Presentation av verksamhetsplan
och budget för 2021

En offensiv budget i oroliga tider
Ett gott utgångsläge
• Hög befolkningstillväxt,
70 000 invånare

• Flera år med stora överskott
• Ordning och reda i ekonomin
• Hög bostadsproduktion
cirka 1 000 bostäder i år
• Tillväxt och investeringar i
näringslivet

En offensiv budget i oroliga tider
Ett gott utgångsläge
• Lägre arbetslöshet än riket
• Behov av försörjningsstöd
minskar
• Hög kvalitet i verksamheten
• Högt betyg i Agenda 2030
• Årets landsbygdskommun
• Attraktivt besöksmål

En offensiv budget i oroliga tider
• Inga besparingar inom välfärden
• Full kompensation för fler barn och äldre inom
förskola, skola och omsorg
(42 miljoner kronor)
• Överskottsmål nås 2021 (45 miljoner)
• Ordning och reda i ekonomin möjliggör
investeringar på 660 miljoner
Satsningar utöver ovanstående (24 miljoner)

Budgetförutsättningar
• Osäkerhet kring pandemins
utveckling
• Lågkonjunktur till 2023,
förstärkt av pandemin
• Svag utveckling av
skatteintäkter, ökade
statsbidrag

• Utmaningar demografi kvarstår
• Investeringsbehov
fortsatt stora

Ekonomiska utgångspunkter
•

Koncernens genomsnittliga resultat
per år 2015-2019
cirka 212 miljoner kronor

•

Kommunens genomsnittliga resultat
per år 2015-2019 cirka 115 miljoner
kronor. Det motsvarar cirka
3,1 procent av summan av
skatteintäkter, utjämning och
generella statsbidrag

•

Koncernens genomsnittliga
investeringar per år 2015-2019
cirka 923 miljoner kronor

•

Kommunens genomsnittliga
investeringar per år 2015-2019
cirka 467 miljoner kronor

God ekonomisk hushållning
• Långsiktig analys av
kommunkoncernens
balansräkning
• Stora investeringar med rimlig
skuldsättning
• Inleda en försäljningsprocess
av KIFAB

• Minskad betydelse av ett
kommunägt fastighetsbolag,
fungerande marknad finns

Investeringar 2021
•

Totalt i koncernen 1,45 miljarder kronor, varav:
•

Bolagen, 790 miljoner kronor (mnkr)
–
–
–
–

•

Kommunen, räntabla 250 mnkr
–
–

•

VA-verksamhet 400 mnkr
Kalmarhem 240 mnkr
KIFAB inklusive Telemarken 130 mnkr
Kalmar Hamn 20 mnkr

Exploateringar
Löpande ersättningsinvesteringar

Kommunen, skattefinansierade 410 mnkr
–

Verksamhetslokaler och infrastruktur

Investeringar 2021-2023
Exempel

•

Kalmarsundsskolan

•

Förskolan Topasen

•

Infrastruktur (vägar, belysning,
fiber, kajer…)

•

Fredriksskans

•

Ishall

•

Simhall (särskilt beslut i
kommunfullmäktige)

•

Kulturkvarteret

Resultaträkning
Utfall
2019
-3 914,9
-127,1
-4 042,0

Budget
2020
-4 037,6
-121,0
-4 158,6

Prognos
2020
-4 040,9
-187,6
-4 228,5

Budget
2021
-4 086,8
-230,2
-4 317,0

3 252,1
790,4

3 316,5
830,4

3 279,9
960,3

3 357,3
970,6

3 475,3
964,6

3 611,5
943,1

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

0,5
117,1
-10,2

-11,6
37,4
-13,4

11,7
35,9
-7,4

10,8
47,2
-13,3

-23,0
49,9
-18,4

-8,0
50,8
-24,6

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

107,4
0,0
107,4

12,3
0,0
12,3

40,2
0,0
40,2

44,7
0,0
44,7

8,4
0,0
8,4

18,2
0,0
18,2

97,3%

99,7%

99,1%

99,0%

99,8%

99,6%

Belopp i mnkr
Nämndernas nettokostnader
Finansförvaltning
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

Nettokostnadsandel, enskilt år

Planering
2022
2023
-4 110,8
-4 131,3
-352,2
-431,3
-4 463,0
-4 562,6

Årets budget har ett fokus på budgetåret 2021, det närmaste året i den treåriga planeringsperioden.

