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Inledning
Kommunledningskontorets verksamhet

Kommunledningskontoret (KLK) leder och samordnar verksamheten i Kalmar kommun. Strategiska och
kommungemensamma frågor är prioriterade. Kommunledningskontorets personal ska vara tillgänglig,
lyhörd och ge ett gott bemötande till alla. Kontorets huvuduppgifter är bland annat att på bästa sätt ge
stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten.
Inför 2019 har kommunledningskontoret genomgått en omorganisation. Verksamheten är nu organiserad
med kommundirektören (koncernledning) och stab samt projekt- och byggenhet samt förvaltningschef för
kommunledningskontoret. Under kommunledningskontorets förvaltningschef finns en enhet för hållbarhet och strategi samt ytterligare nio verksamhetsområden: arbete och välfärd, ekonomi, HR, upphandling
och kansli, kommunikation, exploatering, brandkåren, överförmyndarverksamhet och IT.

Kommundirektör

Kommundirektören leder koncernledningen och har en stab till sitt förfogande. Det finns också en projekt- och byggenhet kopplad till koncernledningen, vars uppgift är att uppnå hög effektivitet i genomförandeprocessen av kommunens investeringar. Koncernledningen arbetar med strategifrågor för Kalmar
kommuns utveckling och har det samlade ansvaret för kommunen.
I och med omorganiseringen har näringslivsfrågorna flyttats in direkt under kommundirektören i syfte att
ytterligare stärka företagsklimatet i kommunen. Näringslivsfrågor inom Kalmar kommun hanteras av näringslivschefen med hjälp av företagslotsar, inflyttarlots, landsbygdsutvecklare och universitetsstrateg som
är placerade inom andra verksamheter inom kontoret. Samverkan på olika sätt och på olika plan är viktiga
ledord och ett brett kontaktnät finns därför med näringslivet, Kalmar Science Park AB, Regionförbundet i
Kalmar län, Arbetsförmedlingen, olika näringslivsorganisationer, företagarföreningar, andra kommuner,
med flera.
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Utöver näringslivschefen är även ekonomidirektören, HR-chefen samt kommunikationschefen direkt
underställd kommundirektören.
På enheten för hållbarhet och strategi finns kommunens strateger inom ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, universitet och EU/internationella frågor. Därutöver finns folkhälsosamordnaren samt handläggare och utvecklare inom social och ekologisk hållbarhet placerade inom enheten.
Arbete och välfärd

Verksamhetsområde arbete och välfärd består av arbetsmarknadsenheten, flykting- och integrationsenhet,
samt kunskapsnavet.
Flykting och integration administrerar och stödjer de anvisade flyktingarna som kommer till Kalmar
kommun. De bistår t.ex. i frågor gällande försörjning, boende, svenska för invandrare, samhällsinformation, m.m.
Arbetsmarknadsenheten arbetar för att lindra effekterna av arbetslösheten och stärka den enskilde individens ställning på arbetsmarknaden. Aktuella arbetsmarknadsinsatser genomförs utifrån anvisningar ifrån
Arbetsförmedlingen. Placeringar av olika typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder sker i egna verksamheter, den övriga kommunala sektorn, föreningar samt i ideella hjälporganisationer. Målgruppen är arbetssökande kommuninvånare som är inskrivna på Arbetsförmedlingen i åldern 16-64 år. Det stora flertalet av
deltagarna befinner sig i ett utsatt läge på arbetsmarknaden.
Kunskapsnavet ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen. Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner har samverkat kring vuxenutbildning sedan 1997. I den kommunala vuxenutbildningen ingår;
grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, lärvux, svenska för invandrare samt olika
upphandlade utbildningar. Kunskapsnavet samordnar infrastrukturen för vuxenutbildningen och genomför utbildning utifrån arbetsmarknadens krav på kompetens och utifrån enskilda individers önskemål och
behov.
Ekonomi

Verksamhetsområde ekonomi består av två delar: ekonomi och ekonomi- och lönecenter. Ekonomi ansvarar för kommunens planerings- och uppföljningsprocess, upprättar kommunens års- och flerårsbudget,
delårsbokslut, bokslut och årsredovisning för kommunen och kommunkoncernen. Här ligger även ansvaret för kommunens finansverksamhet med planering och hantering av likvida medel, låne- och borgensadministration, finansstatistik till centrala myndigheter, skattedeklarationer, anläggningsredovisning samt
samordning av kommunens stiftelseförvaltning för 50 donationer liksom det övergripande ansvaret inom
kvalitets- och miljöfrågor.
Enheten ekonomi- och lönecenters uppdrag är att säkerställa effektiva processer för Kalmar kommuns
ekonomi- och löneadministration. Ekonomiadministration har det övergripande ansvaret för kommunens
kund- och leverantörsreskontra, den centrala kassahanteringen, löpande redovisning, fakturahantering
(både kund och leverantör) och kravverksamhet. Löneadministration ansvarar för hantering av kommunkoncernens löner, support och utbildning i självservice, support vid tillämpning av lönerelaterade avtal,
lagar och regler samt pensionshandläggning.
Sedan årsskiftet 2018-2019 är systemförvaltarskapet för ekonomi- och lönesystemet organiserat på ITenheten.
HR

