att bli utan bidrag om de inte kan hantera systemet 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

  Anna Kanberg 8 2 4 

Kontrollmoment 

Titel 
Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Säkerställa att 
föreningarna kan 
hantera det 
digitala 
arbetssättet 

föreningar inte 
kan hantera den 
digitala 
omställningen i 
våra system, då 
allt större krav 
läggs på dem att 
hantera ärenden 
digitalt. 

Anna Kanberg     

Brist på utbildade fritidsledare 

Risk att fritidsgårdarna öppettider reduceras, då det är svårt att få tag på utbildad personal 
vid nyrekrytering och få sökande till tjänsterna. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 
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  Anna Kanberg 9 3 3 

Kontrollmoment 

Titel 
Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Risk- och 
konsekvensanaly
s 

En risk- och 
konsekvensanaly
s görs för att se 
vilka 
konsekvenser det 
kan få och utifrån 
det se vilka 
förebyggande 
åtgärder som 
behövs. 

Linda Almqvist 
Dohrnér 

   

STÖDPROCESSER 

Hantera ekonomi 

• Hantera redovisning och övrig ekonomiadministration 

• Hantera finansförvaltning 

• Handlägga finansieringsfrågor 

• Arbeta med dagliga ekonomiprocesser 

• Arbeta med fastighetstaxering 

Risk för brister i hantering av attest och firmatecknare 

Det finns risk för att attest sker i strid mot reglementet för verifikationer avseende jävs- och 
integritetsreglerna. Det finns risk för att utbetalningar attesteras av fel person på grund av att 
attestförteckningarna inte är uppdaterade och kommunicerade med systemförvaltarna för 
ekonomisystem och verksamhetssystem. Det finns en risk för att kontrakt/avtal skrivs på av 
andra än firmatecknare för Kalmar kommun. Detta kan leda till förtroendeskada och 
ekonomisk skada för kommunen i form av skadestånd/vite från kunder, leverantörer eller 
andra myndigheter. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Risk i finansiell 
rapportering 

Henrik Nilsson 9 3 3 

Kontrollmoment 

Titel 
Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Kontrollera att 
den senaste av 
nämnden 
beslutade 
attestförteckning
en finns 
registrerad hos 
systemförvaltare
n 

  Jan Botö Röjås     

 

 

 

Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor 
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Risk föreligger att kostnader inte redovisas enligt gällande kommunbas20 och att 
representation, kurser och resor inte har korrekt dokumentation avseende syfte, deltagande. 
Det finns även risk att leverantörsfakturor inte betalas i tid. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Risk i finansiell 
rapportering 

Henrik Nilsson 12 4 3 

Kontrollmoment 

Titel 
Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Regler för resor 
och 
representation  

Det finns risk att 
vi inte fullt ut 
följer reglerna vid 
resor och 
representation. 
Ansvaret ligger i 
slutändan på chef 
när hen ska 
attestera men det 
åligger 
medarbetaren att 
både känna till 
och följa reglerna. 

Jan Botö Röjås 1 gång per tertial Stickprov på 
fakturor 
kopplade till 
resor och 
representation 

Fakturor betalas i 
tid  

Då 
ekonomiadminist
rationen är fullt 
ut centraliserad 
ökar riskerna för 
att rutinerna inte 
följs i alla steg 
samt att 
ersättningskedjan 
inte fungerar fullt 
ut. 

Jan Botö Röjås 1 gång per tertial Stickprov på en 
enhet, ny enhet 
per tertial 

Kontroll av 
attestanter 

Det finns risk att 
attest sker i strid 
mot reglementet 
för verifikationer 
avseende jävs-, 
mut- och 
integritetsreglern
a. Det finns risk 
att utbetalningar 
attesteras av fel 
person på grund 
av 
attestförteckning
arna inte är 
uppdaterade 
och/eller 
kommunicerade 
med 
medarbetarna 
eller att man som 
medarbetare ser 

Cecilia Johansson 1 gång per 
kvartal 

Slumpmässigt 
urval av fakturor 
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attestordningen 
som hindrande i 
ett effektivt 
arbetssätt. Med 
detta som 
bakgrund 
kommer 
stickprovs göras 
för att säkerställa 
att fakturorna 
följer de lagar 
och reglementen 
som finns. 

