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Årsredovisning

2017

Femårsöversikt, kommunen
Femårsöversikt

2017

2016

2015

2014

2013

67 451

66 571

65 704

64 676

63 887

Utdebitering*

33:18

33:18

33:18

32:68

32:68

varav kommunen

21:81

21:81

21:81

21:81

21:81

Skatteintäkter och kommunal utjämning i mnkr

3 710,8

3 548,7

3 337,3

3 199,8

3 134,0

Skatteintäkter och kommunal utjämning per

55 015

53 307

50 793

49 474

49 055

53 255

51 012

50 018

49 525

48 204

96,3

95,3

98,1

99,9

98,2

Årets resultat i mnkr

135,9

166,7

62,5

2,5

57,3

Investeringar i mnkr (netto)

395,0

442,6

335,7

276,8

343,5

1 520,5

1 584,4

1 635,5

1 651,5

1 625,4

758,7

758,7

1 005,0

705,2

720,2

Totala tillgångar i mnkr

3 763,6

3 600,2

3 495,4

3 116,6

3 098,6

Eget kapital i mnkr

1 907,9

1 771,9

1 605,2

1 542,7

1 540,3

Soliditet exkl pensionsskuld i procent

50,7

49,2

45,9

49,5

49,7

Soliditet inkl pensionsskuld i procent

16,6

11,3

5,2

2,0

2,8

Likviditet i procent

48,1

45,6

75,9

41,2

75,5

5 180

5 106

4 977

4 870

4 795

Folkmängd, den 31/12

invånare i kr

Verksamhetens nettokostnader per invånare i kr

Löpande kostnader i procent av skatteintäkter och
kommunal utjämning (nettokostnadsandel)

Pensionsåtaganden i mnkr

Låneskuld i mnkr

Antal årsarbetare

*Utdebitering redovisas exkl kyrkoavgift och begravningsavgift
.
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Ännu ett bra år för Kalmar!

2017 har varit ett mycket bra år för
Kalmar kommun.
Bostadsproduktionen slog rekord och
antalet invånare har ökat rejält. Arbetslösheten är fortsatt lägre än riket och
lägst bland jämförelsekommunerna. Den
kommunala välfärdsverksamheten har
fått mer resurser och håller hög kvalité.
Förtetagsklimatet har blivit bättre och
det andas optimism runt Kalmar. Det
bekräftas också när tidningen Fokus
rankar var i Sverie som det är bäst att bo
och leva. Kalmar hamnar på plats 16 av
290 kommuner. Vi gör det näst bästa
ekonomiska resultatet någonsin, tack
vare det så klarar vi våra investeringar
utan att låna.
För att ge bättre förutsättningar till våra
industriföretag har ett nytt markområde
norr om Snurrom nu tagits i anspråk. Dit
kommer bland annat Norden att flytta.
Modigs Machine Tools kommer att etablera en ny fabrik på platsen.
Resan för att nomineras och bli "Årets
stadskärna 2017" nådde sitt slut i somras.
Kalmar var tillsammans med Tibro och
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Västervik de tre slutkandidaterna men vi
fick se oss slagna av Västervik. Grattis till
dem säger och vi och nu påbörjar analysarbetet för att se hur vi ska ta vårt eget
arbete vidare.
En väl utbyggd infrastruktur är en grundpelare i vår utveckling. Kollektivtrafiken
byggs ut, fler åker kollektivt och Kalmar
växer som bra cykelkommun. Under året
skrev vi ett gemensamt remissvar med
Växjö och Karlskrona rörande den nationella infrastrukturplanen Vi noterar
också att Kalmar Öland Airport har en
fortsatt positiv passagerarutveckling.
Att hela kommunen ska leva är av yttersta vikt för oss och vi noterar macketableringen i Påryd som ett positivt exempel på att vi värnar hela kommunen.
Fiberutbyggnaden sker i rask takt och vi
har under året tagit beslut om en överenskommelse med Telia som innebär 100
procent tillgång till fiber i hela Kalmar
senast år 2020.
Kalmar har ett rikt kultur- och fritidsutbud. Evenemangen sommaren 2017 slog
alla rekord och Kalmar utsågs också till
"Årets Sommarstad" för tredje året i rad.

Vi har under året beslutat om start för
Byteaterns ombyggnad och vi fortsätter
arbetet med Kulturkvarteret. Vi kommer
också allt närmare startbeslutet för en ny
bad- och friskvårdsanläggning vid Snurrom.
Vid 2017 års utgång var 29 föreningar
certifierade som "Säker & Trygg Förening". Dessa föreningar stod för 69,3
procent av den totala barn- och ungdomsverksamheten, beräknat på deltagaraktiviteter.
Vi når våra mål om ökad bostadsproduktion och maximerar därmed våra möjligheter att fortsätta att växa. Kalmar kommun har under 2016 och 2017 tagit fram
detaljplaner som möjliggör cirka 1750
bostäder, varav 227 småhus. För att nå
det långsiktiga målet om bostadsproduktion återstår att planera för 750 bostäder
varav 74 småhus. Detta bedömer vi klara
med god marginal redan 2018.
Kalmar kommuns arbete för ett grönare
Kalmar har intensifierats under året. En
upphandlingspolicy med tillhörande
riktlinjer och en handlingsplan för Giftfri förskola och skola antogs under året

av kommunfullmäktige. Arbetet med
mikroplaster och farliga ämnen i varor
och kemiska produkter har utvecklats.
Inom förskola och skola fortsätter utbildningen av barn och unga så de får den
kompetens de behöver för att leva miljösmart.
Vi har fortsatt att bygga ut med solenergi
på kommunala byggnader och solcellsparken vid flygplatsen har tagits i bruk.
Under 2017 tog vi också beslut om att
bygga ett nytt och modernt reningsverk.
Ett viktigt beslut för att klara Kalmars expansion.
Att förbättra kvaliteten i verksamheterna
pågår ständigt och särskilt tydligt blir det
i verksamheter med tydliga kvalitets- och
verksamhetsmått såsom skola, socialtjänst
och omsorgsverksamhet. Vi kommer allt
närmare målen om att år 2020 bli bland

Johan Persson (S)

kommunstyrelsens ordförande

de 30 bästa kommunerna inom skola och
omsorg. Vi gör det genom de satsningar
som gjorts på bland annat utbyggd förskola och fler omsorgsplatser.
Vi har under flera år prioriterat arbetet
med att jämställdhetssäkra den kommunala verksamheten. Även om vi har en del
kvar att åtgärda så tar vårt arbete oss närmare vårt mål. Samma sak när det kommer till vårt arbete med integrationen.
Integrationsrådets arbete under 2017 har
varit viktigt för att Kalmar ska nå målen
för integration och ett Kalmar för alla.
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 samt med landsting om
samma personal. Kalmar växer vilket gör

Dzenita Abaza (S)
kommunalråd

att vi behöver fler medarbetare i olika
verksamheter framförallt inom socialtjänst, förskola/skola och äldreomsorg.
Från 2017 är heltid norm för alla nyanställningar.
En ny verksamhet har inrättats, Trygghets- och larmcentralen (TLC), vars
verksamhet kan förväntas få positiva effekter för invånarnas trygghet och säkerhet. Verksamheten är förlagd till den nya
brandstationen och den högtidliga invigningen i december gjordes av justitie- och
inrikesminister Morgan Johansson.
Vi vill slutligen rikta ett stort Tack till
alla invånare som medverkat till att göra
2017 till ett bra år och naturligtvis till
kommunens medarbetare som åter igen
genomfört ett fantastiskt arbete dygnet
runt för så många. TACK!

Ingemar Einarsson (C)
kommunalråd

Bertil Dahl (V)
kommunalråd
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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 präglats av en högkonjunktur, som väntas
fortsätta även in i 2018. Under 2018
väntas konjunkturen kulminera för att
sedan utvecklas betydligt svagare under
kommande år och gå mot ett neutralt
konjunkturläge.
Högkonjunkturen till trots har tillväxttakten i svensk ekonomi varit något lägre
än väntat till och med tredje kvartalet
2017. Såväl nettoexporten som investeringstakten har dämpats. En bidragande
orsak är brist på lämplig arbetskraft inom
vissa sektorer. Hushållens och den offentliga sektorns konsumtion håller uppe
tillväxten. Ökningen i antalet arbetade
timmar och lönesumman i samhället har
varit god, vilket är en avgörande faktor
för utvecklingen av kommunernas skatteunderlag.

Goda resultat
Det samlade resultatet för Sveriges kommuner blev 21,7 miljarder kronor 2016.
Det motsvarar 4,2 procent av summan
skatteintäkter och generella statsbidrag
vilket är ett historiskt sett högt resultat.
Något preliminärt resultat för 2017 finns
ännu inte presenterat.
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Demografiskt tryck
Sedan några år tillbaka ökar befolkningen
i yngre och äldre åldrar betydligt snabbare än befolkningen i yrkesverksam ålder. Det här förhållandet 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. Kommunkoncernernas årliga investeringar har ökat från
72 mdkr 2007 till 105 mdkr 2015 i löpande priser, en ökning med 45 procent.
Bostäder, verksamhetslokaler, infrastruktur och idrottsanläggningar, med
mera behöver dels byggas ut till följd
av en ökande befolkning, och dels behöver gamla anläggningar från 1960och 70-talen nu ersättas. Den höga investeringstakten har inte fullt finansierats
med egna medel. Kommunkoncernernas
samlade låneskuld har därför ökat med
21 procent mellan 2012 och utgången av
2015, då den uppgick till 502 miljarder
kronor.
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Det här är Kalmar
Demografi
Rekordstor folkökning
Under 2017 ökade Kalmar kommun sin
folkmängd med 880 personer (männen
ökade med +479 och kvinnorna med
+401) eller 1,32 procent. Totalt ökade
antalet invånare till 67 451 invånare (33
482 män och 33 969 kvinnor). Det innebär att folkmängden i Kalmar kommun
ökar för 19:e året i rad. Det är dessutom
Kalmar kommuns näst högsta folkökning
i absoluta tal i modern tid (år 2015 ökade
Kalmar kommun med 1 028 personer).
Kalmar kommun är Sveriges 33:e största
kommun sett till antalet invånare.
Flyttöverskottet stod för 80 procent
av folkökningen
Folkökningen under 2017 berodde både
på ett flyttöverskott (fler inflyttade än
utflyttade) och ett födelseöverskott (fler
födda än döda). Den största delen av
befolkningstillväxten kommer från flyttningar och år 2017 stod den för cirka 80
procent av befolkningstillväxten.
Invandringen fortsatt hög men
minskade jämfört med 2016
Invandringen minskade jämfört med
2015 och 2016 men är fortsatt hög. 602
personer invandrade under 2017. Personer födda i Syrien var den enskilt största
gruppen invandrade. 138 personer eller
23 procent av de invandrade var Syrienfödda vilket är färre än under 2016.
Återinvandrade svenskar var den näst
vanligaste gruppen. Utvandringen minskade jämfört med 2016. Norge och Storbritannien var de länder dit flest utvandrade år 2017. Det utrikes flyttöverskottet
(fler invandrade än utvandrade) är, med
undantag för år 2015 och 2016, det högsta i modern tid.
Flyttningarna mot Kalmar län
De inrikes flyttningarna kan delas in i två
huvudströmmar. De mot kommunerna
i Kalmar län och de mot övriga Sverige.
Liksom tidigare år är det flyttningarna
mot Kalmar län som genererar det största
flyttöverskottet (fler inflyttade än ut-
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flyttade) för kommunen av länen i Sverige. 350 fler flyttade till Kalmar kommun
från övriga kommuner i länet än tvärtom.
Det är lite färre än de senaste tre åren. År
2017 har vi fler inflyttade än utflyttade
till Kalmar kommun från samtliga kommuner i länet utom Vimmerby där vi
hade ett lite underskott (-2).
Lägre flyttunderskott mot Stockholms län
Liksom tidigare år har vi fler utflyttade
än inflyttade mot övriga Sverige (-96 år
2017) men det är det lägsta underskottet sedan år 2009. Precis som tidigare år
har vi de största underskotten mot övriga Sverige (fler utflyttade än inflyttade)
mot storstadslänen Skåne, Stockholm
och Västra Götaland. Underskottet mot
Stockholms län är dock betydligt lägre
2017 än på flera år. De största överskotten mot övriga Sverige kom 2017 av
flyttningarna mot Kronoberg (+49) och
Jönköping (+48).
Färre födda
Under 2017 föddes 758 barn i Kalmar
kommun. Det är ett lägre antal födda än
både 2015 och 2016 men inte sett i ett
längre perspektiv. Under 2017 dog 588
personer i Kalmar kommun vilket är lägre än under 2016.
Folkmängden ökade i samtliga län
Folkmängden i riket ökade med 125 089
personer till 10 120 242 invånare. Det
är en lägre ökning än 2016. Till skillnad
från i Kalmar kommun är det fler män
än kvinnor i riket. Samtliga län ökade sin
folkmängd år 2017 och 226 av Sveriges
290 kommuner.

Näringsliv
Arbetsställen
I december 2017 fanns det enligt UC
Selekt totalt cirka 7 065 arbetsställen i
kommunen, både huvudkontor och filialer inräknat, i jämförelse med cirka 6 943
vid samma period förra året. 46,6 procent
av huvudkontoren var registrerade som
aktiebolag medan 38,6 procent var registrerade som enskild näringsverksamhet.

Jämfört med riket är andelen aktiebolag
i kommunen 2,2 procent högre medan
kommunens andel enskilda näringsidkare
är 3,7 procent lägre än rikssnittet.
Enligt UC Selekt startades 385 nya
företag under 2017, eller egentligen nya
arbetsställen (arbetsställen med juridisk
form aktiebolag, enskild näringsverksamhet, handels- och kommanditbolag),
i jämförelse med 401 nya arbetsställen
året innan. Cirka 45 procent av de nystartade företagen är tjänsteföretag, vilket
är en ökning med nästan sju procent jämfört med året innan. Handel och restaurang står för cirka 20 procent av andelen
nystartade företag (24 procent 2016) och
bygg och transport står för cirka tio procent (elva procent 2016). Kalmar kommun följer rikets kurva relativt väl vad
gäller nystartade företag. Största skillnaden syns inom handel och restaurang
där Kalmar kommun överstiger rikssnittet med 4,1 procent.
Cirka 33 procent av de nya arbetsställena
som kom till under 2017 har en kvinnlig
VD, kontaktperson eller innehavare, vilket är en ökning med två procent i jämförelse med 2016. Det är 0,5 procent högre
än rikssnittet. Bortsett från de nystartade
företagen har Kalmar kommun cirka 24
procent kvinnligt drivna företag. Det är
2,7 procent lägre jämfört med riket. Jämfört med 2016 är det ungefär samma nivåer.
Enligt UC minskade antalet konkurser i
kommunen med 22 procent under 2017
i jämförelse med förra året. Notera att
kommuntillhörigheten styrs av företagens sätesplacering vid konkurstillfället.
Antalet konkurser ökar i Sverige som helhet, cirka 3 procent under 2017.
Nettotillväxten i Kalmar kommun under
2017 är 1,7 procent i Kalmar kommun
under 2017 (två procent 2016). Det motsvarar en nettoökning av 109 antal företag (122 antal företag 2016).

Arbetstillfällen
I Kalmar kommun fanns i november
2016 närmare 35 700 arbetstillfällen
(kvinnorna är något fler än männen).
Jämfört med 2015 är det en ökning med
knappt 1 300 arbetstillfällen eller 3,8
procent. För män ökade arbetstillfällena
med 3,5 procent och för kvinnor med
fyra procent. Motsvarande ökning i riket
är 2,2 procent. Arbetsmarknaden är stark
vilket bland annat visar sig i att sysselsättningen ökade i samtliga län och i 235
av landets 290 kommuner. Efter finanskrisen då arbetstillfällena minskade har
antalet arbetstillfällen i Kalmar kommun
ökat varje år. Även i riket har utvecklingen varit positiv under den här perioden.
Vård och omsorg är fortfarande den
största näringsgrenen i Kalmar kommun
med 7 000 arbetstillfällen följt av handel,
utbildning och företagstjänster. År 2016
ökade samtliga näringsgrenar utom jordbruk, skogsbruk och fiske, finans- och
försäkringsverksamhet samt fastighetsverksamhet som minskade något. Mest
ökade utbildning (+400 personer eller 10
procent).
Kalmarbor med arbete
Drygt 33 000 förvärvsarbetande har sin
bostad i Kalmar kommun, något fler män
än kvinnor. Antalet förvärvsarbetande är
en ökning med 800 personer eller 2,5
procent jämfört med året innan. Motsvarande ökning i riket var 2,2 procent.
Finanskrisen satte sina avtryck genom ett
minskat antal förvärvsarbetande år 2009
men från 2010 och framåt har antalet
förvärvsarbetande ökat varje år både i
Kalmar kommun och i riket.
Förvärvsfrekvens
Av alla invånare i Kalmar i åldern 20-64
år var närmare 80 procent förvärvsarbetande, männen i något högre utsträckning än kvinnorna. Förvärvsfrekvensen är
högst i 40-års åldern då över 87 procent
av alla arbetar. Det är också i den här
åldern som skillnaden mellan mäns och
kvinnors förvärvsfrekvens är störst.

Bland de yngsta och bland 45-49-åringarna har kvinnorna högre förvärvsfrekvens än männen, i övriga åldrar är det
männen som har högre förvärvsfrekvens
än kvinnorna. Sett över en tioårsperiod
har förvärvsfrekvensen ökat mer bland
kvinnor än bland män och skillnaden
mellan könen minskar sedan flera år tillbaka. Samma trend ses i riket som helhet.
Under 2015 ökade antalet utrikes födda
20-64 år med sysselsättning. Förvärvsfrekvensen ökade från 58,9 till 60,3 procent. Förvärvsfrekvensen är fortsatt högre
bland inrikes födda men skillnaden har
minskat något de senaste åren

bro med cirka 1 900. Utanför den lokala
arbetsmarknaden är inpendlingen störst
från Mönsterås, Oskarshamn, Karlskrona, Växjö och Stockholm. Knappt hälften
av alla utpendlare pendlar till någon av
kommunerna i vår lokala arbetsmarknad
(främst Mörbylånga och Nybro). Drygt
en tredjedel av all utpendling går utanför
länet och då främst till Stockholms-, Kronobergs-, Blekinge- och Skåne län samt
utlandet.

Högst är förvärvsfrekvensen för personer födda i Sverige och lägst för personer
födda utanför Norden. Störst är skillnaden för kvinnor där förvärvsfrekvensen
för dem som är födda i Sverige är 81,6
procent och för dem födda utanför Norden 56,3 procent.
Pendling
Nära 26 400 personer både bor och arbetar i Kalmar kommun medan nästan 6
700 invånare i Kalmar har sitt arbete utanför kommunen. Det innebär att drygt
20 procent av de förvärvsarbetande invånarna i Kalmar pendlar ut från Kalmar
kommun. Av utpendlarna utgör kvinnorna 40 procent och männen 60 procent.
Det är fler som pendlar in till Kalmar för
att arbeta än som pendlar ut. Både in- och
utpendlingen ökade under 2016, inpendlingen mer än utpendlingen, vilket gjorde
att nettot ökade till 2 600 personer. Det
är 9 300 som pendlar in till Kalmar kommun. Inpendlarna utgör cirka 26 procent
av alla förvärvsarbetande i kommunen.
Av inpendlarna är 48 procent kvinnor
och 52 procent män.
Många som arbetspendlar till Kalmar
kommun, två tredjedelar av alla inpendlare, har sin bostad i Kalmars lokala
arbetsmarknadsregion
(Mörbylånga,
Borgholm, Nybro, Torsås eller Emmaboda). Störst är inpendlingen från Mörbylånga med nära 2 700 personer och Ny-
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Politik och påverkan
Kommunfullmäktige

Revisionen

Valnämnd

Kalmarsunds Gymnasieförbund

67,8 %

Överförmyndarnämnd
Kommunledningskontor

Kalmarsundsregionens Renhållare

49 %

Kommunstyrelse

Kalmar Kommunbolag AB

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadskontor

Kalmarhem AB

Servicenämnd

Serviceförvaltning

Kalmar Vatten AB
KIFAB AB

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsförvaltning

Barn- och ungdomsnämnd

Barn- och ungdomsförvaltning

Kalmar Hamn AB
Kalmar Öland Airport AB
Destination Kalmar AB
Kalmar Science Park AB

93 %

Kalmar Energi Holding AB

50 %

Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län

Omsorgsförvaltning

Omsorgsnämnd

Kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, tio nämnder och en gemensam
nämnd. Det finns också sju majoritetsägda bolag samt ett moderbolag som är
specialiserade inom olika områden.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige, kommunens ”riksdag”, är det högsta beslutande organet i
kommunen. De 61 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år. Fullmäktige fattar beslut i principiella frågor
och ärenden av större vikt. Fullmäktige
bestämmer också vilka nämnder som ska
finnas, vad nämnderna ska göra samt utser
ledamöter och ersättare till nämnderna.
Kommunfullmäktige sammanträder i regel
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Socialnämnd

Socialförvaltning

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsförvaltning

sista måndagen i varje månad utom juli och
augusti. Sammanträdena är offentliga och
alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt. Vid ett par tillfällen per år hålls information om kommunens verksamhet.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är kommunens ”regering”
och består av 15 politiskt tillsatta ledamöter,
som bereder ärenden till fullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut, samordnar de kommunala nämndernas verksamhet samt svarar
för kommunens ekonomi. Inom kommunstyrelsen finns ett arbetsutskott, ett planutskott och ett personalutskott. Arbetsutskottet
bereder ärenden som rör ekonomisk planering och organisationsutveckling. Planutskottet beslutar om prioritering av planarbete och
är kommunstyrelsens beredande organ för
översiktsplan, miljö- och naturresursplanering

samt- mark- och exploateringsfrågor. Personalutskottet tar tillvara kommunens intressen
i löne- och avtalsfrågor.

Mandatfördelning 2014–2018
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Vänsterpartiet
Moderata samlingspartiet
Liberalerna
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

28
5
3
9
4
4
2
6

Hel- och deltidsengagerade
politiker

Johan Persson (S)

Dzenita Abaza (S)

Ingemar Einarsson (C)

Kommunstyrelsens ordförande och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott och
i Kalmar Kommunbolag AB.

Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, Kalmar Kommunbolag AB och
kommunstyrelsens personalutskott samt
ordförande i Kalmarsunds gymnasieförbund.

Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen, ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott samt i Kalmar Kommunbolag AB.

Ansvarar för att följa den ekonomiska
utvecklingen, näringslivs‐ och sysselsättningsfrågor, internationella frågor, kustmiljöfrågor, samhällsbyggnadsnämnden, omsorgsnämnden, kultur och fritidsnämnden
samt Styrelsen för vuxenutbildning.

Ansvarar för att följa socialnämnden,
överförmyndarnämnden, barn- och
ungdomsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd, servicenämnden, arbetsmarknadsfrågor, demokratifrågor, folkhälsofrågor och integrationsfrågor.

Ansvarar för att följa Kalmar Kommunbolag AB med dess dotterbolag, Kalmarsunds gymnasieförbund, landsbygdsutveckling, övergripande fysisk planering
samt miljö och hållbar utveckling.

Bertil Dahl (V)

Christina Fosnes (M)

Carl-Henrik Sölvinger (L)

Kommunalråd och kommunstyrelsens
andre vice ordförande, ordförande i kommunstyrelsens personalutskott samt ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Oppositionsråd och förste vice ordförande
i kommunstyrelsen och vice ordförande i
kommunstyrelsens arbetsutskott samt vice
ordförande i Kalmar Kommunbolag AB.

Ansvarar för att följa personalfrågor, jämställdhetsfrågor, demokratifrågor, folkhälsofrågor, integrationsfrågor samt miljö
och hållbar utveckling.

Följer utvecklingen inom ekonomi, samhällsutveckling, sociala frågor, internationella frågor, regionfrågor samt demokratifrågor.

Oppositionsråd och ledamot i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, Kalmar Kommunbolag AB samt
vice ordförande i kommunstyrelsens personalutskott.
Följer utvecklingen inom demokrati,
sociala frågor, barn och ungdomar, utbildning, näringsliv, miljö, landsbygdsutveckling samt övergripande fysisk planering.
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FOKUSOMRÅDE – ORDNING
OCH REDA I EKONOMIN

Foto: Pixabay

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.
Fokusområdets text i sin helhet finns att
läsa i aktuell ”Verksamhetsplan med budget”.
Kommentar
En viktig förutsättning för god ekonomisk
hushållning är att det finns balans mellan
löpande intäkter och löpande kostnader.
Det så kallade "Balanskravet" innebär att
intäkterna ska överstiga kostnaderna. Om
kostnaderna överstiger intäkterna innebär
det att kommande år, eller kommande
generationer, måste betala för denna överkonsumtion. 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".
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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 2017 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.

vara ett mått på organisationens förmåga
att anpassa verksamheten efter ledningens
beslut, givna ramar och ändrade förutsättningar.

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 2017 satt
ett mål om att verksamheten ska bedrivas
ändamålsenligt och kostnadseffektivt. En
annan viktig faktor är god prognossäkerhet och budgetföljsamhet. Det kan anses

Kommunfullmäktige fastställde i verksamhetsplanen för 2017 21 mål för kommunkoncernen. Utgångspunkten är visionen
Kalmar 2025. Målen inordnas under de
fem fokusområdena:
• Ordning och reda i ekonomin
• Ett grönare Kalmar
• Ett växande attraktivt Kalmar
• Hög kvalitet i välfärden
• Verksamhet och medarbetare
Fullmäktigemålen 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
21 målen bedöms 19 mål vara uppnådda
eller på rätt väg med en positiv utveckling,
vilket motsvarar 90 procent.
Nämnder och bolag har för 2017 även
tilldelats 24 uppdrag av kommunfullmäktige. Av dessa uppdrag bedöms 17 som
genomförda och 7 som fortsatt pågående
och som därmed följs upp även i verksamhetsplan 2018.