I omorganiseringen inför 2019 har personalenheten och arbetsmiljöenheten lagts ihop till en HRverksamhet vars uppgift är att vara ett stöd för kommunens förvaltningar och bolag när det handlar om
personalfrågor, såsom arbetsmiljö, rekrytering, rehabilitering och hälsofrämjande arbete. HR ansvarar för
strategiska personalfrågor och övergripande personalpolitiska riktlinjer.
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Upphandling och kansli

Upphandling och kansli är även den en stödfunktion till kommunens förvaltningar och bolag. De hanterar
upphandlingsfrågor, juridiska frågor, sekreterarskap, kallelser och protokoll till kommunfullmäktige,
kommunstyrelse, arbets- och planutskott. Beslutsunderlag och dokumenthantering är en central uppgift
och såväl registrator som kommunarkivet är placerade här. Enheten ansvarar även för vaktmästeri och
kontorsservice.
Kommunikation

Kommunikationsenheten ansvarar för kommunikationsfrågor, såsom annonsering, foto, sociala medier,
massmediehantering och utbildningar inom kommunikation. På enheten finns också kontaktcenter som
möter och hjälper kommunmedborgare, besökare och företag via telefon, mail och sociala medier.
Exploatering

Exploatering ansvarar för köp och försäljning av mark och byggnader, utbyggnad av verksamhets- och
bostadsområden, tomträttsupplåtelser och avgäldsregleringar. Exploateringsverksamheten är det affärsmässiga resultatet av den mark som Kalmar kommun exploaterat för utbyggnad av arbets- och bostadsområden.
Brandkåren

Inom infrastruktur och skydd ingår också brandkåren vars huvudsakliga uppdrag är räddningstjänst, förebyggande av brand och andra olyckor enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och tillsyn enligt LSO och
Lagen om brandfarliga och explosiva ämnen (LBE). Kommunens säkerhetssamordnare har till uppgift att bedriva intern och extern utbildning inom området skydd och säkerhet samt samordna och utbilda Kalmar
kommun avseende uppgifter enligt Lagen om extraordinära händelser. Från och med 2019 finns Trygghetsoch larmcentralen som en enhet under brandkåren.
Överförmyndarverksamhet

Överförmyndarnämndens kansli administrerar och hanterar utbildning och arvoden till de gode män som
finns inom Kalmar, Borgholm och Mörbylånga kommuner samt har tillsyn över dessa. Från och med 2019
finns en gemensam nämnd för Kalmar, Borgholm och Mörbylånga.
IT

IT-verksamheten är från och med 2019 överflyttad till kommunledningskontoret från serviceförvaltningen. IT-enheten hanterar kommunkoncernens IT-miljö, vilket innefattar bland annat datorer och leverans
av en stabil och säker IT-funktion. Kundsupport är en stor del av den dagliga IT-verksamheten. ITenheten har även hand om telefonin inom Kalmar kommuns verksamheter. Enheten står också för drift
och utveckling av Kalmar kommuns serverpark, nätverk och trådlöst nätverk.
Gymnasieskola

Kalmar kommun har tillsammans med Borgholm, Mörbylånga och Torsås kommuner överlämnat huvudmannaskapet för gymnasieskolan till Kalmarsunds Gymnasieförbund. Kommunerna ersätter gymnasieförbundet utifrån antalet 16- till 19-åringar som finns i respektive kommun.
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Verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har beslutat om 25 mål som sedan har brutits ner till nämndsmål för den egna verksamheten inom följande fokusområden: ”Ordning och reda i ekonomin”, ”Ett grönare Kalmar”, ”Ett
växande attraktivt Kalmar”, ”Hög kvalitet i välfärden” samt ”Personal och arbetsmiljö”. Kommunledningskontoret har sedan med utgångspunkt i respektive nämndsmål definierat tidsplan, aktiviteter, mätning och resurser. Målen, aktiviteterna och uppdragen redovisas i bilaga ”Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019”.
Kommunstyrelsen har antagit 16 nämndsmål knutna kommunfullmäktiges mål. Ett flertal aktiviteter har
knutits till målen för att de ska uppnås. Därtill har kommunstyrelsen erhållit 6 uppdrag som ska genomföras under 2019.
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Ekonomiska förutsättningar
Kommunen och kommunens verksamhet växer kraftigt och detta märks tydligt på kommunledningskontoret. Flera verksamheter signalerar nu att i och med att Kalmar kommun växer, växer också verksamheten och mer personal kommer att behövas i framtiden. Verksamheterna behöver därför se över vilka effektiviseringar som kan göras för att klara av de ökade kraven. Som ett led i att effektivisera och digitalisera
verksamheten kommer en verksamhetsutvecklare med inriktning på digitalisering att anställas från och
med 1 mars 2019.
Kommunledningskontorets internbudget för nettodriftkostnader uppgår sammantaget för verksamheterna
till 632 072 tkr vilket är en ökning med 66 907 tkr jämfört med föregående år. De förändringar som påverkar kontorets budgetram redovisas i nedanstående tabell.
Förändringar 2019 jämfört med 2018
Tkr
Budgetram 2018
Partistöd

565 165
891

Ramfinansiering av IT-verksamheten

42 015

Val till riksdag, landsting och kommun

-1 500

Val till Europaparlamentet
Kompensation för minskade tomträttsavgälder
Vatten- och miljönämnd samt utskott för integration och arbetsmarknad
Arkivcentrum flyttkostnader och drift, framflyttad tidsplan