Risk för brister i redovisningen 

Det finns risk för att redovisningen och underlagen till denna brister. Främst avser detta 
bokföringsorder. Det finns också risk för brister i rättelser som inte kan härledas samt 
balanskonton som inte avstäms regelbundet. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Risk i finansiell 
rapportering 

Henrik Nilsson 9 3 3 

Kontrollmoment 

Titel 
Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Att kontrollera 
att det finns 
inventarieförteck
ning på 
enheterna  

  Anna Kanberg     

Risk för brister i hantering av kundfakturering 

Risk för att fakturering inte sker i rätt tid eller inte alls och att debiterade avgifter inte följer 
beslutade taxor och avtal. Detta kan leda till ökad administration när rättelser måste ställas 
ut och förtroendet för kommunen kan skadas. Det kan också innebära förlorade intäkter. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

Risk i finansiell 
rapportering 

Henrik Nilsson 9 3 3 

Kontrollmoment 

Titel 
Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Teaterns fakturor  följa upp att 
teaterns faktor så 
att de faktureras 
inom en månad 
efter 
föreställningen. 

Jan Botö Röjås 1 gång per tertial Stickprov, var 5:e 
faktura 

 

 

 

Rekrytera, utveckla och avveckla personal 
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• Rekrytera personal 

• Genomföra löneöversyn 

• Genomföra förhandlingar 

• Arbeta med kompetensutveckling 

• Arbeta med personaladministration 

• Stödja utvecklingen av en attraktiv och frisk arbetsplats 

• Administrera lokal och central samverkansgrupp 

• Genomföra tvisteförhandlingar 

• Genomföra intresseförhandlingar 

• Handlägga pensionsfrågor 

• Hantera och utbetala lön 

• Arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete 

• Handlägga arbetsgivarens rehabiliteringsansvar 

• Arbeta med vårt inre miljöarbete 

Anmälningar i KIA följs ej upp  

Personalen har i allt större utsträckning börjat anmäla händelser i KIA. Vi kan dock se att en 
del händelser tar väldigt långt tid att utreda och att en del inte slutförs. Vi behöver därför 
säkerställa att varje anmälning, följs upp och avslutas i KIA. 

Riskkategori Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

  Anna Kanberg 9 3 3 

Kontrollmoment 

Titel 
Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Uppföljning av 
KIA  

HR följer 
kontinuerligt upp 
utredningarna i 
KIA och stöttar 
de chefer som är i 
behov av stöd. 

Kristina 
Petersson 

Återkoppling 
varje tertial 

Handledning och 
utbildning 

Ökad psykisk ohälsa hos medarbetarna 

Riskkategori 
Ansvarig Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

  Anna Kanberg 8 2 4 

Kontrollmoment 

Titel 
Beskrivning Ansvarig Frekvens Metod 

Kontinuerlig 
avstämning på 
medarbetarna 

Varje chef 
behöver 
regelbundet följa 
upp måendet hos 
sina medarbetare. 
Det behövs följas 
upp på 
förvaltningsöver
gripande nivå för 
att se om det 
behövs 
gemensamma 
insatser. 

Anna Kanberg     
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Genomföra Sund 
arbetsliv 
frågekort på APT 

Sund arbetsliv 
har tagit fram 
frågekort kopplat 
till personalens 
upplevelse och 
mående under 
pandemin. Detta 
ska genomföras 
på varje enhet 
under året. 

Anna Kanberg     

Följa upp 
sjukfrånvaron 
vid varje tertial  

Varje tertial följa 
upp 
sjukfrånvaron så 
att vi tidigt kan 
se tendenser i 
sjukfrånvaron. 
HR gör detta 
arbete 
tillsammans med 
respektive 
enhetschef. 