Måluppfyllelsen bedöms med följande
utfall:
Målet är upppnått

Fullmäktigemål - Nettokostnaderna

Målet är ännu inte uppnått.
Trenden är positiv, utvecklingen går i rätt riktning.

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

Nettokostnaderna ska begränsas till högst 99 procent av skatteintäkter, generella
statsbidrag och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod.
Kommentar
Nettokostnadsandelen för enskilda året 2017 hamnar på 96,3 procent. Över den rul�lande femårsperioden 2017 - 2013 blir värdet 97,6 procent vilket är en ökning med
0,1 procentenheter jämfört med femårsperioden 2016 - 2012 (97,5 procent). Målet
är således uppfyllt.

Fullmäktigemål - Investeringarna

Investeringarna ska självfinansieras till minst 50 procent över en rullande femårsperiod.
Kommentar
Självfinansieringsgraden för det enskilda året 2017 hamnar på 90,2 procent. Över den
rullande femårsperioden 2017-2013 blir värdet 80,7 procent vilket är en minskning
med 9,8 procentenheter jämfört med femårsperioden 2016-2012 (90,5 procent). Målet är således uppnått.

Fullmäktigemål - Ändamålsenlig
och kostnadseffektiv verksamhet

Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
Kommentar
Nämnderna arbetar med att formulera egna mål och indikatorer som ska ge förutsättningar att uttala måluppfyllelse. På kommunövergripande nivå används fyra mätningar.
• Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) för 2017.
• Nettokostnadsavvikelse - Jämförelse mellan verksamheternas referenskostnad (tidigare standardkostnad) och verklig kostnad för 2016.
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• Rådet för främjande av Kommunala Analysers (RKA) presentation "Jämföraren" i
kommun- och landstingsdatabasen Kolada.
• Bedömning av verkningsgraden genom en kvalitets- och kostnadsjämförelse av de
verksamheter som har den högsta kostnaden jämfört med genomsnittet för landets
kommuner och inte mäts med nettokostnadsavvikelse.
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)
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.
För Kalmar kommun är utfallet i mätningen 2017 den att 48 procent (49 procent
2016) av nyckeltalen är "gröna", 48 procent (49 procent) är "gula" och 4 procent
(2 procent) är "röda". Starkaste perspektiven är delaktighet och tillgänglighet och de
svagaste perspektiven är effektivitet, trygghet och samhällsutvecklare.
Nettokostnadsavvikelse
Referenskostnad för olika verksamheter används i kostnadsutjämningen och är den
beräknade kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en
genomsnittlig nivå i fråga om ambitioner och effektivitet och med hänsyn tagen till
kommunens struktur (demografi, med mera). Kalmar kommun redovisar 2016 en
kostnad på 0,3 procent över referenskostnad (2,5 procent 2015) eller motsvarande
7 mnkr (54 mnkr). Mellan 2012 och 2016 har kostnadsutfallet minskat med 147
mnkr, från 154 mnkr över referenskostnad till 7 mnkr över referenskostnad. Under
samma tidsperiod har genomsnittsavvikelsen för jämförelsekommunerna KKVH
(Karlskrona, Kristianstad, Växjö, Halmstad) minskat från 1,9 procent till 1,6 procent.
Jämföraren
Jämförarens ansats är att ge en bild av förhållandet mellan insatta resurser (kostnader)
och kvalitet (objektiv och subjektiv) i verksamheternas utförande. Det här förhållandet benämns "verkningsgrad" och används som en del i analysen av huruvida kommunen bedriver en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Utgångspunkten
är att jämföra Kalmars resultat med andra kommuners avseende kostnader och kvalitet. Jämföraren indikerar en hög verkningsgrad inom grundskola, gymnasieskola och
inom individ- och familjeomsorg. Verkningsgraden inom kultur- och fritidsverksamheten och äldreomsorgen är den förväntade.
Verkningsgrad
Kalmar kommun har en utdebiterad kommunalskatt på 21,81, vilket är 1,06 kr mer
än det vägda medelvärdet för landets kommuner 2016. Den högre skattesatsen motsvarar cirka 141 mnkr högre skatteintäkter än om Kalmar hade haft rikets genomsnittliga utdebitering. Samtidigt hade Kalmar 2016 ett finansnetto som var 10 mnkr
lägre än genomsnittet för landets kommuner och ett resultat som var 24 mnkr än
den genomsnittliga kommunens. Kvar i ökade resurser till verksamheterna jämfört
med genomsnittskommunen är då cirka 107 mnkr. Cirka 7 mnkr används inom de
verksamheter som jämförs med nettokostnad/referenskostnad.
En verksamhet med hög kvalitet till låga kostnader ger en hög verkningsgrad, och
omvänt ger en låg kvalitet till höga kostnader en låg verkningsgrad. En verksamhet
av hög kvalitet till höga kostnader ger en förväntad verkningsgrad, liksom en verksamhet med lägre kvalitet som samtidigt har låga kostnader.
I bedömningen av verksamheternas kvalitet och kostnader använts i jämförelser med
andra kommuner. De två huvudsakliga jämförelsegrupperna är dels ett genomsnitt
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för kommunerna i gruppen KKVH (Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad),
dels ett genomsnitt för den grupp som Statistiska centralbyrån (SCB) väljer att kalla
"Liknande kommuner, övergripande 2016". Dessa kommuner har en övergripande
struktur liknande Kalmars och gruppen uppdateras årligen. För 2016 ingår Karlstad,
Skövde, Piteå, Luleå, Gotland, Halmstad och Östersund.
"Jämföraren" på Kolada och den totala nettokostnadsavvikelsen (gentemot referenskostnad) utgår i stort sett från samma verksamheter. Nettokostnadsavvikelsen täcker
totalt in cirka två tredjedelar av kommunens verksamheter mätt i andel av totala nettokostnader. Jämföraren tar därutöver med även kultur- och fritidsverksamheten som
ett av de jämförda områdena.
De huvudsakliga områden där Kalmar lägger större resurser (har högre kostnader) än
genomsnittskommunen, uttryckt i kronor per invånare är:
• Vuxenutbildning
• Gator, vägar, parkering, parker
• Idrotts- och fritidsanläggningar
• Allmän fritidsverksamhet
• Fysisk och teknisk planering
• Näringslivsfrämjande åtgärder
• Turismverksamhet
Verkningsgraden för dessa verksamheter bedöms vara den förväntade. Kostnaderna
är i flertalet verksamheter högre än för båda jämförelsegrupperna men samtidigt är
kvalitetsnyckeltalen till övervägande del också bättre än för båda jämförelsegrupperna.
Slutsats
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.

Uppdrag - Hyresupphandling

Genomförd

Kommunstyrelsen får i uppdrag att pröva och utvärdera hyresupphandling som
en möjlighet att lösa kommunala lokalbehov istället för investeringar i egen regi.
Uppdraget innefattar också att pröva om det finns andra fastigheter som genom
försäljning och därefter inhyrning kan ge positiva ekonomiska effekter. En rimlig soliditetsnivå måste säkras i ett läge där Kalmar växer rejält.
Kommentar
Uppdraget är genomfört och kommunfullmäktige ställde sig bakom slutsatsen att
ägande av verksamhetslokal är den strategiska utgångspunkten för kommunens lokalförsörjning.

Uppdrag - Resursfördelningssystem lokalkostnader
Genomförd

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med barn- och ungdomsnämnden se över resursfördelningssystemet vad gäller vistelsetid i förskolan samt
finna incitament för effektiva lokalkostnader
Kommentar
Översynen vägdes in i budgetarbetet för 2018. Inriktningen blev att vistelsetid i förskolan utvärderas som en komponent i resursfördelningen med 2018 som basår. Kompensation för lokalkostnader hanteras fortsatt enligt nuvarande modell.
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Uppdrag - Hyresupphandling
simhall
Pågående

Foto: Pixabay
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Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med servicenämnden pröva
hyresupphandling som alternativ till att bygga ny simhall i egen regi.
Kommentar
Ställningstagande i frågan om eventuell hyresupphandling av Kalmars nya bad- och
friskvårdsanläggning görs under 2018. Volymskiss framtagen baserat på kultur- och
fritidsförvaltningens önskemål. Detaljplanearbetet pågår.

Finansiell analys
Modell

Årets resultat (Mnkr)

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

Kommunen

Modellen utgår från fyra viktiga finansiella aspekter:
• finansiella resultatet
• kapacitetsutvecklingen
• riskförhållanden
• kontrollen över den finansiella utvecklingen.
Målsättningen är att utifrån dessa perspektiv identifiera finansiella möjligheter
och problem för Kalmar, och därigenom
kunna klargöra om kommunen har en
god ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen.

Resultat och kapacitet
Årets resultat
Årets resultat för kommunen 2017 uppgår till 135,9 mnkr, en förbättring jämfört med genomsnittet för åren 20122016 med 50,9 mnkr.
Övergången till kompontentavskrivning
och i detta sammanhang, substansvärde-

Rullande fem år

2017

2016

2015

2014

2013

135,9

166,7

62,5

2,5

57,3

198,3

110,1

91,5

85,0

83,0

Koncernen

254,9

272,1

Rullande fem år

185,4

197,0

ring, som under året har genomförts av
samtliga tillgångar innebär en positiv nettoeffekt på årets resultat med
25,4 mnkr.
Nettoeffekten kommer av att de åtgärder
som tidigare kostnadsförts numer klassificeras som:
• investering +48,9 mnkr
• minskade kapitalkostnader +27,3 		
mnkr
• utrangeringar -28,2 mnkr
• nedskrivningar -22,6 mnkr.
Nedskrivningarna avser fastigheten Kvarnen 8 (länsmuseet) med 12,2 mnkr, vindkraftverk med 8,6 mnkr samt fastigheten
Hagbytorp 10:187 (Kolbodagården) med
1,8 mnkr.
Kommunen redovisar ett resultat på 3,7
procent då årets resultat för 2017 relateras till skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Det är en förbättring
jämfört med genomsnittet för åren 2012-

2016 med 1,2 procentenheter.
Årets resultat avviker mot budget med
109,7 mnkr. Verksamhetens nettokostnader, exklusive exploateringsverksamheten,
avviker med 66,4 mnkr (1,8 procent).
Exploateringsverksamheten redovisar en
avvikelse med 18,7 mnkr. Skatteintäkter,
generella statsbidrag och kommunal utjämning avviker med 18,0 mnkr.
Finansnettot avviker med 6,6 mnkr där
främsta orsaken är en väsentligt lägre
räntenivå men också tidsförskjutning i
nytecknande av lån. I avsnittet ”Utfall
och avvikelse kommunen” på sidan 85
lämnas mer detaljerade kommentarer till
resultaträkningens avvikelser.
Årets resultat för koncernen 2017 uppgår
till 254,9 mnkr, en förbättring jämfört
med genomsnittet för åren 2012-2016
med 57,9 mnkr.
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Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv
Balanskravet är ytterligare ett lagstadgat
krav som kommunen måste uppfylla enligt kommunallagen. Kravet trädde i kraft
2000 och utgör en undre gräns för vilket
resultat som är tillåtet att budgetera och
redovisa. Balanskravet innebär i korthet
att kommuner och landsting ska besluta
om en budget där intäkterna överstiger
kostnaderna. Om resultatet ändå blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att
underskottet ska kompenseras med motsvarande överskott inom tre år och att
kommunfullmäktige ska ange hur detta
ska ske i en plan. Det finns dock ett undantag från huvudprincipen. Kommunfullmäktige kan med hänvisning till synnerliga skäl besluta om att inte återställa
hela eller delar av ett underskott. Skälen
ska då tydligt specificeras i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.
Varje år ska en balanskravsutredning redovisas i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. Den redovisas i tabell 1 som
inleds med årets resultat, vilket reduceras
eller tillförs med ett antal poster enligt
lagsstiftningen. Det resulterar i ”Årets
resultat efter balanskravsutredning före
avsättning till resultatutjämningsreserv
(RUR)”.
Nästa steg i balanskravsutredningen utgörs av medel som förs till eller från RUR.
Sedan 2014 är det möjligt för kommuner och landsting att tillämpa RUR och
under vissa förutsättningar föra medel
mellan olika år. Tanken är att överskott
ska kunna reserveras i RUR under finansiellt goda tider, då skatteintäkterna ökar
ordentligt. Sedan ska överskottet kunna
användas för att täcka hela eller delar av
underskott under svagare tider, då skatteintäkterna minskar eller endast måttligt
ökar. RUR ska därigenom bidra med att
skapa stabilare planeringsförutsättningar
för kommuner och landsting. Den bakomliggande tanken är alltså att det rådande konjunkturläget inte ska påverka
resurstilldelningen till verksamheterna
i alltför hög utsträckning. Behovet av
servicen som kommuner och landsting
tillhandahåller minskar i regel inte i en
lågkonjunktur, utan det kan snarare vara
tvärtom för vissa delar av verksamheterna. Dessutom framstår det inte som
ändamålsenligt att behöva göra tillfälliga
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Balanskravsutredning (mnkr)

Årets resultat enligt resultaträkningen
- avgår samtliga realisationsvinster
Årets resultat efter balanskravsjuste-

2017

2016

2015

2014

2013

135,9

166,7

62,5

2,5

57,3

-6,5

-4,2

-14,6

-2,8

-40,4

129,4

162,6

47,9

-0,3

16,9

-21,6

-127,1

ringar
- medel till resultatutjämningsreserv
- medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

18,6
107,8

35,5

47,9

18,3

16,9

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

- tillägg ianspråktagande av sparande,
bildandet av två stiftelser och internationell
flyglinje

15,6

- tillägg justering RIPS-räntan
Balanskravsresultat efter synnerliga skäl
att reglera

107,8

35,5

47,9

-21,7

-21,7

Balanskravsunderskott från tidigare år

32,5
-1,2

Summa

107,8

35,5

26,2

-21,7

31,2

Ackumulerat resultat

406,2

298,4

262,9

236,7

258,4

2017

2016

2015

2014

2013

0

0

-21,7

0

-1,2

Resultat efter justering av RUR

-

-

-

-

-

Kvar att återställa från tidigare (Utgående

0

0

0

-21,7

0

2017

2016

2015

2014

2013

155,1

28,0

28,0

46,6

21,6

127,1

Återställning av balanskravsunderskott
(mnkr)
Kvar att återställa från tidigare år (Ingående
värde)

värde)
Resultatutjämningsreserv, RUR (mnkr)

Ingående värde
Reservering till RUR

46,6

Disponering av RUR
Utgående värde
Utgående värde/skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag, procent

nerdragningar i verksamheten som sedan
måste byggas upp igen när lågkonjunkturen är över.
Kalmar kommun har beslutat att använda sig av RUR. I enlighet med de krav
som ställs i kommunallagens åttonde kapitel innehåller kommunens framtagna
riktlinjer för god ekonomisk hushållning

18,6
176,7

155,1

28,0

5,0

4,4

0,8

28,0

46,6
1,5

0,9

även hanteringen av RUR. Enligt kommunfullmäktigs riktlinjer kan en reservering till RUR göras med högst det belopp
som motsvarar det lägsta av antingen
den del av årets resultat eller den del av
årets resultat efter balanskravsjusteringar
som överstiger 1 procent av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning. Det
är i enlighet med lagens lägstanivå. Om

kommunen har ett negativt eget kapital,
inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när
avsättning får ske istället uppgå till 2
procent av summan av de ovan nämnda
posterna. Kommunen har också beslutat
att resultatutjämningsreserven får uppgå
till högst 5 procent av de tre senaste årens
genomsnittliga nivå på skatteintäkter,
utjämning och generella statsbidrag. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer kan
en disponering från RUR göras, för att
helt eller delvis täcka ett balanskravsunderskott, när skatteunderlagsprognosen
för ett enskilt år faller under det tioåriga
genomsnittet för skatteunderlagets utveckling. Eftersom det på förhand är
svårt att med säkerhet veta hur lång och
djup en lågkonjunktur blir innehåller
riktlinjerna för RUR också en bestämmelse om hur medel får disponeras från
RUR. Riktlinjerna anger att storleken på
disponeringen maximalt får uppgå till
40 procent av RUR det första året i en
lågkonjunktur. Under det andra året får
maximalt 50 procent av de återstående
medlen tas i anspråk och under det tredje
året får hela den resterande reserven tas i
anspråk. Detta ger kommunen goda förutsättningar att vid behov genomföra ett
omställningsarbete och/eller överbrygga
en lågkonjunktur.
Nettokostnadsandel (olika kostnaders andel av skatteintäkter och
kommunal utjämning)
En grundläggande förutsättning för att
uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är att balansen mellan
löpande intäkter och kostnader är god.
Ett djuplodande mått på denna balans är
nettokostnadsandelen, som innebär att
samtliga löpande kostnader relateras till
skatteintäkter, utjämning och generella
statsbidrag. Redovisas en nettokostnadsandel under 100 procent har kommunen
en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. En tumregel i kommunsektorn är att nettokostnadsandelen
inte bör överstiga 98 procent för att god
ekonomisk hushållning ska anses vara
uppnådd. Sett över en längre tidsperiod
bedöms denna nivå samtidigt ge förutsättningar att finansiera ny- och reinvesteringar med egna medel.
Nettokostnadsandelen för 2017 uppgår
till 96,3 procent, en förbättring jämfört

Nettokostnadsandel (%)
2017

2016

2015

2014

2013

90,9

90,5

94,2

96,7

96,9

Jämförelsestörande poster

0,0

0,0

-0,7

-1,3

-2,9

Avskrivningar

5,9

5,2

4,9

4,7

4,3

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

Nettokostnadsandel

96,3

95,3

98,1

99,9

98,2

Över en rullande femårsperiod

97,6

97,5

99,0

98,2

98,4

2017

2016

2015

2014

2013

Kommunen brutto

404,8

448,6

362,5

281,5

365,1

rullande fem år

372,5

10,9

12,6

10,9

8,8

11,6

Koncernen brutto

742,3

798,8

735,5

528,9

496,5

rullande fem år

660,4
2017

2016

2015

2014

2013

Självfinansieringsgrad

90,2

113,6

59,4

67,0

58,6

Över rullande femårsperiod

80,7

90,5

59,5

54,4

73,8

2017

2016

2015

2014

2013

Kommunen

48,1

45,6

75,9

41,2

75,5

Koncernen

64,2

55,6

70,8

67,3

84,2

2017

2016

2015

2014

2013

Kommunen enligt balansräkningen

50,7

49,2

45,9

49,5

49,7

Kommunen inkl. samtl. pensionsförpliktelser

16,6

11,3

5,2

2,0

2,8

Koncernen enligt balansräkningen

33,2

31,7

29,3

28,2

27,9

Koncernen inkl. samtl. pensionsförpliktelser

17,3

14,3

10,7

8,0

7,9

Verksamhetens nettokostnader

Finansnetto

Årets investeringar (Mnkr)

Investeringar/skatteintäkter, utjämning, och
generella statsbidrag (%)

Självfinansieringsgrad (%)

Kassalikviditet(%)

Soliditet (%)

med genomsnittet för åren 2012-2016
med 1,2 procentenheter.
När andelarna analyseras framgår det att
andelen verksamhetens nettokostnader
uppgår till 90,9 procent, en försämring
jämfört med genomsnittet för åren 20122016 med 0,4 procentenheter.
Andelen jämförelsestörande poster uppgår till 0,0 procent, en försämring jämfört med genomsnittet för åren 20122016 med 2,2 procentenheter.
Andelen avskrivningar uppgår till 5,9

procent, en försämring jämfört med genomsnittet för åren 2012-2016 med 1,2
procentenheter.
Andelen finansnetto som uppgår till -0,5
procent är en förbättring jämfört med genomsnittet för åren 2012- 2016 med 0,4
procentenheter.
Investeringsvolym och självfinansieringsgrad
Kommunens samlade investeringsvolym
brutto, under 2017 uppgick till 404,8
mnkr, vilket är 54,0 mnkr högre än genomsnittet för åren 2012-2016.
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Självfinansieringsgraden hämtas från finansieringsanalysen (kassaflödet från den
löpande verksamheten delat med kassaflödet från investeringsverksamheten).
Blir talet 100 procent eller mer innebär
det att kommunen har självfinansierat
samtliga investeringar och därmed inte
behövt låna till investeringarna samtidigt
som kommunen har stärkt det långsiktiga
finansiella handlingsutrymmet.
Självfinansieringsgraden för 2017 uppgår
till 90,2 procent, en knapp förbättring
jämfört med perioden 2012-2016 med
0,3 procentenheter.
Koncernens samlade investeringsvolym
brutto, under 2017 uppgick till 742,3
mnkr, vilket är 152,4 mnkr högre än genomsnittet för åren 2012-2016.

Pensionsförpliktelser och pensionsmedelsförvaltning (mnkr)

2017

2016

2015

2014

2013

1. Avsättning inkl. löneskatt

238,0

220,0

211,2

184,9

170,9

1282,5

1 364,4

1 424,3

1 466,6

1 452,7

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

125,3

118,1

106,0

100,5

90,1

1395,2

1 466,3

1 529,5

1 551,0

1 533,5

-aktier

70,5

68,2

63,2

56,7

50,7

-obligationer m.m.

54,8

49,9

42,8

43,8

39,4

2. Ansvarsförbindelse inkl. löneskatt
3. Placerade pensionsmedel (KLP)
a. bokfört värde
b. marknadsvärde
4. Återlånade medel (1+2-3b)
Tillgångsslag placerade pensionsmedel,
mnkr (KLP)

Avkastning placerade pensionsmedel,
procent (KLP)

Risk – kontroll

-aktier

7,74

15,83

8,85

17,21

24,03

Ränterisk
Enligt finanspolicyn ska det vid upplåning och omsättning av lån väljas sådana
former att krav på låg risk tillgodoses och
att lägsta möjliga finansieringskostnad
erhålls. För att begränsa finansieringsrisken, att inte kunna erhålla likvida medel,
är strävan att den återstående genomsnittliga löptiden ska vara minst 1,5 år.
Valutarisk ska inte tas, sker upplåning i
utländsk valuta ska denna risk försäkras
bort. För att begränsa ränterisken, att
förändring av det allmänna ränteläget påverkar räntekostnaden i negativ riktning,
är strävan att den genomsnittliga räntebindningstiden ska vara minst ett år och
högst tre år.

-obligationer m.m.

3,23

4,60

1,10

3,82

3,44

2017

2016

2015

2014

2013

2457,9

2452,9

2465,4

2698,5

2783,9

119,2

120,1

95,0

95,9

96,8

Kommunens samlade låneskuld till kreditinstitut uppgår till 725 mnkr per den
31 december 2017. Den genomsnittliga låneskulden under 2017 uppgick till
705,6 mnkr med en snitt-ränta om 0,033
procent. 27,6 procent av skuldportföljen
har en kapitalbindning på ett år eller kortare och hela skuldportföljen har en räntebindning på ett år eller kortare.
Koncernbolagens samlade låneskuld till
kreditinstitut uppgår till 2 365,8 mnkr
per den 31 december 2017. Av portföljen
har 6,6 procent en kapitalbindning på 1
år eller kortare och 12,2 procent har en
räntebindning på 1 år eller kortare. Den
genomsnittliga räntan för 2017 uppgår
till 2,09 procent.

20

Kommunens borgensåtaganden (mnkr)

Egna hel- och delägda bolag
Föreningsägt bolag (Kalmar FF Fastigh. AB)
Ekonomisk förening, fiber

1,3

Stiftelser, gruppbostäder

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

Egnahem

0,5

0,5

0,8

0,9

1,1

2582,2

2579,5

2566,0

2800,2

2886,8

2017

2016

2015

2014

2013

0,5

1,4

1,2

0,8

-0,6

2017

2016

2015

2014

2013

10,6

29,5

41,1

35,1

10,4

Totala borgensåtaganden

Nämndernas utfall i förhållande till
budget (%)
Avvikelse nämnder, exkl. exploateringsverksamheten
Prognosavvikelser
Jämfört med augusti respektive år, mnkr
(%)
Avvikelse nämnder, exkl. exploateringsverksamheten

Likviditet
Kassalikviditet är ett mått på den kortsiktiga betalningsberedskapen. En oförändrad eller ökande kassalikviditet i
kombination med en oförändrad eller
förbättrad soliditet är ett tecken på att
det totala finansiella handlingsutrymmet
har stärkts.

Kommunens kassalikviditet för 2017
uppgår till 48,1 procent, en förbättring
jämfört med genomsnittet för åren 2012
– 2016 med 2,5 procentenheter.
Likviditetsnivån bedöms inte utgöra någon väsentlig risk utifrån ett kort och
medellångt finansiellt perspektiv.