1 000
351
1 200
-1 000

Effekt av komponentavskrivning

113

Kalmar 2020

600

Servicepunkter landsbygd

500

Köp av tjänst Kalmar Science Park AB
Folkhälsosamordnare, Kalmar mot droger
Gymnasieförbundet justering ram
Kompensation kostnadsökning, köpt verksamhet och löneökningar

Summa förändringar, KF budget dec 2018

200
1 143
18 246
2 346
66 105

Budgetram till samhällsbyggnadskontoret
Budgetram från serviceförvaltningen

277

Budgetram från barn- och ungdomsförvaltningen
Budgetram från kultur- och fritidsförvaltningen
Budgetram från socialförvaltningen

292

Budgetram från omsorgsförvaltningen

233

Budgetram från Södermöre kommundelsförvaltning
Budgetram från finansen

Summa förändringar mellan förvaltningar

Summa förändringar mellan 2018 och 2019
Budgetram 2019

802

66 907
632 072
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Omfördelningen av ramar mellan förvaltningarna består av följande delar:
 Ramjustering avseende tjänster som flyttas till verksamhetsområde HR uppgår till 895 tkr
 Ramjustering av tjänst till omsorgsförvaltningen uppgår till -370 tkr
 Ramjustering avseende IT-budget från serviceförvaltningen uppgår till 210 tkr
 Ramjustering avseende tjänst som flyttats till verksamhetsområde Ekonomi uppgår till 67 tkr
Utöver de justeringar som gjorts i kommunledningskontorets totala ram görs interna omfördelningar.
Utgångspunkten för dessa är att budgetramen ska finnas där verksamheten bedrivs.
Kommunledningskontoret är en personalintensiv verksamhet där tjänstepersoner inom enheterna koncernledning, kansli, ekonomi, personal och kommunikation servar övriga förvaltningar och bolag inom
kommunen. I och med att kommunens verksamhet växer ställs också ökade krav på det stöd och service
som förvaltningarna och bolag kräver. Enheterna har idag den personal som de ekonomiska förutsättningarna ger, men skulle kraven öka krävs också ökade resurser för att hantera detta.
Flykting och integrations verksamhet är i sin helhet finansierad av bidrag från Migrationsverket och de
ekonomiska förutsättningarna är på så vis goda. Verksamheten är dock svår att planera då storleken på
bidragen är beroende av hur många som anvisas eller flyttar till kommunen och därmed svåra att förutse.
Räddningstjänstens verksamhet är hårt pressad i och med att Kalmar växer och om kvalitén ska upprätthållas i förlängningen krävs en ökad resurstilldelning. Ökade kostnader för verksamheten behöver utredas
inför kommande budgetår.
De ekonomiska förutsättningarna för område Arbetsmarknad och Kunskapsnavet är beroende av hur
arbetslösheten i Kalmar kommun utvecklas och i vilken omfattning Arbetsförmedlingen beslutar om olika
anställningsstöd. För vuxenutbildningen har den stora mängden nyanlända flyktingar medfört ett ökat krav
på SFI-utbildning. Ökade kostnader för Axel Weüdelskolan inför 2019 leder till ökad kostnad för Kunskapsnavet, vilket gör att resurser till vägledning och upphandlad utbildning behöver minskas.
IT-enheten går från att vara intäktsfinansierad till att få en rambudget. I och med detta förändras uppdraget något och det blir ännu viktigare att förvaltningarnas behov tydliggörs i budgetarbetet. Enheten ser
också stora investeringsbehov runt nätverk, utrustning och förbindelser, vilket kommer att påverka kostnaderna för förvaltningarna.
Den största interna omfördelningen i kommunledningskontorets internbudget 2019 är att Näringslivsenheten delats upp och flyttats dels till kommundirektör och dels till verksamhetsområde exploatering.
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Utmaningar och prioriteringar
Kontoret har en personalintensiv verksamhet och är beroende av flertalet specialistkunskaper och kompetent personal. I och med att kommunen växer i storlek påverkar det också flera av kommunledningskontorets verksamheter och det ställer höga krav på personalen. Utmaningen är att klara verksamheten utan
att kvalitén påverkas. Framöver behöver de personella resurserna hos den administrativa personalen ses
över om kommunen fortsätter att växa i samma takt. Kontorets utmaning för att behålla kompetensen
inom kommunen är också att personalen ska trivas och utvecklas inom verksamheten och därmed stanna.
Flera av verksamheterna kommer i framtiden att behöva ersättningsrekrytera bristyrken. Bland annat kan
nämnas företagssköterska, psykolog, jurist, informationssäkerhetssamordnare och specialpedagog. För att
lyckas i dessa rekryteringar behövs samarbete mellan enheterna men framförallt med kommunikationsenheten.
Arbete och välfärd

Ett fortsatt arbete mellan enheterna inom arbete och välfärd behövs för att bättre möta individerna och
förbättra etableringsprocessen. Kompetensförsörjning är en stor utmaning för kommunen och att få
kommunens nya invånare i egen försörjning är viktigt.
Ekonomi

Fokus för enheten är ökad samverkan på koncernnivå samt en gemensam styrning och ledning av de
övergripande ekonomifrågorna till följd av ny organisation och den nya rollen ekonomidirektör. Kommunens styrsystem Hypergene har utvecklats mycket de senaste åren och fler applikationer har tillkommit.
Detta medför ett ökat tryck på systemförvaltarna och mer användarstöd och utveckling krävs. Utvecklingen inom kommunens ekonomi- och lönecenter fortskrider, effektiviseringar och kvalitetshöjning av processerna utmanar medarbetarna att tänka i nya banor.
HR