Kristina 
Petersson 
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Internbudget 
Driftbudget  

Alla belopp i tusen kronor 

Kultur och fritidsnämnden  
Förändringar i driftbudgetram   

Budget 2020 208 650 

Löner engångsbelopp kommunals avtal -547 

Löneökning, del av året 729 

Löne- och ekonomisystem till kl-kontoret -414 

Hyrmattor och E-portal till kl-kontoret -127 

Ökad kostnad för större antal datorer till kl-kontoret -194 

Föreningsbidrag - Covid 19 -12 400 

Återställning kapitalkostnader - år 3 av 3 289 

Simskolor för åk 2 och förskoleklasser 600 

Drift - två sporthallar samt belysning Lindsdals IP 148 
Fritidskanalen - budgetväxling från social- och 
utbildningsnämnderna 400 

Guldfågeln arena - hyra, helårseffekt 1 588 

Nya Biblioteket - hyreskompensation, helårseffekt 1 800 

KIFAB Arena - hyreskompensation för avtalad hyresökning 588 

Rinkabyholms sporthall – hyreskompensation 2 660 

Tillfälliga förvaltningskontor – hyreskompensation, helårseffekt 435 

Priskompensation enligt PKV 1 668 

Avrundningsdifferens -1 

Summa förändringar -2 778 

Summa budget 2021 205 872 

 

Enheternas budgetar 

Kultur och fritidschef inklusive 
verksamhetsområdeschefer 

Förändringar i driftbudgetram   

Budget 2020 7 177 

Lönekompensation netto 27 

Kapitalkostnadsförändring 301 

Resor och konferenser -20 

Behovsförändring internt - Övriga kostnader -1 170 

Behovsförändring - Personalkostnader -137 

Abborren - Hyror och drift 2 647 

    

Summa förändringar 1 648 

Summa budget 2021 8 825 
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Verksamhets och Ledningsstöd 

Förändringar i driftbudgetram   

Budget 2020 9 642 

Lönekompensation netto 50 

Kapitalkostnadsförändring -31 

Budgetväxlingar andra nämnder -137 

Resor och konferenser 155 

Behovsförändring internt - Övriga kostnader -124 

Behovsförändring - Personalkostnader -294 

Hyreskompensationer 435 

    

Summa förändringar 54 

Summa budget 2021 9 696 

 

Anläggningar och service 
Förändringar i driftbudgetram   

Budget 2020 60 617 

Lönekompensation netto -41 

Kapitalkostnadsförändring -66 

Budgetväxlingar andra nämnder -20 

Resor och konferenser -20 

Behovsförändring - Personalkostnader 1 078 

Hyreskompensationer 4 984 

    

Summa förändringar 5 915 

Summa budget 2021 66 532 

 

Äventyrsbadet 

Förändringar i driftbudgetram   

Budget 2020 7 681 

Lönekompensation netto 23 

Kapitalkostnadsförändring -91 

Behovsförändring - Personalkostnader 601 

    

Summa förändringar 533 

Summa budget 2021 8 214 

 

Idrott och förening 

Förändringar i driftbudgetram   

Budget 2020 26 245 

Lönekompensation netto 6 

Kapitalkostnadsförändring -1 

Budgetväxlingar andra nämnder 380 

Resor och konferenser -10 

Behovsförändring internt - Övriga kostnader 278 

Behovsförändring - Personalkostnader 52 

Föreningsbidrag - Covid 19 -12 400 

    

Summa förändringar -11 695 

Summa budget 2021 14 550 
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Ung i Kalmar 

Förändringar i driftbudgetram   

Budget 2020 19 961 

Lönekompensation netto -76 

Kapitalkostnadsförändring 6 

Budgetväxlingar andra nämnder -10 

Resor och konferenser -20 

Behovsförändring - Personalkostnader -331 

    

Summa förändringar -431 

Summa budget 2021 19 530 

 

Bibliotek 

Förändringar i driftbudgetram   

Budget 2020 27 344 

Lönekompensation netto 92 

Kapitalkostnadsförändring 158 

Budgetväxlingar andra nämnder -104 

Resor och konferenser -40 

Behovsförändring internt - Övriga kostnader 400 

Behovsförändring - Personalkostnader 1 804 

Nya biblioteket – Hyreskompensationer (netto) -847 

    

Summa förändringar 1 563 

Summa budget 2021 28 807 

 

Kulturenhet 

Förändringar i driftbudgetram   

Budget 2020 31 795 

Lönekompensation netto 16 

Kapitalkostnadsförändring 24 

Budgetväxlingar andra nämnder -20 

Resor och konferenser -15 

Behovsförändring internt - Övriga kostnader -261 

    

