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Delårsuppföljning och prognos efter april 2018 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets rapport om 
delårsuppföljning efter april och prognos för bokslutet 2018 till 
kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen noterar avvikelsen från socialnämnden och begär en 
redovisning i september 2018 och utifrån dessa redovisningar kommer 
eventuella förslag till vidare hantering att presenteras för kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
I enlighet kommunens principer för ekonomstyrning görs en uppföljning av 
ekonomi och verksamhet i en delårsuppföljning per den siste april. I delårs-
uppföljningen ingår att göra en prognos för helårsutfallet i jämförelse med 
budget. Det ingår även en uppföljning av årets verksamhetsplan med fokus-
områden, mål och uppdrag för det första tertialet. 
 
Budgeten för årets resultat 2018 är 73,5 miljoner kronor (mnkr). I denna andra 
rapport för året, som baseras på fyra månaders förbrukning, är förutsättning-
arna att lämna en prognos för ett samlat helårsutfall fortfarande begränsad. I 
det följande kommenteras därför nu kända utfall, förändringar och tendenser 
som påverkar kommunens ekonomi.   
 
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 7,6 
mnkr med anledning av att budgeterad hyreskostnad för KIFAB Arena (4,8 
mnkr) och nya lokaler för Byteatern (2,7 mnkr) inte är aktuell under året.   
 
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 
5,0 mnkr för återställande av vissa enheters underskott i resultatutjämnings-
fonder. 
 
Socialnämnden prognostiserar en negativ avvikelse, för utebliven helårseffekt, 
motsvarande -13,5 mnkr. Övergången till entreprenaddrift av verksamheten för 
personlig assistans beräknas till -7,0 mnkr och väntas få helårseffekt 2019. 
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Omställningsarbetet med anpassning av verksamheten till ett minskat antal 
ensamkommande barn och ungdomar beräknas till -4,5 mnkr och väntas få 
helårseffekt 2019. Därutöver ger ett ökat antal placeringar av barn och vuxna 
ökade kostnader (7,0 mnkr högre än budget) medan det ekonomiska biståndet 
fortsätter att minska (5,0 mnkr lägre än budget) 
 
För övriga nämnder är bedömningen att verksamheten 2018 kommer att 
bedrivas i enlighet med budgetram. 
 
För internränta, pensioner, jämförelsestörande poster m.m. beräknas en positiv 
budgetavvikelse med 4,8 mnkr.   
 
Utifrån SKL:s senaste bedömning om skatteunderlagets utveckling för 2018 
minskar skatteintäkterna med 14,2 mnkr. 
 
För finansnettot är bedömningen en positiv budgetavvikelse med 7,0 mnkr. 
 
Sammantaget innebär bedömningarna ovan en prognos för årets resultat på 
70,1 mnkr, en budgetavvikelse med -3,4 mnkr, men 5,7 mnkr högre än den 
föregående prognosen från februari. 
 
Prognosen för investeringsverksamheten är 825,5 mnkr vilket är 205,5 mnkr 
över budget. I prognosen ingår övertagandet av arenan med 244,5 mnkr.  
 
 
 
 
 
Jonas Agerhed   
budgetchef   
 
 
 
Bilagor 

- Delårsuppföljning och prognos april 2018 
- Uppföljning Verksamhetsplan 2018 - tertial 1 
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Vår omvärld 
Kommunens ekonomi och verksamhet påverkas ständigt av förändringar i omvärlden. Exempel på 
förutsättningar som på olika sätt påverkar kommunens utveckling är: 

• Det internationella ekonomiska läget 

• Näringslivets och arbetsmarknadens utveckling 

• Politiska beslut av riksdag och regering 

• Utvecklingen i regionen 

I detta avsnitt beskrivs kort några av dessa förutsättningar. De grundas i Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL) senaste bedömningar. 

Högkonjunkturen dämpas 

Sveriges ekonomi har under 2017 och inledningen av 2018 präglats av en högkonjunktur. Ökningen i 
antalet arbetade timmar och lönesumman i samhället har varit god, vilket är en avgörande faktor för 
utvecklingen av kommunernas skatteunderlag. Inom det närmaste året väntas konjunkturen kulminera för 
att sedan utvecklas betydligt svagare under kommande år och gå mot ett neutralt konjunkturläge. 

Inte bara Sverige har högkonjunktur. Även inom övriga EU är tillväxten starkare än den varit hittills under 
tiden efter den senaste finanskrisen 2008. Samtidigt finns det osäkerheter kring exempelvis effekterna av 
Storbritanniens utträde ur EU och konsekvenser av ett eventuellt handelskrig med USA. 

Goda resultat 

Det samlade preliminära resultatet för Sveriges kommuner blev 24 miljarder kronor 2017. Det motsvarar 
4,4 procent av summan skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är ett historiskt sett högt resultat och 
klart över tumregeln om 2 procent som ett mål för uppfyllande av god ekonomisk hushållning. 

Demografiskt tryck 

Sedan några år tillbaka ökar befolkningen i yngre och äldre åldrar betydligt snabbare än befolkningen i 
yrkesverksam ålder. Detta förhållande består framöver och innebär att kommunala kärnverksamheter 
såsom barnomsorg, skola och äldreomsorg behöver utökas kraftigt. De senaste åren har de demografiska 
förändringarna inneburit årliga ökningar av resursbehoven med cirka 0,5 procent. De kommande åren 
förväntas ökningen istället vara i genomsnitt 1,5 procent årligen. Det innebär också ett skifte, då den årliga 
tillväxten av skatteunderlaget väntas bli lägre än den årliga kostnadsökningen till följd av demografiska 
förändringar. Länge har skatteunderlagets ökning kunnat finansiera de demografiskt drivna 
volymökningarna i verksamheterna men de kommande åren kommer det inte längre att räcka. 

Stora investeringsbehov 

Behovet av investeringar har ökat och kommer fortsatt att vara stort inom kommunsektorn. 
Kommunernas investeringar (exklusive bolagen) uppgick 2017 till 62,6 mdkr, en ökning med 18 procent 
jämfört med föregående år. Kommunkoncernernas årliga investeringar uppgick till 78 mdkr 2008 och 
beräknas vara det dubbla 2020. Bostäder, verksamhetslokaler, infrastruktur och idrottsanläggningar , med 
mera behöver dels byggas ut till följd av en ökande befolkning, och dels behöver gamla anläggningar från 
1960- och 70-talen nu ersättas. Den höga investeringstakten har inte fullt finansierats med egna medel. 
Kommunkoncernernas samlade låneskuld har därför ökat med 26 procent mellan 2012 och utgången av 
2016, då den uppgick till 521 miljarder kronor. 
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Organisation 
 

 

Kommunens organisation består av tio nämnder och en gemensam nämnd. Det finns också åtta 
majoritetsägda bolag samt ett moderbolag och medlemskap i två kommunalförbund. 

Inför den nya mandatperioden har en organisationsöversyn genomförts och beslutats av 
kommunfullmäktige. Arbetet för att införa den nya organisationen har påbörjats, bland annat 
sammanslagningen av personalenheten och arbetsmiljöenheten som ska vara genomförd den 1 september 
2018. Genom den nya organisationen har också kommunstyrelsen tillförts ansvaret för att samordna 
kommunens upphandlingar av varor och tjänster från servicenämnden. Överflyttningen av 
upphandlingsenheten skulle initialt ha skett vid årsskiftet 2018/2019 men tidigarelades till den 1 april 2018 
i och med en granskning av inköpsprocessen. 
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Verksamhetsplan 
Kommunfullmäktige fastställde i verksamhetsplanen för 2018 30 mål för kommunkoncernen. 
Utgångspunkten är visionen Kalmar 2025. Målen inordnas under fem fokusområden: 

• Ordning och reda i ekonomin 

• Ett grönare Kalmar 

• Ett växande attraktivt Kalmar 

• Hög kvalitet i välfärden 

• Verksamhet, personal och arbetsmiljö 

Fokusområden och fullmäktigemål pekar ut färdriktning och ambition inom olika områden. Nämnder och 
bolagsstyrelser har brutit ned dem till nämnds/bolagsmål och aktiviteter för den egna verksamheten. Av 
de 30 målen på fullmäktigenivå bedöms 26 mål vara uppnådda eller på rätt väg med en positiv utveckling, 
vilket motsvarar 87 procent. 

Nämnder och bolag har för 2018 även tilldelats 18 uppdrag av kommunfullmäktige. Av dessa uppdrag 
bedöms 16 som pågående och 2 som inte påbörjade. Inför uppföljningen tertial 2 tillkommer rapportering 
av de 7 uppdrag från verksamhetsplan 2017 som i årsredovisningen bedömdes som fortsatt pågående. 
Sammanlagt 25 uppdrag.  

Uppföljning med bedömningar och kommentarer kring mål och uppdrag återfinns i bilaga 
Uppföljningsrapport Verksamhetsplan. Målbedömningar illustreras med en mätare där grönt innebär att 
målet redan är uppnått. Gult betyder att man är på rätt väg mot målet, trenden och utvecklingen är positiv. 
Rött innebär att utvecklingen går i negativ riktning eller är oförändrad mot utgångsläget. 

Väsentliga händelser 
En koncernövergripande digitaliseringsledare har rekryterats med bland annat ansvar att säkerställa den 
strategiska planeringen för och genomförandet av den digitala verksamhetsutvecklingen. 

Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj har fört med sig många olika insatser och 
arbetet kommer att fortsätta inom hela koncernen. Bland annat har ett gemensamt dataskyddsombud 
rekryterats, utbildningar genomförts samt register och olika system gåtts igenom för att uppfylla kraven i 
GDPR. 

Med anledning av den nya kommunallagen har en instruktion för kommundirektören arbetats fram. 