Koncernens kassalikviditet för 2017 uppgår till 64,2 procent, en förbättring jämfört med genomsnittet för åren
2012 - 2016 med 8,6 procentenheter.
Soliditet
Soliditeten är ett mått på det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet. Det
visar i vilken utsträckning tillgångar har
finansierats med eget kapital respektive
skulder. Ett viktigt kriterium för god
ekonomisk hushållning är att soliditeten
över en längre period inte försvagas utan
behålls eller utvecklas i positiv riktning.
En förbättrad soliditet innebär minskad
skuldsättningsgrad och därigenom ökat
finansiellt handlingsutrymme inför framtiden.
Kommunens soliditet uppgår till 50,7
procent enligt balansräkningen för 2017.
Soliditeten, inklusive samtliga pensionsförpliktelser, uppgår till 16,6 procent, en
förbättring jämfört med genomsnittet för
åren 2012 - 2016 med 11,7 procentenheter. Den positiva utvecklingen förklaras
dels av att pensionsskulden minskar i takt
med de årliga utbetalningarna och dels av
förbättrad skuldsättningsgrad.
Koncernens soliditet, inklusive samtliga
pensionsförpliktelser, uppgår till 17,3
procent, en förbättring jämfört med genomsnittet för åren 2012 - 2016 med 7,7
procentenheter.
Kommunalskatt
År 2017 uppgick Kalmar kommuns skattesats till 21,81 procent. Skattesatsen, exklusive skatteväxling, har varit oförändrad sedan
2009. I de tolv kommunerna i Kalmar län
varierade kommunernas skattesatser under
2017 mellan 21,16 procent (Västervik kommun) till 22,36 procent (Vimmerby kommun). Den genomsnittliga ovägda skattesatsen i länet uppgick under 2017 till 21,76
procent. Kalmar hade med sina 21,81 procent den femte högsta skatten bland kommunerna i Kalmar län. Den genomsnittliga
ovägda skattesatsen i riket 2017 uppgick till
21,67 procent och den genomsnittliga vägda skattesatsen uppgick till 20,75 procent.
Pensionsförpliktelser
Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser viktiga att beakta, eftersom skulden skall regleras under många
år framåt. Det totala pensionsåtagandet

uppgick vid årets slut till 1 520,5 mnkr.
Av dessa redovisas 238,0 mnkr i balansräkningen och 1 282,5 mnkr återfinns
utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Den senare avser pensioner
intjänade till och med 1997 och är ofinansierad. För att minska de negativa effekterna som uppstår när utbetalningar
av ansvarsförbindelsen ökar avsattes 50,0
mnkr i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP) år 2000. Marknadsvärdet på de placerade tillgångarna i KLP
uppgick 31 december 2017 till 125,3
mnkr.

avvikelse gått från negativ till positiv avvikelse. Snittavvikelsen för perioden är
0,6 procent vilket bör betraktas som god
budgetföljsamhet.

Borgensåtagande
Kommunen tecknar borgen för lån till
egna hel- och delägda bolag, men även för
andra externa verksamheter. Av det totala
borgensåtagandet avser 95,2 procent egna
hel- och delägda företag.

Sammanfattande kommentar
För den löpande femårsperioden 20132017 är nettokostnadsandelen 97,6 procent och självfinansieringsgraden 80,7
procent. Detta är ett mycket bra resultat,
väl över målnivån, som har bidragit till en
kraftigt förbättrad soliditet, från 2,8 procent 2013 till 16,6 procent 2017. Fortsatt hög investeringsnivå och troligt väsentligt högre ränteläge innebär att både
avskrivningarnas och finansnettots andel
av kostnaderna kommer att öka. På sikt
behöver därför andelen verksamhetens
nettokostnader minska om resultatmålet
ska kunna infrias.

Kommunens samlade borgensåtagande för
lån uppgick 31 december 2017 till 2 582,2
mnkr.
Av det totala borgensåtagandet svarar Kalmarhem AB för 47,5 procent. En positiv
befolkningsutveckling och därmed efterfrågan på bostäder är en förutsättning för
bolagets ekonomi. Efterfrågan på lägenheter har under 2017 varit god med fortsatt
hög uthyrningsgrad. Behovet av ytterligare
bostäder i Kalmar ökar årligen varför detta
risktagande på kort och medellång sikt
måste betecknas som relativt lågt.
KIFAB i Kalmar AB svarar för 28,1 procent av det totala borgensåtagandet. Bolaget är beroende av ett gynnsamt företagsklimat och hyresgästernas förmåga att
överleva på en konkurrensutsatt marknad.
Kommunens risk med hänvisning till KIFABs marknad måste betecknas som högre än den är för Kalmarhem AB.
Budgetföljsamhet
Budgetföljsamhet är ett annat mått på
kommunens finansiella kontroll. En god
budgetföljsamhet, tillsammans med en
god budgetdisciplin, medför att behoven
av buffertar minskar samt underlättar
för korrigeringar vid eventuella svackor i
ekonomin på kort sikt.
Budgetavvikelsen bör ligga så nära noll
som möjligt. För fjärde året i rad redovisar nämnderna sammantaget en positiv
budgetavvikelse. Trenden för perioden
2013-2017 är att nämndernas budget-

else

Mnkr

Prognosavvikelser
En god prognossäkerhet innebär att kommunen har goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar
under året. Slutligt utfall för nämnderna
jämfört med augustiprognosen har alla år
visserligen varit positiv men beloppsmässigt har det ökat. Prognossäkerheten från
nämnderna behöver förbättras.

Ur risksynpunkt är det glädjande att soliditeten förbättrats samt att nämnderna
visar god budgetföljsamhet. Dock behöver prognossäkerheten från nämnderna
förbättras. Det bör även påpekas att nuvarande höga nivå på kommunalskatten
utgör en risk. Ju högre nivå desto svårare
att höja i det fall ekonomin skulle behöva
tillskott.
De närmaste åren förväntas bli finansiellt
tuffa för Kalmar, eftersom kommunen
liksom många andra kommuner, står inför utmaningar med fortsatt hög investeringsvolym och stegrade behov vilket
beror på befolkningsförändringar. Det
innebär att kostnaderna för kommunala
tjänster kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. En utmaning blir hur
mycket av investeringarna som ska finansieras via skatteintäkter respektive lånat
kapital vilket påverkar utrymmet för att
finansiera kommunens löpande drift i
form av löner, lokaler, med mera. Därutöver påverkas kommunsektorns planeringsförutsättningar i hög grad av riksdagens beslut om statens finanser och hur
de förhåller sig till förändringar, dels i det
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generella statsbidraget och dels i de specialdestinerade (riktade) statsbidragen.
För att kunna klara av att uppfylla kommunens mål för god ekonomisk hushållning kommer det att krävas en mycket
aktiv ekonomistyrning framöver.
God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat krav som återfinns i åttonde kapitlet i kommunallagen. Kommunen ska
upprätta riktlinjer för god ekonomisk
hushållning. Vidare ska kommunen också ta fram finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning. Kommunen skall också besluta om
man vill använda sig av en resultatutjämningsreserv. Kalmar kommun har fattat
beslut om ”Riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och resultatutjämningsreserv
(RUR)” under 2013. Kalmar kommuns
riktlinjer för god ekonomisk hushållning
tar sin utgångspunkt i att varje generation av invånare ska bära kostnaderna
för den service som de själva beslutar
om och konsumerar. Det ska även finnas
ett ekonomiskt utrymme för att ersätta
tidigare gjorda investeringar. Ekonomin
ska vägas mot verksamheten på kort sikt
och verksamhetens behov i nuläget ska
vägas mot verksamhetens behov i fram-

Foto: Pixabay
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tiden. Begreppet god ekonomisk hushållning har två perspektiv; ett finansiellt
perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.
För att kunna leva upp till detta har kommunfullmäktige beslutat om tre mål.

Samlad bedömning över god ekonomisk hushållning
De två målen under det finansiella perspektivet, nettokostnadsandel och självfinansieringsgrad, uppnås.

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. Sektorn bedöms inte
klara resultatnivån de närmaste åren med
tanke på de utmaningar som sektorn nu
möter i form av ökade volymer och kostnader samt att de generella statsbidragen
inte räknas upp i samma takt. Kalmar är
därför en bland andra kommuner som
följdriktigt justerat ned målsättningen till
1 procent.

Målet under verksamhetsperspektivet,
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, bedöms vara på rätt väg och mot
en allt högre grad av ändamålsenlighet
och kostnads effektivitet. Den negativa
nettokostnadsavvikelsen är minskande.
På fyra år har kostnadsutfallet minskat med 147 mnkr, från 154 mnkr (8,0
procent) till 7 mnkr (0,3 procent) över
referenskostnad. ”Jämföraren” indikerar
en hög eller förväntad verkningsgrad i
samtliga verksamheter. Även placeringen
inom flera av mätetalen i KKiK är på en
hög nivå. Av de övergripande fullmäktigemålen inom de fem fokusområdena bedöms en hög andel (90 procent) att vara
uppnådda eller på rätt väg. Detta tillsammans med att nämnderna uppvisar en
god budgetföljsamhet stärker bilden av
en ändamålsenlig verksamhet.

Samma förhållande gäller kring målet om
självfinansiering. Den långsiktigta 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 50
procent.

Den samlade bedömningen är att Kalmar
kommun har en god ekonomisk hushållning.
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FOKUSOMRÅDE – ETT GRÖNARE
KALMAR
Kommunens miljöbokslut för 2015 visade på att Kalmar är en av Sveriges grönaste städer. Vi har under flera år tagit stora
steg för ett bättre klimat- och miljöarbete. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant
och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och
lång sikt. Vi tar vårt ansvar och visar
vägen i miljöarbetet med utgångspunkt
från de nationella miljökvalitetsmålen.
Fokusområdets text i sin helhet finns att
läsa i aktuell ”Verksamhetsplan med budget”.
Kommentar
Kalmar kommuns arbete för ett grönare
Kalmar har intensifierats under året. Arbetet mot målen om god vattenstatus,
fossilbränslefri kommun inklusive ökad

cykel och kollektivtrafik samt ekologisk
och närproducerad mat ger resultat och
redogörs för under respektive fullmäktigemål nedan.
Utöver aktiviteter kopplade till verksamhetsmålen har annat viktigt miljöarbete
genomförts. En upphandlingspolicy med
tillhörande riktlinjer och en handlingsplan för Giftfri förskola och skola antogs
under året av kommunfullmäktige. Arbetet med mikroplaster och farliga ämnen i
varor och kemiska produkter har utvecklats. Inom förskola och skola fortsätter
utbildningen av barn och unga så de får
den kompetens de behöver för att leva
miljösmart. Kommunens miljöledningssystem reviderades med gott resultat och
värdefulla förbättringsförslag framkom.

Kommunen tar årligen fram ett miljöbokslut för att stämma av kommunens
arbete mot de nationella miljökvalitetsmålen. Bokslutet för 2016 publicerades
i mars 2017. Resultatet visar att vi är på
rätt väg inom flera områden, men att
arbetet behöver systematiseras gällande
framförallt biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Måluppfyllelsen bedöms med följande
utfall:
Målet är upppnått

Fullmäktigemål - Ekologisk och
närproducerad mat

Målet är ännu inte uppnått.
Trenden är positiv, utvecklingen går i rätt riktning.

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

Andelen ekologisk och närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska
uppgå till 70 procent år 2020, varav cirka 30 procent ska vara ekologiskt.
Kommentar
Under 2017 var 30,1 procent av kommunens livsmedel ekologiska, vilket innebär att
målet om cirka 30 procent ekologisk mat uppnåddes.
När det gäller närproducerad mat genomfördes ett arbete under 2017 med att förtydliga målets innebörd och mätmetod. Tidigare har mat som kommit via grossister
i närområdet ingått, vilket medfört att även livsmedel som odlats på andra ställen
har räknats med. Däremot har lokalt odlade eller uppfödda livsmedel som gått via
grossister i en annan region inte kommit med i beräkningen. Eftersom mätningen av
måluppfyllelsen därför inte motsvarat vad som var intentionen med målet redovisas
ingen siffra för 2017. Däremot kommer relevanta siffror för det omformulerade målet
att redovisas under 2018.
Under året avslutades kommunens nio livsmedelsupphandlingar för de kommande
två till fyra åren. Krav ställdes bland annat på djurskydd, hållbart fiske och certifierad
palmolja. För kaffe och bananer ställdes krav motsvarande rättvisemärkning, det vill
säga socialt ansvarsfull odling. Kommunens kök väljer råvaror efter säsong.
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Fullmäktigemål - Solcellsanläggningar

2018 ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader.

Fullmäktigemål - Fossilbränslefri
kommun

Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.

Kommentar
Fram till och med 31 december 2017 fanns 10 solcellsanläggningar på kommunens fastigheter. Kalmar Sportcenters solcellsanläggning togs i drift under första halvåret 2017. I
väntan på nytt ramavtal gjordes inga installationer under andra halvan av 2017. Det nya
avtalet upphandlades under slutet av 2017 och ska användas för de ytterligare femton
anläggningar som ska byggas under 2018.

Kommentar
Den senaste uppföljningen av fossila bränslen som används i kommunen som geografiskt område gjordes 2014, och baserades då på 2012 års siffror. Denna visade på att 53
procent av energin i kommunen var av fossilt ursprung. En uppföljning är beställd och
kommer att levereras under våren 2018. På grund av eftersläpning i mätningar är de
siffrorna från 2016.
Under 2017 har flera insatser gjorts för att möjliggöra en fossilbränslefri kommun 2030,
till exempel:
• Fossilbränslefri kollektivtrafik i hela länet från och med september 2017.
• KIFABs verksamhet har blivit fossilbränslefri. KIFABs bilar drivs enbart av biogas
eller 100 procent el.
• Fortsatt arbete med utbyggnad av laddplatser för elbil. 26 allmänna laddplatser för
elbil finns nu i Kalmar Energis elmackar, där laddningen fördubblades under 2017.
34 laddplatser finns för Kalmar kommuns egen verksamhet, och fler planerades in
under året. Även i detaljplaner inkluderas möjlighet till laddplatser där så är möjligt.
• Energi- och klimatrådgivning till ett sextiotal verksamheter
• Fossilfritt flygbränsle har testats mellan Kalmar och Stockholm
• Etapp 1 av Törneby solcellspark har färdigställts.
• Fortsatt arbete med projektet Kalmar Cykelstad
• Projektet Cities Multimodal (CMM) om hållbara transporter startades upp
• 260 medarbetare i kommunen deltog i årets upplaga av "Hälsopendling"
Kommunens verksamheter har arbetat vidare mot målet om 20 procent minskad energianvändning mellan 2012 och 2017. Slutgiltiga siffror kommer i mars 2018, men
preliminära resultat pekar på att målet nåddes.

Fullmäktigemål - Cykeltrafiken

Cykeltrafiken ska årligen öka.
Kommentar
Under 2017 minskade cyklingen i Kalmar kommun. Resultatet på helår för de åtta
mätpunkter som varit igång under året var - 3,3 procent. En tillbakablick på dessa
punkter visar på en nedåtgående trend för cyklingen:
• 2014-2015: +8,2 procent
• 2015-2016: -3,6 procent
• 2016-2017: -3,3 procent
För att kompensera för varierande vinterväglag görs även en jämförelse i enbart kvartal
tre. Där var minskningen 2017 6,2 procent. Trenden ser ut som följer:
• 2014-2015: +12 procent
• 2015-2016: -2,4 procent
• 2016-2017: -6,2 procent
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En första analys är att cykelresorna minskat till fördel för kollektivtrafikresor och bilresor. Båda dessa transportslag ökade under 2017. Biltrafiken mäts i 18 fasta mätpunkter, gångtrafik mäts inte. En mer detaljerad analys redovisas i det kommande
cykelbokslutet för 2017.
Arbetet för att göra Kalmar till en ännu bättre cykelkommun fortsatte under 2017.
Nya cykelbanor byggdes bland annat på Esplanaden, Norra vägen och i södra Ljungbyholm. En del av Stensövägen skyltades och vägmarkerades till att bli en så kal�lad bymiljöväg. Fiskaregatans ombyggnation färdigställdes och medger cykling i båda
riktningar och med flera nya cykelställ. Fem cykelkampanjer genomfördes under året,
bland annat för tillfällig sommarparkering och ökad reflex- och cykellyseanvändning.
Under året beviljades kommunen stadsmiljöbidrag på 11,7 mnkr för att i första hand
säkerhetsställa och utföra cykelåtgärder, vilket enligt ansökan ska generera investeringar på 23,4 mnkr.
Kommunen deltog i ett samarbetsprojekt med Linnéuniversitetet gällande förbättrade
cykelförhållanden till och från det nya universitetet inklusive parkeringar. Projektets
förstudie redovisades för Tillväxtverket. Beslut fattades under 2017 om att kommunen
ska genomföra projektet med 26 åtgärder i enlighet med förstudien, för att förbättra
de viktiga stråken för cyklister samt utöver det förbättra kollektivtrafiken i Kalmar.

Fullmäktigemål - Kollektivtrafiken

Resandet med kollektivtrafiken ska årligen öka.
Kommentar
KLT redovisar siffror både med och utan migrationsresor. Migrationsresor är de totalt
1,5 miljon resor som asylsökande gjorde under 2015 och 2016 på speciella kollektivtrafikkort, enligt ett avtal med Migrationsverket. Resultatet blev:
• Totalt sett ökade resorna i kollektivtrafiken med 2,0 procent i Kalmar kommun 		
under 2017, jämfört med 2016. Utan migrationsresorna är ökningen 4,2 procent.
• Kalmar stad: 2 919 093 resor, vilket innebär ökning med 3,0 procent. Utan migrationsresorna från 2016 så är ökningen 7,7 procent.
• Kalmar landsbygd: 311 932 resor, vilket innebär en minskning med 13 procent. 		
Utan migrationsresorna från 2016 så är ökningen 3,0 procent.
• Kalmar skolskjuts: 168 418 resor, vilket innebär en ökning med 21,1 procent. Utan
migrationsresorna från 2016 så är ökningen 22,2 procent.
Den enskilt största linjen i länet är linje 401 Länssjukhuset -Lindsdal på 803 171
resor och därefter följer linje 405 Kalmar C-Norrliden-Hansa-Kalmar C med 714
607 resor.
Kommunen har kontinuerliga samverkansmöten med KLT ungefär en gång i månaden. Vid de tillfällena behandlas gemensamma ärenden som exempelvis iordningställande, skötsel, uppgradering eller flytt av hållplatslägen, koppling mellan kollektivtrafik och andra transportslag samt planerade åtgärder i nätet för kollektivtrafik.
Dessutom tas frågor upp vid behov om utvecklingsprojekt som är till gagn för båda
parter.
Avstånd till kollektivtrafik utvärderas vid prioritering av detaljplaner. Kommunens
skötsel av hållplatser, inklusive snöröjning och sandning är en viktig del i att möjliggöra ökad kollektivtrafik.
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Fullmäktigemål -Klimatneutrala
resor och godstransporter

År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter
vara klimatneutrala.
Kommentar
Kommunens koldioxidutsläpp från resor och godstransporter beräknades för första
gången under 2017. Resultatet visar att drygt 1000 ton fossil koldioxid släpps ut per
år via resor i arbetet (egna bilar, flygresor, privatbil i tjänsten och hyrbil). Kommunens
egna godstransporter, inklusive vissa entreprenadmaskiner, är fossilbränslefria. När det
gäller inköpta transporttjänster är en första kartläggning gjord, och krav ställs när avtal
förnyas.
Under 2017 ökade koldioxidutsläppen från kommunens flygresor med cirka 15 procent till 137 ton koldioxid.
Koldioxidutsläppen från kommunens egna bilar minskade till 654 ton, bland annat
till följd av högre inblandning av förnybart bränsle i dieseln.
Körd sträcka med privatbil i tjänsten ökade med 13 procent. En övergång till fossilbränslefria resor i arbetet pågår.
• Av förvaltningarnas 405 lätta fordon var 74 biogasbilar, 46 elbilar och 104 setanol
bilar. 61 av de 181 dieselbilarna gick på HVO (november 2017).
• Antalet el- och biogasbilar på kommunens transportcentral ökade med 20 procent.
• Dieselfordonen fasas ut kontinuerligt.
• Fler än 100 cyklar köptes in under året varav cirka 35 elcyklar.
Beslut togs om att klimatkompensation ska ske genom köp av fossilfritt flygbränsle.
I och med att leasingavtalen är på 8 år, kommer hälften av dieselfordonen vara i drift
efter 31 december år 2020. Därför krävs ytterligare åtgärder för att målet ska nås.

Fullmäktigemål - Vatten

Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status.
Kommentar
Målet om god vattenstatus följs upp via de sammanställningar som Vattenmyndigheterna gör vart fjärde år, vilka baserar sig på data från olika aktörer. Under 2017 identifierade
Kalmar kommun att underlaget för våra vattendrag är bristfälligt. Därför utarbetades
ett mätprogram som årligen ska följa ekologisk och kemisk data för vattendragen. Mätningar kommer ske från och med 2018.
Under 2017 har ett flertal åtgärder kopplade till tillsyn genomförts inom vattenområdet,
till exempel:
• Tillsyn inom vattenskyddsområden
• Tillsynsprojekt inom miljökvalitetsmålet "Grundvatten av god kvalitet" samt projekt inom miljökvalitetsmålet "Levande sjöar och vattendrag" samt inom "Ingen övergödning"
• Ett flerårigt arbete med att kontrollera alla enskilda avlopp i kommunen slutfördes
under året. 75 procent av de avlopp som inte var tillräckligt bra är redan åtgärdade.
När det gäller reducering av fosfor och kväve i vår kustmiljö har flera åtgärder genomförts och ny kunskap tagits fram. Beräkningar visar att om vi ska ta vår del enligt EUs
vattendirektiv behöver utsläpp av fosfor och kväve från kommunens yta reduceras med
7 ton fosfor och 72 ton kväve per år fram tills år 2021.
En åtgärdsplan för reducering togs fram under 2017 med mål att nå en minskning av
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utsläppen med 3 ton fosfor per år och 50 ton kväve per år. Exempel på aktiviteter i
planen är åtgärder inom jordbruket, anläggande av våtmarker, restaurering av Surrebäckens utlopp och skörd av musslor. För att genomföra åtgärderna krävs finansiering och
erforderliga tillstånd vilket bedöms ta flera år. För att klara målet 2021 behövs dessutom
en långsiktig planering tillsammans med Kalmar Vatten och samhällsbyggnadskontoret
om hur resterande utsläppsminskning på 4 ton fosfor och 22 ton kväve ska genomföras.
Exempel på aktiviteter under 2017 är:
• Musselskörd: Kalmar kommun har utvärderat en ny teknik för off-shore odlingar 		
som en del av EU-projektet Baltic Blue Growth. Odlingen, som kommunen hyr 		
av företaget Bohus havsbruk, har testas på en lokal utanför Byxelkrok som är mycket
utsatt för väder och vind. Vintern 2017/2018 kommer utvisa om de nedsänkta 		
näten klarar vinterns väderförhållanden.
• Life SURE: Serviceförvaltningen har tagit över projektet under hösten 2017 och 		
en projektledare har anställts. Avtal har skrivits med parterna Teknikmarknad och
Linnéuniversitetet. Upphandling och arbete med att skaffa tillstånd är påbörjat. En
utredning kring lämpliga områden för sedimentupplag och reningsbassänger pågår.
• Biotopvårdande åtgärder har genomförts i tre vattendrag och planering av borttagning av vandringshinder och återställande av eko-logiska kantzoner har påbörjats.
Arbetet sker inom projektet Levande vattendrag, ett projekt som vattenråden startade 2017.
• Restaureringen av Nyttorp våtmark är avslutad. Inom LOVA-projekt har studier 		
och rådgivning för näringsminskande åtgärder i jordbrukslandskapet genomförts.
Kalmar vattens mål är att leverera vatten med hög kvalitet och rena avloppsvatten med
stor miljöhänsyn. Utgående halter från reningsverket ligger på acceptabla värden när det
gäller kväve och bra nivåer när det gäller organiskt material och fosfor. Reningsverket är
dock slitet och har under vissa perioder krävt ett stort precisionsarbete. En underhållsplan är framtagen för att hålla verket i så gott skick som möjligt. Planerna med noggrant
underhåll fortsätter.

Uppdrag -Kalmar cykelstad

Pågående

Uppdrag -Nytt reningsverk

Pågående
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Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får i uppdrag att fortsätta projektet Kalmar Cykelstad. Uppdraget förlängs fram till och med 2018.
Kommentar
Pågår, se redovisning under mål om ökad cykling.

Kalmar Vatten AB får i uppdrag att planera för ett nytt reningsverk med höga
ambitioner när det gäller rening.
Kommentar
Arbetet med Kalmarsundsverket går vidare enligt plan. Projektdirektiv är skrivet och
programhandlingen har antagits i Kalmar Vattens styrelse. Länsstyrelsens handläggning av tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken pågår. Förhoppningen är att projektet ska kunna starta tillsammans med entreprenörer under hösten 2018. Arbetet
börjar då med fördjupning och granskning av nuvarande projektförslag och projektering när de slutliga förslagen är framtagna.

Uppdrag - Superbusstråk

Genomförd

Uppdrag - Giftfri miljö i förskolor
och skolor
Genomförd

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genom trafikplanering underlätta
för skapandet av ett superbusstråk mellan Karlskrona, Kalmar och Oskarshamn
och vidare till Norrköping.
Kommentar
Utredningen genomförd tillsammans med Trafikverket, Kalmar Läns Trafik AB, Regionförbundet samt Torsås, Mönsterås, Oskarshamn och Västerviks kommuner.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och servicenämnden ta fram en
plan för hur, samt också starta med att fasa ut farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer för att skapa en sådan giftfri miljö som möjligt.
Kommentar
Handlingsplanen är efter revidering antagen i kommunfullmäktige. Genomförande av
handlingsplanen påbörjas nu.

Uppdrag - Vattenförsörjningsplan

Pågående

Samhällsbyggnadsnämnden (tidigare Kalmar Vatten AB) får i uppdrag att tillsammans med Kalmar Vatten AB (tidigare samhällsbyggnadsnämnden) och servicenämnden ta fram en kommunal vattenförsörjningsplan i samverkan med länsstyrelsen och berörda kommuner.
Kommentar
Samhällsbyggnadskontoret och Kalmar Vatten har anlitat en konsult för att driva uppdraget tillsammans med projektledare från samhällsbyggnadskontoret och resurser från Kalmar Vatten. Genomförande blir under 2018.