Summa förändringar -356 

Summa budget 2021 31 539 

 

Kulturskola 

Förändringar i driftbudgetram   

Budget 2020 18 187 

Lönekompensation netto 85 

Kapitalkostnadsförändring -11 

Budgetväxlingar andra nämnder -20 

Resor och konferenser -30 

Behovsförändring internt -32 

    

Summa förändringar -8 

Summa budget 2021 18 179 
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Investeringsbudget 

Investeringsbudget 2021      

Budget 2021   4 000 

Anläggning och service LED reklamskärmar - Sportcenter, A-hallen 650 

Anläggning och service Inventarier - nya arenaishallen 855 

Anläggning och service Inventarier - Gröndalshallen 350 

Anläggning och service Belysning - Åby Konstgräs 500 

Anläggning och service Wakeboardanläggning - Långviken 450 
Anläggning och service Nya bord och stolar - föreningslokal på Skälby 150 

Anläggning och service Källsorteringskärl - Sportcenter 200 
Anläggning och service Elektroniska lås E-hallen och belysningsstyrning 165 

Anläggning och service Resultattavla - GFA 100 
Kulturenheten 6 fjärrstyrda strålkastare - Kalmar teater 290 

Kulturenheten Konstinköp 200 
Kulturskolan Solskyddsgardiner - Tullbroskolans gymnastiksal 90 
Summa:   4 000 
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Bilaga: Verksamhetsplan 2021 
Fas: Verksamhetsplan 2021 - Inmatning    Rapportperiod: 2021-01-01    Organisation: 
Kultur- och fritidsnämnd     

 

Fokusområde – Ordning och reda i ekonomin 

Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt 
perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 

 

Långsiktigt mål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

Nämndsmål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

Kultur-och fritidsnämnden ska bedriva sin verksamhet kostnadseffektivt och ändamålsenligt 

  

Titel Kön Senaste utfall Utfall 2021 Mål 2021 

Invånare 16-19 år, 
antal 

Alla 2 991     

Invånare 16-19 år, 
antal 

Kvinnor 1 459     

Invånare 16-19 år, 
antal 

Män 1 532     

Invånare 20-24 år, 
antal 

Alla 4 711     

Invånare 20-24 år, 
antal 

Kvinnor 2 381     

Invånare 20-24 år, 
antal 

Män 2 330     

Invånare 6-15 år, 
antal 

Alla 7 921     

Invånare 6-15 år, 
antal 

Kvinnor 3 906     

Invånare 6-15 år, 
antal 

Män 4 015     

Invånare 06-15 år, 
andel (%) 

Alla 11,4%     

Invånare 06-15 år, 
andel (%) 

Kvinnor 11,2%     

Invånare 06-15 år, 
andel (%) 

Män 11,6%     

Invånare 16-19 år, 
andel (%) 

Alla 4,3%     

Invånare 16-19 år, 
andel (%) 

Kvinnor 4,2%     

Invånare 16-19 år, 
andel (%) 

Män 4,4%     
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(U09401) Nöjd 
Medborgar-Index 
- Kultur 

Alla 67%     

(U09401) Nöjd 
Medborgar-Index 
- Kultur 

Kvinnor 72%     

(U09401) Nöjd 
Medborgar-Index 
- Kultur 

Män 61%     

Nöjd Region-
Index - 
Fritidsaktiviteter 

Alla 66%     

Nöjd Region-
Index - 
Fritidsaktiviteter 

Kvinnor 69,0%     

Nöjd Region-
Index - 
Fritidsaktiviteter 

Män 62%     

(N09018) 
Nettokostnad 
fritidsverksamhet 

Alla 1 845     

(N09022) 
Nettokostnad 
kulturverksamhe
t 

Alla 1 219     

 

Fokusområde – Ett grönare Kalmar 

Kalmar ska fortsätta vara en av Sveriges mest hållbara kommuner och ett föredöme inom 
miljöområdet. 

 

Långsiktigt mål - Vattenstatus 

Kalmarsund, våra vattendrag och vårt grundvatten ska ha uppnått god vattenstatus år 2027. 