Kommunfullmäktige har antagit planen för resursbortfall inom samhällsviktig verksamhet, planen med 
åtgärder för att förebygga och motverka våldsbejakande extremism liksom den nya grafiska profilen. 
Arbetet med en gemensam överförmyndarnämnd mellan Kalmar, Borgholm och Mörbylånga har fortsatt 
och kommunfullmäktige godkände förslaget till samverkansavtal liksom det gemensamma reglementet. 
Nämnden ska träda i kraft den 1 januari 2019. 

Trygghets- och larmcentralen (TLC) har invigts och verksamheten startade i "skarpt läge" den 1 april. 
Arbetet med att överta olika larm, jour- och beredskapsnummer liksom samverkan med närliggande 
kommuner har pågått under de första fyra månaderna och fortsätter framöver. För att få en mer enhetlig 
syn på kameraövervakningen av olika fastigheter antog kommunfullmäktige riktlinjer för 
kameraövervakning. Även kameraövervakningen en ska ske via TLC. 
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Införandet av bygdepengen har genererat flera intressanta ansökningar från olika föreningar i kommunen. 

För att Kalmar ska utvecklas till en modern, ledande universitetsstad, som är en effektiv motor för tillväxt 
krävs en bredare samverkan mellan kommunen och Linnéuniversitetet. Därför har en överenskommelse 
om satsning på forskning, utveckling och tillväxt formulerats och som kommunstyrelsen godkänt. 

Arbetet med att uppnå de mål och uppdrag som kommunfullmäktige beslutat i verksamhetsplanen för 
2018 har påbörjats. Bland annat målet att sänka sjukfrånvaron där handlingsplaner tas fram på samtliga 
förvaltningar, det läggs stort fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och en ny rutin för sjukfrånvaro 
fastställts. 

Kommunstyrelsen 
Under Kommunikationsenheten har Trygghets- och larmcentralen gått i skap drift och arbetet med att 
utveckla enheten kommer fortgå. Riktlinjer för en ny grafisk profil har antagits av fullmäktige och arbetet 
med att konkretiskera den pågår. 

En ny organisationsförändring träder i kraft. Kommunledningskontoret stärks med en nybildad HR-enhet 
genom en sammanslagning av nuvarande personalenhet med HR-specialister och HR strateger samt 
arbetsmiljöenheten. I och med detta har delar av Kommunikationsenheten flyttat till lokaler i Rådhuset. 
Vidare har kommunledningskontoret vuxit med ytterligare en enhet. Från och med 1 april 2018 ligger 
Upphandlingsenheten organisatoriskt under kommunledningskontoret. Syftet är att samordna 
kommunens upphandlingar av varor och tjänster samt säkerställa avtalstrohet. 

Prognosen efter april månad visar på några avvikelser i förhållande till budget, men totalt för 
kommunledningskontoret beräknas ett resultat i nivå med budget. Det finns i dagsläget inget som tyder på 
att de högre kostnaderna inte kommer att mötas av andra lägre kostnader eller högre intäkter. 

Investeringarnas prognostiserade avvikelse totalt på året beror på några poster. För fastighet finns en 
avvikelse på -244 500 tkr som hänförs till den "räntabla delen", det vill säga investeringar som inte 
genererar någon ramjustering, och avser köp av Arenan. Prognosen för investeringar på 
exploateringsverksamheten visar totalt på cirka 43 800 tkr lägre än budget, vilket beror på 
tidsförskjutningar i projekten. 

Samhällsbyggnadsnämnd 
Under årets första tertial har fokus huvudsakligen varit på implementering av verksamhetsmålen för 2018, 
rekrytering av personal och projektet SBK 2.0. Verksamhetsutveckling pågår kontinuerligt inom 
förvaltningens samtliga verksamheter för att öka kvaliteten och effektiviteten i arbetet. 

I slutet av 2017 och början på 2018 har samtliga verksamheter haft planeringsdagar där de nya 
verksamhetsmålen diskuterades och bearbetades. Det ökade fokuset på genomförande och 
fullmäktigemålet att kommunkoncernen ska arbeta för att färdigställa minst 700 bostäder per år fram till 
2020 genomsyrar hela förvaltningens arbete och samtliga verksamheter diskuterade hur de kunde bidra till 
det. 

Det är med stor stolthet och glädje som förvaltningen konstaterar att de senaste årens hårda arbete med 
att uppfylla målet att samhällsbyggnadskontoret under åren 2016 till och med 2018 ska planera för 2 500 
bostäder varav 300 småhus har gett resultat. Redan under första tertialet är målet uppfyllt då förvaltningen 
har tagit fram detaljplaner som möjliggör för 2 635 bostärder varav 282 i småhus. Arbetet med att 
förbereda beslut om nästa prioritering av detaljplaner i kommunstyrelsens planutskott är i full gång i 
samarbete med kommunens övriga förvaltningar och bolag. Samtidigt pågår arbetet med flera 
övergripande dokument, såsom Sveaplan och Norra staden liksom aktualitetsprövning av ÖP samt 
trädersättningsplan. Vidare fattade samhällsbyggnadsnämnden i april beslut om bygglov för 
Linnéuniversitetets lokaler i Ölandshamnen, ett bygglov vars beredning involverat flera medarbetare på 
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förvaltningen. Förvaltningen arbetar vidare med att genomföra de åtgärder som åtagits i Stadsmiljöavtalet 
för att främja hållbart resande och satsa på starka stråk för cykel och kollektivtrafik. 

Prognosen för samhällsbyggnadsnämndens driftbudget är lika med budget 2018. 

Samhällsbyggnadsnämndens budget för investeringar är i år, liksom de senaste åren, 1 000 tkr och årets 
budget är tänkt att användas för ombyggnation av receptionen, flygfotografering till mätningsenheten, nytt 
verksamhetssystem på miljöverksamheten samt instrument till stadsingenjörs- och miljöverksamheterna. 
Prognosen totalt på helår för investeringar är ett underskott på -250 tkr. Underskottet beror på att 
ombyggnationen av receptionen inte var beslutad när investeringsbudgeten antogs i december 2017. 

Servicenämnd 
Väsentliga händelser 

Vinterns omfattande snöfall under inledningen av 2018 har påverkat förvaltningen genom ökade 
kostnader. Snömängden och väderväxlingarna kommer innebära ökade underhållskostnader på fastigheter, 
gator och vägar. Främst är det ett kraftigt ökat behov av nya vägbeläggningar. Vid prognosläggningen är 
de totala kostnaderna för detta svåra att uppskatta. 

Under årets två första månader har två spadtag tagits. De gällde nybyggnad av Åby förskola samt 
nybyggnationen av Djurängsskolan. Tillbyggnaden av Falkenbergsskolan har startat, liksom ny 
konstgräsplan på Berga IP. 

Driftredovisning 

Servicenämnden avlämnar efter april 2018 en prognos för helåret 2018 på +-0 tkr. 

Investeringsredovisning 

Prognosen på 28,0 mnkr överskrider budgeten på 24,9 mnkr med 3,1 mnkr och avser nyinvestering samt 
investering i förtid för främst fordon som inte var med i budget. 

Kultur- och fritidsnämnd 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet. I detta ansvar ingår 
bibliotek, fritidsgårdar, ungdomshuset UNIK, Äventyrsbadet, idrottsanläggningar, Kalmar teater och 
kulturskolan. 

Kalmar kommun har fått 2,5 miljoner kr i riktat statsbidrag för att genomföra avgiftsfria lovaktiviteter för 
barn i åldrarna 6-15 år för 2018. Förvaltningen står redo att fylla sommarlovet med aktiviteter och planerar 
även för loven på höstterminen. 

Nytt för i år är att Kalmar kommun fått 1,9 miljoner kr till avgiftsfri simskola för förskoleklass. Det 
innebär att Äventyrsbadet under 2018 kommer att ha två årskullar igång samtidigt under dagtid. 
Planeringen är i full gång och ambitionen är att ha allt klart inför höstterminen 2018. 

Förvaltningen har skapat förutsättningar för att Gröndals IP ska kunna få dispens av svenska 
fotbollsförbundet för att spela allsvensk fotboll där under 2018. Investeringarna som krävts är förbättrad 
belysning, press- och mediaförutsättningar mm. Det innebär att IFK Kalmar spelar på Gröndals IP i 
allsvenskan under 2018. 

Arbetet med anlägga en konstgräsplan på Bergaviks IP har kommit igång och fortlöper enligt tidsplan. 
Arbete med att förbereda för en flytt av den begagnade mattan från Gastens IP till Läckeby pågår. Den 
begagnade mattan från Lindsdals IP har nu återinstallerats på Barkestorps grusplan och slutbesiktigats. 
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Kultur- och fritidsnämnden förväntas göra ett överskott om c:a 7,5 mnkr. Av dessa medel är hyra för 
KIFAB Arena, 4.8 mnkr, samt hyra för Byteaterns nya lokaler, 2,7 mnkr. 

Nämnden har fått extraordinära intäkter i form av statsbidrag för lovverksamhet, 2,5 mnkr som inte 
genererat några betydande utgifter under första tertialet. Övriga kostnader har låg förbrukning då det finns 
c:a 21 mnkr i extra bidragsmedel som inte är utbetalda per sista april. Investeringsverksamheten förväntas 
ge ett utfall i enlighet med budget. Inga åtgärder planeras till följd av helårsprognosen. 

Barn- och ungdomsnämnd 
Prognos efter första tertialet ger ett totalt överskott på 5 mnkr, Grundskoleverksamheten inklusive 
förskoleklass samt lokal administration ser ut att lämna överskott och förskoleverksamheten i sin helhet 
ett underskott liksom fritidshemsverksamheten. Då förskoleverksamheten är under luppen 2018 kan i 
detta sammanhang nämnas att verksamhetens underskott på -2,7 beror främst på högre utbetalning till 
fristående verksamhet. Enheter med underskott 2017 har upprättat ekonomiska åtgärdsprogram för att 
hämta hem sitt underskott i resultatutjämningsfonden på 1- 3 års sikt. Efter första tertialet ser det ut som 8 
av de 13 enheter med åtgärdsprogram klarar av att uppfylla sina utlovade åtaganden för att minska den 
negativa resultatutjämningsfonden. 