Uppdrag - Upphandlingspolicy och
uppförandekod
Genomförd

Kommunstyrelsen tillsammans med servicenämnden får i uppdrag att göra en
översyn av nuvarande upphandlingspolicy och uppförandekod.
Kommentar
Policyn beslutades av kommunfullmäktige den 18 december 2017.
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Miljö

Väsentliga händelser under året
Tillsyn
Ett strategiskt arbete med förorenade
områden för att säkerställa ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart arbete med
kommunens fastigheter fortgår. Det har
även lagts upp en plan för hantering av de
massor som uppstår vid de olika exploateringsprojekten.
Inom organisationen Race for the Baltic
togs en handlingsplan fram för minskad
övergödning i Östersjön som presenterats
för kommunfullmäktige och på en nationell konferens i Stockholm. Förstudien
”Åk tåg” som genomfördes i samarbete
med tågoperatörer och Trafikverket avslutades. Syftet var att öka intresset för
tjänsteresor med tåg bland länets företagare. Kalmar kommun nominerades till
”Laddguldet 2017”. Priset ges till den
kommun som åstadkommit störst omställning till elbilar. En nulägesanalys av
”Klimatneutrala kommunbetalda resor
och transporter 2020” genomfördes för
att visa var ytterligare åtgärder behövs.
Tillsyn
Ökat fokus på genomförandefrågor genererar fler ärenden vad gäller arbetet med
exempelvis förorenade områden. Miljöverksamheten har generellt ett högt ärendeflöde och arbetar med att skapa rutiner
för att effektivisera ärendehanteringen,
bland annat för att följa ärenden gällande
förorenade områden som löper över flera
år.
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Solenergi
Intresset för solceller är fortsatt stort hos
Kalmar Energis kunder och många vill
veta hur deras energi produceras och flera
kunder kan tänka sig egen elproduktion
antingen på eget tak eller som en del i ett
större system. Tillgången till en vara eller tjänst är för många viktigare än själva
ägandet i sig. Då Nöbble solpark, som
var Kalmar Energis första solpark snabbt
sålde slut så valde verksamheten att lyssna
på kundintresset. Tillsammans med Kalmar Öland Airport satsas det nu därför på
Sveriges största solcellspark på flygplatsen. Projektet ”Törneby Solpark” har fått
en fantastisk start och den första etappen
av fyra finns nu på flygplatsen och start
av etapp två närmar sig. I början av året
var den första satsningen på publik laddning av elbilar på plats och under året har
det skett en tydlig ökning av både antal
elbilar och antalet laddningar på Kalmar
kommuns stationer. Kalmar Energi arbetar i nära samarbete med Linnéuniversitet
och dess forskning inom marinbiologi.
Under året installerades en testanläggning vid kraftvärmeanläggningen på Moskogen för att pröva en metod där man
med hjälp av algodling renar rökgaserna
ytterligare.
Kalmarsundsverket
I februari hölls en visionsworkshop för
nya avloppsreningsverket - Kalmarsundsverket - för politiker, tjänstemän och företrädare för näringsliv i Kalmarregionen
samt Linnéuniversitetet. De områden
som diskuterades var:

•
•
•
•

Ett av Sveriges bästa reningsverk
Ett stadsnära reningsverk
Information, lärande och samverkan
Prioriteringar (tid, kvalitet och ekonomi)

Flera åtgärder för att stärka vattenförsörjningen har gjorts och ansvariga har
noggrant följt förutsättningarna för vattenförsörjningen och utvärderat behovet
av att införa ett bevattningsförbud i Kalmar kommun. Kalmar Vatten AB deltog i
sommarens Kampanj ”Vattensmart” och
kommunicerade även budskapet i kundbrev. I slutet av året görs bedömningen
att magasinen för vattenförsörjningen har
återhämtat sig i stor utsträckning. Ytvattenmagasinet Hultebräan väntas nå normal nivå under denna vinter. Kalmar Vatten blev kranmärkt av Svenskt Vatten och
kommunicerar kranvattnets miljöfördelar
framför flaskvatten i olika sammanhang.
Inget flaskvatten serveras nu på kurser,
möten och andra sammankomster.
Serviceförvaltningen har installerat två
nya solcellsanläggningar på taket till Kalmar Sportcenter. Kommunen har hyrt
in en ny miljövänlig maskin för ogräsbekämpning med hetvatten. Utvärdering
har skett och upphandling av en sådan
maskin kommer att ske. Arbetet med
hållbara transporter HVO (biodiesel) har
testats och har nu införts som drivmedel på större delen av Kalmar kommuns
tyngre fordon. EU-perojektet Life Sure,
muddring av Malmfjärden, har påbörjats
och kommer att sätta igång under 2018

och syftar till att visa en hållbar metod
för att restaurera övergödda vatten utan
att orsaka skada.
Industrifastigheter
I samarbete med en större industrihyresgäst har ytterligare fjärrvärmeanslutning gjorts som eliminerar hyresgästens
fossilbaserade processvärme och minskar
utsläppen med cirka 100 ton CO2 per
år. En fastighet som tidigare värmts genom en mix av markvärme och pellets
samt visst inslag av sol har konverterats
till ren fjärrvärme. Modernisering av
KIFAB:s fordonspark är nu klar, andelen el- och gasbilar uppgår nu till 100
procent. Samtliga fastigheter är sedan
tidigare uppvärmda utan hjälp av fossila
bränslen och all inköpt el kommer från
förnybara källor. Arbete fortsätter med
att i dialogform påverka hyresgästerna att
tänka energismart och att säkerställa att
drift- och verksamhetstider i uthyrda lokaler är uppdaterade så att fastigheternas
driftprofil hålls energioptimal. Den egna
målsättningen att till alla delar bedriva en
fossilbränslefri verksamhet vid utgången
av 2017 har uppnåtts.
Renhållning och avfall
I mars togs ny optisk sortering i bruk.
Byggnationerna av en ny återvinningscentral på Flygstaden och nytt huvudsäte
på Moskogen har påbörjats under året
och fortskrider under 2018. Dessa beräknas stå inflyttningsklara i juni respektive
augusti. Produktionen vid avfallsanläggning Moskogen utvecklas starkt. Anledningen är ökad byggaktivitet i regionen som ger upphov till behandling av
förorenade jordar. Under året har bland
annat massor från saneringen vid Pukeberg tagits om hand. KSRR har påbörjat
omställningen till helt fossilbränslefria
transporter. Projektet startade 2017 där
alla tunga transporter, egen produktion
och entreprenörer kommer vara fossilbränslefria. Målet är att KSRR ska vara
helt fossilbränslefritt 2018.
Industrifastigheter
Under 2016 har ytterligare ett antal
parkeringsplatser i garage utrustats med
ladduttag för elbil. Dessa platser hyrs ut
till rabatterat pris med el inkluderad. En
solcellsanläggning har installerats på KIFABs kontor och har varit i drift sedan
januari 2016 och den svarar för cirka

80 procent av fastighetens elbehov på
årsbasis. I december 2016 togs den nya
tågserviceanläggningen i bruk av Kalmar
länstrafik. Investeringen positiva miljökonsekvenser har inneburit att den finansieras genom Kommuninvests gröna
obligation. Modernisering av fordonsparken fortsätter och andelen el- och gasbilar uppgår nu till 67 procent. Samtliga
fastigheter är sedan tidigare uppvärmda
utan hjälp av fossila bränslen.

EON har prioriterat Kalmar som ort för
ytterligare en biogasmack. EON har fått
löfte om etableringsbidrag för en etablering i norra Kalmar med anslutning till
E22.
KSRR har generellt oförändrade taxor
under 2018. Taxorna är generellt oförändrade sedan 2012. Under 2018 kommer fortsatt fokus vara att utveckla processerna och produktionen.

Framtid
Det kommer att ske en projektering av
Kalmarsundsverket med möjliggörande
och utvecklande av friluftslivet i närområdet. Senvåren 2018 beräknas förfrågningsunderlag för upphandling av Kalmarsundsverket kunna gå ut.
Kalmar Vatten AB har startat upp ett
samverkansprojekt om lakvattenhantering från en nedlagd deponi på Tegelviken (västra deponin). Lakvattnet går nu
till avloppsreningsverket men reningen
kan på sikt behöva lösas på annat sätt.
Vattnet är karaktäriserat och uppfyller
toleransnivåer med nuvarande krav men
efter 2020 kommer vattnet inte klara
kravet för bland annat tungmetaller.
Slammet ska hålla kvaliteten REVAQ, en
förutsättning för att näringen i slammet
ska kunna återföras till återmark.
Under 2018 kan ytterligare cirka 70
fastigheter i kommunen kopplas in till
kommunal avloppsrening tack vare VAutbyggnad och projektering under 2017.
Ett mål för Södermöre kommundelsförvaltning är att vid nytecknande av
bilavtal byta ut de befintliga bilarna i
verksamheterna mot elbilar. Det här genererar fler laddningsstolpar, vilket ger
förutsättningar både för verksamheterna
och för privatpersoner att medverka till
ett miljövänligare Södermöre.
Den sista fasen i serviceförvaltningens
energitjänsteprojekt inleds under 2018.
Uppföljning av utfallen på energianvändningen mäts mot utlovad garanti.
Prognosen pekar mot en total energibesparing på 18 procent i dagsläget.
Kalmar kommun kommer att bygga ut
nätet för laddstolpar för egna verksamheter.
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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.
Fokusområdets text i sin helhet finns att
läsa i aktuell ”Verksamhetsplan med budget”.
Uttalande tillagt i ”Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019”:
"Vi gör nu en paus i deltagande som
Fairtrade City. Vi fortsätter att arbeta
med Fairtrade-frågor som en del av kommunens arbete genom att ta ännu större
socialt och etiskt ansvar i frågor gällande
upphandling av varor och tjänster."
Kommentar
Att det går bra för Kalmar visar inte minst
arbetslöshetssiffrorna där Kalmar fortsatt
ligger lägre än våra jämförelsekommuner.
Vårt differentierade näringsliv är en nyckel för detta och arbetet med att förbättra
förutsättningarna för näringslivet fortsätter. För att ge bättre förutsättningar till
våra industriföretag har ett nytt markområde norr om Snurrom nu tagits i anspråk. Dit kommer bland annat företaget
Norden att flytta och Modigs kommer att
etablera en ny fabrik på platsen som har
skyltläge utmed E22.
Resan för att nomineras och bli "Årets
stadskärna 2017” nådde sitt slut i somras.
Kalmar var tillsammans med Tibro och
Västervik de tre slutkandidaterna men
fick se sig slagna av Västervik. Nu påbörjas analysarbetet för att se hur Kalmar ska
ta det egna arbetet vidare.
En väl utbyggd infrastruktur är en grundpelare i vår utveckling. Kollektivtrafiken
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byggs ut och allt fler åker kollektivt. Kalmar Öland Airport har en fortsatt positiv
passagerarutveckling. Att hela kommunen ska leva är av yttersta vikt och nyetableringen av macken i Påryd är ett av
många positiva exempel på att Kalmar
värnar om hela kommunen.
Kalmar har ett rikt kultur- och fritidsutbud. Evenemangen sommaren 2017
slog alla rekord och Kalmar utsågs också
till ”Årets Sommarstad” för tredje året i
rad. Det pågår ett aktivt arbete med att
certifiera föreningar som ”Säker & Trygg
Förening”. Arbetet innebär att informera
om fördelarna med att certifiera sig samt
en dialog om hur man kan göra för att bli
certifierad. Det har gett resultat och varje
år ökar antalet certifierade föreningar.
Vid 2017 års utgång var 29 föreningar
certifierade vilka stod för 69,3 procent av
den totala barn- och ungdomsverksamheten beräknat på deltagaraktiviteter. Detta
kan jämföras med 2016 då 28 föreningar
var certifierade och 2015 då 26 föreningar var certifierade.

Kalmar kommun har under 2016 och
2017 tagit fram detaljplaner som möjliggör cirka 1 750 bostäder, varav 227 småhus. Det resterande antalet, 750 bostäder
varav 74 småhus, bedöms kunna antas
med god marginal under 2018, vilket
innebär att målet förväntas uppnås.
Ett möte "Vad händer i Kalmar" genomfördes den 28 november på brandstationen. Under mötet deltog många nya
aktörer och det var överlag en god uppslutning. Under mötet informerades om
bostadsplanering och byggnation i Kalmar. Brandkåren informerade samtidigt
om den nya brandstationen och trygghets- och larmcentralen som i december
invigdes av justitieminister Morgan Johansson (S).

Måluppfyllelsen bedöms med följande
utfall:
Målet är upppnått

Fullmäktigemål - Arbetslösheten

Målet är ännu inte uppnått.
Trenden är positiv, utvecklingen går i rätt riktning.

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

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner.
Kommentar
Vid årsskiftet 2017-2018 var andelen öppet arbetslösa och sökande i program med
aktivitetsstöd 2 469 personer (7,4 procent). Motsvarande för riket var 7,5 procent.
Arbetslösheten i Kalmar ligger alltså kvar på samma nivå som ett år tillbaka i tiden,
medan den sjunkit något i riket (-0,3 procent).
När det gäller samtliga arbetslösa i åldern 16-64 år (öppet arbetslösa och sökande i
program med aktivitetsstöd) hade Kalmar vid årsskiftet 2017/2018 en lägre arbetslöshet än både riket och samtliga jämförelsekommuner.
Beträffande ungdomsarbetslösheten (ungdomar 18-24 år) låg Kalmar 0,2 procent över
riksgenomsnittet, men lägre än samtliga jämförelsekommuner.

Fullmäktigemål - Bostadsplanering

Till och med 2018 ska Kalmar planera för 2500 bostäder, varav 300 småhus.
Kommentar
Kalmar kommun har under 2016 och 2017 tagit fram detaljplaner som möjliggör
cirka 1 750 bostäder, varav 227 småhus. Det resterande antalet, 750 bostäder varav 74
småhus, bedöms kunna antas med god marginal under 2018, vilket innebär att målet
förväntas uppnås.

Fullmäktigemål - Trygg residenskommun

Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun.
Kommentar
Arbetet med de medborgarlöften som togs tillsammans med Polisen befinner sig i ett
slutskede. Insatserna kopplade till att minska bostadsinbrotten har effekt. Fler hushåll
ansluter till Grannsamverkan, fler grannsamverkansområden har bildats och bostadsinbrotten har minskat under året. Insatserna för en tryggare stadskärna har också gett
effekter, bland annat med snabbare insatser för att åtgärda brister i den fysiska miljön. Insatsen med ordningsvakter har enligt utvärderingen som genomförts av Lunds
Universitet gett positiva effekter. En av de främsta orsakerna till förbättringsarbetet
kopplat till stadskärnan är en mer effektiv samverkan, vilket Lunds Universitet ger
uttryck för. Arbetet i lokala brottsförebyggande råd har effektiviserats under året, och
det är genom den arenan flera både kommunala och externa aktörer kanaliserar trygghetsarbetet. En ny verksamhet har inrättats, Trygghets- och larmcentralen (TLC), vars
verksamhet kan förväntas få positiva effekter för invånarnas trygghet och säkerhet.
I december presenterades den lokala trygghetsundersökningen, som visar att det totala
problemindexet för Kalmar kommun är 1,5 (nationellt normalvärde är 2,0 på indexskalan som är graderad 0-6) med en lokal variation mellan indexvärde 1,3 ( Läckeby/
Rockenby) och 1,8 (Funkabo). Kvinnor rapporterar större problemnivåer än män och
yngre större än äldre. Det redovisas inga höga problemnivåer i Kalmar kommun utan
istället förbättringar inom ett flertal områden och minskad brottslighet. Problembilden redovisar ett enda större generellt problem över hela kommunen; trygghetskänslan utomhus ensam en sen kväll, detta trots en marginell förbättring under 2017.
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Fullmäktigemål - UF-företagare

År 2017 ska 30 procent av gymnasieeleverna prova att vara UF-företagare.
Kommentar
Flera träffar med rektorer, lärare och elever på gymnasieskolorna för att betona vikten
av UFs verksamhet har genomförts under året. Rektorer var också inbjudna till UFmässan som arrangerades den 9 mars. Vidare har kommunens företagslotsar deltagit
på UFs ”Idénäste”. Trots detta har andelen UF-företagare under läsåret 2017-2018
uppgått till 20 procent vilket är en minskning med 5 procentenheter.

Fullmäktigemål - Företagsklimat

I och med Kalmar kommuns satsning på "Förenkla helt enkelt" så ska NöjdKund-Index (NKI) i SKLs mätning avseende företagsklimatet årligen öka.
Kommentar
Mätningen Löpande Insikt 2017, avseende 2016 års ärenden, visar att totalt NKI för
företagsärenden har ökat från 70 till 77 sedan förra mätningen. Förbättrat företagsklimat har lyfts upp på agendan och organisationen har blivit mer aktiv att driva förbättringsarbete och försöker ha ett lösningsorienterat förhållningssätt, med koncerntänket
i bakhuvudet. Målet bör därför anses uppnått men arbetet fortsätter.

Uppdrag - Tillgänglighetsfrågor

Genomförd

Uppdrag - Föreningarnas hus

Genomförd

Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta samarbetet med Kalmar City gällande tillgänglighetsfrågor.
Kommentar
Kalmar City ansökte om projektmedel från Arvsfonden för ett tillgänglighetsprojekt i
stadskärnan men tyvärr bifölls inte ansökan. I samverkan med Kalmar City producerades en film under 2016; ”Hur tillgängliga är vi i Kalmar?”. Filmen utmanar och ställer
ett antal frågor riktade till alla som jobbar i serviceyrken. Filmen kommer att användas
i utbildnings- och informationsinsatser under hösten. Under 2017 har bygg- och renoveringsprojekt genomförts i stadskärnan som förbättrat den fysiska tillgängligheten
såsom ombyggnationen av Fiskaregatan och Västra Sjögatan samt installationen av
stenplattor längs Västra Vallgatan. Ett annat säkerhets- och tillgänglighetsprojekt är installationen av tre stycken hjärtstartare i stadskärnan som finns tillgängliga 24 timmar
om dygnet året runt. Ett initiativ från privatpersoner som genom samverkan av flera
parter blev förverkligat. En förstudie har startat för att tillgänglighetsanpassa entréer
till butiker i stadskärnan.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden utreda förutsättningarna
för en upprustning av Folkets Park med syfte att skapa ett "Föreningarnas hus"
med pensionärsorganisationerna som bas. I uppdraget ingår också att utveckla
området som park.
Kommentar
En arbetsgrupp sattes samman med kommunledningskontoret som samordnare. Dialogmöten med pensionärsföreningarna är genomförda med syftet att lyssna av deras
lokalbehov. Dialog fördes även med Lyrans musikkår. Parallellt med detta så tog serviceförvaltningen fram olika kostnadsberäkningar. Arbetet ledde fram till att det avsattes
medel för 2018 i ”Verksamhetsplan med budget” för renovering av Folkets Park med
syfte att skapa Föreningarnas hus.
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Uppdrag - Översyn av sociala
frågor

Genomförd

Uppdrag - Fiberbredband

Genomförd

Uppdrag - Utomhuspooler

Genomförd

Uppdrag -UF-företagare

Genomförd

Uppdrag - Bullervall i Djurängen

Genomförd

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med socialnämnden göra en
översyn och komma med förslag på mål, organisation, arbetssätt och uppdrag för
kommunens hantering av frågor gällande arbetslöshet, försörjningsstöd, integration och flyktingmottagning.
Kommentar
Uppdraget är genomfört och kommunstyrelsen fattade beslut vid sitt sammanträde i
juni månad. Beslutet innebär att de arbetsmarknadspolitiska insatser som socialnämnden tidigare hanterat förs över till kommunledningskontoret och område arbetsmarknad från och med den 1 oktober 2017.
Kommunstyrelsen får i uppdrag till regionförbundet föreslå att undersöka att
förutsättningarna för en upphandling gällande Kalmar län som syftar till 100
procents tillgång till fiber/bredband.
Kommentar
Regionförbundet undersöker kostnad för en utbyggnad av fiber i Kalmar län. Kalmar
kommun har svarat på undersökningen. Kalmar kommun har via ett tilläggsavtal till
samverkansavtalet med Telia kommit överrens om att Kalmar kommun ska bygga en
kanalisation. Kanalisationen ska upplåtas till Telia Company under förutsättning att
de erbjuder fiber till alla hushåll och företag på landsbygden i kommunen.

Som en del i Kalmarhems allmännyttiga uppdrag får bolaget i uppdrag att se över
möjligheten att anlägga anpassade utomhuspooler i bostadsbestånden i Norrliden, Smedby och Oxhagen.
Kommentar
Kalmarhem har överlämnat en rapport till ägarna enligt uppdrag ifrån kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med Kalmarsunds gymnasieförbund för att till 2016 nå ett mål som innebär att 20 procent av gymnasieeleverna
prövar att bli UF-företagare. Till 2017 höjs ambitionen till 30 procent.
Kommentar
Samverkan har genomförts med Kalmarsunds gymnasieförbund. Målet med andelen
UF-företagare nås dock inte då andelen deltagare uppgick till 20 procent i de kommunala skolorna för läsåret 2017-2018. En minskning med fem procentenheter mot
förra året, vilket motsvarar 55 elever.

Samhällsbyggnadsnämnden (tidigare servicenämnden) får i uppdrag att anlägga
en bullervall i Djurängen. Detta för att dämpa bullret från Ölandsleden.
Kommentar
Bullervallen mellan E22 och Djurängen är klar.
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Uppdrag - Evenemangsarena Lindö

Genomförd

Samhällsbyggnadsnämnden i samverkan med kommunstyrelsen och Destination
Kalmar AB får i uppdrag att utreda en evenemangsarena på Lindö.
Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden: Utredningen är klar och redovisad.
Destination Kalmar AB: Den plan som tidigare fanns för Lindö som evenemangsarena är troligtvis inte aktuell längre. Lindö finns fortfarande med i diskussionen, men
nu gäller det platsen framför gamla epidemisjukhuset. Här byggs en skolidrottsplats,
men tanken är att platsen även ska kunna användas till evenemang. Ett förslag arbetas
också fram på Bastionen. Dessutom pågår ett arbete för att hitta ytterligare arenor.

Uppdrag - Årets stadskärna

Genomförd
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Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, styrelser
och Kalmar City fortsätta arbetet för att Kalmar ska bli årets stadskärna under
innevarande mandatperiod.
Kommentar
I samverkan med Kalmar City pågår planering för det fortsatta arbetet med stadskärneutvecklingen. Utredning pågår om en förnyad ansökan ska göras om att bli Årets
stadskärna kommande år.

Bygga och bo

Väsentliga händelser under året
Fysisk planering
Samhällsbyggnadskontoret har de senaste åren hanterat fler bygglov på färre
resurser och på kortare handläggningstid. Under perioden 1 augusti 2016 till
31 juli 2017 gav bygglovenheten 1 153
startbesked vilket genererade 23,2 mnkr
i byggbonus från staten till Kalmar kommun. För samma tidpunkt året innan
var antalet startbesked 766 och bidraget
24,0 mnkr. Samhällsbyggnadsnämndens
ökade fokus på genomförande av planerad byggnation och övriga infrastrukturprojekt innebär att verksamhet planering
och bygg arbetar med att kvalitetssäkra
och effektivisera arbetet med bland annat
investeringsprojekt och trafikfrågor.
Kraven på tillgänglighet ökar och arbetet med att tillgängliggöra e-tjänster och
information fortsätter. E-tjänsten för
kartutdrag har slagit nytt rekord. Stadsingenjörsverksamheten har publicerat mer
geografisk data än tidigare, öppna för
vem som helst att använda. Samhällets efterfrågan på utbudet av öppna data kommer att fortsätta öka. Ansökningarna om
lantmäteriförrättningar har ökat kraftigt i
antal under året jämfört med föregående
år. Samhällsbyggnadsnämndens inriktning om att utveckla informations- och
kommunikationsarbetet gentemot invånare, besökare och övriga samhällsaktörer
pågår i samtliga verksamheter. Exempelvis har planeringsenheten tagit fram
en ny typ av informationsmaterial som

skickas till alla sakägare i detaljplanearbetet och som även finns uppsatt i receptionen. Syftet är att göra detaljplaneförslaget
mer lättillgängligt.
Södermöre kommundel
Mellan 2016 och 2017 hade Södermöre
kommundel en ökad befolkningstillväxt,
detta har bidragit till att verksamheterna
i Södermöre kommundelsnämnd under
2017 har setts över för att klara en högre beläggning. Projektering av nya vägar
och vatten samt markanvisning av flerbostadshus har skett i Södermöre kommundel. För sjätte året i rad var Södermöre
kommundelsnämnd och förvaltning,
som enda deltagare i Sverige, med i den
Europeiska lokala demokrativeckan
(ELDW). Under veckan genomfördes
sammanlagt åtta demokratiaktiviteter
såsom föreningsdialog, barnpanel, äldredialog, öppet hus med frukost och uppsökande verksamheter.
Utveckling och exploatering
Arbete med genomförandet av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet i Ölandshamnen pågår och detaljplanearbete fortgår för en hotelletablering i anslutning
till universitetet och stationsområdet.
Andra större projekt som arbetats med
under året är Fredriksskans där planering
av sanering och utbyggnad av området
beräknas starta under 2018. Karlssons
äng markanvisades under året och en
gemensam upphandling med kommunen, Kalmar Vatten och Kalmar Energi
avseende utbyggnad av området har pla-