Nämndsmål - Minska vattenanvändning 

Kultur-och fritidsnämndens verksamheter ska minska användandet av färskvatten vid 
bevattning. 

Långsiktigt mål - Fossilbränslefri kommun 

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030 och ha 
nettonollutsläpp av växthusgaser 2045. 

Nämndsmål - Fossilbränslefri förvaltning 

Kultur- och fritidsförvaltningen ska arbeta mot att vara en fossilbränslefri förvaltning 

Långsiktigt mål - Avfallet 

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

Nämndsmål - Källsortering 

I kultur- och fritidsnämndens lokaler och anläggningar ska det finnas källsortering. 



2021-02-18  22 

Uppdrag - Identifiera och börja använda alternativa bevattningsmetoder 

Identifiera och successivt börja använda alternativa bevattningsmetoder för 
idrottsanläggningar utomhus, planteringar och andra områden som bevattnas för att på så 
sätt minimera dricksvattenanvändningen i kommunkoncernen. 

 

Fokusområde – Ett växande attraktivt Kalmar 

Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i 
kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. 

 

Långsiktigt mål - Attraktiv kommun 

Kalmar ska vara topp tre i Sverige att besöka, att växa upp, bo och åldras i, i jämförelse med 
"liknande kommuner övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH. 

Nämndsmål - Bidra till ökad folkhälsa 

Utifrån välfärdsbokslutet ska en handlingsplan tas fram för att bidra till ökad folkhälsa. 

Nämndsmål - Säkerställa att verksamhet och aktiviteter stöttar folkhälsa 

Förvaltningen ska säkerställa att vår verksamhet och våra genomförda aktiviteter stöttar 
folkhälsa. 

Nämndsmål - Fysiska och digitala mötesplatser 

Utveckla och bidra till fler fysiska och digitala mötesplatser som är tillgängliga för alla. 

Nämndsmål - Områdesbaserade aktiviteter 

Ta fram en handlingsplan för områdesbaserade aktiviteter. 

Nämndsmål - Stödja föreningslivet 

Fortsätta stödja föreningslivet. 

Nämndsmål - Friluftsprogram 

Ta fram en handlingsplan för friluftsprogrammet. 

Nämndsmål - Mångfald inom kulturskolan 

Nämnden ska se över hur vi kan stärka en mångfald inom kulturskolans verksamhet. 

Nämndsmål - Stöd till folkbildning och föreningsliv 

Satsa på folkbildning och ge föreningslivet som verkar i vår omvärld bästa möjliga stöd och 
förutsättningar att bidra till kunskap och delaktighet. 

Nämndsmål - Bidra till mångfald och stödja ett mångfacetterat föreningsliv 

Nämnden ska säkerställa att våra verksamheter bidrar till mångfald och att vi stödjer ett 
mångfacetterat föreningsliv. 

Nämndsmål - Ungdomsinflytande och demokrati 

Utveckla arbetet kring ungdomsinflytande och demokrati. 

 

AKTIVITET 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Implementering 
av 

Sophia Sundlin 2021-01-01 2021-12-31  
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barnkonventione
n  

 

Nämndsmål - Utrymme för lugn och reflektion 

Verksamheten ska värna om människans rätt till långsamhet och erbjuda mötesplatser med 
utrymme för lugn och reflektion. 

Nämndsmål - Öka deltagandet 

Öka deltagandet i kultur- och fritidsverksamheter 

Nämndsmål - Ökad tillgänglighet 

Verka för en ökad tillgänglighet med universell utformning som ledstjärna. 

Uppdrag - Hyra Salvehus och utveckla föreningsliv vid Kalmar dämme 

Utred möjligheterna till, och formerna för, att kultur- och fritidsförvaltningen hyr Salvehuset 
i syfte att utveckla föreningslivet vid Kalmar dämme med omnejd för mtb-cykel och andra 
friluftslivsdelar. 

Uppdrag - Ökad attraktivitet i Oxhagen 

Utred förutsättningarna för insatser som bidrar till ökad attraktivitet i Oxhagen. I uppdraget 
ingår att utreda möjligheten till en multiarena i Oxhagen. 