Finansiella mål uppnås
Nettokostnadsandel
-

högst 99 procent över en rullande femårsperiod

2021:
2022:
2023:

97,9 procent
98,5
99,0

Självfinansiering av investeringar
-

minst 50 procent över en rullande femårsperiod

2021:
2022:
2023:

63,4 procent
55,4
55,6

Nytt finansiellt mål på koncernnivå
”Kommunkoncernens eget kapital, uttryckt i kronor
per invånare och i fasta priser, ska över tid öka.”
•
•

Generationsperspektivet i god ekonomisk hushållning
Förmögenheten per invånare får inte urholkas av ökad befolkning och inflation

Fortsatt arbete enligt
omarbetad budgetmodell
• Total ökning av intäkter från skatt, utjämning och generella
statsbidrag
• Resultatmål för god ekonomisk hushållning
• Utrymme för finansiella poster: pensioner, räntekostnader etc.
• Kompensation för löneökningar
• Kompensation av investeringar/hyror (tak 410 miljoner kronor)
• Inom kvarvarande ”reformutrymme” hanteras demografiska behov,
äskanden och riktade satsningar
• Fokus på budgetåret 2021

Ökat reformutrymme
• Nedskrivning av äldre infrastrukturanläggningar 2020 med cirka
160 miljoner kronor ger lägre framtida avskrivningskostnader som
under 2021 uppgår till 21,5 miljoner kronor
• Förändrat regelverk medför resultatföring av avtalade
gatukostnadsersättningar, 5 miljoner kronor (2020: 10 miljoner)

• Höjd utdelning från koncernmoderbolaget 11,2 miljoner kronor,
varav 10 miljoner tidsbegränsat 2021-2023 för att möta
konjunktursvacka

Så använder vi reformutrymmet
• Full kompensation för demografi i resursfördelningssystemen
(barn, elever, äldre, LSS): cirka 42 miljoner kronor
• Trygghetspaket: cirka 6 miljoner kronor
Bland annat bildas ny enhet (Trygghet och säkerhet), fler
ordningsvakter, förstärkt spontanidrott, ökad vuxennärvaro, nytt
operativt trygghetsråd, kameraövervakning intensifieras

• Individ- och familjeomsorgen förstärks: 2 miljoner kronor
• Personalsatsningar inom omsorgsverksamheten: 5 miljoner
kronor
• Friskvårdsbidraget höjs till 1 000 kronor: 1 miljon kronor

Så använder vi reformutrymmet
• Bygdepeng 2021-2022: 2 miljoner kronor årligen
• ”Blå och grön miljon” tillförs permanent
• Höjt anslag för enskilda vägar permanentas: 1 miljon kronor
• Södermöre kommundelsnämnd förstärks för struktur med små
enheter och långa avstånd: 2,5 miljoner kronor

Övriga fokusområden i
verksamhetsplanen

Ett grönare Kalmar
• En miljon kronor till
det gröna och det blå
• Cykelprojektet
“På egna ben”
blir permanent
• Kommunkoncernen
bidrar tydligt i
hållbarhetsarbetet

Ett växande attraktivt Kalmar
• Mark för expansion
• Samverkan med gröna
näringar och universitetet
• Minst 150 företagsbesök

• Satsning på
Fredriksskans
• Ny ishall och simhall

Ett växande attraktivt Kalmar
• Kalmar city stärks som
besöksplats
• Isbana Stortorget
• Avgiftsfri parkering utökas

Vinterparkering Stortorget
tidigareläggs och förlängs
• Stadsmiljöprogram och
uteserveringsprogram