Den nya befolkningsprognosen för Kalmar kommun 2017 - 2027 ger väsentligt förändrade 
förutsättningar. Ökningen av antalet barn 1-5 år förväntas bli lägre än i tidigare prognoser. Orsaken är att 
födelsetalen sjunkit markant under 2017 både i Kalmar och i riket. Det är fortfarande osäkert om detta är 
ett trendbrott eller en tillfällig nedgång. 

Socialnämnd 
Prognosen för Socialnämnden visar ett underskott på -13,5 mnkr. Prognosen beror på underskott med -
4,5 mnkr för verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar p g a svårigheter att anpassa 
verksamheten efter minskat antal ungdomar och minskade ersättningar. Besparingseffekt för övergång till 
entreprenaddrift av verksamheten för personlig assistans förväntas först under senare delen av 2019 (-7,0 
mnkr). Ökade kostnader för placeringar av barn och vuxna på institution och familjehem medför ett 
prognostiserat underskott (-7,0 mnkr). Utbetalt ekonomiskt bistånd fortsätter att minska (+5,0 mnkr). 
Inom övriga verksamheter för personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri visar prognosen 
budget i balans. 

Omställning av verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar för att minska kostnaderna till 
den lägre ersättningsnivån påbörjades under 2017 och väntas inte få helårseffekt förrän år 2019. 

Förseningen av övergången till entreprenaddrift av personlig assistans har gjort att effekten av besparingen 
förskjutits och väntas inte ge ekonomiskt resultat förrän under senare delen av 2019. 

Verksamheterna har påbörjat arbete med åtgärdsplaner för att komma till rätta med de ökade kostnaderna 
för placeringar av barn och vuxna, men helårseffekt uppnås inte under året. 

Omsorgsnämnd 
Ekonomi 

Prognosen för omsorgsnämnden är budget i balans på helår. Inga förslag på åtgärder. 

Väsentliga händelser 

Ny lagstiftning gäller från årsskiftet vid utskrivning från slutenvården. Riktlinjer för samarbetet med 
landstinget är fastställda på länsnivå. Lagstiftningen innebär kortare utskrivningstider från sjukhuset. 
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Genom detta har skapats ett utskrivningsteam som går igenom utskrivningar från sjukhuset samt ett 
”trygg hemgångsteam” för att snabbt ta emot utanför sjukhuset och tillhandahålla hemtjänstinsatser. 

GDPR påverkar verksamheten väsentligt. Förberedelser pågår men en del formella delar återstår just nu. 
Mycket har kretsat kring att identifiera system som innehåller personuppgifter samt när samtycke 
erfordras, Förvaltningen känner sig ändå väl framme i förberedelserna. 

Nytt riktat statsbidrag kring äldre och teknik presenterades i vårpropositionen. Detta är bidrag som 
verksamheten kommer att ta del av. Förutsättningarna inte klara ännu. Nytt äldreboende på Vänskapens 
väg har invigts och är nu i full gång. Boendet har uppmärksammats och efterfrågan på studiebesök finns. 
Omsorgsnämnden inser möjligheten med digitalisering i verksamheten och införande av välfärdsteknik. I 
mars fattade omsorgsnämnden beslut om e-hälsostrategi. 

Södermöre kommundelsnämnd 
De första månaderna under 2018 visar på en fortsatt stor drivkraft och ett stort engagemang bland 
personal, invånare, byalag och företagare i Södermöre kommundel. Invånaranatalet ökar i de flesta av 
orterna i Södermöre kommundel och signaler ges om ett ökat behov av ett varierat bostadsbestånd. Kultur 
och fritidsverksamheten i Södermöre kommundelsnämnd kommer under 2018 att arbeta med att 
biblioteken ska var en plats för alla och målet är att uppnå en jämställd verksamhet med fokus på låntagare 
och evenemang. Den pedagogiska verksamheten i Södermöre kommundelsnämnd visar att nöjdheten och 
inflytandegraden bland vårdnadshavarna ökar. Måluppfyllelsen i årskurs 9 är dock lägre än modellberäknat 
värde och åtgärder för detta planeras under året. Planering för omorganisering inom 
omsorgsverksamheten i Södermöre har påbörjats. Målet är att skapa mer anpassade avdelningar som syftar 
till att öka möjligheterna för omsorgstagarna att få mer specialiserad omsorg. Analys av 
hemtjänstverksamheten har påbörjats i syfte att kostnadssäkra verksamheten. Omsorgsverksamheten och 
den pedagogiska verksamheten i Södermöre fortsätter arbetet med generationer i samverkan och 
enheterna försöker arbeta över verksamhetsgränserna och på det sättet hitta samarbetsvinster och 
ekonomiska vinster mellan omsorgsverksamhet och pedagogisk verksamhet. Den ekonomiska prognosen 
för Södermöre kommundelsnämnd visar ett utfall i enlighet med budget. 

Södermöre kommundelsnämnd kommer fortsatt under 2018 att arbeta med de sju ledorden stolthet, 
kvalitet, närhet, demografisk variation, geografisk variation, driv/engagemang och miljötänk. Det är dessa 
ord som kommer att leda kommundelen i det fortsatta arbetet med att vara en livskraftig landsbygd. 
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Prognos 
Driftredovisning 
År: 2018    Projekttyp: Drift    Enhet: Tkr     

Konto Budget VR apr 2018  Prognos VR apr 
2018  

Avvikelse 

Kommunledningskontor  265 309  262 809 2 500 
Överförmyndarnämnd 11 397 12 397 -1 000 
Exploateringsverksamhet  -1 800 1 800 
Gymnasieverksamhet  277 878  281 178 -3 300 
Summa Kommunstyrelsen  554 584  554 584 0 
Kommunens revisorer 2 676 2 676 0 
Samhällsbyggnadsnämnden 46 628 46 628 0 
Servicenämnden  185 951  185 951 0 
Kultur- och fritidsnämnden  180 249  172 693 7 556 
Barn- och 
ungdomsnämnden 

1 013 409 1 008 436 4 973 

Omsorgsnämnden  696 190  696 190 0 
Socialnämnden  771 371  784 871 -13 500 
Södermöre 
kommundelsnämnd 

 225 341  225 341 0 

Summa Nämnder 3 676 399 3 677 370 - 971 
Finansförvaltningen, del av  131 889  127 089 4 800 
Jämförelsestörande poster -2 500 -2 500 0 
Summa Verksamhetens 
nettokostnader 

3 805 788 3 801 959 3 829 

Skatteintäkter -3 124 940 -3 134 393 9 453 
Generella statsbidrag och 
kommunal utjämning 

- 742 149 - 718 504 -23 645 

Summa Skatteintäkter totalt -3 867 089 -3 852 897 -14 192 
Finansiella intäkter -23 725 -23 725 0 
Finansiella kostnader 11 519 4 519 7 000 
Summa Finansiella poster -12 206 -19 206 7 000 
Summa Årets resultat -73 507 -70 144 -3 363 
 

Nämndernas avvikelser 

• Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 7,6 miljoner kronor 
med anledning av att budgeterad hyreskostnad för KIFAB Arena och nya lokaler för Byteatern 
inte är aktuell under året. 

• Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 5,0 miljoner kronor 
för återställande av vissa enheters underskott i resultatutjämningsfond. 

• Socialnämnden prognostiserar en negativ avvikelse, för utebliven helårseffekt, motsvarande -13,5 
miljoner kronor. Övergången till entreprenaddrift av verksamheten för personlig assistans 
beräknas till -7,0 miljoner och väntas få helårseffekt 2019. Omställningsarbetet med anpassning av 
verksamheten till ett minskat antal ensamkommande barn och ungdomar beräknas till -4,5 mnkr 
och väntas få helårseffekt 2019. Därutöver ger ett ökat antal placeringar av barn och vuxna ökade 
kostnader (7,0 mnkr högre än budget) medan det ekonomiska biståndet fortsätter att minska (5,0 
mnkr lägre än budget). 

• För övriga nämnder är nu bedömningen att verksamheten 2018 kommer att bedrivas inom 
budgetram. Nämndernas prognostiserade budgetavvikelse blir därmed sammanlagt -1,0 mnkr. 
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Finansförvaltning 

För internränta, pensioner, jämförelsestörande poster m.m. beräknas en positiv budgetavvikelse med 4,8 
miljoner kronor. Det beror främst på att den positiva resultateffekten av övergången till 
komponentredovisning blivit 9 mnkr högre än budgeterat. Kostnaden för utfallet i lönerevisionen blev 2,4 
mnkr högre än budgeterat. Pensionskostnaderna beräknas bli cirka 4 mnkr högre än budgeterat. 

Utifrån SKL:s senaste bedömning om skatteunderlagets utveckling för 2018 blir den samlade intäkten från 
skatter, utjämning och generella statsbidrag 14,2 miljoner kronor lägre än budgeterat, dock 15 mnkr högre 
än i prognosen i februari 2018. Det är främst ett lägre bidrag i inkomstutjämningsbidraget som bidrar till 
det lägre utfallet i den senaste skatteunderlagsprognosen. 

Finansnetto 

För finansnettot är bedömningen en positiv budgetavvikelse med 7,0 mnkr, främst beroende på lägre 
räntekostnader. 

Total prognos 

Sammantaget innebär bedömningarna ovan en prognos för årets resultat på 70,1 mnkr, vilket är 3,4 mnkr 
lägre än det budgeterade resultatet på 73,5 mnkr. Jämfört med den senaste prognosen från februari (64,4 
mnkr) så är denna 5,7 mnkr högre. 