Uppdrag - Vision Kalmar Sportcenter 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en framtidsvision för Kalmar sportcenter då det blir 
ändrade förutsättningar när Äventyrsbadet flyttar till nya lokaler samt en ny ishall är klar. 

Uppdrag - Vision nya kulturkvarteret 

Kulturkvarteret ska vara en självklar mötesplats mitt i Kalmar, för alla människor, i alla 
åldrar, året runt. 

 

Fokusområde – Hög kvalité i välfärden 

I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Invånare i 
Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när 
enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. 

 

Långsiktigt mål - Jämställdhetssäkrad verksamhet 

Kommunkoncernens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2024, vilket innebär att alla 
verksamheter säkerställer att alla kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och 
tillhörighet ges: 

• Likvärdig service och bemötande 

• Likvärdig myndighetsutövning 

• Likvärdig resursfördelning 

• Jämställd fördelning av makt och inflytande 

Nämndsmål - Jämställda, genussmarta mötesplatser 

Särskilt fortsätta att utveckla jämställda och genussmarta mötesplatser. 

Nämndsmål - Jämställt bidragssystem 

Löpande utvärdera och säkerställa att bidragssystemet främjar jämställdhet. 
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Nämndsmål - Jämställdhetssäkrad verksamhet 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad 2024, vilket innebär 

- Likvärdig service och bemötande 

- Likvärdig myndighetsutövning 

- Likvärdig resursfördelning 

- Jämställd fördelning av makt och inflytande 

Nämndsmål - HBTQ-I-certifiering 

Tillse att våra verksamheter är hbtq-certifierade. 

Uppdrag - Funkisglädje och Funkisfestivalen 

Kalmar ska under 2021 bli medlem i föreningen Funkisglädje och därmed bli en av de 
kommuner som deltar i Funkisfestivalen. 

 

Fokusområde – Kalmar kommunkoncern som arbetsgivare 

Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare. 

 

Mål 2021 - Medarbetarengagemang 

Kalmar kommuns HME-index ska vara topp tre i jämförelse med "liknande kommuner 
övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH. En enkät utvärdera och 
följer kontinuerligt upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och regioner med fokus på 
Hållbart medarbetarengageman (HME). 

Nämndsmål - HME-Index ska öka 

Kultur- och fritidsnämnden ska vara topp 2 när det gäller HME-Index för Kalmar kommun 

Mål 2021 - Långtidssjukskrivningar 

Antal långtidssjukskrivna medarbetare ska minska. 

Nämndsmål - Frisknärvaro 

Frisknärvaron på kultur-och fritidsförvaltningen ska öka för män och kvinnor. 

Nämndsmål - Långtidssjukskrivningar ska minska 

Långtidssjukrivningarna ska minska för män och kvinnor på kultur-och fritidsförvaltningen. 

AKTIVITET 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Under 2021 ska 
en kartläggning 
av 
långtidssjukskriv
ningarna för 
kvinnor och män 
göras på 
förvaltningen. 

Anna Kanberg 2021-01-01 2021-12-31  

Mål 2021 - Utrikesfödda medarbetare 

Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunkoncernen ska öka för att nå ett balanstal 
mellan 0,8 och 1,0. 
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Nämndsmål - Se över rekryteringsprocessen 

Under 2021 ska rekryteringsprocessen på kultur-och fritidsförvaltningen ses över. 

Nämndsmål - Erbjuda språkpraktikplatser 

Kultur- och fritidsförvaltningen ska erbjuda språkpraktikplatser i den utsträckning det är 
möjligt. 

Mål 2021 - Digitalisering 

Kommunen ska aktivt använda digitalisering för en hållbar utveckling inom 
kommunkoncernens verksamheter. 