Ett växande attraktivt Kalmar
• Snart 100 procent fiber i
kommunen
• Bygdepeng på nytt
• Ny översiktsplan med
fokus livskvalitet

• 500 bostäder per år,
varav 50 villatomter
• Investeringar
trafikinfrastruktur

Ett växande attraktivt Kalmar
•

Åtta miljoner kronor skapar
tryggare kommun

•

Resurser till individ- och
familjeomsorg

•

Ny enhet för trygghet och
säkerhet

•

Aktiviteter för ungdomar

•

Operativt trygghetsråd

•

Vuxenvandringar

•

Föräldrastöd och lovaktiviteter

Ett växande attraktivt Kalmar
• Ökad samverkan med
myndigheter mot brott
• Arbete med kvinnofrid
• Tillgänglig kommun med
full delaktighet

• Lägre arbetslöshet
genom utbildning
• Kommunen
jämställdhetssäkras

Hög kvalitet i välfärden
•

Inom äldreomsorgen tillförs
resurser för fler äldre och ökat
behov av vård och omsorg för
personer under 65 år

•

Behov av vård- och
omsorgsboende säkrat till 2030

•

Fortsatt utbyggnad av
funktionshinderomsorgen (LSS)

•

Delade turer avskaffas

•

Arbete mot ensamhet bland
äldre

•

Förstärkt budget Södermöre

Kalmar kommunkoncern
som arbetsgivare
• Nytt personalprogram
• Höjt friskvårdsbidrag
• Förmånscykel erbjuds
medarbetare

Nämndernas
driftbudgetramar

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret
Förändringar i driftbudgetram (tkr)
Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löneandel)
Effekt av komponentavskrivning, återläggning av ram
Tjänsteköp från Kalmar Science Park AB (KKAB utdelning)
Tjänsteköp från Destination Kalmar AB (KKAB utdelning)
Inköpsverksamheten
Föräldraskapsstöd
Utökat friskvårdsbidrag, från 800 kronor till 1 000 kronor per medarbetare
"Blå och grön miljon"
Kommunikatör, stöd till nämnders och bolags kommunikationsverksamhet
Ställföreträdarenhet, från kommunstyrelsen till servicenämnden
IT-kostnader förtroendevalda (digitala möten)
IT-verksamheten
Arkivcentrum flyttkostnader och drift, framflyttad tidsplan

•
•
•
•

Förändring mot föregående år
2021
2022
2023
1 490
1 535
1 581
114
400
800
700
-700
100
1 000
1 000
700
-600
500
700
1 000
-300

Föräldraskapsstöd: 0,1 miljon kronor
Höjt friskvårdsbidrag från 800 kr till 1000 kronor: 1 miljon kronor
”Blå och grön miljon”: 1 miljon kronor
Ökade resurser till kommunikation och IT:1,4 miljon kronor

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret
Förändringar i driftbudgetram (tkr)
Vuxenvandringar, ramjustering från socialnämnden mot tidigare interndebitering
Bygdepeng
Ny enhet för Trygghet och säkerhet
Fler ordningsvakter
Ökad närvaro av vuxna på kvällar och helger, genom föreningslivet
Insats för förstärkt spontanidrott
Kommunikationskampanj, ökad trygghet
Trygghetsarbete
Kalmar 2020, "Kalmarmöten" framflyttad tidsplan
Samordningsfördelar inom kommun och koncern, ramjustering fördelas efterhand
Upprätthålla övergripande ledning av kommunal räddningstjänst (BP 2020)
Ramfinansiering av en tjänst från KLK till SBK
Kommunikatör 20% från Södermöre kommundelsnämnd
Lägre kapitaltjänstkostnader p.g.a. nedskrivningar äldre infrastrukturanläggningar
Summa

Förändring mot föregående år
2021
2022
2023
130
2 000
-2 000
1 000
2 500
500
1 000
200
-200
250
-600
-6 500
276
-378
122
-13 228
-5 224