ESF-projektet Adnos – Främja hälsa i arbetslivet fortsätter under 2019. Omställningen från rehabilitering
till mer förebyggande verksamhet ställer krav på personalen och de tjänster som verksamheten erbjuder.
Chefers förutsättningar och en organisation med rimligt stora arbetsgrupper behöver utredas. Digitalisering av tjänster inom arbetsgivarområdet precis som kompetensförsörjning och rekrytering är andra
områden som kräver stort fokus från HR-enheten.
Upphandling och kansli

Under året kommer en ersättningsrekrytering ske för en av kommunjuristerna. Strategiska upphandlingsfrågor är prioriterade och avtalstrohet m.m. kommer att följas upp under året.
Kommunikation

Kommunens olika verksamheter ser i allt större utsträckning behovet av en ökad kommunikation och en
mer teknikkrävande kommunikation. Detta ställer högre krav på kommunikatörerna och deras systemstöd.
Kommunikationsenheten ser en risk i ökade kostnader i och med att de fasta driftskostnaderna för systemen stiger. Samarbetet med de kommunala bolagen kan fortsätta att vidareutvecklas.
Exploatering

Ett växande Kalmar påverkar att fler bostäder och arbetsområden behöver exploateras och båda dessa
verksamheter är personalkrävande. Med begränsade resurser blir ekonomin en utmaning för att klara uppdraget tillsammans med en byggmarknad i högkonjunktur. Personalen är eftertraktad på arbetsmarknaden
och för att fortsätta den höga expansionstakten krävs att kommunen får behålla sin personal och kan tillsätta vakanta tjänster.
Projekten är ofta stora och komplicerade vilket ökar kraven på såväl intern som extern kommunikation
och samordning. De kommande åren är det ett flertal stora exploateringsprojekt som ska genomföras med
försäljning och utbyggnad av kommunal infrastruktur.
9

Brandkåren

Inom brandkårens verksamhetsområde är den största utmaningen att Kalmar växer, vilket innebär en
mycket ansträngd arbetsbelastning för alla verksamheter. Inom förebyggande i form av fler tillsynsobjekt,
fler remisser och tillståndsansökningar, fler komplicerade plan- och byggärenden m.m. I den operativa
verksamheten innebär detta fler larm att hantera. På en 15- årsperiod har larmen att hantera ökat med nära
400 larm per år. Detta innebär en ökad sårbarhet då flera larm mer frekvent inträffar samtidigt. Det innebär också ökade kostnader i form av personalkostnader, bränslekostnader, förbrukningsmaterial och slitage på utrustning och fordon.
För den nystartade trygghets- och larmcentralen (TLC) är det viktigt att få kommunala förvaltningar och
bolag att ansluta sina tjänster till centralen. Det är den politiska inriktningen att kameraövervakning, inbrottslarm, jourtjänster etc. ska anslutas till TLC. När detta är gjort kommer TLC ha en samlad bild av
trygghetsfrågorna i kommunen. Vid sidan om det är intäkterna för anslutning till TLC viktiga för att på
sikt få en förbättrad ekonomi för TLC.
Överförmyndarverksamhet

Utvecklingen går mot att flera ärenden av många anledningar blir allt mer komplexa. Detta ställer krav på
kompetensutveckling av både handläggare och ställföreträdare. Samtidigt blir det allt svårare att rekrytera
ställföreträdare för de mest komplexa ärendena. I väntan på de utredningar som pågår på statlig nivå, som
bl.a. kan innebära delprofessionalisering av uppdraget, har flera kommuner övervägt och infört s.k. ställföreträdarenheter.
I slutet av 2018 infördes det web-baserade stödsystemet Wärna GO i verksamheten. Systemet går att
bygga vidare med e-tjänster för att hantera årsräkningar digitalt.
IT

IT-enheten ser stora utmaningar under kommande år. Bl.a. behöver nätverket en rejäl upprustning, samtidigt som förbindelserna behöver ses över då kopparledningarna kommer att försvinna. Detta påverkar
även telefonin vilket medför att den gamla växellösningen Centrex behöver lämnas.
Ökat hot från omvärld och nya lagstiftningar gör att logghantering och den centrala infrastrukturen behöver ses över. Även identitetshanteringen behöver belysas under året, där automatiseringar av olika slag är
att föredra för att minska det manuella arbetet. En ny plan för officepaketet kommer också att bli nödvändig att ta fram under året eftersom Microsoft valt att lägga ned den version som kommunen använder
för närvarande. Ytterligare digitala verktyg kan tillkomma som kan effektivisera många processer och arbetssätt inom kommunen.
Vidare så kommer hela IT-verksamheten att belysas under 2019 för att hitta förbättringar för att ytterligare
sätta kunden i fokus, ett uppdrag som kallas 2.0.
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Kvalitet i verksamheten
För att mäta kvalitén på kommunledningskontorets verksamhet har några jämförande nyckeltal inom ett
par verksamheter och kostnadseffektivitetsmått valts ut. Nyckeltalen används också för att mäta om verksamheten är kostnadseffektiv och ändamålsenlig.
Verksamhetsmått