Investeringsredovisning 
År: 2018    Projekttyp: Investering    Enhet: Tkr     

Konto Budget VR apr 2018  Prognos VR apr 
2018  

Avvikelse 

Fastigheter  231 301  475 801 - 244 500 
Infrastruktur  141 899  141 899 0 
Exploateringsverksamhet  180 700  136 900 43 800 
Gymnasieverksamhet    
Övrigt 7 200 8 000 - 800 
Summa Kommunstyrelsen  561 100  762 600 - 201 500 
Kommunens revisorer    
Samhällsbyggnadsnämnden 1 000 1 250 - 250 
Varav fastighet  440  440 0 
Varav infrastruktur 0 0 0 
Varav övrigt 24 460 27 610 -3 150 
Summa Servicenämnden 24 900 28 050 -3 150 
Kultur- och fritidsnämnden 2 700 2 700 0 
Barn- och 
ungdomsnämnden 

7 300 7 300 0 

Omsorgsnämnden 18 200 18 200 0 
Socialnämnden 1 200 1 200 0 
Södermöre 
kommundelsnämnd 

3 600 4 190 - 590 

Summa Investeringar  620 000  825 490 - 205 490 
 

Prognosen för investeringar på exploateringsverksamheten visar på ett utfall cirka 40 000 tkr lägre än 
budget, vilket beror på tidsförskjutningar i projekten. Detta återfinns till största del på projektet Södra 
staden, men också mindre delar på Fjölebro och Fredriksskans. Avvikelsen på investeringar för fastighet 
hänförs till den räntabla delen, det vill säga investeringar som inte genererar någon ramjustering/ökad 
kostnad, och avser köp av Arenan. 
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Personalredovisning 
Personalsammansättning 
Ansvar: Kalmar Kommun    Verksamhet: Verksamhetsstruktur    Sysselsättningsgrupp: 
Månadsavlönade och vilande    Anställningsform: 1 Tillsvidare    Avtal: Alla avtal    Anställningstyp: 
Alla anställningstyper    AID: Alla etiketter exkl 000000    Period förgående: Mars    År: 2018     

 2017 2017 2018 2018 
 Antal personer Antal årsarbetare Antal personer Antal årsarbetare 
Kvinnor 4 145 3 972.8 4 131 3 986.7 
Män 1 200 1 176.0 1 219 1 200.3 
Totalt 5 345 5 148.8 5 350 5 187.0 
 

Antalet tillsvidareanställda uppgick i mars 2018 till 5 350 personer, varav 77 procent kvinnor och 23 
procent män. Antalet årsarbetare ökade med 55 jämfört med samma period föregående år. Andelen 
kvinnor respektive män var i stort sett oförändrad. 

Sjukfrånvaro 
Sysselsättningsgrupp: Alla exkl. vilande    Ansvar: Kalmar Kommun    Verksamhet: 
Verksamhetsstruktur    Befattning: Alla befattningar    Ålder: Totalt    AID: Alla etiketter exkl 000000    
Period förgående: Mars    År: 2018     

 Sjukfrv %, ack 
valt kalenderår 

Sjukfrv %, ack 
valt kalenderår 

Sjukfrv %, ack 
valt kalenderår 

Sjukfrv %, ack 
valt kalenderår 

 2015 2016 2017 2018 
Kvinnor 8.91% 8.64% 9.23% 8.83% 
Män 4.60% 5.32% 5.47% 5.28% 
Totalt 7.84% 7.80% 8.27% 7.92% 
 

Den totala sjukfrånvaron 2018 ackumulerat t.o.m. mars uppgick till 7,92 procent. Kvinnornas sjukfrånvaro 
var 8,83 procent och männens 5,28 procent. Totalt har sjukfrånvaron minskat med 0,35 procentenheter 
jämfört med samma period föregående år.  Kvinnornas sjukfrånvaro har minskat med 0,4 procentenheter 
och männens med 0,19 procentenheter. 
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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.

Kommentar

En förutsättning för ordning och reda i ekonomin är att man som kommun uppfyller kommunallagens krav på "god ekonomisk
hushållning". Det så kallade "balanskravet" innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. En ekonomi i balans samt en väl
fungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet är nödvändiga förutsättningar för att kommunen ska kunna leva
upp till kravet på god ekonomisk hushållning.

Kravet på god ekonomisk hushållning är överordnat balanskravet. Det innebär att det inte är tillräckligt att i resultatet uppnå
balanskravet, utan för att kravet på en god ekonomisk hushållning ska vara uppfyllt bör resultatet ligga på en nivå som realt sett
konsoliderar ekonomin på kort och lång sikt och att värdet på kommunens tillgångar inte urholkas. Begreppet god ekonomisk
hushållning har två perspektiv; ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Det finansiella perspektivet

Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den
konsumerar, det vill säga ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. Kommunen måste
ange en ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av finansiella mål. För det finansiella perspektivet
har kommunfullmäktige i budget 2018 satt två mål, dels om nettokostnadsandelen och dels om självfinansiering av investeringar.
Målen uttrycks som ett genomsnitt över en rullande femårsperiod för att dämpa effekten av uppgångar och nedgångar under ett
enskilt år på grund av exempelvis snabba konjunktursvängningar.

En tumregel i kommunsektorn är att resultatet bör uppgå till minst två procent av de samlade intäkterna från skatt, generella
statsbidrag och kommunal utjämning för att god ekonomisk hushållning ska anses uppnådd. Med tanke på de utmaningar som
sektorn nu möter i form av ökade volymer och kostnader görs bedömningen att sektorn inte kommer att klara denna resultatnivå de
närmaste åren. Kalmar är en bland andra kommuner som därför justerat ned målsättningen till en procent.

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

Verksamhetsperspektivet

Verksamhetsperspektivet tar sikte på att kommunen ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för
att kunna skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. För att säkerställa detta krävs ett klart samband mellan resurser,
prestationer, resultat och effekter. För verksamhetsperspektivet har kommunfullmäktige i budget 2018 satt ett mål om att
verksamheten ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt. En annan viktig faktor är god prognossäkerhet och
budgetföljsamhet. Det kan anses vara ett mått på organisationens förmåga att anpassa verksamheten efter ledningens beslut, givna
ramar och ändrade förutsättningar.

X

Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv
verksamhet

Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Kommentar

På kommunövergripande nivå används fyra mätningar som grund för att uttala sig om verksamheternas ändamålsenlighet och
kostnadseffektivitet. Därutöver arbetar nämnderna med egna modeller som ska ge förutsättningar för att uttala sig
om måluppfyllelsen.

• Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) för 2017. Syftet med KKiK är att bidra med en bild av en kommuns ändamålsenlighet och
kostnadseffektivitet. Metoden är att jämföra deltagande kommuners värden och rangordna resultaten. I mätningen 2017 deltog 258
kommuner. Mätningen omfattar totalt 37 nyckeltal som redovisas under perspektiven - tillgänglighet, trygghet, delaktighet, effektivitet
och samhällsutvecklare. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat, "grön" om man tillhör de bästa 25
procenten, "gul" om man tillhör de mittersta 50 procenten och "röd" om man tillhör de sämsta 25 procenten.

• Nettokostnadsavvikelse - Jämförelse mellan verksamheternas referenskostnad och verklig kostnad för 2016. Referenskostnad
för olika verksamheter används i kostnadsutjämningen och är den beräknade kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev
verksamheten på en genomsnittlig nivå i fråga om ambitioner och effektivitet och med hänsyn tagen till kommunens struktur
(demografi etc.). Nettokostnadsavvikelsen för 2017 kommer att vara publicerad inför uppföljning tertial 2 2018.
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• Rådets för främjande av Kommunala Analyser (RKA) presentation "Jämföraren" i kommun- och landstingsdatabasen
(Kolada.se). Jämförarens ansats är att ge en bild av förhållandet mellan insatta resurser (kostnader) och kvalitet (objektiv och
subjektiv) i verksamheternas utförande. Detta förhållande benämns "verkningsgrad" och används som en del i analysen av huruvida
kommunen bedriver en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

• Bedömning av verkningsgraden genom en kvalitets- och kostnadsjämförelse av de verksamheter som har den högsta
kostnaden jämfört med genomsnittet för landets kommuner och som inte mäts med nettokostnadsavvikelse.

I uppföljningen för tertial 1 2018 har det inte tillkommit några mätningar som ger anledning att ändra bedömningen från senaste
uppföljningen i årsredovisningen för 2017.

Givet de politiska beslut och prioriteringar som styrt resurstilldelningen är den samlade bedömningen att verksamheterna rör sig mot
en allt högre grad av ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet.

X

Fullmäktigemål - Nettokostnaderna
Begränsa nettokostnaderna till högst 99 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod.

Kommentar

Nettokostnadsandelen för enskilda året 2018 hamnar enligt nuvarande prognos på 98,2 procent. Över den rullande femårsperioden
2018 - 2014 blir värdet 97,6 procent, vilket är oförändrat jämfört med femårsperioden 2017 - 2013 (97,6 procent). Målet är således
uppfyllt.

X

Fullmäktigemål - Självfinansiering
Självfinansiera investeringarna till 50 procent över en rullande femårsperiod.

Kommentar

Självfinansieringsgraden för enskilda året 2018 hamnar enligt nuvarande prognos på 35,4 procent Över den rullande
femårsperioden 2018-2014 blir värdet 73,0 procent, en minskning med 7,7 procentenheter jämfört med femårsperioden 2017-2013
(80,7 procent). Målet är således uppnått.

Om man exkluderar investeringen i arenan (244,5 mnkr, räntabel i den mening att den inte genererar några nya kostnader utan är
en växling av kostnader) så är självfinansieringsgraden för det enskilda året 50,3 procent och det rullande femårsgenomsnittet 76,1
procent.