nerats. Byggstart beräknas ske under våren 2018. Norra Staden (Snurrom) med
bostäder, bad- och friskvårdsanläggning
samt område för verksamheter fortlöper,
första etapperna av bostäderna är inflyttade. Fortsatt detaljplanearbete och planering för genomförande av Södra staden
fortgår. Under året har försäljningen av
villatomter och mark för verksamheter
varit god.
Verksamhetslokaler
Ny förskola på Vallmon, Falkenbergskolan är uppstartad. Ny förskola i Åby är
upphandlad. Byggstart efter årsskiftet.
Akuta lokalbehov på Sjöängsskolan och
Kalmarsundsskolan är lösta med tillfälliga hyrpaviljonger. I början av 2017 invigdes den nybyggda förskolan i Hagby
och under första halvåret av 2017 har
nybyggnationer av Halltorpsskolan samt
Hagby skola och bibliotek påbörjats. Kalmars nya brandstation är klar och verksamheten har flyttat in.
Under året har serviceförvaltningen lagt
mycket fokus på trygghetsåtgärder på
Kvarnholmen. Bland annat har parker
rustats upp, siktröjts och fått nya belysningar. En överhettad byggmarknad har
orsakat förseningar i byggprojekten på
grund av brist på anbud och tillgängliga
projektörer.
Bostäder
Kalmarhem arbetar för ett hållbart boende. Med hållbart boende menas social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Det
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är grunden för all verksamhet inom planering, byggande och förvaltning. Under
2017 har Kalmarhem fortsatt utvecklingen av fastighetsbeståndet för att erbjuda
boende i Kalmar förutsättningar att leva
i nya bostäder med god standard till rimliga kostnader samt i en stimulerande
och trygg miljö. Samtidigt ska Kalmarhem göra så liten belastning på miljön
som möjligt. De befintliga fastigheterna
har fortlöpande underhållits för att säkerställa att Kalmarhems bostäder håller
den kvalitet som krävs för att vara ”den
goda bostaden”. Cirka 150 stycken större
underhållsåtgärder har genomförts eller
genomförs under 2017. Under året har
Kalmarhem även tillfört 87 nya bostäder
genom ny- och ombyggnation. Totalt har
Kalmarhem haft två områden med nybyggnation under 2017 med totalt 189
lägenheter.
Kalmarhem har under året haft ett nära
samarbete med socialförvaltningen, omsorgsförvaltningen och invandrarservice
för att ge grupper med särskilda behov
möjlighet till en bostad i enlighet med
ägardirektiv. Samarbetet har bland annat
resulterat i att tre våningar i nyproduktionen Kajalen hyrs ut till socialförvaltningen.
Energi och fiber
Kommunen har tecknat ett avtal med
Telia avseende utbyggnaden av fiber på
landsbygden för att nå målet att alla hushåll och företag ska kunna erbjudas fiber.
Kommunens del av avtalet syftar till att
bygga en kanalisation motsvarande 48
miljoner kronor som ska upplåtas till
Telia i utbyte mot att de driver och underhåller anläggningen samt bygger ut ett
aktivt fibernät i hela kommunen. Fibernätet ska vara utbyggt senast år 2020.
Byggboomen i Kalmar har fortsatt präglat Kalmar Energis verksamhet under
året med flera nya projekt och kontrakt.
Några fastigheter som under året har
kopplats in på både elnät, fjärrvärme och
fibernätet är Kalmarhems första fastigheter vid Skärgårdsstaden och projekt Bergagården. Kalmar Energi har även pratat
om en energilösning med ett större antal
fjärrvärmekunder på företagssidan med
centralt läge i Kalmar. Intresset för fiber
och bredband är fortsatt stor och under
året har många nya kunder anslutit sig
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till stadsnätet. Fiber är en viktig förutsättning för att säkra digitaliseringens möjligheter och med ett utökat erbjudande
om bredbandstjänster uppnås ett bredare
kundsegment. Över 600 kunder har under året valt att ansluta sig och därmed
fått möjlighet att fritt välja tjänsteleverantör.
Utökad vattenförsörjning
Kalmar Vattens bidrag till stadens infrastruktur och utveckling under det gångna
tertialet har varit framför allt genom VAutbyggnader och VA-förnyelser samt arbetet med dagvattenhanteringen.
Under maj blev ett av våra större projekt,
som pågått sedan 2015, klart. Nya ledningar har lagts i Esplanaden och kringliggande gator. Ett av huvudsyftena med
VA-arbetena var att förbättra dagvattenhanteringen på Malmen för att minska
risken för källaröversvämningar.
Dagvattenhanteriningen i det låglänta
området i Hagbygärde har också förstärkts. Ett omfattande arbete för att motverka översvämningsrisken blev klart under hösten. Vatten och avlopp har byggts
ut till exploateringsområdena i Fjölebro,
Snurrom och till de nya ”Snabba bostäderna i Norra Vimpeltorpet. Även en ny
pumpstation har byggs på området. I Berga återupptogs VA-förnyelsen, efter uppehållet för att bygga ”snabba bostäder”
och förstärkning av vattenförsörjningen
till Öland 2016-2017. Hela projektet
väntas pågå fram till 2022. Fjärravlästa
mätare sätts upp i samband med ordinarie byte av vattenmätare hos hushåll och
verksamheter. Detta underlättar fakturahanteringen både för kunden och KVAB,
samtidigt som kunden får bättre översikt
över sin vattenförbrukning. På sikt kan
uppgifter från mätarna utgöra underlag
till att hitta läckor och arbete med vattenbesparing.

Framtid
Fysisk planering
Samhällsbyggnadskontoret
kommer
fortsätta att utveckla och prioritera informations- och kommunikationsarbetet
gentemot invånare, besökare och övriga
samhällsaktörer, men även internt. Ett fokusområde är att utveckla och arbeta med
medborgardialog i alla verksamheter.
Förvaltningen kommer att ta fram re-

levanta nyckeltal för utvärdering och
uppföljning som visar om verksamheten
bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
En viktig framtidsfråga för stadsingenjörsverksamheten är att anpassa verksamheten för att kunna öka den digitala
nyttan för allmänheten och övriga aktörer. För närvarande arbetar främst Sveriges kommuner och landsting (SKL),
Boverket och Lantmäteriet tillsammans
med landets kommuner med att enas
om digitala standarder på nationell nivå.
Det görs för att kommunerna ska kunna erbjuda fler och enkla e-tjänster. Det
innebär att stadsingenjörsverksamheten
framöver behöver följa och implementera
Svensk geoprocess och Digital samhällsbyggnadsprocess. Stadsingenjörsverksamheten kommer under 2018 att utveckla
digitala tjänster som gör det enklare för
medborgare och medarbetare, till exempel en vidareutveckling av planmosaiken.
Under 2018 planeraras det för att beställa
flygfotografering för att kunna tillhandahålla ett uppdaterat kartmaterial. Flygbildskartering underlättar en snabb och
effektiv kartproduktion som ger möjlighet till minskade handläggningstider för
bostadsbyggandet i kommunen.
Kalmar kommun har fått ett beviljat
stadsmiljöbidrag från Trafikverket på
11,7 mnkr till och med 2018. Syftet med
bidraget är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för
att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik eller cykeltrafik. Dessa medel kommer först och
främst att användas till signalprioritering
för kollektivtrafik och cykel, det vill säga
att anpassa trafiksignaler för att främja
ett smidigare trafikflöde. Bidraget kommer även att bidra till standardhöjning av
cykelvägar och hållplatser i starka stråk.
Lokalförsörjning och infrastruktur
Befolkningsprognosen visar på ett fortsatt tryck på förskole- och skollokaler.
Byggstart planeras för Djurängsskolan,
Falkenbergsskolan, Barkestorpsskolan.
Flera projekteringar inleds. Däribland ett
helt nytt verksamhetsområde i Rinkabyholm, ny förskola i Lindsdal, på "Karlssons äng" i Vimpeltorpet samt i Ljungbyholm. Planering fortsätter även för
kommunens nya bad- och friskvårdsan-

läggning. Befästningsverket runt Kvarnholmen kommer varsamt att restaureras
i etapper framåt. Höga ambitioner och
många byggprojekt i Kalmar ställer stora
krav på nybyggnation av infrastruktur,
till exempel runt det nya Linnéuniversitetet, Södra staden, Snurrom, Djurängen
och Fredriksskans.
Fler bostäder
Kalmarhem har ett stort antal detaljplaneprojekt som pågår, vilket totalt omfattar 500-700 lägenheter. Kalmarhems
mål är att cirka 350 dessa nyproduktioner kommer att bli klara för inflyttning under 2018- 2020. Detaljplan för
Stadsträdgården och Spiggen har vunnit
laga kraft under hösten 2017 och byggnationen planeras att starta mars 2018
för Stadsträdgården och under 2019 för
Spiggen. Utöver dessa projekt så planeras
byggnation med start sommaren 2018

på Karlssons Äng. Kalmarhem förväntar
ett fortsatt stort behov av lägenheter till
studenter och sökanden via arbetsgivarbonusen då Kalmars befolkningsökning
fortsätter.
Vattenförsörjningen
Projektet Långsiktig vattenförsörjning,
som utreder möjlig redundans till Hagbyån kommer att vara färdig senvåren
2018. De spår som undersöks är ytvatten,
avsaltat vatten och återanvändning av renat avloppsvatten (Grönvatten). Slutsatserna kommer att vävas in i projektet systemanalys som tittar lite större på Kalmar
Vattens framtida utmaningar för dricksvattenförsörjningen. Pilotförsöken för
att reducera problemen med missfärgat
vatten är färdiga. Teknikval anpassas till
planen på framtida vattenförsörjning. Arbetet med Kalmarsundsverket fortsätter.
Samrådsperioden går ut 2 januari 2018

och under våren skickas förfrågningsunderlaget ut för en samverkansentreprenad.
Södermöre
Nybyggnationer, planering av nya bostadsområden och installation av fiber på
landsbygden kommer troligtvis att bidra
till en ökad befolkningstillväxt i Södermöre kommundel. Kommundelsförvaltningen kommer arbeta med att marknadsföra Södermöre kommundel. Målet
är att alla ska känna ”Södermöre-andan”
och känna stolthet att bo eller arbeta i
Södermöre kommundel. Målet är att tillsammans skapa en livskraftig landsbygd.
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Näringsliv och turism

Väsentliga händelser under året
Företagsklimat och näringslivsutveckling
Företagsklimatet i Kalmar kommun visar
fortsatt på en tydlig positiv trend. Öppen
jämförelse av företagsklimatet visar resultaten från undersökningen ”Insikt”, som
är en servicemätning av kommunernas
myndighetsutövning gentemot företag.
Kalmar kommuns Nöjd-Kund-Index
(NKI) för företag uppgick till 77 mot föregående års 70. Likaså är trenden tydlig
i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Kalmar är nu rankade på plats
75 av Sveriges kommuner, vilket är åtta
placeringar bättre än året innan.
Vinnova har utsett Kalmar Science Parks
inkubator till en av Sveriges 24 excellentinkubatorer och har därmed beviljats 1
mnkr för 2018 med möjlighet till samma belopp för 2019. Vinnovas uppdrag
inom utlysningen "Inkubationsstöd - Excellens 2018-2019" omfattar att finansiera de inkubatorer som har bäst förmåga
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att accelerera utvecklingen av nya kunskapsintensiva företag med internationell
potential. Dessa medel innebär en viktig
extrasatsning på de inkubatorbolag som
är antagna vid Kalmar Science Park och
ska användas till tillväxtfrämjande tjänster och aktiviteter.
Kalmar Science Park har vidare beviljats
drygt 5 mnkr för det treåriga projektet ”DigiBusiness” från Tillväxtverket.
DigiBusiness ska bidra till att företag
och organisationer i Kalmar län bevarar
konkurrenskraften i den rådande digitaliseringstrenden genom att utveckla eller förändra sig via digitala tekniker. En
ny rådgivare har anställts för att utveckla
och leda klustret DigiBusiness, som är
en nystart av Kalmar Science Parks tidigare e-Commerce. DigiBusiness kan
därför erbjuda möjligheter som gör att
fler av länets företag och organisationer
får en ökad insikt i ämnet och att de ges
möjlighet att omsätta detta i praktiken.
Klustrets kunskapsmiljö utvecklas och
förädlas via projektet till ett kunskapscen-

ter inom digital business. Detta kommer
på lång sikt bidra till och stärka hela regionens utveckling inom området.
Det händer mycket i vår region när det
gäller hållbar utveckling, både inom
produktion och tjänstesektorn och inte
minst finns en hög ambitionsnivå. För
femte året i rad har Kalmar Energi arrangerat Kalmarsundsveckan tillsammans med Kalmarsundpromotion och
med näringslivet. Innehållet i årets vecka
var ett program fyllt med seminarier,
workshops, konferenser, aktiviteter och
mötesplatser. Det är en lång rad arrangörer från kommuner, organisationer och
företag som tillsammans skapar programmet under veckan. Temat för året var FNs
17 hållbarhetsmål och Agenda 2030.
Besöksnäring, turism och evenemang
Inför 2017 tecknades ett nytt avtal mellan Destination Kalmar och Kalmar
kommun, för att bolaget ska kunna
bygga en organisation som möter fram-

tidens krav. Under året har Destination
Kalmar gjort en översyn av sin organisation och verksamhet. En ombyggnation
av lokalerna är också på gång. Kalmar
Slott slog för andra året i rad besöksrekord och staden erbjöd ett brett utbud
av evenemang. Kalmar var bland annat
värd för flera svenska mästerskap; SM i
Dans, SM i Dart och SM i Beach Soccer. Förberedelser har också gjorts inför
Student-VM i Triathlon, som arrangeras i
Kalmar 2018. En ny evenemangsstrategi
har arbetats fram under året och beräknas
bli antagen våren 2018.
Under året har Kalmar fått flera utmärkelser, vilket både har gett stor uppmärksamhet och skapat stolthet hos invånarna.
Kalmar utsågs till ”Årets husbilsvänligaste
kommun” på Husbilsklubben.se och röstades för tredje gången fram som ”Årets
sommarstad” på Reseguiden.se. Dessutom fick Ironman Kalmar ta emot pris
som ”Årets idrottsevenemang” vid konferensen ”Sport & Pengar”. Kalmar klättrade fem placeringar på listan med Sveriges
främsta idrottskommuner; från plats 18
till plats 13.
Under 2017 färdigställdes och invigdes
bygget av bryggan i Vita sand.
Nya avgifter för parkering har införts under 2017 på Malmen, Gamla stan, Bremerlyckan och Norrgård. Parkeringsreglering (avgift och tid) handlar om att:
• få mer rotation på det begränsade
antalet parkeringsplatser som finns tillgängliga
• lättare styra vart och när människor
parkerar
• prioritera mellan olika användargrupper så som boende, besökare och
verksamheter.
Landsbygdutveckling
Arbetet med landsbygdsutveckling har
på det stora hela haft en väldigt positiv
utveckling 2017. En gemensam kraftsamling ledde till en rekordsnabb etablering av en bensinstation i Påryd. Kalmar
kommun och Telia har efter många förhandlingar kommit överens om en hundraprocentig utbyggnad av fiber. Rekordsatsningen gör det möjligt för alla som
vill kunna ansluta sig till fibernätet.

Kommersiella fastigheter
KIFAB i Kalmar AB förvaltar totalt cirka
166 000 kvadratmeter. Uthyrningsgraden har varit hög hela året. Nybyggnation
av en logistik- och industrihall om cirka
3 800 kvadratmeter färdigställdes under
våren. Under våren och sommaren har ett
nytt kontorshotell skapats genom modernisering av lokaler i fastigheten Mjölnaren
4. Lokalen ingår i ett nytt koncept kallat
”Kontorsklubben” med moderna mindre
kontorslokaler med fiberuppkoppling
och attraktiva gemensamma funktioner
till flexibla kontraktsvillkor (korta bindningstider och uppsägningstider). Kontorsklubben omfattar 16 kontorsrum för
1-3 personer, mötesrum samt gemensamt
lunchrum med tillhörande loungeyta.
Flygplatsen
Den positiva utvecklingen av trafiken
fortsätter och det slutliga passagerarantalet 2017 förväntas bli 6 procent högre än
2016. Årets charterdestinationer har varit
Gran Canaria under vintern och Cypern,
Kreta, Mallorca, Rhodos och Sardinien
under sommarhalvåret samt en kortcharter till Haugesund. I december kom ett
positivt besked att Regionförbundet i
Kalmar län har beslutat om finansiering
av flygplatsens investeringar 2018-2024
via länsplanen. Arbetet med miljöprövningen har pågått under året och förväntas bli färdig till våren. I samband med
Kalmarsundsveckan, som ett led i Kalmar
Öland Airports hållbarhetsarbete och
som en första konkret satsning på fossilfritt flygbränsle lokalt, tillhandahölls
bioflygbränsle i flygplatsens tankanläggning. Under två dagar flögs all inrikestrafik till Stockholm med en iblandning av
bioflygbränsle.
Hamnverksamheten
Verksamheten i Kalmar hamn löper hittills enligt uppsatta mål. 2017 är ett år
med goda volymer, inga kundförluster,
mycket låg sjukfrånvaro och en obefintlig
personalomsättning. Det är trångt i hamnen men det är en övergående fas på fem
års sikt. Utvecklingsplanerna av hamnen
går planenligt med muddring, utfyllnad
och verksamhetsutveckling med ny verkstad.

Framtid
Det pågår flera globala trender som påverkar människors resande och deras
beteende när de söker efter inspiration.
Liksom många andra turistcenter arbetar Destination Kalmar därför med att
utveckla och förnya turistcenterverksamheten. Bolaget bevakar trender inom området och deltar också i branschorganisationen Visitas nationella diskussion om
framtidens turistcenter.
Kalmar Slott planerar för nästa års säsongsutställning, ”Da Vinci – Inventions”
som blir en av de största någonsin. Utställningen har tidigare visats i storstäder
runt om i världen. Parallellt pågår också
planeringen för ett större evenemang i
Kalmar år 2020, i samband med jubileet
av Gustav Vasas landstigning vid Stensö
udde. För att Kalmar ska kunna behålla
sin position som evenemangsstad är det
viktigt att utveckla stadens arenor, så att
det finns flera flexibla arenor att erbjuda
arrangörerna, både inom- och utomhus.
Inventering och utformning av skyltar
samt renovering av skyltställningar runt
om i Kalmar kommun kommer att ske
under 2018. Ny brygga liknande de i Vita
sand och Kalmarsundsparken kommer
att byggas i Bergavik under 2018.
Kalmar Science Parks projekt ”Regional
Inkubation Kalmar Län” (RINK) avslutas
enligt projektplan under första halvan av
2018. Projektet varit framgångsrikt med
ett rikligt inflöde av idéer från deltagande
kommuner samt ett antal bolag som antagits i inkubatorprocessen. En förlängning av projektet planeras därför redan
nu då deltagande kommuner vill se en
fortsättning.
Under 2018 kommer fokus för Kalmar
Öland Airport AB ligga på att vidarutveckla det reguljära resandet till Europa.
En ökad satsning kommer också att ske
för att stimulera privatresandet. Arbetet
för att tillhandahålla ett brett utbud av
fritidsresande med charter och en tillväxt
av kortcharter fortsätter. En förstudie
skall göras på en om- och tillbyggnad av
flygplatsterminalen i enlighet med den
utvecklingspotential och målbild som
förankrats genom Vision 2025.

41

De lokaler som idag hyrs av Linnéuniversitetet kommer under perioden
2018-2022 byggas om för ny verksamhet. Beslut har tagits avseende ombyggnad av fastigheten Telemarken 1 till en
ny förskola, särskola och grundskola för
Kalmar kommun. I samverkan med samhällsbyggnadskontoret pågår framtagningen av en ny detaljplan med utgångspunkt från kommande skoletablering.
Gymnasieförbundet har uttalat intresse
för fastigheten Storken 4 samtidigt som
förutsättningarna för en anpassning av
fastigheten Norrgård 1 till olika ändamål
studeras. Den totala investeringsvolymen
under perioden 2018-2022 bedöms uppgå till drygt 600 mnkr.
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Samarbete i Kalmarsundsregionen
Kommunerna vid Kalmarsund arbetar
fortsatt nära tillsammans för att få fler
att upptäcka möjligheterna här i Kalmarsundsregionen. Gemensamt kan Kalmar
kommun attrahera nya invånare med en
större palett av möjligheter och ett mer
varierat utbud. Kommunikationen sker
via nya webbplatsen kalmarsundsregionen.com, digitala kampanjer samt i sociala medier. Förutom Kalmar, Mönsterås,
Oskarshamn, Mörbylånga och Torsås,
kommer också Nybro kommun att ansluta sig till nätverket från och med 2018.

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.
Fokusområdets text i sin helhet finns att
läsa i aktuell ”Verksamhetsplan med budget”.
Kommentar
Att förbättra kvaliteten i verksamheterna
pågår ständigt och särskilt tydligt blir det
i verksamheter med tydliga kvalitets- och
verksamhetsmått såsom skola, socialtjänst och omsorgsverksamhet. I det totala sammanvägda resultatet i SKLs Öppna

jämförelser grundskola går Kalmar kommun från en 81:a plats 2016 till 70:e plats
2017. Inom omsorgsverksamheten finns
en positiv utveckling på flera kvalitetsparametrar som mäts genom brukarundersökning. Bedömningen är att brukarnas
nöjdhet med verksamheten ökar. Inom
socialtjänsten bedrivs ett systematiskt
förbättringsarbete utifrån kvalitetsindikatorer, däremot går det inte att inom deras verksamhetsområde urskilja en tydlig
trend då verksamheten följs upp genom
ett flertal öppna jämförelser.
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Måluppfyllelsen bedöms med följande
utfall:
Målet är upppnått

Fullmäktigemål - Bästa skolkommun

Målet är ännu inte uppnått.
Trenden är positiv, utvecklingen går i rätt riktning.

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

Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020 (i SKLs Öppna
Jämförelser).
Kommentar
Kalmar kommun förbättrade sig med 11 placeringar i SKLs "Öppna jämförelse
Grundskola 2017". Positiv utveckling trots försämrade resultat i måluppfyllelse 2017
jämfört med föregående år. I det totala sammanvägda resultatet går Kalmar kommun
från en 81:a plats (2016) till 70:e plats (2017). 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.

Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun

Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020 (i SKLs
Öppna Jämförelser).
Kommentar
Det finns en positiv utveckling på flera kvalitetsparametrar som mäts genom brukarundersökning. Bedömningen är att brukarnas nöjdhet med verksamheten ökar.
Om detta kommer att räcka till att nå målet går inte att uttala sig om eftersom det
är mycket som ska falla på plats för att målet nås. Men verksamheten är på rätt väg.

Fullmäktigemål -Hälsa och välbefinnande

Skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper
och olika delar av kommunen ska minska.
Kommentar
Sverige är ett land där folkhälsan mätt på traditionellt sätt utifrån bland annat spädbarnsdödlighet eller medellivslängd är väldigt god, men ojämlikheten i hälsa och livskvalitet är påtaglig. I välfärdsbokslutet syns samma mönster i Kalmar som i landet för
övrigt. Mer kan och behöver därför göras, både för att stärka individers egna möjligheter att agera och generera resurser och för att öka det allmännas förmåga att bidra med
resurser till de individer och familjer som under perioder i livet eller situationer som
gör att de egna resurserna eller handlingsutrymmet inte räcker till. Med mer likvärdiga
livsvillkor och möjligheter till sådant som en god uppväxt, en bra utbildning, ett gott
arbete och en rimlig försörjning kommer också en mer jämlik hälsa. Vägen mot en
mer jämlik hälsa går inte via en eller ett par avgörande åtgärder, utan här behövs det
ett helhetsgrepp med utgångspunkt i tidigt och förebyggande tålmodigt arbete med
många frågor inom ett brett spektrum av sektorer. Det går inte att överskatta betydelsen av mer jämlika uppväxtvillkor, kunskaper, arbete och försörjning.
Skillnader i hälsa syns enligt Folkhälsomyndighetens årsrapport 2017 särskilt
mellan grupperna med förgymnasial och eftergymnasial utbildning. Att denna skillnad ökar tyder på att den sociala gradienten i hälsa växer. Det finns även andra grupper i befolkningen som av olika skäl också har sämre förutsättningar för god hälsa och
därmed kan sägas vara utsatta. Till exempel har personer med funktionsnedsättning
genomgående sämre livsvillkor, sämre levnadsvanor och sämre hälsa jämfört med personer utan funktionsnedsättning. Homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbtq-
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personer) rapporterar genomgående sämre livsvillkor och främst sämre psykisk hälsa i
jämförelse med heterosexuella och cis-personer. En större andel hbtq-personer anger
flera riskfaktorer för hälsa och även en sämre hälsa. Detta gäller främst självskattad
hälsa, suicidtankar, suicidförsök, självrapporterad psykiska och somatiska besvär bland
unga, ängslan, oro eller ångest samt självrapporterar nedsatt psykiskt välbefinnande.
Migrationens inverkan på folkhälsan är oklar. Det finns indikatorer på att ungefär en
tredjedel av flyktingarna i Sverige lider av någon form av psykisk ohälsa. Barn och
ungdomar är särskilt utsatta.
Att gå ut skolan med godkända betyg är en mycket stark skyddsfaktor mot ohälsa.
Betygen i grundskolans årskurs 9 är av avgörande betydelse för skolelevers benägenhet
att studera vidare. Både barn- och ungdomsförvaltningen samt Södermöre kommundelsförvaltning arbeta aktivt med att minska skillnaderna i skolresultat mellan olika
grupper och individer. Insatser som genomförs för att stärka skolans kompensatoriska
uppdrag och därmed minska skillnaderna är:
• fokustid på samtliga skolor
• extratid på fritidshem
• digitala kompensatoriska hjälpmedel
• nya rutiner för studiehandledning
• intensivundervisning
• specialpedagogik för lärande.
Arbetet mot barnfattigdom fortsätter, dels genom arbetsmarknadsinsatser men också
i ett kompensatoriskt avseende genom exempelvis kraftigt subventionerade eller gratis
aktiviteter för barn och unga inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter.
Där är till exempel sommarlovsaktiviteter på Getterö en mycket uppskattad aktivitet
men även en central insats i ett hälsofrämjande perspektiv. En annan viktig insats i
arbetet för likvärdig tillgång till offentligt finansierade aktiviteter är att gratistransporter erbjuds unga i olika stadsdelar. Då kan de delta på samma villkor i aktiviteter inom
bland annat Summer Beach sports camp på Långviken, som kultur- och fritidsförvaltningen genomfört under sommaren. Samhällsbyggnadskontoret arbetar i samverkan
med andra förvaltningar och med stöd från Boverket med att utveckla aktivitetsparker
i Smedby och Norrliden, en insats som kan förväntas förbättra förutsättningarna för
hälsa för invånarna i dessa stadsdelar.
För att möta situationen för hbtq-personer pågår en hbtq-certifiering av bland annat
elevhälsans verksamheter.
Aktiviteterna inom målområdet ökar, medan en effektmätning av målområdet kommer att ske först 2019 då ett nytt välfärdsbokslut tas fram.