Kommunledningskontorets verksamhet är differentierad varmed den är svår att följa och jämföra med
andra. För att följa utvecklingen av verksamheten har följande mått valts som ändå visar delar av verksamheten.
Förvaltningscheferna i Kalmar kommun får årligen svara på en enkät om de är nöjda med kommunledningskontorets verksamhet. På en skala mellan 1 (inte alls nöjd) till 4 (mycket nöjd) har förvaltningscheferna svarat 3,13 som genomsnitt i 2018 års enkät. I 2017 års undersökning var betyget 3,28.
Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Insikt utgörs av en enkätundersökning
och de områden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättsäkerhet och effektivitet.
Nyckeltal
2017
76

2016
77

2014
70

Företagsklimat (Insikt) Totalt NKI KKVH

74

74

65

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

70

71

69

Kalmar

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

Kommunledningskontoret
Kalmar kommun

Jag trivs och känner mig trygg i min
arbetsgrupp

Kommunledningskontoret
Kalmar kommun

Jag upplever att min arbetsmiljö totalt
sett är god

2018
4,4

2016
4,3

2014
4,4

4,4

4,4

4,3

4,0
3,9

3,9
3,8

4,1
3,7
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Kostnadseffektivitetsmått

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

Nämnds- och styrelsepolitiska
nettokostnader (kr/inv)
Näringslivsbefrämjande
åtgärder, nettokostnad (kr/inv)
Särskilt riktade insatser,
nettokostnad (kr/inv)
Administrationsindex
(administativ personal/total
personal)

2017

2016

2015

Kalmar

236

235

249

KKVH

325

305

331

Liknande kommuner

276

297

321

Kalmar

503

436

416

KKVH

161

162

161

Liknande kommuner

505

509

458

Kalmar

583

493

415

KKVH

554

530

391

Liknande kommuner

640

638

481

Kalmar

12,06

11,43

10,81

KKVH

11,74

11,55

11,41

Liknande kommuner

13,07

13,02

12,93

De nämnds- och styrelsepolitiska nettokostnaderna för Kalmar kommun ligger på en jämn nivå över tiden. I jämförelse med KKVH och liknande kommuner är kostnaden lägre.
Kalmar kommun har medvetet valt att satsa på näringslivsbefrämjande åtgärder och nettokostnaden har i
och med det ökat mellan 2015 och 2017. I jämförelse med liknande kommuner ligger nettokostnaden
knappt under genomsnittet medan KKVH-nätverkets kommuner är en lägre nettokostnad. Att kostnaden
är lägre för dessa jämförelsekommuner beror på att flera av dem har denna verksamhet i bolagsform.
Särskilt riktade insatser är de insatser som Kalmar kommun gör inom flykting och integration samt arbetsmarknadsområdet. Kalmar kommun har fortsatt ökat sina nettokostnader under 2017, vilket beror på
att stora insatser fortfarande görs inom detta område. Nettokostnaden är ändå lägre jämfört med liknande
kommuner medan den är högre jämfört med KKVH.
Då kommunledningskontorets verksamhet till största delen består av administration och stöd till övriga
förvaltningar och bolag är ett mått att mäta effektiviteten på andelen administrativ personal i förhållande
till total personal. Även här avser nyckeltalet hela kommunens verksamhet. Kalmar kommun har en lägre
andel administrativ personal i förhållande till liknande kommuner, men jämfört med KKVH är den högre
för 2017.
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Personal
Kommunledningskontoret har 289 tillsvidareanställda tom den 31 december 2018. Inför 2019 har verksamhetsområde IT flyttats över till kommunledningskontoret, samt nya projekt- och byggenheten. Dessa
förändringar påverkar antal tjänster inom kommunledningskontoret.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var för 2018 98,4 % och kontoret har inte någon medarbetare
som ofrivilligt arbetar deltid. Medelåldern på kommunledningskontoret var 2018 47,5 år. Personalomsättningen för 2018 var 4,0 % och högre i jämförelse med 2017.
Personalstruktur 31 dec

2018

Tillsvidareanställda

Kvinnor

2017
Totalt

Män

Kvinnor

Totalt

Män

168

121

289

142

110

252

163,4

121

284,4

138,4

110,5

248,9

Genomsnitt sysselsättningsgrad i %

97,2

100,0

98,4

97,5

99,5

98,4

Andel heltider i %

92,8

100,0

95,8

93,7

99,1

95,7

Medelålder

48,6

46,0

47,5

48,9

47,6

48,3

5,1

2,6

4,0

0,0

1,8

0,8

Antal
Årsarbetare

Personalomsättning i %

Åldersfördelning 2018

Antal

150
100
50
6
3

0

≤ 29 år
Kvinnor

51

30

32

46

62

12
25

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60-67 år

22

Män

Pensionsavgångar

Om pensionsavgångarna görs vid 65 års ålder kommer 5 medarbetare (samtliga kvinnor) att gå i pension
under 2019. Till och med 2021 är antalet förväntade pensionsavgångar 16 (11 kvinnor och 5 män).
Förväntade pensionsavgångar