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

Kommentar

Kalmar kommun arbetar för att hitta miljösmarta lösningar som alla tjänar på. Där ingår att koppla ihop miljöarbetet med människors
välmående, en attraktiv kommun och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Under tertial 1 2018 publicerades det årliga miljöbokslutet som beskriver kommunkoncernens arbete under föregående år för att
uppnå "Ett grönare Kalmar". 2017 års bokslut visar att kommunen är på rätt väg inom de flesta miljöområden. Inom "God
vattenstatus" och "Fossilbränslefri kommun" pågår systematiskt arbete inom förvaltningar och bolag. Likaså vad gäller cirkulär
resurshantering (hållbar konsumtion) samt kompetens och kommunikation inom miljöområdet. Arbetet behöver systematiseras inom
ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

Uppföljningen av Tertial 1 2018 visar en tydlig förbättring både vad gäller nedbrytning av fullmäktigemålen och inrapportering av
nämndsmål under "Ett grönare Kalmar".

X

Fullmäktigemål - Cykeltrafiken
Cykeltrafiken ska årligen öka.

Kommentar
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Samhällsbyggnadskontoret arbetar kontinuerligt med åtgärder för att bidra till en årligt ökande cykeltrafik. Interregprojektet CMM
syftar till att främja hållbara mobilitetslösningar och arbetet med att ta fram en mobilitetsstrategi för Kalmar kommun där cykel spelar
en framträdande roll har påbörjats. Inom ramen för projektet kommer även ett cykelgarage att byggas i direkt anslutning till det
nuvarande stationsområdet.

Vidare samarbetar Kalmar kommun, Växjö kommun och Linnéuniversitetet i ett genomförandeprojekt gällande Mobility Management
för att få till beteendeförändringar i de båda kommunerna och kring campus vad gäller människors benägenhet att välja cykel som
transportslag.

Arbete pågår med att genomföra åtaganden enligt stadsmiljöavtalet och planering av genomförande av enkla cykelfrämjande
åtgärder, exempelvis fler cykelställ och uppföljning av vinterväghållning på gång- och cykelvägar.

Övriga förvaltningar arbetar på olika sätt med att uppmuntra till ökat cyklande i tjänsten samt till och från arbetet. Exempel är fler
tjänstecyklar, bättre service på poolcyklar, cykelpump utomhus och arrangemang av cykeldag med service. Södermöre
kommundelsnämnd undersöker huruvida hemtjänsten kan använda cyklar i tjänsten.

X

Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor och
godstransporter

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

Kommentar

Arbetet med att nå målet om "Klimatneutrala kommunbetalda resor och godstransporter" till 2020 har intensifierats i och med 2018
års nämndsmål och verksamhetsplaner. Informationsinsatser, infasning av el- eller biogasbilar samt översyn av egna fordon,
tjänsteresor och privatbil i tjänsten pågår på alla förvaltningar. Kalmar kommuns klimatkompensationssystem visar att användande
av färdmedel som drivs av fossila bränslen minskar på hälften av förvaltningarna och ökar på hälften. Trenden är alltså inte odelat
positiv.

Serviceförvaltningens prognos är att de blir fossilfria under 2018. Transportcentralen stöttar övriga förvaltningar och ser till att ha ett
aktuellt utbud av el- eller biogasbilar. Övriga förvaltningar med egna/leasade fordon arbetar med att kartlägga vilka fossila utsläpp
(fordon) som kommer finnas kvar efter 31/12 2020 om inget nytt grepp tas. Alternativen för att nå målet under 2020 är utfasning av
fordon i förtid eller ersättning av fossil diesel med biodiesel.

En kommunövergripande kampanj för att öka medvetenheten om kommunens mötes- och resepolicy pågår. Flera förvaltningar
arbetar för att öka antalet digitala möten med syfte att minska resandet.

En ansökan om investeringsbidrag för uppförande av laddstolpar för elbilar på kommunala fastigheter har lämnats in till
Naturvårdsverket.

KIFAB och Kalmar Öland Airport är fossilbränslefria i sin egen verksamhet.

X

Fullmäktigemål - Kollektivtrafik
Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka.

Kommentar

Samhällsbyggnadskontoret arbetar kontinuerligt med åtgärder för att bidra till en årligt ökande kollektivtrafik. Förvaltningen
samarbetar med KLT och utreder olika kollektivtrafikfrämjande åtgärder i dialog med dem.

SBK driver Interregprojektet CMM vilket syftar till att främja hållbara mobilitetslösningar och arbetet med att ta fram en
mobilitetsstrategi för Kalmar kommun där cykel och kollektivtrafik spelar en framträdande roll har påbörjats.

Vidare samarbetar Kalmar kommun, Växjö kommun och Linnéuniversitetet i ett genomförandeprojekt gällande Mobility Management
för att få till beteendeförändringar i de båda kommunerna och kring campus vad gäller människors benägenhet att välja cykel och
kollektivtrafik som transportslag.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att det ska finnas bra och tillgängliga cykel och gångvägar till närmaste busshållplats vid
byggnation av nya anläggningar, med syfte att öka tillgängligheten till anläggningen samt möjligheten att använda kollektivtrafik.

Socialförvaltningen undersöker om det är möjligt att genomföra tjänsteresor (hembesök) med kollektivtrafik. Södermöre
kommundelsförvaltning har bjudit in Kalmar länstrafik till Södermöres lokala pensionärsråd för att informera om närtrafik och
seniorresor.

X
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Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun 2030
Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030.

Kommentar

Arbetet för att uppnå målen om ökad cykling, ökad kollektivtrafik och klimatneutrala kommunbetalda resor och godstransporter
bidrar till målet om en fossilbränslefri kommun. Utöver detta genomförs ytterligare aktiviteter för att skapa förutsättningar för alla som
lever och verkar i Kalmar att bli fossilbränslefria på sikt.

Solel är temat är för 2018 i kommunens energi- och klimatrådgivning, där finansiering från Energimyndigheten nu är säkrad för tre år
framåt. För att i kommande detaljplaner kunna möjliggöra att transformationer till laddstolpar sätts upp för
Samhällsbyggnadskontoret dialog med Kalmar Energi. Arbete pågår för att utvidga solkartan till att omfatta byggnader i hela
kommunen. En aktualisering av vindkraftsplanen är påbörjad.

Klimatklivspengar är sökta för ett kommunikationsprojekt om biogas och dialog förs kring fler biogasmackar i kommunen.

Vecka 35 är Kalmar kommun med och anordnar "Kalmarsundsveckan - mötesplats för hållbarhet". Syftet är bland annat att visa på
fördelarna med miljösmarta lösningar för privatpersoner, näringsliv och offentlig sektor, t.ex. förnybara drivmedel.

Kultur- och fritidsnämnden prioriterar energibesparande åtgärder vid beslut om investeringsbidrag till föreningarna. Alla ansökningar
om energibesparande åtgärder under tertial 1 föreslogs bifall.

X

Fullmäktigemål - Energianvändningen
Energianvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2018 till 2022.

Kommentar

Serviceförvaltningen och övriga förvaltningar som använder kommunens lokaler för dialog kring energieffektivitet. Kultur och fritid
undersöker vilka möjligheter som finns att göra energibesparande åtgärder på flera enheter, till exempel Kalmar Teater.

Energianvändning i Barn- och ungdoms lokaler sammanställs årligen. Beräkningar pågår av vilken förbrukning varje förskola och
skola ska hamna på, om målet ska nås vid utgången av 2022.

Kalmarhem har satt ett årligt mål om minskad energianvändning med 3,2 % jämfört med 2016. Prognosen är att målet kommer att
bli tufft att uppnå då de enklare energisparåtgärderna redan är utförda. KIFAB kartlägger nuläget i de av bolagets fastigheter där de
själva har ansvar för el- och värme abonnemang, med syfte att nå målet om 10% minskning till 2022.

X

Fullmäktigemål - God vattenstatus
Kalmarsund och våra vattendrag ska ha uppnått God vattenstatus år 2025.

Kommentar

Kalmar Vatten arbetar med områdena "Rena avloppsvatten med stor miljöhänsyn" och "Optimal reningsgrad". Höga flöden och kallt
vatten under vårvintern 2018 gjorde att målen för såväl utsläpp av fosfor, kväve och organiskt material var svåra att uppfylla. Arbete
pågår med fortsatt VA-förnyelse för att komma tillrätta med höga flöden vid häftiga regn och snösmältning i framtiden.

Dagvattenrening delas upp i två indikatorer av Kalmar Vatten. Nuvarande resultat är att inom tätort renas 75 % av dagvattnet och
utanför tätort renas 55 %.

Tidplanen för Kalmarsundsverket har blivit fördröjd bland annat på grund av att upphandlingsdokumentet tagit längre tid än beräknat
att ta fram.

Under 2018 inriktas kommunens miljötillsyn  bland annat på minskad påverkan på vatten, inklusive dagvattenhantering.
Miljöskyddsenheten medverkar i LOVA-projektet Norra Möre Vattenvård tillsammans med Serviceförvaltningen.

Kommunen fortsätter samarbetet med organisationen Race for the Baltic för att hitta internationella lösningar på Östersjöns
övergödningsproblem, bland annat genom att medverka som talare och rundabords partner den internationella miljödagen i St.
Petersburg.

Omsorgsförvaltningen har uppdaterat sin rutin för hantering av övergivna läkemedel inklusive flytande läkemedel.

X

Fullmäktigemål - Vattenanvändningen



Jonas Agerhed, 2018-05-23 09:34 6

Vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2015 till 2020.

Kommentar

Statistik från samtliga bolag som äger fastigheter samt Serviceförvaltningen är insamlad. Sedan 2015 har vattenanvändningen i hela
koncernen minskat med 4 %. En analys ska göras kring vilka åtgärder som kan och bör prioriteras framöver.