Uppdrag - Barn och ungas psykiska
hälsa

Genomförd

Alla nämnder får i uppdrag att utifrån välfärdsbokslutet arbeta med att förbättra
barn och ungas psykiska hälsa.
Kommentar
Berörda förvaltningar och verksamheter arbetar med insatser för att motverka psykisk
ohälsa hos barn och ungdomar. En del insatser samordnas mellan olika aktörer och
annat arbete bedrivs helt inom den egna verksamheten. Under 2017 har alla verksamheter som möter barn och unga erbjudits utbildning med särskilt fokus på ungdom.
Som ett exempel har all personal inom fritidsgårdsverksamheterna genomgått utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa-ungdom. För barn och unga som behöver stöd
och hjälp från minst två aktörer arbetas det systematiskt med samordnade individuella
planer (SIP). Där har skolans roll stärkts under året och ingår nu som en likvärdig part
i detta arbete. Frågorna kring barn och ungas psykiska hälsa är ett prioriterat område
för samverkan mellan socialtjänst och landsting.
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Uppdrag - Funktionsnedsättning

Pågående

Uppdrag - Självmord och psykisk
ohälsa

Pågående

Uppdrag -Volontärpool

Genomförd

Uppdrag -Förebyggande sociala
insatser

Genomförd
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Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med socialnämnden utarbeta en
lokal strategi för frågor kring funktionsnedsättning.
Kommentar
Arbetet med att ta fram en lokal strategi för frågor kring funktionsnedsättning har
påbörjats. Ansvarig tjänsteman på kommunledningskontoret ansvarar för och leder arbetet. Socialförvaltningen finns med som representant i arbetet. Arbetet slutförs 2018.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att förebygga
självmord och minska psykisk ohälsa.
Kommentar
Arbetet pågår och planeras att presenteras under februari 2018.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder
och bolag upprätta en volontärpool där frivilliga privatpersoner kan registrera sig
för frivilligarbete till föreningslivets registrerade evenemang.
Kommentar
En utredning är genomförd och en föredragning är gjord för kultur- och fritidsnämnden den 23 mars 2017.

Socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden,
Södermöre kommundelsnämnd och Kalmarsunds gymnasieförbund, forma en
gemensam grupp som särskilt ska fokusera på förebyggande sociala insatser i utsatta bostadsområden.
Kommentar
Socialnämnden har koncentrerat arbetet med förebyggande arbete i utsatta bostadsområden till förebyggandeteamet och detta arbete pågår kontinuerligt. Samarbetet
med kultur- och fritidsförvaltningen har utvecklats under 2017 genom att fler aktiviteter samordnas och bedrivs ute i de utsatta områdena. Uppdraget att stärka samverkan är uppfyllt.

Barn och utbildning
Väsentliga händelser under året
Barnomsorg och grundskola
Barn- och ungdomsförvaltningen har
haft en mycket positiv utveckling de senaste åren:
• budgeten är i balans
• elevernas måluppfyllelse blir bättre och
bättre
• vårdnadshavarna är mycket nöjda med
verksamheten
• eleverna är nöjda och trygga i verksamheten
• nöjd medarbetarindex ligger över
kommunsnittet
• för fjärde året i rad förbättras värdet på
mätningen av personalens upplevelse
av stress.
Tack vare den positiva utvecklingen finns
stora förhoppningar på elevprestationerna framåt. Det visar de olika årgångarnas
utveckling av meritvärde i högstadiet.
Årets åttor ligger högre än de senaste tre
årens åttor, och årets sjuor ligger högre än
de tre senaste årens sjuor. Det visar att de
insatser som genomförts genom åren för
att stärka barnens och elevernas måluppfyllelse ger effekt. Den ständigt pågående
utvecklingen ger möjlighet att hitta nya
insatser för ytterligare förbättringar.
Det är en stor utmaning att rekrytera
behörig personal. Inom alla verksamheter krävs ett strategiskt arbete vad gäller
rekrytering av behöriga medarbetare.
Ett prioriterat område för att säkerställa
att kommunens framtida efterfrågan
tillfredställs är att satsa på marknadsföringsinsatser som riktar sig till framtida
medarbetare och ett fortsatt samarbete
med Linnéuniversitetet. Övergripande
handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare.
Gymnasieskola
De demografiska förutsättningarna med
minskande elevkullar har under flera år
inneburit stora kostymanpassningar och
avveckling av personal. År 2016 var antalet 16-19 åringar inom medlemskommunerna i Kalmarsunds Gymnasieförbund

som lägst men nu står förbundet i jämförelse med de senaste åren inför en omvänd situation. Under den kommande
perioden (2017-2026) ökar antalet 1619 åringar inom medlemskommunerna,
vilket innebär att den potentiella målgruppen till gymnasieskolan blir större.
Dessutom beräknas nivån på andelen
ensamkommande ungdomar vara fortsatt hög. Under samma period står även
Kalmarsunds gymnasieförbund inför
stora pensionsavgångar vilket kommer
att innebära ett betydande rekryteringsbehov.
För att säkra gymnasieförbundets kompetensförsörjning behöver förbundet därför
bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare och
stärka sitt varumärke mot interna och externa målgrupper. Under våren 2017 har
förbundet tagit fram kärnvärden och ett
kommunikativt löfte som ska kommuniceras med såväl interna som externa aktörer. Förbundets kärnvärden är:
• Mångfald och framtidsmöjligheter
• Trygghet skapar trivsel
• Digital kompetens i framkant
• Engagemang och glädje ger utveckling.
Av dessa kärnvärden har ett kommunikativt löfte tagits fram och sammanfattar
Kalmarsunds gymnasieförbund med en
mening: ”Fler möjligheter”. Som ett fortsatt steg i att vara en attraktiv arbetsgivare
så har förbundet även arbetat fram ett
Personalpolitiskt program och en kompetensförsörjningsplan. Konkurrens om
kompetent personal kommer att öka och
förbundet anser att detta måste mötas
med strategiska beslut och handlingsplaner. Förbundet vill genom det personalpolitiska programmet och kompetensförsörjningsplanen erbjuda attraktiva
arbetsförutsättningar både för nuvarande
och för potentiella framtida medarbetare.
För att möta de kommande befolkningsförändringarna med framtida lokalbehov
har förbundet under 2017 bland annat
arbetat fram en lokalbehovsplan. Lokalbehovsplanen ska skapa bättre handlingsoch planeringsutrymme samt ge förbun-

det en gemensam bild av lokalbehovet ur
ett ekonomiskt perspektiv. Grundprinciperna är att sträva efter att hyra från ett
litet antal fastighetsägare och att hålla
respektive skolors verksamheter samlade
geografiskt inom varje medlemskommun.
Universitetet
Kommunen har fortsatt sin samverkan
med LNU, studentkåren Linnéstudenterna och Växjö kommun för att utvecklas som studentstad. År 2019 kommer
dessutom den första kullen studenter till
läkarutbildningen på Linköpings universitet med studieort Kalmar.
Vuxenutbildning
Under året har Kunskapsnavet sökt och
erhållit statsbidrag inom ramen för Regionalt yrkesvux. Utöver att ansökan
gjorts för medlemskommunerna Kalmar,
Mörbylånga och Torsås har även Nybro,
Emmaboda och Borgholms kommuner ingått i ansökan. Det har inneburit en möjlighet för skolledare från fler
kommuner att komma samman som då
har fått möjlighet att diskutera vuxenutbildningens innehåll och utbud. Kunskapsnavet har påbörjat yrkesutbildning
inom flera områden för att möta de som
är tidigt i sin språkutveckling. Yrkesutbildningen sker parallellt med studier i
svenska. Exempel på sådana utbildningar
är storkök, vård och omsorg, barnskötare,
mekaniker tunga fordon och skogsvård.

Framtid
Den snabba befolkningsutvecklingen i
Kalmar ställer stora krav på utbyggnad
av både skola och förskola. Kommunens
befolkning beräknas vara cirka 75 000
invånare år 2025. Förutsättningarna i
varje enskilt bostadsområde kan förändras snabbt, nya bostadsprojekt planeras,
och beredskap behövs för att kunna möta
nya behov. Antalet barn i förskole- och
skolåldrar ökar också snabbare än befolkningen som helhet. Fram till år 2025 ökar
antalet förskolebarn med cirka 680 vilket
motsvarar ungefär 45 nya förskoleavdelningar. Antalet elever i grundskolan
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ökar ännu mer, runt 1 800 elever, vilket
motsvarar cirka 72 tillkommande klasser. Kommunens förskolor och skolor är i
dag i stort sett fullt utnyttjade. Att möta
ökningen och bygga ut verksamheten i
rätt område och i rätt tid är den centrala
utmaningen. Ökningen kommer även att
ställa krav på andra saker som till exempel
kostorganisation och administration.
I en ökande konkurrens arbetar barn- och
ungdomsförvaltningen strategiskt för att
kunna rekrytera behöriga pedagoger. Här
är det redan påbörjade arbetet med marknadsföring mot framtida medarbetare ett
fortsatt prioriterat område. Övergripande
handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det innebär bra arbetsmiljö,
bra scheman, arbetskläder, bra löner och
bra löneutveckling med mera.
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Under åren 2018-2020 sker en av Kalmars viktigaste händelser i modern historia, Linnéuniversitetets nyetablering
på en samlad plats. Kommunen arbetar
därför i nära samverkan med Linnéuniversitetet för att dra nytta av detta för
regionens utveckling. Ett förslag på överenskommelse har tagits fram som ska vara
till gagn för såväl Kalmar kommun som
Linnéuniversitetets utveckling med avseende på forskning inom områden för utveckling och tillväxt. En professur inom
Internationella tillväxtmarknader har
tillsatts på Linnéuniversitetet med stöd
från kommunen och Regionförbundet i
Kalmar län som ett led i denna satsning.
Gymnasieskola
Enligt befolkningsprognosen kommer
antalet 16-19 åringar att öka markant
de kommande åren och de sammantagna befolkningsprognoserna visar på en

procentuell ökning för ålderskategorin
med cirka 22 procent fram till år 2026.
Elevökningen kommer att ställa krav på
kontinuerlig behovsplanering och analyser för att optimalt möta förändringarna
av exempelvis lokaler, lärarresurser och
elevhälsa.
Vuxenutbildning
Inom vuxenutbildningen krävs det i
framtiden ett närmare samarbete med
kommunernas verksamheter som handlägger arbetsmarknads- och integrationsfrågor för att tillsammans finna former
för att möta de som är tidigt i sin språkutveckling för att de snabbare ska bli anställningsbara.

Stöd och omsorg

Väsentliga händelser under året
Äldreomsorg
Utifrån omsorgsnämndens mål har omsorgsförvaltningen tagit fram en ny handlingsplan för att förbättra personalkontinuiteten inom hemtjänsten. År 2016 låg
Kalmar kommun på riksgenomsnittet
med 15 olika personal i snitt som besökte
en hemtjänsttagare under 14 dagar. Det
är en förbättring jämfört med både 2015
och 2016, men för att nå topp 30 i landet
behöver det minska till 11 olika personal
i snitt under en fjortondagarsperiod.
”Individens behov i centrum” (IBIC) är
ett flerårigt projektarbete med start våren
2016 som går igenom hela processen från
biståndshandläggning till verkställighet
av insatser i både egen och privat regi.
Genomförandetiden är två år. Syftet är
att säkerställa att insatser blir utförda och
att individens behov blir tillgodosedda
samt att stärka individens egna resurser.
I samband med implementeringen av
IBIC införs även digitalisering av den sociala dokumentationen.
Utvecklingen av sociala innehållet i vårdoch omsorgsboende fortsätter. Ny struktur och målsättning för socialt innehåll
är beslutad och implementering pågår.
Förutom samarbetet med externa partners och konkret utveckling av olika aktiviteter i boendet arbetas med att inrätta
brukarråd och socialpedagogiska måltider. Under året har även appen ”Kalmar
omsorg” introducerats i samtliga vårdoch omsorgsboenden med särskild riktad
information till anhöriga.

Ensamkommande barn och ungdomar
Förändrade förutsättningar har utmanat socialförvaltningens verksamhet för
ensamkommande barn. Verksamheten
byggdes upp i rekordfart 2015 och 2016
och anpassades till den stora inströmningen (2015: 202 ungdomar, 2016: 17
ungdomar). Under 2017 har fem ungdomar anvisats. Under 2017 har verksamheten fått arbeta intensivt med att ställa
om för att anpassa sig efter att antalet
ungdomar minskat i snabb takt. Under
året har fem HVB-boende avvecklats,
och två HVB-boende har ombildats till
stödboende.
Förändringar inom personlig assistans
Försäkringskassans förändrade tillämpning av lagstiftningen kring personlig
assistans, med anledning av vägledande
rättsfall, har lett till att flera personer fått
avslag på sina beslut från Försäkringskassan. Förändringen innebär att det ställs
krav på kommunen att utreda och verkställa andra typer av insatser, vilket medför förändringar för de personer som berörs men också ökad arbetsbelastning och
ökade kostnader för socialnämnden. Fördröjningen av upphandling av personlig
assistans har påverkat både den enskilde
samt deras assistenter. Det har också lett
till att väntade besparingar inte kunnat
genomföras.
Utvecklingen inom ekonomiskt bistånd
Utbetalt ekonomiskt bistånd har under
året minskat kraftigt jämfört med de se-

naste åren. Det gynnsamma arbetsmarknadsläget har påverkat utfallet. Vidare genomfördes en omorganisation i början av
året, vilken har lett till minskat dubbelarbete och en förbättrad struktur i handläggningen. Förändringarna har möjliggjort ökat fokus på det sociala arbetet och
hur klienterna ska nå självförsörjning.
Flykting och integration
Verksamheten inom flykting och integration har utökats med bakgrund av att
Kalmar kommun ska bli ännu bättre på
mottagandet av nyanlända och att integrera nyanlända. Inte minst visar utökningen inom ”Mötesplatsen” att Kalmar
kommun tidigt satsar på integrationen
av nyanlända. Mötesplatsen fokuserar
både på att hjälpa nyanlända att integreras i vårt samhälle samt språkinlärning.
Bostadsbristen har haft tydlig påverkan
på Kalmar kommuns möjligheter att
hitta bostäder till nyanlända enligt anvisningslagen. Kalmar kommun hade under
hösten kö av anvisade personer som inte
kunde tas emot på grund av bristen på
bostäder. För att kunna lösa situationen
har kommunen hyrt lägenheter på Kolbodabaden. Lösningen gjorde att Kalmar
kommun vid årets slut tog emot de anvisningar som kommunen enligt lag skulle
ta emot.
Arbetsmarknadsverksamheten
Arbetsmarknadsenheten har tagit emot
många anvisade arbetslösa för tidsbegränsade anställningar och andra arbetsmarknadsinsatser inom de kommunala
förvaltningarna, i ideella organisationer,
föreningslivet samt i de egna verksam-
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heterna. Det har bidragit till att hålla
nere den öppna arbetslösheten. En stor
andel av de som anställts har varit långtidsarbetslösa och flera hade helt eller
delvis försörjningsstöd när de anvisades
till kommunen. Arbetsmarknadsenheten sjösatte även regeringens sommarjobbssatsning vilket möjliggjorde att fler
ungdomar kom ut i en prova på praktik
(PPP) 2017. Det resulterade i att 482
ungdomar genomförde PPP sommaren
2017. 2016 var motsvarande siffra 273.
Utifrån regeringens satsning på extratjänster tilldelades Kalmar kommun ett
beting på 40 stycken personal för 2017
vilket också uppnåddes.

Framtid
Äldreomsorg
I januari 2018 träder en ny lag i kraft om
samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård. Samtidigt upphävs
den nuvarande lagen om kommunernas
betalningsansvar.
Den nya lagen ska främja en god vård för
enskilda som efter utskrivning från sluten
vård behöver insatser från socialtjänsten,
den kommunalt finansierade hälso- och
sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. Planeringen fortsätter
för att möta behov av vård- och omsorgsboende. En uppdaterad boendeplanring
fram till år 2025 är framtagen som tar
hänsyn till demografisk utveckling i kommunen. Först ut 2018 är Vänskapens väg
ett nytt vård- och omsorgsboende med
85 lägenheter. Boendet ersätter Norrlidshemmet och är inflyttningsklart i början
av 2018. Modern design och standard
möter dagens och morgondagens vård-
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och omsorgsbehov. Boendet inrymmer
både permanent vård- och omsorgsboende liksom platser för korttidsvistelse.
Omsorgsnämnden gör satsningar för att
nå målet att vara bland de 30 bästa äldreomsorgskommunerna i landet. För att
möta förändringar i verksamhetens uppdrag sker fortsatta satsningar på:
• socialt innehåll
• projekt med landstinget kring mobila
läkare inom geriatriken
• att följa SKLs riktlinjer kring nattbemanning i vård- och omsorgsboende
• arbete med fallprevention
• attraktiv arbetsgivare
• rekrytering
• kompetensutveckling.
Volymökningar
Det märks ett ökat behov för flera målgrupper inom socialförvaltningens verksamheter. En orsak är Försäkringskassans
förändrade tillämpning av lagstiftningen
kring personlig assistans. Det medför att
personerna söker och erbjuds andra insatser inom området funktionsnedsättning.
En annan orsak är befolkningsökningen.
Beslut om insatser inom daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) och sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL)
fortsätter att öka. Större efterfrågan av
olika insatser så som stödboende och boendestöd för personer med missbruk har
märkts av under året. Inom öppenvården
för barn och unga är det ett mycket högt
tryck, med bland annat ett ökat antal
komplexa ärenden. Det råder stor osäkerhet kring mottagandet av flyktingbarn-

och ungdomar eftersom flera lagförändringar är på gång. Vilka konsekvenser
dessa får för verksamheten är svårt att
förutsäga.
Personal- och kompetensförsörjning
Det är en utmaning att rekrytera och
behålla socialsekreterare och biståndshandläggare med adekvat utbildning och
erfarenhet. Konkurrensen om arbetskraften tenderar att öka och det förväntas bli
allt svårare framöver att rekrytera personal med rätt kompetens. Därför har socialförvaltningen tagit fram en strategisk
plan för personal- och kompetensförsörjning avseende socialsekreterare och
biståndshandläggare som beskriver hur
förvaltningen på ett strukturerat sätt ska
arbeta för att attrahera och behålla dessa
personalkategorier.
Digitala verktyg
Regeringen och SKL enades 2016 om
en vision för att tillvarata digitaliseringens möjligheter för att främja en jämlik
hälsa, välfärd och delaktighet. Utveckling
av digitala tjänster möjliggör förbättring
för klienter, brukare och personal. Inom
socialtjänsten finns stora möjligheter att
öka rättssäkerheten, effektivisera processer och förbättra individens självständighet och trygghet med stöd av digitala lösningar. Det finns flera utmaningar bland
annat kring sekretess, men också behov
av förbättrad tillgång till fiber- och nätanslutning för alla verksamheter inom
socialförvaltningen.

Kultur och fritid

Väsentliga händelser under året
Årliga lovverksamheter har presenteras
i tre lovprogram och delats ut till alla
grundskolor. Programmen är mycket
uppskattade och fyllda med lovaktiviteter för barn och unga. Det som var nytt
för 2017 var att det satsades på sommarlovet via medel från Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällsfrågor
(MUCF). I år var andra året i rad där
det anordnades en mängd gratis sommarlovsaktiviteter varje vardag hela sommarlovet för barn mellan 6-16 år. I år har
det satsats på ett ännu bredare utbud av
aktiviteter för barn och unga i olika åldrar
för att så många som möjligt ska kunna
delta. Fler av aktiviteterna har förlagts till
de prioriterade områdena Berga, Smedby,
Norrliden och Oxhagen. Under Äventyrsbadets aktiviteter hade sommarlovsbojen 181 deltagartillfällen och 32 ungdomar mellan 11-16 år lärde sig simma.

Under årets första månader har kulturoch fritidsförvaltningen aktivt arbetat
med den fortsatta utvecklingen av ett
samlat kulturkvarter. Byggprojektet har
mer eller mindre följt plan, förutom att
upphandlingen av arkitekt drog ut på tiden. Parallellt med detta har de verksamheter som ska vara mest aktiva i kulturkvarteret – biblioteket och kulturskolan
– börjat sitt inre utvecklingsarbete. Biblioteket utredde sin organisation under
2016 med utgångspunkt på hur arbetet
ska organiseras i ett nytt bibliotek med
ändrade förutsättningar såsom till exempel fler våningsplan. Under våren har
den nya organisationen börjat implementeras för att vara redo för inflyttningen i
Posthuset. Kulturskolan ändrade sin ledningsorganisation under 2016 där en ny
tjänst som utvecklingsledare inrättades.
Utvecklingsledaren tillträdde 1 januari
2017 och har redan startat flera projekt
såsom ”Familjekören” – en gränsöverskridande kör i samarbete med Songlines.
Det andra stora projektet är en ny bad-

och friskvårdsanläggning. Nämnden fattade beslut om innehållet i en bad- och
friskvårdsanläggning som ligger som
underlag för kommunstyrelsens beslut.
Under året har det intensivt arbetats ihop
med huvudprojektledaren och serviceförvaltningen kring innehåll, studiebesök,
planering av området kring anläggningen, utformning, upphandlingsprocess,
med mera. Det arbetet kommer fortgå
och intensifieras än mer.
Det tredje stora byggprojektet som förvaltningen är inblandad i är KIFAB
Arena där projektledare från kultur- och
fritidsförvaltningen, föreningslivet och
KIFAB aktivt arbetat fram ett lokalprogram och byggnationen är planerad att
starta under 2018.
Kommunfullmäktige fastställde ett nytt
reglemente för nämnderna under hösten
2016 där kultur- och fritidsnämnden fick
ansvaret för utvecklingen av friluftslivet
i Kalmar kommun. En friluftsutvecklare
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anställdes under våren 2017 med uppdraget att inventera friluftslivet i Kalmar kommun. En plan för utveckling
av friluftslivet i samverkan med berörda
förvaltningar låg också i uppdraget. Friluftsutvecklaren började i augusti och har
under hösten genomfört en workshop
med nämnden samt skapat sig ett nätverk
inom och utanför kommunen för att få
in så mycket idéer och synpunkter kring
friluftslivet som möjligt.
Projektet ”Unika Historiska Kalmar
Öland” avslutande förstudien under våren och projektledaren lämnade ett utredningsunderlag samt underlag för en
ny treårig projektansökan. Parter i projektansökan är Kalmar, Mörbylånga och
Borgholms kommuner, Länsstyrelsen i
Kalmar län, Landstinget i Kalmar län,
Regionförbundet i Kalmar län, Kalmar
läns museum, Statens Fastighetsverk och
Destination Kalmar AB via Kalmar Slott.
Projektägare är Kalmar kommun. Målet
är att skapa långsiktigt fungerande organisationsformer och samarbetsformer,
höja kompetensen inom kulturarvsområdet och ta fram historiska "case" som
i framtiden kan förmedlas via framförallt
nya kommunikationsformer. Ansökan är
godkänd av Regionförbundet i Kalmar
län och en projektledare som börjar efter
årsskiftet. I anslutning till projektet har
kulturenheten genomfört två event kring
releasen av professor Dick Harrisons nya
bok om Kalmars historia.
Utökning av simskoleplatser är ständigt
aktuellt när kommunen växer. Äventyrsbadets enhetschef har de senaste två

Foto: Stina Felter

52

åren aktivt arbetat för att utöka antalet
simskoleplatser med mycket gott resultat.
I år har två förändringar gjorts som skapat över 100 nya platser.
Under senhösten har det skapats förutsättningar för en ny mötesplats i Smedby
där det ska ske samverkan mellan kultur- och fritidsnämndens olika verksamheter. Ambitionen är att ta över Silvergärdsskolans lokaler och där skapa en
ny mötesplats innehållande biblioteks-,
fritidsgårds-, kulturskole-, kultur- och
idrottsverksamhet under samma tak. Arbetet kommer fortgå under våren 2018.
Utöver dessa aktiviteter har Stadsfesten,
Ljus på kultur, barnbio och mängder med
andra aktiviteter genomförts.

Framtid
Kalmar kommun växer. Två av kommunens större projekt är ett Kulturkvarter och en ny bad- och friskvårdsanläggning där kultur- och
fritidsnämnden är djupt involverade.
Kulturkvarteret ska inhysa stadsbibliotek, kulturskola, lokaler för föreningsliv,
öppna förskolan Måsen, kreativa utemiljöer, med mera. Ambitionerna är högt
ställda på att lokalerna ska vara ändamålsenliga, tillgänglighetsanpassade, utformade på ett estetiskt och funktionellt
sätt och det ska vara en plats för alla och
öppet hela året. Biblioteket, kulturskolan, övrig kultur och andra aktörer som
ska bedriva sina verksamheter i kulturkvarteret förväntas ge besökarna lika
mycket verksamhet som idag. Nya intres-

santa samarbeten mellan aktörerna kommer också skapas som i förlängningen ska
ge besökarna ett mervärde. De förväntas
även ha ökad tillgänglighet i form av öppettider och verksamhetstider. Biblioteket har ett gammalt hyllsystem och delvis
gammal inredning. Det krävs därför att
det investeras i nya hyllsystem och inredning. För att knyta ihop kulturkvarteter
behöver utemiljön harmoniera och skapa
ett samlat intryck och bilda en miljö som
berikar besökaren.
Ett uppdrag är att skapa en ny mötesplats
i Smedby. Ett övergripande lokalprogram
är framtaget och den berörda personalgruppen kommer att arbeta fram arbetssätt och möblering.
Kultur- och fritidsnämnden har under
2018 tillförts 2 mnkr för att stärka föreningsbidragen och dessa kommer att
hanteras särskilt under 2018 för att sedan
ingå i det nya bidragssystemet 2019.
Under 2018 kommer Gastens och Fjölebros gamla konstgräsmattor att ominstalleras. Ominstallationen av Fjölebros
konstgräsmatta i Smedby är i stort sett
färdig och Gastens gräsmatta kommer
att placeras i Läckeby. En konstgräsplan
kommer att anläggas på Bergaviks IP och
ha den senaste miljölösningen för granulatet. En aktivitetspark i Smedby ska
också anläggas under 2018.