1 635

-1 319

• Bygdepeng 2021-2022: 2 miljoner kronor
• Trygghetsarbete: ny enhet för trygghet och säkerhet, fler ordningsvakter,
ökad vuxennärvaro, förstärkt spontanidrott med mera 5,5 miljoner
• Effekt av nedskrivningar av äldre anläggningstillgångar infrastruktur 2020

Exploateringsverksamhet,
gymnasieverksamhet
Kommunstyrelsen, exploateringsverksamhet
Förändringar i driftbudgetram (tkr)
Återföring av skuldförda avtalade gatukostnadsersättningar
Lägre kapitaltjänstkostnader p.g.a. nedskrivningar äldre infrastrukturanläggningar
Summa

Förändring mot föregående år
2021
2022
2023
6 939
5 000
-8 278
3 477
699
-1 339

8 477

699

• Anpassning till förändrat regelverk, 5 miljoner intäkter 2021. Inga intäkter
budgeteras för 2022 och framåt, ny bedömning i kommande budget
• Effekt av nedskrivningar av äldre anläggningstillgångar infrastruktur 2020
Kommunstyrelsen, gymnasieverksamhet
Förändringar i driftbudgetram (tkr)
Demografisk förändring, antal 16-19 åringar
Summa

Förändring mot föregående år
2021
2022
2023
2 927
3 028
8 580
2 927

3 028

• Full kompensation enligt resursfördelningssystemet (fler 16-19 åringar):
2,9 miljoner kronor

8 580

Samhällsbyggnadsnämnden,
kommunens revisorer
Samhällsbyggnadsnämnden
Förändringar i driftbudgetram (tkr)
Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löneandel)
Effekt av komponentavskrivning, återläggning av ram
Byggnadsvårdsinventering (2021-2023)
Ramfinansiering av en tjänst från KLK till SBK
Summa

Förändring mot föregående år
2021
2022
2023
35
36
37
149
250
378
812

36

37

• Byggnadsvårdsinventering 0,25 miljoner kronor årligen 2021-2023
Kommunens revisorer
Förändringar i driftbudgetram (tkr)
Summa

• Förslag oförändrad ram

Förändring mot föregående år
2021
2022
2023
0

0

0

Servicenämnden
Servicenämnden
Förändringar i driftbudgetram (tkr)
Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löneandel)
Kost skola, demografisk förändring antal barn och elever
Effekt av komponentavskrivning, återläggning av ram
Ställföreträdarenhet, från kommunstyrelsen till servicenämnden
Life Sure, projekt rena Malmfjärden, anslag 2018-2021. Anslaget tas bort 2022.
Extra stöd till enskilda vägar 2020, nivån permanentas 1 mnkr högre än 2019
Summa

Förändring mot föregående år
2021
2022
2023
475
487
499
-508
4 696
4 400
4 400
600
-600
0
5 263

4 287

4 899

• Anslag för stöd till enskilda vägar permanentas 1 miljon kronor högre.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Förändringar i driftbudgetram (tkr)
Kompensation för kostnadsökning övriga kostnader
Effekt av komponentavskrivning, återläggning av ram
Simskola för förskoleklasser och årskurs 2
Drift Rinkabyholms sporthall
Drift Gröndalshallen
Belysning Lindsdals IP gräsplan
Kompensation för avtrappning hyresrabatt från KIFAB avseende KIFAB Arena
Fritidskanalen, ramjustering istället för interndebitering (från UN och SN)
Extra stöd till föreningslivet 2020 med anledning av Coronapandemin
Summa

Förändring mot föregående år
2021
2022
2023
1 668
2 371
2 651
289
600
64
44
40
588
196
400
-10 000
-6 307

2 371

2 847

• Resurser tillförs till simskola för förskoleklass och årskurs 2
• Vidmakthållen kompensation för kostnadsökning i övriga kostnader
(utöver löneökningar och kapitaltjänstkostnader).
• Driftmedel för nya anläggningar
• Om statsbidrag för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter uteblir får KSAU rätt
att tilläggsbudgetera upp till 0,5 miljoner kronor för att säkerställa
verksamheten