Serviceförvaltningen genomför aktiviteter för att minska dricksvattenförbrukningen. Exempel är att samtliga dusch- och
tvättställsmunstycken byttes ut till snålspolande munstycken i de fastigheter som ingick i energieffektiviseringsprojektet.
Målsättningen är att fortsätta arbetet med vattenspar i resterande byggnader där så är möjligt. Vid nybyggnationer och renovering
av idrottsanläggningar, tas alltid vattenbesparande åtgärder med, t.ex. vid utformning av toaletter och duschar.

Serviceförvaltningen arbetar för att under sommarsäsongen kunna ta vatten från dämmen för bevattning. Kultur- och fritid arbetar
vidare utifrån den genomförda utredningen kring möjligheter att bevattna gräsplaner med vatten från dämmen.

När kultur- och fritidsnämnden tar beslut om investeringsbidrag till föreningarna så är ett prioriterat område vatten- och
energibesparande åtgärder. Alla ansökningar som kunnat klassas in i kategorin vatten och energibesparande åtgärder har föreslogs
bifall under tertial 1.

Barn- och ungdomsförvaltningen mäter vattenförbrukning från sina verksamheter. Under 2015-2017rörde sig vattenanvändningen i
spannet 60 000 till 75 000 kubikmeter.

Kalmarhems vattenförbrukning har minskat med 5,8 % jämfört med 2016.

X

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

Kommentar

En nulägesanalys av avfallsmängder är påbörjad på de flesta förvaltningar. Information saknas om hämtade mängder av KSRR,
vilket gör att en helhetsbild inte går att få fram just nu.

Möjligheter till källsortering finns inte överallt i kommunens verksamheter. De flesta förvaltningar har inlett ett arbete med att se över
och installera källsortering, vilket bedöms ta tid. Kultur- och fritidsnämndens har satt som mål att det ska finnas källsortering i lokaler
och anläggningar senast år 2019.

Arbete med minskat matsvinn inom förskola, skola och omsorg pågår. Mätningar under tertial 1 visar att kökssvinnet inom kost
omsorg nästan halverats, men att tallriksvinnet i skolor ökat med 20%. Arbete med att minska matsvinnet inom omsorgen är
påbörjat, utifrån en första mätning som genomfördes i december 2017. I Södermöre kommundelsnämnd har socialpedagogiska
måltider vilket förväntas minska matsvinn på vård och omsorgsboenden.

Kommunen arbetar koncernövergripande med målet att få till källsortering på evenemang.

X

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.

Kommentar

Mätning sker vid halv- och helårsskiften. Halvårsresultatet rapporteras för tertial 2.

Uppdrag - Handlingsplan Fossilbränslefritt 2030 Pågående

Ta fram en koncernövergripande handlingsplan för att nå målet om Fossilbränslefritt 2030.

Kommentar

Arbete med handlingsplanen pågår. Nulägesanalys i form av en "Energibalans", dvs. kartläggning av fossil respektive förnybar
energianvändning i kommunen som helhet är framtagen. Kommunen är delaktig i arbetet med ett länsgemensamt handlingsprogram
för Fossilbränslefri region 2030 som är planerad att bli färdig innan sommaren. Det regionala handlingsprogrammet kommer delvis
ligga till grund för aktiviteter i kommunens handlingsplan.

Uppdrag - Handlingsplan God vattenstatus Pågående
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Ta fram en koncernövergripande handlingsplan för att nå målet God vattenstatus.

Kommentar

En arbetsgrupp har tagits fram där Serviceförvaltningen, Samhällsbyggnadskontoret, Kalmar Vatten och Länsstyrelsen ingår. En
struktur har tagits fram och en nulägesanalys har påbörjats. Det finns dock bristande information både vad det gäller mätning samt
tydlighet när det kommer till parametrar som visar när t.ex. ett vattendrag anses uppnå god vattenstatus på morfologiska
förändringar, övergödning eller biologisk mångfald. Denna information måstes tas fram gemensamt med Länsstyrelsen varför en
försening av uppdraget är troligt.

Uppdrag - Komplettera vattenförsörjningsplanen Pågående

Komplettera vattenförsörjningsplanen med en plan för att återskapa och bevara vattenförhållandeområden.

Kommentar

Arbetet har påbörjats och uppstartsmöte är inbokat.

Uppdrag - Klimatanpassningsplan Pågående

Majoritetens inriktning är att under 2018 ta fram en klimatanpassningsplan.

Kommentar

Arbetet med klimatanpassningsplanen är påbörjat.

Uppdrag - Solcellsanläggningar Pågående

Majoritetens inriktning är att ha minst 25 solcellsanläggningar på kommunens egna byggnader år 2018.

Kommentar

Förberedelser pågår ihop med upphandlad leverantör att installera solceller på Kalmarsundsskolan, Vasaskolan, Konstmuseet och
Lindö förskola.

Uppdrag - Söka nationella vattenmedel Pågående

Majoritetens inriktning är att vi ska ensamt eller tillsammans med Kalmarsundskommissionen och eventuella andra aktörer söka de
nationella vattenmedel som finns tillgängliga från och med 2018.

Kommentar

Under första kvartalet 2018 har kustmiljögruppen sökt 4 åtgärdsprojekt till ett värde av sammanlagt 8 miljoner kr, att genomföra åren
2018-2021. Bidrag har även sökts för ett ett skräpplockarprojekt, 600 tkr. Deltagande sker i en pågående EU interreg ansökan med
1 miljon kr

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.

X

Fullmäktigemål - Arbetslöshet
Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner, gäller alla grupper.

Kommentar

Arbetslösheten i riket och Kalmar låg efter utgången av april på samma nivå (7,1%). Detta efter att arbetslösheten varit marginellt
högre i Kalmar än i riket under de inledande månaderna av 2018. Jämförelsekommunernas arbetsmarknadsstatistik för mars-april
har ännu inte publicerats.

Sedan årsskiftet har arbetslösheten sjunkit i såväl riket som i Kalmar. Dock har rikets arbetslöshet sjunkit mer än Kalmars, vilket gör
att målet såsom det är formulerat, inte kan anses vara uppnått.
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X

Fullmäktigemål - Tryggaste residenskommun
Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun.

Kommentar

Enligt polisens trygghetsundersökning som presenterades i januari 2018 är problemnivån generellt betraktat densamma som 2016.
Kalmar är en trygg kommun med ett indexvärde på 1.53 ( nationellt normalindex 2.0) Andelen utsatta för mängdbrott har
stabiliserats under den senaste 5-årsperioden och sett över tid ligger nivåerna långt under början av 2000-talets utsatthet för
mängdbrott. Andelen i Kalmar kommun som uppger att de inte varit utsatta för något som helst brott under de senaste året redovisar
det högsta värdet sedan mätningen av detta mått började 2012.

Problembilden 2017 redovisar ett enda större generellt problem över hela kommunen - trygghetskänslan utomhus ensam sent på
kvällen. Detta trots en marginell förbättring sedan mätningen 2016.

Trygghetsundersökningen mäter problemnivån avseende utemiljön, missbruksproblem, utomhusstörningar, utsatthet för brott, oro
att utsättas för brott, konkret känsla av otrygghet och polisens agerande mot problem. 2017 års enkät innehöll även frågor kopplade
till social tillit och sammanhållning i bostadsområdet, vilka precis som problemnivåerna för övriga områden varierade mellan olika
geografiska områden i Kalmar kommun. Kvinnor uppger en något högre problembild än män generellt men störst könsskillnader
framträder i upplevelsen av konkret känsla av otrygghet där 76 % av männen upplever sig trygga utomhus sen kväll medan
motsvarande andel för kvinnor är 50 %. 16 % av männen uppger att de känner sig otrygga ute ensam sen kväll i jämförelse med 34
% av kvinnorna.

Utsatthet för brott och medborgarnas upplevelse av trygghet ligger till grund för de medborgarlöften som Kalmar kommun lämnar
tillsammans med polisen och under årets första månader har medborgarlöfterna för 2016/17 (minskade bostadsinbrott och ökad
trygghet i centrum) utvärderats och bedömts som effektiva vilket innebär att samverkan kring Grannsamverkan, information riktade
till fastighetsägare och insatserna med fokus på Kvarnholmen fortsätter. Förslag till nya medborgarlöften planeras att presenteras
under augusti 2018.

Det pågår både fysiska och sociala insatser i de kommunala verksamheterna, insatser som kan förväntas påverka medborgarnas
upplevelse av trygghet är bl.a. implementering av kommunens belysningsprogram vilket medför konkreta belysningsprojekt runt om i
kommunen, införandet av trygghets- och säkerhetsanalyser i varje planbeskrivning samt ett systematisk arbete med
trygghetsaspekten i trafikärenden. Andra exempel på pågående insatser är kultur och fritidsnämndens checklista för trygga miljöer
som tillämpas vid nybyggnation men även insatser i befintlig miljö, och socialnämndens avtal med IFK Kalmar avseende
vuxenvandringar vid riskkvällar ( ungdomsperspektiv).

Barn- och ungdomsnämnden följer på förvaltningsnivå upp anmälningar om kränkande behandling, och under perioden 1/1-6/4
2018 inrapporterades 85 anmälningar, vilket är en ökning med 22 stycken jämfört med inkomna anmälningar motsvarande period
2017.

X

Fullmäktigemål - Företagsklimatet
Totala Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning Öppna Jämförelser avseende företagsklimatet ska vidmakthållas eller öka.
Majoritetens inriktning är att minst 100 företagsbesök ska genomföras per år.

Kommentar

Kalmar vidmakthåller sitt höga index även i 2017 års mätning. Dock sjunker totalt NKI från 77 till 76, vilket gör att målet såsom det är
formulerat inte kan anses vara uppnått.

Organisationen arbetar kontinuerligt med att förbättra företagsklimatet, och hittills har cirka 40 företagsbesök genomförts.
Inriktningen om att genomföra 100 företagsbesök under året kommer att uppnås.

X

Fullmäktigemål - Kalmar - En plats för alla
Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa kommuner att besöka, att växa upp, bo och åldras i.