Kvalitetsarbetet
Verksamhetsledningssystemet
Kvalité och miljönätverket har under året
fokuserat på att anpassa vårt verksamhetsledningssystem så att kraven i ISO
9001:2015 och 14001:2015 uppfylls.
Detta arbete har exempelvis inneburit att
anpassa rutiner och dokument till kommunens arbete med risker och möjligheter, intressenter, livscykelperspektivet,
med mera. Arbetet har också inneburit
att tydliggöra förvaltningarnas miljöaspekter och framtagning av indikatorer.
Qualify AB utförde under två veckor i
oktober en revision för uppgradering
och förnyelse av certifikat. Vid det avslutande mötet konstaterade revisionsteamet
bland annat att engagemang och kompetens genomsyrar Kalmar kommuns organisation. Resultatet av revisionen finns
sammanställd i en utförlig revisionsrapport. Här beskrivs också att kommunen
arbetat med ständiga förbättringar inom
många olika områden.
Internrevisioner har genomförts vid
samtliga förvaltningar för att ge svar på
om verksamhetsledningssystemet fungerar på avsett sätt. Arbetet med att integrera aktiviteter i den interna kontrollplanen
och internrevisioner är påbörjad hos vissa
förvaltningar.
Synpunkter via "Tyck till"

Antalet inkommande synpunkter till
kommunen fortsätter att öka. Under
2017 registrerades 1050 synpunkter vilket är en ökning med 17 procent jämfört
med föregående år. 70 procent av synpunkterna är externt inlämnade medan
30 procent är interna. Synpunkterna
sorteras med avseende på förbättringsförslag, beröm, klagomål och avvikelser.
De 740 externt inkomna synpunkterna
från våra medborgare är fördelade enlig
diagrammet vid sidan.
Stor del av synpunkterna är klagomål
som berör parkering och parkeringsavgifter vilket är en effekt av de omfattande
förändringar i parkeringssystemet som
genomfördes under 2017.
Intern kontroll
Kalmar kommuns nämnder har under
året antagit riskanalyser och internkontrollplaner enligt reglementet för intern
kontroll och riktlinjer för intern kontroll.
Internkontrollen omfattar bedömningar
för kommunens risker inom omvärld,
verksamhet, legala risker, IT och risker i
rapportering.
De risker som bedömts ha en stor sannolikhet att inträffa eller där konsekvensen
av att risken inträffar bedömts som stor,
har följts upp under året via kontrollmoment beskrivna i nämndernas risk- och
internkontrollplaner.
Kalmar kommun har ett verksamhetsledningssystem där rutiner och processer
anges och där interna kontroller finns inbyggda för att motverka att fel uppstår.
Återrapportering av riskanalys och intern
kontrollplan samt internrevision görs i
samband med att nämnderna lämnar sina
årsrapporter. Internrevision genomförs
med ett kommungemensamt fokus och
med möjlighet till tillägg av egna revisionsområden.
Externrevisionen har genomförts av
kommunens förtroendevalda revisorer
inom ett flertal verksamhetsområden.
Förbättringsområden har identifierats där
respektive verksamhet har ansvar för att

vidta åtgärder. Samtliga revisionsrapporter finns på kommunens hemsida.
Internkontrollen har utvecklats att omfatta hela Kalmar kommuns processkarta.
Risker har identifierats inom samtliga
processområden; lednings-, huvud- och
stödprocesser. Till nämnderna redovisas
samtliga risker som identifierats även om
riskerna bedöms som låga.
De avvikelser som noterats har främst varit inom området för stödprocesser. Avvikelserna har korrigerats och återkopplats.
I vissa fall har åtgärdsplaner upprättas
för att förhindra framtida avsiktliga eller oavsiktliga fel. Uppföljning kring att
tillräckliga åtgärder vidtagits sker löpande
samt i kommande riskanalys och internkontrollplaner.
Den samlade bedömningen är, trots avvikelser, att kontrollen sammantaget visar
på god intern kontroll, ändamålsenlig
och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering samt god
efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och interna regelverk.
Hållbarhetsprojekt
Från och med 2014 avsätter kommunfullmäktige en miljon kronor för socialt
hållbara projekt. Under 2017 inkom två
ansökningar till kommunsstyrelsen vilka
båda beviljades. Dessa avser:
• Våga prata om psykisk ohälsa, där målsättningen är att erhålla ett avdramatiserat förhållningssätt till psykisk ohälsa
och ge ungdomar inspiration, nya verktyg, nya kanaler samt insikt i att de inte
är ensamma med denna typ av problem
• Ung på Söder - Ett drogpreventivt pilotprojekt där målet är att nya metoder
och samarbetsforum ska bryta en negativ
utveckling gällande elevers användning
av alkohol och narkotika.
Klimatkompensation
Klimatkompensation innebär att de koldioxidutsläpp som tjänsteresorna i kommunens organisation orsakar ska kompenseras och resultera i minskade utsläpp
av växthusgaser.
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De resor som inte kan undvikas bör om
möjligt kompenseras. Systemet fokuserar
på omställning från fossilbränslebaserat
till klimatsmart resande. Fossilbränslefri
region 2030 har ett delmål inom transporter om att alla samhällsbetalda resor
ska vara klimatneutrala år 2020.
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Beslut har tagits att avsätta 744 000 kr
som ska användas för anskaffning av
laddstolpar till kommunens elbilar.

Jämförelser med andra kommuner
Kalmar kommun arbetar aktivt med jämförelser med andra kommuner i syfte att
bidra med en bild av kommunens ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet.
Metoden är att jämföra deltagande kommuners värden och rangordna resultaten.

I det följande redovisas tre jämförelser;
• SKLs presentation ”Kommunens 		
Kvalitet i Korthet” (KKiK).
• Rådet för främjande av Kommunala
Analysers (RKA) presentation ”Jämföraren”.
• ”Nettokostnadsavvikelse”

Kommunens kvalitet i korthet 2016
I Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)
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" innebär att kommunen
tillhör de bästa 25 procenten, "gul" inne-

de bästa 25 procenten,

Tillgänglighet

bär att kommunen tillhör de mittersta 50
procenten och "röd" innebär att kommunen tillhör de sämsta 25 procenten.
För Kalmar kommun är utfallet i mätningen 2017 den att 48 procent (49
procent 2016) av nyckeltalen är "gröna",
48 procent (48 procent) är "gula" och 4
procent (2 procent) är "röda". Starkaste
perspektiven är delaktighet och tillgäng-

de mittersta 50 procenten,

lighet, de svagaste perspektiven är effektivitet, trygghet och samhällsutvecklare.

de sämsta 25 procenten av de jämförda kommunerna.

Kalmar når ett bra resultat inom området tillgänglighet.
Snabba svarstider gällande telefon och e-post, plats på förskolan önskat placeringsdatum samt trygghet på skolor bland elever i årskurs 9 är områden där Kalmar kommun
får ett resultat som ligger bland de 25 procent bästa kommunerna.

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

Handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök visar en fortsatt positiv
trend. Väntetiden är nu 19 dagar och närmar sig rikssnittet (16 dagar).
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Trygghet

Området fokuserar på medborgarnas och
brukarnas upplevelse av trygghet, såväl
generellt i samhället som specifikt i verksamheter som förskola (personaltäthet) och
hemtjänst (personalkontinuitet).

Delaktighet

Området mäter medborgarnas upplevda
delaktighet i utvecklingsfrågor samt insyn
och delaktighet i beslutsprocesser och möjligheten att inhämta information via webben.
Effektivitet

Antalet vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod
har minskat de senaste åren och är nu 15 personer, det vill säga samma antal som snittet bland de deltagande kommunerna.
Mätning av trygghet bland elever i årskurs 9 är ett nytt mått som tillkommit 2017. 89
procent av eleverna i Kalmar gav ett positivt svar vilket innebär att Kalmar tillhör de
25 procent av kommunerna med bäst resultat.

Även inom detta område får Kalmar kommun ett bra resultat.
Ett av måtten avser information på webben som har fått ett sämre värde än föregående
år. En anledning till detta kan vara att Kalmar kommun uppdaterade sin webbplats
2017 och vid tiden för utvärderingen (september) var sidan relativt ny och under
utveckling.

Kostnad och effektivitet är områden som Kalmar kommun har haft stort fokus på de
senaste åren.
Kostnaden för särskilt boende inom äldreomsorgens hemtjänst ligger fortsatt högre än
snittet för landet. Däremot minskar kostnaden per brukare inom hemtjänsten.

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

När det gäller kostnader vid gymnasieprogram var Kalmar den kommun som noterar
lägsta kostnaden per elev.

Samhällsutvecklare

Inom detta område visar Kalmar kommun ett något lägre resultat jämfört med
före¬gående år. En av anledningarna är att sjukpenningstalet för kommunens invånare
har ökat från 9,8 till 10,5 dagar.

Området fokuserar på kommunens roll
som samhällsbyggare och utvecklare. Måt�tet mäter och jämför andel företag, andel
förvärvarbetande och andel personer med
försörjningsstöd. Även miljöfrågor såsom
miljöbilar, andel ekologiska livsmedel och
insamlat hushållsavfall mäts. det.

56

Det totala Nöjd-Kund-Index uppmättes till 77 vid mätningen Insikt. Ett mycket bra
resultat och en klar förbättring sedan föregående år.
I Kalmar startas också fler företag än snittet i landet; 7,1 företag per 1 000 invånare att
jämföra med rikssiffran 5,2 företag per 1 000 invånare.

Jämföraren
Verkningsgraden visar på hur insatta resurser sett i kostnader speglar kvalitet och
resultat (både objektiva och subjektiva) i
verksamhetens utförande.
”Jämföraren" indikerar en god verkningsgrad inom grundskola, gymnasieskola
och individ- och familjeomsorgen samt
en förväntad verkningsgrad i kultur- och

fritidsverksamheten samt äldreomsorgen.
Genom jämförelse med andra kommuner
söks stöd av att insatta resurser speglar
kvalitén på den verksamhet som bedrivs,
vilka mäts genom kostnadsnyckeltal.
Jämföraren visar jämförande värden
mellan kommunerna. En indikation
på förbättrat värde i Jämföraren visar

kommunens ställning jämfört med andra kommuner, det kan men måste inte
innebära att Kalmar kommuns uppmätta
värden förbättrats. Ingående mätvärden
varierar något mellan åren. Värdena är
hämtade från Jämföraren i Kolada (ÅR
2016).

Grön färg i cirkeldiagrammet indikerar att Kalmar tillhör de 25 procent av kommunerna med de bästa kvalitetsresultaten (i cirkeln Kvalitet
och resultat) respektive de lägsta kostnaderna (i cirkeln Resurser).
Den gula färgen innebär att Kalmar tillhör de mittre 50 procenten...

...och den röda färgen innebär att Kalmar tillhör de 25 procent med de lägsta kvalitetsresultaten respektive högsta kostnaderna.

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

Kvalitet och resultat

Resurser

Förväntad verkningsgrad Kvaliteten jämfört med andra
kommuner är i nivå med en
rimlig förväntan utifrån kostnaderna.

Grundskolan
Framförallt kunskapskrav i olika årskurser ställs mot kostnader.

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

Verkningsgrad

Här tillförs lägre resurser medan kvalitet och resultat visar höga värden. Verkningsgraden är hög.
Kvalitet och resultat

Resurser

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

Verkningsgrad

Här tillförs lägre resurser medan kvalitet
och resultat visar genomsnittliga värden.
Verkningsgraden är hög.

Kvalitet och resultat

Resurser

IFO
Andel biståndsmottagare, väntetider och
brukarbedömningar ställs mot kostnader.

Verkningsgrad

Här tillförs genomsnittliga resurser
medan kvalitet och re-sultat visar delvis
högre än genomsnittliga värden. Verkningsgraden är hög.
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Kvalitet och resultat

Resurser

Kultur och Fritid
Tillgänglighet, deltagande och uppfattning ställs mot kostnader.

Verkningsgrad

Här tillförs högre än genomsnittliga
resurser medan kvalitet och resultat
visar övervägande högre värden än
genomsnittet. Verkningsgraden är den
förväntade.
Kvalitet och resultat

Resurser

Äldreomsorgen
Trygga förhållanden, aktiv och meningsfull tillvaro samt att leva och bo självständigt ställs här mot kostnader.
Här tillförs genomsnittliga resurser medan kvalitet och re-sultat visar genomsnittliga värden. Verkningsgraden är den
förväntade.

Foto: Öppna förskolan Måsen
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Verkningsgrad

Nettokostnadsavvikelse
Nettokostnadsavvikelsen beskriver skillnaden mellan kommunens faktiska
kostnad och referenskostnaden för olika
verksamheter. Referenskostnaden är den
beräknade kostnad som kommunen
skulle ha, givet att den bedrevs på en genomsnittlig nivå i fråga om ambitioner
och effektivitet och med hänsyn tagen till
kommunens struktur och förutsättningar
(demografi, med mera).
Nettokostnadsavvikelse beräknas för
verksamheterna:
• förskola inklusive öppen förskola
• grundskola
• fritidshem inklusive öppen fritids-		
verksamhet
• gymnasieskola
• individ- och familjeomsorg (IFO)
• äldreomsorg

Kalmar har en lägre kostnad än referenskostnaden för grundskola och gymnasieskola. Kostnaden för förskola, IFO och
äldreomsorg är högre än referenskostnaden. Trenden för samtliga verksamheter
utom förskola är att nettokostnadsavvikelsen blir lägre.
För den totala nettokostnadsavvikelsen
redovisar Kalmar kommun 2016 en kostnad på 0,3 procent över referenskostnad
eller motsvarande 7 mnkr. Mellan 2012
och 2016 har nettokostnadsavvikelsen
minskat från +8,0 procent (motsvarande
154 mnkr över referenskostnaden), till
+0,3 procent (motsvarande 7 mnkr över
referenskostnaden).

Under samma tidsperiod har den genomsnittliga nettokostnadsavvikelsen för jämförelsekommunerna KKVH (Karlskrona,
Kristianstad, Växjö, Halmstad) minskat
från 1,9 procent till 1,6 procent. Genomsnittet för gruppen ”Liknande kommuner övergripande 2016” har gått från
+6,8 procent till +3,6 procent. Gruppen
innehåller kommunerna Karlstad, Skövde, Piteå, Luleå, Gotland, Halmstad och
Östersund.
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FOKUSOMRÅDE – VERKSAMHET,
PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ
Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor
trivs och känner sig delaktiga. För att
klara av detta behöver vi samverka inom
kommunen och samarbeta externt med
andra kommuner för att utveckla kompetensen och organisationen.
Fokusområdets text i sin helhet finns att
läsa i aktuell ”Verksamhetsplan med budget”.
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 då 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. Under
året har några personalförmåner tillkommit:
• friskvårdsbidrag
• cykelrabatter
• möjlighet att växla lön mot pensionsavsättning.
Under året har avslutningssamtal erbjudits till medarbetare som lämnar kommunen, 115 samtal har genomförts. Svaren visar att det finns en stor nöjdhet med
kommunen som arbetsgivare, en väldigt
stor andel skulle rekommendera andra
att jobba i Kalmar kommun. De flesta
uppger pension eller nya utmaningar/
yrkesutveckling som orsak när de lämnar

kommunen genom egen uppsägning.
Kalmar kommun har beviljats ett ESFprojekt som har som mål att ta fram, fastställa och sprida standardiserade chefsoch medarbetarutbildningar i preventivt
arbete med ohälsa. Projektet mål är också
att ta fram, fastställa och sprida en certifieringsmodell för hälsofrämjande arbetsplatser. Arbetet med projektet ska leda till
sänkt sjukfrånvaro och en mer hälsofrämjande organisation. Projektet håller på i
två år. Under 2017-2018 ska alla chefer
och skyddsombud få en fördjupad utbildning i arbetsmiljöfrågor.

Måluppfyllelsen bedöms med följande
utfall:
Målet är upppnått

Målet är ännu inte uppnått.
Trenden är positiv, utvecklingen går i rätt riktning.

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

Fullmäktigemål -Jämställdhetssäkrad verksamhet

Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.

Fullmäktigemål -Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.

Kommentar
Alla förvaltningar har en jämställdhetsutvecklare och arbetet med att bryta ner målet
pågår. En kommungemensam strategi för arbetet är under utveckling liksom processer
och funktionsbeskrivningar.

Kommentar
Den ackumulerade sjukfrånvaron för primärkommunen är 6,7 procent vilket är något
lägre än 2016 (7,0 procent). I kommunkoncernen är sjukfrånvaron för hela 2017 6,3
procent. Sjukfrånvaron har ökat marginellt i kultur- och fritidsförvaltningen. I övriga
förvaltningar har den minskat, framförallt i omsorgsförvaltningen där minskningen
är hela 1,4 procentenheter. Enligt Försäkringskassan så har inflödet till sjukpenning
minskat och de har också påbörjat en striktare tillämpning av sjukförsäkringen under
året. Utvärdering av insatser och prognos för långtidssjukskrivna pågår och arbete med
extra stöd till cheferna inom området har påbörjats under 2017 och fortsätter under
2018.
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Fullmäktigemål - Heltid som norm

Vid nyanställning ska heltid vara norm.
Kommentar
Alla nya tillsvidareanställningar är på heltid och en handlingsplan för det fortsatta
arbetet är framtagen av arbetsgivaren i samverkan med de fackliga organisationerna.
Andelen anställda med heltidsanställning har ökat jämfört med 2016.

Uppdrag - Våld i nära relationer

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera och uppdatera handlingsplanen för
att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer (från 2010). I uppdraget ingår
att inventera eventuella insatser och effektivisera Kalmar kommuns arbete ur ett
arbetsgivarperspektiv.
Kommentar
Arbetet pågår och beräknas vara klart första kvartalet 2018.
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Väsentliga personalförhållanden
Personalsammansättning
Vid årets slut hade Kalmar kommun
5 361 anställda med tillsvidareanställning vilket är en ökning med 53 personer
jämfört med 2016. Omräknade heltider
(årsarbetare) uppgick till 5 179 vilket var
en ökning med 78 årsarbetare jämfört
med 2016. Utöver dessa fanns ett antal
vikarier anställda för kortare eller längre
tid.
Tabellen till höger visar antalet tillsvidareanställda och årsarbetare på förvaltningarna för åren 2016 och 2017. Under
2017 ökade kommunledningskontoret
mest i procentuella termer (16,4 procent)
till viss del på grund av organisationsförändringar. På omsorgsförvaltningen
och socialförvaltningen minskade antalet
tillsvidareanställda.
Timavlönad personal arbetade 599 861
timmar under 2017 vilket motsvarar
353 årsarbetare. Årets insats av timavlönad personal motsvarade en minskning
med 11,5 årsarbetare jämfört med 2016.
Cirka 70 procent av antalet timmar utfördes av kvinnor. Diagrammet till höger
visar antalet arbetade timmar mätt i årsarbetare under den senaste tioårsperioden redovisat för kvinnor och män.
Genomsnittliga sysselsättningsgrader i procent (tillsvidareanställda)
De tillsvidareanställdas genomsnittliga
sysselsättningsgrad är 96,6 procent, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med 2016. Kvinnornas
genomsnittliga sysselsättningsgrad är
96,1 procent och männens 98,3 procent.
Skillnaden mellan kvinnor och mäns sysselsättningsgrader minskar.
Diagrammet på nästa sida visar sysselsättningsgradernas utveckling för kvinnor och män under de senaste sju åren.
Alla förvaltningar har fler kvinnor än
män men förhållandet mellan kvinnor
och män varierar. De mest kvinnodominerande förvaltningarna är omsorgsförvaltningen och Södermöre kommundels-

62

Tillsvidareanställda (snitt jan-dec)

2017

2016

Förändring

Barn- och ungdomsförvaltningen

1 619

1 580

39

Kommunledningskontoret

255

219

36

Kultur- och fritidsförvaltningen

150

143

7

1 201

1 217

-16

Samhällsbyggnadskontoret

110

108

2

Serviceförvaltningen

516

502

14

1 155

1 196

-41

354

343

11

5 361

5 308

53

Destination Kalmar AB

20,2

17,5

2,7

Kalmar Öland Airport AB

47,3

44,9

2,4

Kalmar Hamn AB

16,1

17,8

-1,7

Kalmar Kommun

5 349,0

5 281,8

67,2

Kalmar Kommunbolag AB

2,0

2,0

0,0

Kalmar Science Park AB

5,4

5,4

0,0

Kalmar Vatten AB

87,8

80,2

7,6

Kalmarhem AB

44,5

42,7

1,8

520,5

497,3

23,2

Kalmarsundsregionens Renhållare

77,7

74,0

3,7

Kifab

15,0

13,4

1,6

2,0

2,0

0,0

Omsorgsförvaltningen

Socialförvaltningen
Södermöre kommundelsförvaltning
Totalt kommunen
Kommun, bolag och förbund

Kalmarsunds gymnasieförbund

Krusenstiernska Gården

förvaltning. Kommunledningskontoret
och samhällsbyggnadskontoret har jämnast könsfördelning.
Tabellen och stapeldiagrammet till vänster visar könsfördelning på de åtta förvaltningarna per den 31 december för
åren 2016 och 2017.

Tillsvidareanställda

Andel kvinnor och män i %
2016

Förvaltningar

2017

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Barn- och ungdomsförvaltningen

82

18

82

18

Kommunledningskontoret

53

47

57

43

Kultur- och fritidsförvaltningen

57

43

61

39

Omsorgsförvaltningen

89

11

89

11

Samhällsbyggnadskontoret

53

47

51

49

Serviceförvaltningen

57

43

56

44

Socialförvaltningen

74

26

75

25

Södermöre kommundelsförvaltning

90

10

89

11

Totalt

78

22

77

23

Medelåldern för kommunens tillsvidareanställda är 45,6 år vilket är lite lägre
jämfört med för ett år sedan (45,7 år).
Kvinnornas medelålder är 45,5 år och
männens 45,9 år. Männen har genomgående en högre medelålder under den
senaste tioårsperioden men differensen
minskar.
Utvecklingen de senaste åren ses i det nedersta diagrammet till vänster.

Personalomsättning och
pension
Personalomsättningen räknas som antalet tillsvidareanställda som slutat sin
anställning på egen begäran (exklusive
pension och sjukersättning) och med extern avgångsväg satt i relation till antalet
snittanställda under perioden. Med extern avgångsväg menas att den anställde
inte tillträtt någon ny månadsanställning
inom Kalmar kommun direkt efter avslutad tjänst.
Under 2017 slutade 274 tillsvidareanställda på egen begäran vilket var 8
färre jämfört med 2016. Årets personalomsättning var 5,1 procent vilket är lite
lägre jämfört med 2016 som får betecknas som ett rekordår. Årets personalomsätt-ning är högre än snittet de senaste
fem åren på 3,5 procent.
Personalomsättningen varierar mellan förvaltningarna och under 2017
var omsättningen störst på samhällsbyggnadskontoret (12,9 procent) följt
av omsorgsförvaltningen (6,1 procent)
och barn- och ungdomsförvaltningen
(5,4 procent). Under de senaste fem åren
har personalomsättningen varit högst på
samhällsbyggnadskontoret (6,6 procent).
Nerbrutet på personalgruppsnivå var
personalomsättningen under 2017 högst
inom rehab och förebyggande arbete
(12,4 procent) följt av personal inom
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teknik (11,5 procent). I snitt har personalomsättningen under de senaste fem
åren varit störst inom socialt och kurativt
arbete (7,7 procent). Lägst genomsnittlig
personalomsättning de senaste fem åren
har personal inom städ och kök.

Personalomsättning i %
Genomsnitt i %
Förvaltningar

2015

2016

2017

20132017

Barn- och ungdomsförvaltningen

2,7

5,5

5,4

3,5

Tabellen till höger visar personalomsättningen i de olika personalgrupperna för
2017 och även snittet de senaste fem
åren.

Kommunledningskontoret

3,7

4,6

1,6

3,1

Kultur- och fritidsförvaltningen

2,8

4,9

3,4

2,7

Omsorgsförvaltningen

2,5

5,0

6,1

3,4

Pensionsåldern är numera rörlig och personal har möjlighet att avgå med tjänstepension från 61 till 67 år. Under 2017
slutade 127 personer med tjänstepension. Totalt var den genomsnittliga pensionsåldern 64,9 år under året, vilket är
lite högre jämfört med 2016 då den var
64,5. Kvinnornas genomsnittliga pensionsålder var 64,7 och männens 65,3. 19
procent av pensionsavgångarna utgjordes
av personal som slutade vid 67 års ålder
vilket var en större andel jämfört med
2016 (15 procent). För kvinnorna var
andelen 12 procent och för männen hela
39 procent under 2017.

Samhällsbyggnadskontoret

3,1

8,1

12,9

6,6

Serviceförvaltningen

2,0

1,8

2,4

1,7

Socialförvaltningen

3,2

6,6

5,3

4,0

Södermöre kommundelsförvaltning

3,1

6,3

4,9

3,8

Totalt

2,8

5,3

5,1

3,5

Antalet pensionsavgångar fördelat på ålder och kön under 2017 ser ni i tabellen
till höger.
För kommunen totalt kan vi se hur
de förväntade pensionsavgångarna de
närmsta åren kommer att bli. Prognosen
baseras på antalet anställda den 1 januari
2018 och när de uppnår 65 år. Genom
att pensionsåldern numera är rörlig där
den anställde kan välja att gå i pension
från och med 61 år så råder dock en viss
osäkerhet.
Diagrammet överst på nästa sida visar
antalet förväntade pensionsavgångar för
åren 2018-2027 utifrån angivna förutsättningar.