>= 65
år

64 år

63 år

62 år

61 år

60 år

59 år

58 år

57 år

Tillsvidareanställda

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totalt

5

6

5

2

12

11

7

7

9

Kvinnor

5

5

1

2

8

7

5

5

7

1

4

4

4

2

2

2

Män
17
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Rekrytering

Under 2018 har kommunledningskontoret haft 40 annonser för rekryteringar till 53 tjänster. Det är bland
annat ekonomihandläggare, exploateringsingenjör, överförmyndarhandläggare, kanslisekreterare, folkhälsosamordnare och handläggare inom social hållbarhet.
Sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbete

Kommunledningskontoret har en låg sjukfrånvaro jämfört med övriga förvaltningar. Under 2018 har sjukfrånvaron varit högre första halvåret i jämfört med 2017. Den ackumulerade sjukfrånvaron för 2018 är
3 %, vilket är samma för 2017.
Under 2018 har ett hälsofrämjande arbete gjorts för att sänka sjuktalen, blanda annat genom systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM), utbildningar och i ESF-projektet AdNos.
Total sjukfrånvaro i % av
ordinarie arbetad tid

2018
Kvinnor

2017
Totalt

Män

Kvinnor

Totalt

Män

18-29 år

5,0

1,2

2,8

0,7

0,4

0,6

30-49 år

2,8

1,7

2,2

4,9

1,3

2,9

50-67 år

3,0

5,3

3,8

2,5

4,8

3,3

Totalt

2,9

3,1

3,0

3,4

2,5

3,0
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Driftsbudget
Kommunledningskontorets budget är till största delen ramfinansierad, endast en mindre del av verksamheten finansieras med intäkter eller delvis med intäkter.
Personalkostnaderna ökar för kommunledningskontoret under 2019, vilket beror på att fler antal verksamheter flyttats över till förvaltningen. Övriga kostnader kommer också att öka på grund av att verksamhetsområde IT från och med 2019 tillhör kommunledningskontoret.
Budget per verksamhet

Kommunledningskontorets budget per verksamhetområde beskrivs i nedanstående diagram. Cirka hälften,
47% av kontorets budgetram går till gymnasieverksamheten. Därefter har ekonomi den största andelen
med 10%, brandkåren 9 % och IT 8%. Därefter har kommundirektör och arbete och välfärd 6 % vardera,
HR 5 % och upphandling och kansli 4 %. Kommunikation, överförmyndare och exploatering har resterande andelar.
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Av tabellen nedan framgår att kommunledningskontorets ram har ökat med 66 907 tkr jämfört med 2018.
Ökningen beror till allra största delen på att verksamhetsområde IT är överflyttat till kommunledningskontoret och i och med detta även fått en rambudget. De var tidigare intäktsfinansierade. Gymnasieförbundet har fått utökad budget beroende på fler antalet 16- till 19-åringar, samt att kostnaderna har ökat för
förbundet. Övriga ökningar inom förvaltningen beror bland annat på att en vatten- och miljönämnd och
ett integrations- och arbetsmarknadsutskott skapas inför 2019, satsning på Kalmar 2020 och servicepunkter i kommunen.
Övriga justeringar består av interna omflyttningar av verksamheter inom förvaltningen, som till exempel
att näringslivsenheten har flyttats till koncernledningen. Verksamhetsområdena har även blivit kompenserade för löneökningar.
Driftsbudget

2019

2018

Budget

Budget

Skillnad

35 370

27 916

7 454

Upphandling och kansli

27 950

27 194

756

Ekonomi

61 452

60 620

832

HR

29 911

30 692

-781

Arbete och välfärd

40 737

40 549

188

0

11 318

-11 318

4 932

1 614

3 318

tkr
Verksamhetsområde
Koncernledning

Näringsliv
Projekt och exploatering

0

0

0

Kommunikation

15 565

17 243

-1 678

IT

49 696

0

49 696

Brandkåren

54 576

54 407

169

Överförmyndare

11 527

11 502

25

Gymnasieskola

300 356

282 110

18 246

Summa

632 072

565 165

66 907

Exploatering
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Investeringsbudget
Investeringsbudget
tkr

2019

2018

Budget

Budget

Skillnad

Verksamhet
Inventarier kommunledningskontoret inkl. brandkåren

3 700

200

3 500

4 000

4 000

0

116 500

180 700

-64 200

11 000

0

11 000

4 700

3 000

1 700

Investeringar fastigheter och infrastruktur enl KF budget

364 300

373 200

-8 900

Summa

504 200

561 100

-56 900

Ekonomienheten
Exploateringsverksamheten
IT
Brandkåren

Totalt investeringsanslag för kommunledningskontoret uppgår för 2019 till 504 200 tkr. 3 700 tkr finns
upptaget för enheternas behov av återinvesteringar. För investeringar i anläggningstillgångar i Kalmar
Hamn AB:s verksamhet upptas 4 000 tkr. 116 500 tkr netto finns upptaget för exploateringsverksamheten.
De största projekten under år 2019 är i Ölandshamnen, Fjölebro, Vimpeltorpet, Södra staden och på
Fredriksskans IT-verksamhetens investeringar uppgår till totalt 11 000 tkr. Utöver ramanslaget är ytterligare 4 700 tkr beviljat för reinvesteringar hos brandkåren.
Investeringar i kommunens fastigheter och infrastruktur som genomförs av serviceförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret, men där kommunstyrelsen är beställare, uppgår till 364 300 tkr. Ramen och innehållet överensstämmer med budgeten som kommunfullmäktige beslutade i december 2018.
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Organisationsenhet: Kommunstyrelsen

Period: Januari

År: 2019

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

Kommunstyrelsens egna mål
Under denna rubrik kan kommunstyrelsen lägga in eventuella nämndsmål och aktiviteter som inte är kopplade till fullmäktigemålen.
För att det arbete som redovisas under denna rubrik ska bli synliggjort i de centrala uppföljningarna bör man skriva in relevanta delar
i kommentarerna under kommunfullmäktiges respektive fokusområde.