Kommentar

Med utgångspunkt i Medborgarundersökningens uppdelning på olika ålderskategorier kan det uttalas att Kalmar är på rätt väg och
att trenden är positiv avseende detta mål. I en jämförelse mellan 2016 och 2017 har index ökat enligt följande:
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• I åldergruppen 18-24 år har NRI (Nöjd Region Index) ökat från 67 till 75. NII (Nöjd Inflytande Index) har ökat från 32 till 65 och
NMI (Nöjd Medborgare Index) har ökat från 66 till 74.

• I åldersgruppen 75 år eller äldre har NRI (Nöjd Region Index) ökat från 67 till 71. NII (Nöjd Inflytande Index) har ökat från 38
till 44 och NMI (Nöjd Medborgare Index) har ökat från 63 till 69.

• Totalt för alla åldersgrupper har NRI (Nöjd Region Index) ökat från 67 till 72. NII (Nöjd Inflytande Index) har ökat från 40 till 50
och NMI (Nöjd Medborgare Index) har ökat från 62 till 68.

X

Fullmäktigemål - Dubbelspår Kalmar - Alvesta
Tågsträckan Kalmar - Alvesta ska förses med dubbelspår.

Kommentar

Tillsammans med Växjö och Karlskrona kommuner har pågår arbetet för att åstadkomma ett dubbelspår.  Bland annat har de tre
kommunerna gemensamt gett staten ett erbjudande om ökad bostadsproduktion mot att staten satsar på förbättringar av
transportinfrastrukturen. Tillsammans med respektive regionala organ har behovet av dubbelspår även förts fram till regeringen i ett
initiativ från Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

X

Fullmäktigemål - Mötesstation Stångådalsbanan
En mötesstation på Stångådalsbanan tillskapas för att underlätta pendlingstrafik.

Kommentar

Samhällsbyggnadskontoret har medverkat aktivt i Regionförbundets arbete med att samla länets kommuner och större företag
bakom ett erbjudande att bidra till medfinansiering av transportsystemet. En mötesstation i Rockneby med möjlighet till
resandeutbyte är bland de åtgärder som diskuterats i det fall erbjudandet skulle falla ut.

X

Fullmäktigemål - Färdigställda bostäder
Samlat i kommunkoncernen ska vi arbeta för att färdigställa minst 700 bostäder per år fram till år 2020.

Kommentar

Under 2018 har 262 bostäder färdigställts till och med 30 april. Bedömningen för helåret är cirka 800 färdigställda bostäder.

X

Fullmäktigemål - Bostadsplanering
Under åren 2016 till och med 2018 ska Kalmar planera för 2500 bostäder, varav 300 småhus.

Kommentar

Redan under första tertialet är målet uppfyllt då det tagits fram detaljplaner under åren 2016 till och med 2018 som möjliggör för 2
635 bostärder varav 282 i småhus.

X

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

Kommentar

En förvaltningsövergripande arbetsgrupp är utsedd vars uppdrag är att få till ett samlad tillgänglighetsarbete utifrån den nya
nationella funktionshinderspolitiken 2017-2025.
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Uppdrag - Tillgänglighetsåtgärder badplatser Pågående

Ta fram ett underlag som ska ligga till grund för att förbättra tillgängligheten till kommunens badplatser och utifrån detta föreslå
åtgärder för tillgänglighet på ett antal platser.

Kommentar

Kattrumpan och Långviksbadet kommer att förses med ramper inför sommaren 2018. Tillgänglighet skapas till bryggor, toaletter och
parkering. Tillgänglighetsinventering av badplatser har gjorts och åtgärdslista har upprättats.

Uppdrag - Projektgrupp för aktiviteter 2020 Pågående

Skapa en projektgrupp inom kommunen som i samverkan med övriga aktörer ska göra år 2020 till ett år fyllt av aktiviteter.

Kommentar

Arbetet pågår och möten med LNU är under bearbetning. De större kända händelserna 2019-2021 är inramade att ingå i 2020.

Uppdrag - Samordna Södra staden Pågående

Samordna utbyggnaden av Södra staden så att ett helhetsgrepp för en flexibel utbyggnad och ianspråktagande av lokaler för alla
verksamheter som ska finnas där, tas.

Kommentar

Arbetet har kommit halvvägs.

Uppdrag - Stärka civilt försvar Pågående

Majoritetens inriktning är att Kalmar ska aktivt delta i det arbete som nu sker med att stärka civilförsvaret sett till det förändrade
säkerhetspolitiska läget. En del i det arbetet ska vara att säkerhetsklassa viss personal.

Kommentar

Arbetet är uppstartat.

Kärnfrågorna är att skydda befolkningen, skydda den samhällsviktiga verksamheten och att stödja Försvarsmakten.

Uppdrag - Tillgängligheten till stadskärnan Pågående

Majoritetens inriktning är att gemensamt med näringsidkare och fastighetsägare ta fram en handlingsplan på kort och lång sikt för
att förbättra tillgängligheten för alla trafikslag till stadskärnan.

Kommentar

En arbetsgrupp tillsammans med Kalmar City, fastighetsägare och näringsidkare har genomfört 4 möten hittills under året, väldigt
många förslag har framkommit, vilka kommer att utvärderas, gruppens arbete fortsätter. En utredning ang trafiksituationen inkl
parkeringssituationen pågår parallellt med arbetsgruppens arbete.

Uppdrag - Evenemangsstrategi Pågående

Slutföra arbetet med förslag till evenemangsstrategi och därefter koordinera kommunkoncernens arbete med att stärka Kalmar som
en attraktiv evenemangsstad.

Kommentar

Koncernledningen arbetar aktivt med uppdraget och ambitionen att stärka Kalmar som en attraktiv evenemangsstad.

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.

Kommentar
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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.

Två fullmäktigemål finns noterade under fokusområdet - Bästa skolkommun och - Bästa äldreomsorgskommun.

Gällande bästa skolkommun fortsätter det långsiktiga arbetet med att utveckla undervisningen så att varje barn/elev i Kalmar
kommun kan utvecklas så långt som möjligt såväl socialt, emotionellt som kunskapsmässigt fortsätter enligt planen. Stora
satsningar i specialpedagogik för lärande, språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, entreprenöriellt lärande och
modersmålsstödjande arbetssätt i förskolan pågår.

När det gäller "Bästa äldreomsorgskommun" arbetar verksamheten aktivt inom ett flertal förbättringsområden. Områden som
prioriteras högt är exempelvis att skapa attraktiva vård- och omsorgsboenden, systematiskt arbeta med kvalitetsregister för att säkra
arbetssätt och utveckla kvaliteten, personkontinuiteten i hemtjänsten. Under våren har omsorgsnämnden också beslutat om
förvaltningens framåtspaning av vård och omsorg år 2030 beskriver ett tänkt scenario utifrån den demografiska utvecklingen.

Socialnämnden har samlat sina långsiktiga mål, som alla rör hög kvalitet i välfärden, under "Egna verksamhetsspecifika mål och
aktiviteter". Målen är att socialnämndens vård och omsorg ska vara kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och
tillgänglig.

X

Fullmäktigemål - Bästa skolkommun
Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020.

Kommentar

Målet har tilldelats Barn- och Ungdomsnämnden, Södermöres kommundelsnämnd samt Kommunstyrelsen.

Positiva betygsprognoser inför vt- 2018 borde medföra en positiv utveckling även i SKL:s ranking under året. I Lärarförbundet
skolranking 2017 "Bästa skolkommun" kom Kalmar kommun på en 4:e plats vilket var en förbättring med 8 placeringar jämfört med
2016. De resultatnyckeltal där Kalmar kommun presterat lite sämre är genomsnittligt meritvärde och behörighet till gymnasiet. För
att kunna förbättra oss ytterligare, så bör speciellt utvecklingsfokus riktas mot dessa områden. Enligt betygsprognosen som
sammanställts efter betygsdialoger med skolorna indikerar den en ökning både när det gäller genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9
och behörighet till gymnasiet.

Södermöre konstaterar att kvalitén inom pedagogisk omsorg visar på förbättringar inom flera områden. Resultatet av enkäter utförda
av elev- och vårdnadshavare visar att samtliga verksamheter bibehåller eller ökar nöjdheten från vårdnadshavare. Man anser också
som vårdnadshavare att man har ett större inflytande av verksamheter i förskola och fritidshem än man haft tidigare. Däremot
sjunker resultatet när man besvarar frågan om man anser att man kan påverka hur man lär sig saker i skolan.

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom projektet AdNos där en modell som ska stödja arbetsgivare och medarbetare i arbetet
med att skapa hälsosamma arbetsplatser är under framtagning. Projektet beräknas vara klart till sommaren 2019.

X

Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun
Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020.

Kommentar

Målet har tilldelats Omsorgsförvaltningen, Södermöre kommundelsnämnd samt Kommunstyrelsen.

Brukarundersökning pågår för uppföljning av omsorgstagarnas inflytande, delaktighet och upplevd självbestämmande i
verksamheten. Arbetet präglas av individens behov i centrum.

Södermöre kommundelsnämnd konstaterar att resultat från brukarundersökningen 2017 visar att den sammanlagda nöjdheten ökar
inom hemtjänst och minskar något på vård och omsorgsboende. Flera indikatorer visar dock på ett positivt resultat. Resultatet för
bemötande ligger på hela 100 % nöjdhet både på vård och omsorgsboende och hemtjänst i Södermöre kommundelsnämnd.
Undersökningen visar också på en positiv trend gällande resultat av inflytande och förtroende för personal.

Fokusområden som nöjdhet med sociala aktiviteter och utevistelse fortsätter visa ett positivt resultat 2017. Trivsel med
omkringliggande boendemiljö ligger på 63 %, vilket är något under rikssnittet, som ligger på 66 %. Aktiviteter pågår tillsammans med
omsorgstagare för att öka nöjdheten med boendemiljön.