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Förändringar i driftbudgetram (tkr)
Demografisk förändring grundskola och barnomsorg
Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löneandel)
Effekt av komponentavskrivning, återläggning av ram
Fritidskanalen, ramjustering istället för interndebitering. Från UN till KFN
Utveckling nationella prov (BP 2020)
Summa

Förändring mot föregående år
2021
2022
2023
14 379
1 730
1 773
1 818
68
-200
-364
15 977

1 409

1 818

• Full kompensation enligt resursfördelningssystemen för demografi fler
barn och elever

Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden
Förändringar i driftbudgetram (tkr)
Resursfördelning äldreomsorg baserad på demografisk förändring
Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löneandel)
Effekt av komponentavskrivning, återläggning av ram
Ökning av kvalificerad sjukvård i kommunal regi, bemanning
Snabbare utskrivning från sjukhus, merkostnad bemanning
Ökning av omsorgstagare under 65 år
Personalsatsning
Hyra Norrlidshemmet under ombyggnadstiden
Summa

Förändring mot föregående år
2021
2022
2023
5 287
507
520
533
155
650
650
1 800
4 400
-3 158
10 291

520

• Full kompensation enligt resursfördelningssystemen för demografi,
fler äldre
• Personalsatsning 4,4 miljoner kronor
• Resurser för ökning av kvalificerad kommunal sjukvård, hantera
snabbare utskrivningar från sjukhus samt ökning av omsorgstagare
under 65 år: 3,1 miljoner kronor

533

Socialnämnden
Socialnämnden
Förändringar i driftbudgetram (tkr)
Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löneandel)
Effekt av komponentavskrivning, återläggning av ram
Fritidskanalen, ramjustering istället för interndebitering. Från SN till KFN
Volymökning inom funktionshinderomsorg (LSS)
Volymökning inom individ- och familjeomsorg (IFO)
Vuxenvandringar, ramjustering till kommunstyrelsen mot tidigare interndebitering
Summa

Förändring mot föregående år
2021
2022
2023
2 087
2 139
2 193
33
-200
16 300
2 000
-130
20 090

2 139

• Fortsatt utbyggnad av funktionshinderomsorgen (LSS), 16,3 miljoner
kronor

• Fortsatt förstärkning av individ- och familjeomsorgen, 2 miljoner kronor

2 193

Södermöre kommundelsnämnd
Södermöre kommundelsnämnd
Förändringar i driftbudgetram (tkr)
Resursfördelning grundskola och barnomsorg, demografisk förändring
Resursfördelning äldreomsorg, demografisk förändring
Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löneandel)
Kompensation för strukturella förutsättningar
Personalsatsning
Effekt av komponentavskrivning, återläggning av ram
Utveckling nationella prov (BP 2020)
Kommunikatör 20% till kommunledningskontoret
Summa

Förändring mot föregående år
2021
2022
2023
2 796
640
161
165
169
2 500
640
138
-50
-122
6 753

115

169

• Full kompensation enligt resursfördelningssystemen för demografi barn,
elever och äldre

• Personalsatsning: 0,6 miljoner kronor
• Förstärkt driftbudgetram för att hantera en struktur med små enheter och
långa avstånd: 2,5 miljoner kronor

Interna omfördelningar
Interna ramväxlingar, förändringar 2021 jämfört med 2020 (tkr)
Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Socialnämnden
Södermöre kommundelsnämnd
Kommunens revisorer
Summa

Ekonomioch
personalsystem

IT rörlig
ram,
volymförändringar

Totalt

7 926
-411
-542
-414
-2 738
-1 910
-1 438
-444
-29
0

1 872
-62
25
-194
-1 040
-140
-405
-56
0
0

9 798
-473
-517
-608
-3 778
-2 050
-1 843
-500
-29
0

Vision 2025

Tillsammans gör vi
ett Kalmar för alla
ännu bättre