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.

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

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

Ansvarig

Processorienterat arbetssätt

Ylva Gorton

Analysera och utveckla
kommunledningskontorets
stödfunktioner

Jonas Sverk
én

Status

Färdigställandegrad

Kommentar

Uppdrag - Översyn av
resursfördelningssystemen

Ej påbörjad

Genomföra en översyn av resursfördelningssystemen.

Uppdrag - Effektivisera och samordna

Ej påbörjad

Effektivisera och samordna kommunens verksamheter så att frigjorda resurser också kan hämtas in.

Uppdrag - Långsiktig ekonomisk planering

Ej påbörjad

Genomföra en studie med långsiktig ekonomisk planering fram till 2027.

FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR
Kalmar ska fortsätta vara en av Sveriges grönaste kommuner och ett föredöme inom miljöområdet.

Fullmäktigemål - Avfall
Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025.
X

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

Ansvarig

Stickprov på brännbara
avfallets vikt

Cecilia Ahlgr
en

Ta fram och distribuera
kommunikationsmaterial –
planscher etc

Cecilia Ahlgr
en

Internrevision kring hur
avfallshanteringen fungerar
inom kommunen

Cecilia Ahlgr
en

Status

Färdigställandegrad

Kommentar

Fullmäktigemål - Livsmedel
Andelen livsmedel som är ekologiska eller ursprungsmärkta Sverige i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 75 procent 2020,
varav minst 30 procent ska vara ekologiska. Minst 40 procent ska komma från närområdet.
X

Nämndsmål - Livsmedel
Andelen livsmedel som är ekologiska eller ursprungsmärkta Sverige i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 75 procent 2020,
varav minst 30 procent ska vara ekologiska. Minst 40 procent ska komma från närområdet.
Aktivitet

Ansvarig

Bevaka rutinen för inköp av
livsmedel

Anna Sverre
sdotter

Status

Färdigställandegrad

Kommentar

Fullmäktigemål - Fordon och transporter
Kalmar kommuns egna fordon och inköpta transporter ska vara fossilbränslefria 2023.
X

Nämndsmål - Fordon och transporter
Kalmar kommuns egna fordon och inköpta transporter ska vara fossilbränslefria 2023.
Aktivitet

Ansvarig

Bevaka att fossilfria alternativ
väljs vid upphandling då så är
möjligt.

Anna Sverre
sdotter

Skapa ett systematiskt
arbetssätt för att ställa krav och
följa upp upphandlingar där
transporter är en del av den
inköpta tjänsten

Anna Sverre
sdotter

Status

Färdigställandegrad

Kommentar

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.

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

Nämndsmål - Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket
och våra jämförelsekommuner.
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Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommun
Aktivitet

Ansvarig

Ta fram en plan för det
uppsökande arbetet riktat mot
arbetssökande ungdomar

Niklas Ander
sson

Se över process för att
arbetssökande snabbare ska
komma ut på arbetsmarknaden

Niklas Ander
sson

Status

Färdigställandegrad

Kommentar

Fullmäktigemål - Företagsklimat
Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna avseende företagsklimat.
X

Nämndsmål - Företagsklimatet
Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna avseende företagsklimat.
Aktivitet

Ansvarig

Arrangera minst två möten där
näringslivsutveckling är temat.
Målet är minst 100 deltagande
företag per tillfälle.

Thomas Davi
dsson

Fortsätta utveckla Tema-Webb
under www.kalmar.se med
starkt fokus på näringslivsfrågor.

Thomas Davi
dsson

Status

Färdigställandegrad

Kommentar

Fullmäktigemål - Tryggaste residenskommun
Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun.
X

Nämndsmål - Tryggaste residenskommun
Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun
Aktivitet

Ansvarig

Formera en projektgrupp/komm
ission med kommunövergripand
e ansvar för att utveckla
trygghetsarbetet så att målet
uppnås.

Ann-Sofie
Lagercrantz

Utreda förutsättningar för
användande av trygghetsvärdar
/trygghetsvakter i det
trygghetsskapande arbetet.

Karl-Johan
Daleén

Genomföra ett utbildningstillfäll
e om korruption i samverkan
med polisens nationella
avdelning ( NOA).