Nämndsmål - Digitaliseringsstrategin 

Utveckla förvaltningens digitaliseringsstrategi 

AKTIVITET 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Utveckla och 
strukturera den 
digitala 
arbetsmiljön 

Anna Kanberg 2021-01-01 2021-12-31  

Implementera 
förvaltningens 
digitaliseringsstr
ategi 

Christoffer Norén 
Carlsson 

2021-01-01 2021-12-31  

 


	Innehåll
	Politikens förord
	Inledning
	Nämndens ansvarsområde
	Organisation

	Ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar
	Utmaningar och risker
	Likvärdig resursfördelning (jämställd budget)
	Personal

	Verksamhetsplan
	Intern kontroll
	Främja ett rikt kultur- och fritidsliv
	Bokbussen kan ej erbjudas till våra medborgare
	Kontrollmoment

	Hög frånvaro i vaktmästarorganisationen
	Kontrollmoment

	Undervisning kan inte erbjudas på kulturskolan
	Kontrollmoment

	Bortfall av målgrupper pga pandemin
	Kontrollmoment

	Kommuninvånare nås ej av kulturutbud
	Det nya bidragssystemet är svårhanterat för föreningarna
	Kontrollmoment

	Brist på utbildade fritidsledare
	Kontrollmoment


	Hantera ekonomi
	Risk för brister i hantering av attest och firmatecknare
	Kontrollmoment

	Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor
	Kontrollmoment

	Risk för brister i redovisningen
	Kontrollmoment

	Risk för brister i hantering av kundfakturering
	Kontrollmoment


	Rekrytera, utveckla och avveckla personal
	Anmälningar i KIA följs ej upp
	Kontrollmoment

	Ökad psykisk ohälsa hos medarbetarna
	Kontrollmoment



	Internbudget
	Driftbudget
	Investeringsbudget

	Bilaga: Verksamhetsplan 2021
	Fokusområde – Ordning och reda i ekonomin
	Långsiktigt mål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
	Nämndsmål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet


	Fokusområde – Ett grönare Kalmar
	Långsiktigt mål - Vattenstatus
	Nämndsmål - Minska vattenanvändning

	Långsiktigt mål - Fossilbränslefri kommun
	Nämndsmål - Fossilbränslefri förvaltning

	Långsiktigt mål - Avfallet
	Nämndsmål - Källsortering

	Uppdrag - Identifiera och börja använda alternativa bevattningsmetoder

	Fokusområde – Ett växande attraktivt Kalmar
	Långsiktigt mål - Attraktiv kommun
	Nämndsmål - Bidra till ökad folkhälsa
	Nämndsmål - Säkerställa att verksamhet och aktiviteter stöttar folkhälsa
	Nämndsmål - Fysiska och digitala mötesplatser
	Nämndsmål - Områdesbaserade aktiviteter
	Nämndsmål - Stödja föreningslivet
	Nämndsmål - Friluftsprogram
	Nämndsmål - Mångfald inom kulturskolan
	Nämndsmål - Stöd till folkbildning och föreningsliv
	Nämndsmål - Bidra till mångfald och stödja ett mångfacetterat föreningsliv
	Nämndsmål - Ungdomsinflytande och demokrati
	Nämndsmål - Utrymme för lugn och reflektion
	Nämndsmål - Öka deltagandet
	Nämndsmål - Ökad tillgänglighet

	Uppdrag - Hyra Salvehus och utveckla föreningsliv vid Kalmar dämme
	Uppdrag - Ökad attraktivitet i Oxhagen
	Uppdrag - Vision Kalmar Sportcenter
	Uppdrag - Vision nya kulturkvarteret

	Fokusområde – Hög kvalité i välfärden
	Långsiktigt mål - Jämställdhetssäkrad verksamhet
	Nämndsmål - Jämställda, genussmarta mötesplatser
	Nämndsmål - Jämställt bidragssystem
	Nämndsmål - Jämställdhetssäkrad verksamhet
	Nämndsmål - HBTQ-I-certifiering

	Uppdrag - Funkisglädje och Funkisfestivalen

	Fokusområde – Kalmar kommunkoncern som arbetsgivare
	Mål 2021 - Medarbetarengagemang
	Nämndsmål - HME-Index ska öka

	Mål 2021 - Långtidssjukskrivningar
	Nämndsmål - Frisknärvaro
	Nämndsmål - Långtidssjukskrivningar ska minska

	Mål 2021 - Utrikesfödda medarbetare
	Nämndsmål - Se över rekryteringsprocessen
	Nämndsmål - Erbjuda språkpraktikplatser

	Mål 2021 - Digitalisering
	Nämndsmål - Digitaliseringsstrategin