Kommunstyrelsen konstaterar att utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete är genomförd för alla chefer och skyddsombud.
Utbildning i aktiv rehabilitering hösten 2018 för alla chefer i förvaltningen är under planering. Förutom dessa utbildningsinsatser
ingår förvaltningen i projektet AdNos-hälsosamma arbetsplatser.
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Uppdrag - Välfärdens fördelning och jämlikhet Pågående

I samverkan med berörda verksamheter och lokala aktörer inventera insatser som påverkar välfärdens fördelning och jämlikhet i
hälsa, samt lämna förslag på lokalt genomförbara insatser som bidrar till att skillnader i tillgång till välfärd och hälsa minskar.

Kommentar

Uppdraget har just påbörjats.

Uppdrag - Mål för integrationsarbetet Pågående

Mål för integrationsarbetet som underlättar uppföljning av de insatser som beslutas ska tas fram.

Kommentar

Målarbetet pågår tillsammans med en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har haft kontakt med Kalmar kommuns jämförelsekommuner i
frågan. Utifrån det insamlade materialet arbetas Kalmar kommuns integrationsmål fram.

Uppdrag - Härbärge/stödboende Pågående

Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att tillsammans med frivilligorganisationer utreda möjligheten att tillskapa platser i
härbärge/stödboende till hemlösa.

Kommentar

Utredning är färdigställd och kommer att presenteras för socialnämnden på sammanträdet i maj för vidare behandling till fullmäktige.

FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET, PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ
Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Vi ska vara en attraktiv, effektiv och utvecklande arbetsplats som präglas
av hög kompetens, öppenhet, delaktighet, jämställdhet och trygghet.

Kommentar

Inom fokusområdet ligger tyngdpunkten på arbete med "heltidsarbete som norm" samt arbetsmiljö och hälsa. Arbete med att minska
sjukfrånvaron samt utbildning inom systematiskt arbetsmiljöarbete har prioriterats under året

Arbetet med att visa på att vi är en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs och utvecklas blir allt viktigare då fler yrken inom
välfärdssektorn är svårrekryterade bristyrken och vi konkurrerar med andra kommuner och med landstinget om samma personal.
Kalmar växer vilket gör att vi behöver fler medarbetare i olika verksamheter framförallt inom socialtjänst, förskola/skola och
äldreomsorg.

Kalmar kommun har blivit beviljat ett ESF-projekt som har som mål att ta fram, fastställa och sprida standardiserade chefs- och
medarbetarutbildningar i preventivt arbete med ohälsa samt att ta fram, fastställa och sprida kunskap om hälsofrämjande
arbetsplats. Detta ska leda till sänkt sjukfrånvaro och en mer hälsofrämjande organisation. Projektet start 4 april och håller på i två
år. Under 2017-2018 ska alla chefer och skyddsombud få en fördjupad utbildning i arbetsmiljöfrågor.

X

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.

Kommentar

Under årets första kvartal har kommunledningskontoret utarbetat ett förslag till strategi för att nå målet. Strategin har utvecklats i
samråd med kommunens jämställdhetsnätverk. För att stötta ett kunskapsbaserat förhållningssätt till jämställdhetsfrågorna har två
centrala utbildningar erbjudits under kvartalet, en grundkurs i jämställdhet och jämställdhetsintegrering för jämställdhets- och
kvalitetsutvecklare samt en halvdagsutbildning för förtroendevalda och chefer/nyckelpersoner om jämställd verksamhet. Under



Jonas Agerhed, 2018-05-23 09:34 13

våren har även en kartläggning om tillämpningen av policyn om könsuppdelad statistik genomförts, vars resultat återförs till
förvaltnings- och bolagsledningar i dialogform under maj/juni.

Flera förvaltningar har påbörjat insatser för att ta fram checklistor kopplade till olika verksamhetsområden.

X

Fullmäktigemål - Medarbetare per chef
Antalet medarbetare per chef ska minska.

Kommentar

• Medeltal i kommunen 31/12 2016: 20 medarbetare

• Medeltal i kommunen 31/12 2017:19 medarbetare

• Medeltal i kommunen 30/4 2018: 18 medarbetare

• Socialförvaltningen har 7 chefer som har fler än 30 medarbetare

• Serviceförvaltningen har 2 chefer som har fler än 30 medarbetare

• Södermöre har 7 chefer som har fler än 30 medarbetare

• Barn- och ungdomsförvaltningen har 18 rektorer som har fler än 30 medarbetare (ibland finns biträdande rektor)

• Omsorgsförvaltningen har 19 chefer som har fler än 30 medarbetare

• Kultur- och fritidsförvaltningen har 2 chefer som har fler än 30 medarbetare

• På samhällsbyggnadskontoret har cheferna mellan 4 och 10 medarbetare

• På kommunledningskontoret har cheferna mellan 4 och 38 medarbetare

I höstens medarbetarenkät kommer chefer att få besvara frågor om storlek på sin arbetsgrupp och hur nöjd/missnöjd man är med
förutsättningarna. Antal medarbetare i snitt per chef är inget bra mått, framöver bör vi  snarare jobba för på att minska antalet chefer
som har fler än 30 medarbetare.

X

Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron
Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Majoritetens inriktning är att sjukskrivningarna ska totalt minska med en
procentenhet under 2018. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska ta fram mål och en plan för det konkreta arbetet.

Kommentar

Sjukfrånvaron ackumulerat tom mars 2018 är 7,6 % vilket är avsevärt lägre än 2017 då den var 8,4 %. Dock är det första kvartalet
inte alltid en bra period att dra slutsatser av då säsongsinfluensan varierar år från år.

X

Fullmäktigemål - Medarbetarengagemang
Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang.

Kommentar

Olika insatser görs för att främja medarbetarengagemanget. Bland annat att öka kunskapen om värdegrund, verksamhetsmål och
vision samt utbildning i samverkan och arbetsmiljö för chefer och skyddsombud. Mäts i medarbetarenkäten som görs i oktober
2018.

X

Fullmäktigemål - Heltid som norm
Kalmar kommun har heltid som norm, med möjlighet att önska sysselsättningsgrad. Heltid ska alltid erbjudas vid nya
tillsvidareanställningar. Det är en viktig rättvise- och jämställdhetsfråga.

Kommentar

Sammanfattning tom april 2018 jämfört med november 2017:



Jonas Agerhed, 2018-05-23 09:34 14

De genomsnittliga sysselsättningsgraderna enligt anställningsavtalet för tv-anställda är 96,9 % vilket är en ökning med 0,3
procentenheter. Andelen heltider för tillsvidareanställda enligt anställningsavtalet har ökat med ca 2 procentenheter och uppgår nu
till 86 %. De faktiska heltiderna för månadsavlönade ökar för både kvinnor och män. Kvinnornas faktiska heltider i april är 66,4 %
(+1,8 procentenheter). Männens är 86,5 % (+ 1,2 procentenheter). På omsorgsförvaltningen har 73 medarbetare ökat sin
sysselsättningsgrad upp till heltid. Sedan tidigare är alla nya tillsvidareanställningar på heltid. På omsorgsförvaltningen prövas nu
också en modell med heltid för medarbetare som jobbar i nattpatrull. Omsorgsförvaltningen ser ett minskat behov av rekrytering om
vi lyckas lösa "deltidsproblematiken".

X

Fullmäktigemål - Riktade insatser som uppföljning
Riktade insatser som uppföljning av kort- och långtidssjukskrivna samt analys ur ett jämställdhetsperspektiv ska göras årligen.

Kommentar

En HR-specialist har i uppdrag att besöka alla chefer för att ge stöd till chefer i rehabiliteringsarbete. Detta görs i samarbete med
rehabiliteringskoordinator på arbetsmiljöenheten. Samtliga chefer genomgår utbildning i "psykisk ohälsa på din arbetsplats" för att
bättre kunna upptäcka och förebygga sjukfrånvaro. Kalmar kommuns rutiner vid sjukanmälan och korttidssjukfrånvaro är reviderade
för minska korttidssjukfrånvaron. Satsningen på utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete fortsätter.

X

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

Kommentar

Målet om årets E-hälsokommun kommer kommuncentralt att samordnas av digitaliseringsledaren som är på plats i maj 2018. Med
grund i de insatser som inletts i förvaltningarna torde arbetet vara på rätt väg. Exempelvis har omsorgsförvaltningen antagit en
e-hälsostrategi och anställt en e-hälsosamordnare.

Uppdrag - Digital kompetens Ej påbörjad

Stärka den digitala kompetensen i kommunkoncernen.

Kommentar

Digital kompetens blir ett uppdrag för digitaliseringsledaren som påbörjar sin anställning i maj 2018.

Uppdrag - Strategi för modern e-förvaltning Ej påbörjad

Utarbeta en strategi som vägledning för kommunkoncernen att med hjälp av modern teknik, effektivisera verksamheten och utveckla
en modern e-förvaltning. Syftet med strategin ska bl.a. vara att beskriva en gemensam målbild som skapar förutsättningar för
kommunkoncernen att utarbeta egna planer för införandet av e-tjänster.

Kommentar

Strategi för modern e-förvaltning blir ett uppdrag för digitaliseringsledaren som påbörjar sin anställning i maj 2018.

Uppdrag - Sänka sjukfrånvaron Pågående

Arbeta aktivt för att sänka sjukfrånvaron alternativt behålla en redan låg sjukfrånvaro. Varje förvaltning ska ta fram en plan för hur
detta ska gå till med utgångspunkt från Sveriges kommuner och landstings och fackliga organisationers avsiktsförklaring för friskare
arbetsplatser.

Kommentar

HR-specialist besöker alla chefer för att ge stöd i rehabiliteringsprocessen. Kommunens rutin för sjukanmälan och arbete med
korttidssjukfrånvaro är reviderad.
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