Ann-Sofie
Lagercrantz

Samordna arbetet med
kommunens och polisens
medborgarlöften för perioden
2019-2020

Ann-Sofie
Lagercrantz

Status

Färdigställandegrad

Kommentar

Fullmäktigemål - Attraktiv kommun
Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna i Sverige att besöka, att växa upp, bo och åldras i.
X
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Nämndsmål - Attraktiv kommun
Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna i Sverige att besöka, att växa upp, bo och åldras i.
Aktivitet

Ansvarig

En översyn av kommunens
infarter

Henrik Nilsso
n

Status

Färdigställandegrad

Kommentar

Färdigställandegrad

Kommentar

Fullmäktigemål - Tillgänglighet
Kalmar ska vara en kommun med hög tillgänglighet.
X

Nämndsmål - Hög tillgänglighet
Kalmar ska vara en kommun med hög tillgänglighet.
Aktivitet

Ansvarig

Utreda förutsättningarna för en
lättläst version på kommunens
hemsida

Henrik Nilsso
n

Översikt tillgänglighet telefoni,
IT

Henrik Nilsso
n

Status

Fullmäktigemål - Bostäder
Samlat i kommunkoncernen ska vi möjliggöra för att minst 500 bostäder kan färdigställas varav hälften är hyresbostäder.
X

Nämndsmål - Bostäder
Samlat i kommunkoncernen ska vi möjliggöra för att minst 500 bostäder kan färdigställas varav hälften är hyresbostäder.
Aktivitet

Ansvarig

Bygga ut planlagda områden
för bostäder

Pär Svanfeldt

Status

Färdigställandegrad

Kommentar

Fullmäktigemål - Fler i arbete
Kalmar kommun ska få fler i arbete snabbare. 60 procent av de som lämnar etableringsuppdraget ska gå till arbete eller reguljära
studier.
X

Nämndsmål - Fler i arbete
Kalmar kommun ska få fler i arbete snabbare. 60 procent av de som lämnar etableringsuppdraget ska gå till arbete eller reguljära
studier.
Aktivitet

Ansvarig

Genomföra en jobbspårskonfer
ens tillsammans med
arbetsförmedlingen och
kranskommunerna.

Lina Löfströ
m

Se över process för att korta
ledtiden till egenförsörjning
genom studier eller arbete

Lina Löfströ
m
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Färdigställandegrad

Kommentar
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Aktivitet

Ansvarig

Genomföra föreläsning för
personal som jobbar med
arbetslösa utrikesfödda
personer

Lina Löfströ
m

Genomföra en JOBBklar-mässa
hösten 2019 för målgruppen
med flera aktörer.

Lina Löfströ
m

Status

Färdigställandegrad

Kommentar

Fullmäktigemål - Utrikesfödda medarbetare
Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka.
X

Nämndsmål - Utrikesfödda medarbetare
Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka.
Aktivitet

Ansvarig

Informera chefer i normkritisk
kompetensbaserad rekrytering

Anne Elgmar
k

Säkra processen för
rekrytering för att säkerställa
att ingen diskriminering sker

Anne Elgmar
k

Alltid kalla minst en utrikes
född person som uppfyller
kompetenskraven till intervju

Anne Elgmar
k

Status

Färdigställandegrad

Kommentar

Uppdrag - Krusenstiernska gården

Ej påbörjad

Ta fram förslag på hur stiftelsens verksamhet ska organiseras för att därigenom öka förutsättningar och möjligheter för utvecklingen
av Stiftelsen Krusenstiernska gården.

Uppdrag - Idékatalog för attraktivitet

Ej påbörjad

Ta fram en idékatalog för tio år framåt för att förstärka kommunens attraktivitet.

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

FOKUSOMRÅDE - PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ
Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare.

Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet
Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla verksamheter säkerställer:
• Likvärdig service och bemötande
• Likvärdig myndighetsutövning
• Likvärdig resursfördelning
• Jämställd fördelning av makt och inflytande
till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.
X

Nämndsmål - Jämställdhetssäkrad verksamhet
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Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla verksamheter säkerställer:
• Likvärdig service och bemötande
• Likvärdig myndighetsutövning
• Likvärdig resursfördelning
• Jämställd fördelning av makt och inflytande
till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.
Aktivitet

Ansvarig

Fastställa en plan för
förvaltningens process så att
jämställdhetsmålet 2022
uppnås

Ann-Sofie
Lagercrantz

Utreda förutsättningarna för
implementering av SKLs
checklista för jämställda beslut

Ann-Sofie
Lagercrantz

Utreda en implementering av
SKLs vägledning för
jämställdhetsintegrerade
beslutsunderlag

Ann-Sofie
Lagercrantz

Erbjuda förvaltningens
ledningsgrupp och
nyckelbefattningar
JGL-utbildning

Ann-Sofie
Lagercrantz

Arbetet med jämställdhetsintegr
erad budget och uppföljning
utvärderas och följs upp

Ann-Sofie
Lagercrantz

Status

Färdigställandegrad

Kommentar

Färdigställandegrad

Kommentar

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

Nämndsmål - Sjukfrånvaro
Förvaltningens sjukfrånvaro ska minska.
Aktivitet

Ansvarig

Samtliga chefer ska genomgå
SAM-utbildning

Anne Elgmar
k

Utveckla HR-verksamhetens
stöd för att minska
sjukfrånvaron

Anne Elgmar
k

Status

Fullmäktigemål - E-hälsokommun
Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2022.
X

Nämndsmål - E-hälsokommun
Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2022.

Fullmäktigemål - Hållbart medarbetarengagemang
Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang (HME).
X
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Nämndsmål - Hållbart medarbetarengagemang
Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang (HME).
Aktivitet

Ansvarig

Ta fram ett koncept för att
kommunicera mål och vision

Anne Elgmar
k

Status

Färdigställandegrad

Uppdrag - Lägesrapport digitalisering

Kommentar

Ej påbörjad

Sammanställa lägesrapport under hösten 2019, över hur arbetet med digitalisering fortskrider och där alla verksamheter redovisar
sina framsteg och planer.

Fokusområde
Beskriv Fokusområde
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