Personalomsättning i %
Personalgrupper

Slutat-

Personal-

Snitt

egen begä-

omsättning

2012-2016

ran

i%

Ledningsarbete

18

7,2

4,3

Handläggare - och adm. arbete

10

2,7

2,4

100

5,1

3,1

7

12,4

7,0

Socialt och kurativt arbete

26

8,3

7,7

Skol- och barnomsorgsarbete

84

5,2

3,6

4

3,6

2,5

16

11,5

5,7

Hantverkare, med mera

5

3,5

2,1

Räddningstjänstarbete

0

0,0

1,9

Köks- och måltidsarbete

2

1,2

1,1

Städ, tvätt och renhållningsarbete

2

1,5

0,6

274

5,1

3,5

Kvinnor

Män

Totalt

Vård- och omsorgsarbete
Rehab och förebyggande arbete

Kultur-, turism- och fritidsarbete
Teknikarbete

Totalt Kalmar kommun
Antal pensionsavgångar 2017
Ålder

64

1

61

1

62

5

1

6

63

10

5

15

64

22

6

28

65

33

6

39

66

12

2

14

67

11

13

24

Totalt

94

33

127

64,7

65,3

64,9

Genomsnittlig pensionsålder

Utrikes födda och utländsk
bakgrund
Ur ett mångfaldsperspektiv är det av intresse att följa hur stor del av personalen
som är utrikes födda. Senast tillgängliga
siffror är från 2016 och hämtas från kommun- och landstingsdatabasen Kolada.
Siffrorna visar att 10,4 procent av kommunens anställda är utrikes födda vilket
är en ökning jämfört med 2015 då andelen var 9,3 procent.
Diagrammet till höger visar att andelen
utrikes födda har ökat under de senaste
åren.
• Utrikes födda: Anställd som är född
i annat land och som kan ha antingen
utländskt medborgarskap eller svenskt
medborgarskap.
• Balanstal anställda utrikes födda:
Andelen utrikes födda i åldern 18-64
år bland kommunens anställda/andelen utrikes födda i åldern 18-64 år i
kommunens befolkning.
För att jämföra med andra kommuner
kan man använda ett så kallat balanstal
som ger andelen utrikes födda i åldern
18-64 år bland kommunens anställda/
andelen utrikes födda i åldern 18-64 år i
kommunens befolkning.
Under 2016 hade Kalmar kommun ett
balanstal för utrikes födda på 0,66 vilket
är lägre än rikets kommuner som är 0,79.
Tabellen nedan visar balanstalet under de
tre senaste åren för Kalmar jämfört med
ett medelvärde för rikets kommuner.
Anställda utrikes födda, balanstal
2015

2014

2013

Alla kommuner *

0,76

0,73

0,73

Kalmar

0,63

0,65

0,63

* Ovägt medeltal.

Personalpolitik
Kompetensutveckling
Kommunledningskontoret
erbjuder
strategiska och förvaltningsövergripande
utbildningar inom områden som arbetsmiljö, ledarskap, datakunskap, juridik,
medarbetarskap och arbetsrätt med mera.
Utöver detta så genomför förvaltningarna egna utbildningar på organisations-,

enhets- eller individnivå. Kommunen
har sedan flera år ett väl fungerande ledarutvecklingsprogram.
Kommunens
utbildare är certifierade för att utbilda i
”Utvecklande ledarskap”, ”Indirekt ledarskap”, "Ledarskap och självkännedom”
samt "Utveckling Grupp Ledare" (UGL).
Detta innebär kvalitetssäkring, verksamhetsnytta och effektivare utnyttjande av
skattemedel och en röd tråd i vår ledarutveckling.
Kompetensförsörjning och rekrytering
Med kompetensförsörjning avses här att
utveckla och behålla medarbetare samt
att attrahera och rekrytera nya kollegor.
Under året har två personalförmåner tillkommit:
• friskvårdsbidrag för alla anställda
• cykelrabatter
• möjlighet att växla lön mot pensionsavsättning.
Arbetsgivaren har i samverkan med de
fackliga organisationerna tagit fram en
plan för att öka andelen medarbetare
som arbetar heltid. För att klara servicen inom välfärden behövs medarbetare
som arbetar mer och längre. Kommunen
fortsätter att satsa på interna karriärvä-

gar genom att erbjuda ledarförsörjningsprogram för potentiella chefer. Tre program har startats under året; ett som
riktar sig mot skolledare, ett mot enhetschef omsorg och ett allmänt program.
Socialförvaltningen har arbetat fram och
fastställt en utbildningsplan för basutbildning för medarbetare inom område
funktionsnedsättning. Stora utbildningssatser för socialsekreterare inom barnoch ungdomsvård i ”Signs of Safety” har
genomförts vilket ger medarbetarna kunskap i nya förhållnings- och arbetssätt.
Personalomsättningen ligger kvar på en
nivå som är likvärdig med 2016 då den
ökade avsevärt. Detta beror framförallt
på en generellt god arbetsmarknad, konkurrens om arbetskraften samt att ett
antal bristyrken nu finns inom välfärdssektorn. Under 2017 har kommunen
haft svårt att rekrytera personal inom följande yrken:
• Erfarna enhetschefer och sjuksköterskor samt arbetsterapeuter och fysioterapeuter till omsorgsförvaltningen
och Södermöre kommundelsförvaltning.
• Förskolelärare,
speciallärare
och
specialpedagoger samt lärare med 		
specifika behörigheter, till exempel
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•

•

•
•
•

inom hem- och konsumentkunskap
och slöjd till barn-och ungdomsförvaltningen samt Södermöre kommundelsförvaltning.
Rekrytering av nya medarbetare på
serviceförvaltningen är en fortsatt utmaning inom specifika områden såsom
ingenjörer, byggprojektledare, spetskompetens inom upphandling, ITpersonal och erfarna kockar.
Samhällbyggnadskontoret har haft en
del vakanser då de upplever att de inte
alltid hittar kandidater som svarar upp
mot kompetensprofilen.
Socialförvaltningen har haft svårt att
rekrytera socialsekreterare, särskilt med
erfarenhet.
Kommunledningskontoret har haft
svårigheter att rekrytera exploateringsingenjörer.
Södermöre kommundelsförvaltning
upplever svårigheter att rekrytera
undersköterskor speciellt till semesterperioden.

Kommunen har under flera år arbetat
med ett brett spektrum av åtgärder inom
kompetensförsörjning. Kalmar kommun annonserar och syns regelbundet i
sociala medier framförallt på Facebook,
LinkedIn samt Instagram. Kommunen
har deltagit i mässor som arrangeras av
Arbetsförmedlingen, Ung Företagsamhet, Kunskapsnavet, med flera. Nätverket
Kalmarsundsregionen är också en möjlig väg att nå ut med Kalmar kommuns
arbetsgivarvarumärke och lediga jobb.
Kommunen har ett utvecklat samarbete
med Linnéuniversitetet kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och övningsskolor för lärare. Kalmar kommun
har även regelbunden kontakt med studentkåren för att visa på möjligheter med
Kalmar kommun som arbetsgivare och
sommarjobbsmöjligheter för de studenter
som vill stanna kvar i Kalmar över sommaren.
Vid rekrytering och vakanser har Kalmar
kommun i något enstaka fall använt rekryteringsföretag,
bemanningsföretag
och konsulter.
Arbetsmiljö och hälsa
Som arbetsgivare är det viktigt att ha en
hälsofrämjande och hållbar personalpolitik som bidrar till att skapa balans
mellan verksamhetens behov, resurser
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och de krav som ställs på medarbetare.
Hälsofrämjande arbete är ett långsiktigt
förändringsarbete som rätt genomfört
möjliggör att medarbetare kan förbättra
sin hälsa. För att nå framgång i hälsoarbetet är det nödvändigt att hälsa är ett
synsätt som genomsyrar organisationen i
all verksamhet. Delaktighet är en av förutsättningarna för ett hälsofrämjande arbete. För att nå delaktighet finns det samverkansavtal inom Kalmar kommun. För
att nå bästa resultat av det hälsofrämjande
arbetet är det viktigt med forum för att
sprida och ta vara på goda exempel och
stärka det friska. Det är också viktigt att
frågan får utrymme i kommunledning,
inom förvaltningarna och på arbetsplatserna.
Kommunen arbetar ständigt med att
förbättra arbetsmiljön och stärka arbetshälsan på individ-, grupp- och organisationsnivå. Kalmar kommun har sedan
många år en egen inbyggd företagshälsa,
arbetsmiljöenheten. Arbetsmiljöenheten
anlitas i en mängd olika aktiviteter och
planeringsarbeten. De tjänster som kunderna utnyttjade mest hos arbetsmiljöenheten under 2017 var arbetslivsinriktad
rehabilitering, hälsosamtal, samtalsstöd,
och utbildning inom området arbetsmiljö och hälsa.
En bred satsning görs på en arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i hela kommunen. Utbildningen är
till för att öka kunskap, beredskap och
handlingskraft gällande det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Den utförs under sex
halvdagar och bygger på en utbildning
framtagen av Sunt Arbetsliv. Under 2017
har många av förvaltningarna satsat extra
mycket på arbetsmiljö och hälsa. Som
goda exempel kan nämnas hälsosamma
scheman där man tar hänsyn till hälsan
i planering av arbetstider. Det har också
arbetats med mål för den organisatoriska
och sociala arbetsmiljön
Arbetsmiljöenheten har under året ökat
stödet till arbetsgivaren vid strategiskt arbete i arbetsmiljöfrågor. Stort fokus har
varit på:
• utbildning av chefer och skyddsombud i systematiskt arbetsmiljöarbete
• utbildning i samband med den nya
arbetsmiljöföreskriften 2015:4

• ergonomiutbildningar
• medarbetare i balans
• arbete kopplat till ESF-projektet
AdNos - Bättre hälsa i arbetslivet.
Beslut har fattats om att implementera
KIA i kommunen som nytt system för
att registrera och åtgärda arbetsmiljöhändelser. KIA kommer att innebära att
kommunen som arbetsgivare får bättre
överblick av olyckor, tillbud och risker
i organisationen och detta kan ligga till
grund för ledningsbeslut i arbetsmiljöfrågor. Förberedelser har gjorts och implementeringen sker stegvis med några förvaltningar i taget.
Ett arbete med att uppdatera rutiner/
riktlinjer kring rehabiliteringsprocessen
har påbörjats. Syftet är att underlätta och
tydliggöra rutinerna för cheferna så att
Kalmar kommun som arbetsgivare agerar
tidigt och aktivt i arbetet med ohälsa.
Redovisning av sjukfrånvaron
Sjukfrånvaro kan redovisas på olika sätt.
Det alternativ som förordas är total
sjukfrånvaro under året i relation till de
anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid angiven i procent. Redovisningen
omfattar samtliga arbetstagare som under året haft en eller flera anställningar
oavsett anställningsform.
För Kalmar kommun inleddes en trend
2012 mot en ökad sjukfrånvaro. Den
trenden bröts under 2017 och sjukfrånvaron i procent av arbetad tid hamnade
på 6,7 procent vilket var 0,3 procentenheter lägre jämfört med 2016.
Kvinnornas sjukfrånvaro minskade från
7,8 procent till 7,5 procent och männens
från 4,7 procent till 4,4 procent.
Diagrammet på nästa sida visar sjukfrånvarons utveckling de senaste tio åren.
Det visar bland annat att kvinnorna
genomgående haft en högre sjukfrånvaro
än männen och att differensen har ökat
under ett par år. Men den trenden bröts
under 2016 och differensen är nu 3,0
procentenheter mellan kvinnor och män.

Stapeldiagrammet till vänster visar sjukfrånvaron könsuppdelat i tre åldersgrupper. Av diagrammet framgår att sjukfrånvaron ökar i takt med åldern och att
kvinnorna genomgående har en högre
sjukfrånvaro än männen i alla åldersgrupperna. Störst är differensen mellan
könen i åldersgruppen 30-49 år.
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie
arbetad tid per förvaltning
Sjukfrånvaron varierar mellan förvaltningarna och på flertalet av förvaltningarna har kvinnorna en högre
sjukfrånvaro än männen. Det andra
stapeldiagrammet till vänster visar
sjukfrånvaron på förvaltningarna under
2017 fördelat på kvinnor och män.
Sjukfrånvaro över 59 dagar
Under 2017 svarade all sammanhängande sjukfrånvaro över 59 dagar för 46,6
procent av den totala sjukfrånvaron,
vilket är högre än 2016 (45,2 procent).
Nedanstående diagram visar hur andelen
sjukfrånvaro över 59 dagar av den totala
sjukfrånvaron har utvecklats under de
senaste tio åren.
Diagrammet längst ner till höger visar
att den längre sjukfrånvarons betydelse
ökar och att den har större påverkan på
sjukfrånvaron för kvinnor än för män.
Frisknärvaro
Som motvikt till att redovisa sjukfrånvaron redovisar vi även att Kalmar
kommun har en stor andel friska medarbetare. Under 2017 hade 32,2 procent
av de tillsvidareanställda noll sjukdagar
vilket är lite högre jämfört med 2016 då
siff-ran var 31,9 procent. Av kvinnorna
hade 29,3 procent ingen sjukfrånvaro
alls under året vilket kan jämföras med
29,0 procent under 2016. Motsvarande
siffra för männen under året var 41,9
procent vilket kan jämföras med 41,8
procent under 2016.
Frisknärvaron på förvaltningarna under
2017 såg ut som tabellen till höger.
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Tillsvidareanställda, frisknärvaro i % (0 sjukdagar jan – dec 2017)
Förvaltningar

Män

Totalt

Barn- och ungdomsförvaltningen

27,3

40,0

29,6

Kommunledningskontoret

42,0

52,6

46,6

Kultur- och fritidsförvaltningen

33,3

33,3

33,3

Omsorgsförvaltningen

27,3

42,1

28,9

Samhällsbyggnadskontoret

44,3

61,0

52,5

Serviceförvaltningen

35,9

41,2

38,3

Socialförvaltningen

29,7

41,5

32,8

Södermöre kommundelsförvaltning

31,2

35,7

31,7

Totalt

29,3

41,9

32,2

Övriga personalhändelser –
kortfakta
För mer ingående personalredovisning
hänvisar vi till ”Personalöversikt 2017”
• Personalrörligheten har bara ökat marginellt sedan 2016. Vi noterar fortsatta
svårigheter att rekrytera inom vissa
yrken.
• På rund av att antalet ensamkommande barn och ungdomar minskade avsevärt varslades cirka 50
personer på socialförvaltningen. Det
hittades nya placeringar inom andra
verksamheter i kommunen för dessa
medarbetare.
• Den genomsnittliga sysselsättningsgraden utifrån tillsvidareanställdas anställningsavtal ökade från 92,2 procent
till 96,6 procent under året. Kvinnornas sysselsättningsgrad är 96,1 procent
och männens 98,3 procent. Skillnaden mellan kvinnor och mäns sysselsättnings-grader minskar.
• 84 procent av de tillsvidareanställdas
anställningsavtal är heltidstjänster vilket är en ökning jämfört med 2016 (82
procent). 81 procent av kvinnorna
och 93 procent av männen har heltidstjänster.
• 457 personer är månadsavlönade med
en tidsbegränsad anställning, vilket är
en ökning med 106 personer jämfört
med 2016.

68

Kvinnor

• Timavlönad
personal
arbetade
599 861 timmar under 2017 vilket
motsvarar 351 årsarbetare. Jämfört
med 2016 var det en minskning motsvarande 11,5 årsarbetare.
• Sjukfrånvaron minskade med 3
procentenheter under året och uppgick
till 6,7 procent av ordinarie arbetad
tid. Kvinnornas sjukfrånvaro var 7,5
procent (7,8 procent) och männens
4,4 procent (4,7 procent).
• Kommunens kostnader för sjuklön
uppgick till 33,8 mnkr (exklusive
personalomkostnader under 2017
vilket är en ökning med 0,7 mnkr
jämfört med 2016 (+2,2 procent).
• Personalomsättningen bland tillsvidareanställd personal var 5,1 procent
vilket är lägre jämfört med 2016 (5,3
procent).
Kvinnornas
personalomsättning var 5,2 procent och
männens 5,0 procent.
• Under 2017 slutade 127 tillsvidareanställda med pension, 94 kvinnor och
32 män.
• 10,4 procent av de månadsavlönade är
utrikes födda vilket är högre jämfört
med året innan (9,3 procent).
• Personalkostnaderna uppgick till 2 835
mnkr (inklusive personalomkostnader
vilket är en ökning med 148 mnkr (+5,5
procent) jämfört med 2016.

Resultaträkning
Koncernen
Mnkr

Not

Verksamhetens intäkter

Kommunen

2017

2016

2017

2016

1

2 123,8

2 172,3

1 074,1

1 128,9

Verksamhetens kostnader

2

-5 101,8

-5 014,2

-4 447,5

-4 340,6

Avskrivningar

3, 4, 5

-391,6

-347,1

-218,8

-184,3

-3 369,6

-3 189,0

-3 592,2

-3 396,0

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

6

3 016,8

2 878,8

3 016,8

2 878,8

Generella statsbidrag och utjämning

7

694,0

669,9

694,0

669,9

Finansiella intäkter

8

23,6

21,9

22,2

20,9

Finansiella kostnader

9

-84,5

-86,6

-4,9

-6,9

280,3

295,1

135,9

166,7

-25,4

-23,0

254,9

272,1

135,9

166,7

Resultat efter finansiella poster
Skattekostnader
Årets resultat

10
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Balansräkning
Koncernen
Mnkr

Not

Kommunen

2017

2016

2017

2016

3

0,6

0,8

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

4

6 270,0

6 053,0

2 919,2

2 710,5

Maskiner och inventarier

5

1 084,0

960,4

224,1

243,7

Finansiella anläggningstillgångar

11

77,8

115,3

208,3

247,0

7 432,4

7 129,6

3 351,6

3 201,2

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd

12

97,7

105,3

73,2

81,0

Fordringar

13

549,3

569,7

287,4

266,8

Kortfristiga placeringar

14

50,0

50,0

50,0

50,0

Kassa och Bank

15

225,1

137,9

1,4

1,1

922,1

862,9

412,0

398,9

8 354,5

7 992,5

3 763,6

3 600,1

2 343,6

2 102,4

1 595,3

1 450,2

254,9

272,1

135,9

166,7

176,6

155,0

176,6

155,0

2 775,1

2 529,6

1 907,8

1 771,9

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

16

Eget kapital
Årets vinst

10

Resultatutjämningsreserv
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

17

240,5

222,8

238,0

220,0

Andra avsättningar

18

240,9

234,1

116,5

118,8

Långfristiga skulder

19

3 746,2

3 579,6

758,7

758,7

Kortfristiga skulder

20

1 351,8

1 426,4

742,6

730,8

8 354,5

7 992,5

3 763,6

3 600,1

Skulder

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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Mnkr

Not

Koncernen

Kommunen

2017

2016

2017

2016

Inga

Inga

Inga

Inga

1 307,6

1 389,7

1 283,9

1 366,0

257,6

283,2

2 760,8

2 771,3

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna

21

eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser

71

72

Finansieringsanalys
Koncernen

Kommunen

2017

2016

2017

2016

254,9

272,1

135,9

166,7

391,6

347,1

218,8

184,3

Gjorda avsättningar

31,0

57,6

18,0

48,9

Ianspråktagna avsättningar

-6,6

-29,3

-2,3

-4,0

Mnkr

Not

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar

Övriga ej likviditetspåverkande poster

-9,0

-16,1

-13,0

-13,8

661,9

631,4

357,4

382,1

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

20,3

-120,5

-20,6

-50,5

Ökning/minskning förråd och varulager

7,7

28,8

7,9

31,9

Medel från verksamheten före förändring av rörelseka-

22

pital

Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-74,6

176,8

11,9

139,4

615,3

716,5

356,6

502,9

-

0,0

-

-

-742,3

-798,6

-404,9

-448,6

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

10,1

16,5

9,9

6,2

Investering i finansiella anläggningstillgångar

-

-0,2

0,0

-

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

-

-

-

-

-732,2

-782,3

-395,0

-442,4

468,2

244,4

-

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Ökning/minskning finansiell leasing

0,0

3,7

0,0

3,7

-301,7

-407,5

-

-250,0

37,6

20,8

38,7

21,3

204,1

-138,7

38,7

-225,1

87,2

-204,5

0,3

-164,5

Likvida medel vid årets början

137,9

342,4

1,1

165,6

Likvida medel vid årets slut

225,1

137,9

1,4

1,1

Amortering av skuld
Ökning/minskning långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
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Noter
Koncernen

Kommunen

2017

2016

2017

2016

Försäljningsintäkter

605,1

604,6

84,2

86,7

Taxor och avgifter

292,6

269,7

127,0

115,6

Hyror och arrenden

643,6

637,6

176,4

176,6

Bidrag

793,3

805,2

473,6

496,8

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

210,2

198,5

137,0

127,6

68,4

117,9

68,4

117,9

Realisationsvinster

8,0

5,3

6,5

4,4

Försäkringsersättningar

1,0

0,5

1,0

0,4

-498,4

-467,0

-

2,9

2 123,8

2172,3

1 074,1

1 128,9

0,0

0,0

0,0

0,0

2 123,8

2 172,3

1 074,1

1 128,9

-3 067,0

-2 901,1

-2 658,1

-2 525,9

Pensionskostnader

-198,7

-186,1

-172,3

-162,2

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial

-102,7

-108,8

-7,8

-9,5

Bränsle, energi och vatten

-251,8

-262,9

-60,8

-61,2

Köp av huvudverksamhet

-810,0

-812,1

-715,7

-725,5

Lokal- och markhyror

-278,6

-282,3

-217,6

-217,3

Övriga tjänster

-227,6

-218,5

-112,6

-102,2

Lämnade bidrag

-177,5

-180,3

-175,5

-175,6

-

-0,2

-

-0,2

-67,0

-67,9

-

-

79,1

6,0

-327,1

-361,0

-5 101,8

-5 014,2

-4 447,5

-4 340,6

0,0

0,0

0,0

0,0

-5 101,8

-5 014,2

-4 447,5

-4 340,6

Mnkr

Not 1

Exploateringsintäkter

Övriga intäkter/elimineringar
Summa
Jämförelsestörande intäkter
Summa

Not 2
Löner och sociala avgifter

Realisationsförluster och utrangeringar
Bolagsskatt
Övriga kostnader/elimineringar
Summa
Jämförelsestörande kostnader
Summa
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Koncernen

Kommunen

2017

2016

2017

2016

7,1

7,1

-

0,0

7,1

7,1

-6,3

-6,0

-Årets avskrivningar

-0,2

-0,3

Utgående ackumulerade avskrivningar

-6,5

-6,3

Utgående restvärde enligt plan

0,6

0,8

9 303,4

8 809,1

4 174,6

3 866,5

-Årets aktiverade utgifter

388,9

351,6

341,4

283,9

-Försäljningar och utrangeringar

-13,8

-8,9

-6,8

-2,4

68,6

151,6

-24,0

26,6

9 747,1

9 303,4

4 485,1

4 174,6

-3 434,6

-3 185,6

-1 651,0

-1 498,5

10,9

3,2

6,2

0,2

-Omklassificeringar

-22,8

-26,6

-25,1

-26,6

-Årets avskrivningar

-215,6

-225,6

-112,8

-126,1

-3 662,0

-3 434,6

-1 782,8

-1 651,0

-151,0

-148,2

-2,8

-

-22,6

-2,8

-22,6

-2,8

-173,6

-151,0

-25,4

-2,8

5 911,5

5 717,8

2 677,0

2 520,8

Ingående balans

335,2

216,0

189,7

96,4

Utgifter under året

371,6

393,9

220,1

170,6

-348,3

-274,7

-167,6

-77,3

358,5

335,2

242,2

189,7

6 270,0

6 053,0

2 919,2

2 710,5

Mnkr

Not 3 Immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
-Årets aktiverade utgifter, inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar

Not 4 Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar

-Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
-Försäljningar och utrangeringar

Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar
- Årets nedskrivningar
Utgående nedskrivningar
Summa
Pågående nyanläggningar

Under året genomförda omfördelningar
Utgående balans
Utgående restvärde enligt plan
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Koncernen
Mnkr

Kommunen

2017

2016

2017

2016

363,9

331,1

55,9

23,6

3 235,7

3 120,2

1 616,4

1 559,0

Fastigheter för affärsverksamhet

800,6

817,7

54,4

59,5

Publika fastigheter

947,6

875,8

947,6

875,8

2,7

2,9

2,7

2,9

Pågående projekt

358,5

335,2

242,2

189,7

Övrigt

561,0

570,0

-

-

6 270,0

6 053,0

2 919,2

2 710,5

1 678,5

1 497,6

690,7

621,4

196,7

189,0

53,6

69,1

-Försäljningar och utrangeringar

-26,9

-25,9

-9,7

-3,7

-Omklassificeringar

102,3

17,8

26,2

3,9

1 950,6

1 678,5

760,7

690,7

-737,3

-656,0

-466,2

-417,9

24,6

15,1

7,4

0,0

-71,8

-3,9

-49,0

-3,9

-Avskrivningar

-101,4

-92,5

-48,1

-44,4

Utgående ackumulerade avskrivningar

-885,9

-737,3

-555,9

-466,2

1 064,7

941,2

204,8

224,5

19,2

14,4

19,2

14,4

- Årets anskaffningar

7,1

12,2

7,1

12,2

- Årets avskrivningar

-7,0

-7,4

-7,0

-7,4

19,3

19,2

19,3

19,2

1 084,0

960,4

224,1

243,7

3 026,8

2 889,6

3 026,8

2 889,6

3,5

2,7

3,5

2,7

-13,5

-13,5

-13,5

-13,5

3 016,8

2 878,8

3 016,8

2 878,8

Bokförda värden
Mark
Verksamhetsfastigheter

Fastigheter för annan verksamhet

Summa bokförda värden

Not 5 Maskiner och inventarier
Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
-Årets aktiverade utgifter

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar
-Omklassificeringar

Summa
Finansiell leasing
Ingående balans
Årets förändringar

Utgående balans
Utgående restvärde enligt plan
Samtliga avtal avser leasing av fordon.

Not 6 Skatteintäkter
Preliminära skatteintäkter
Slutavräkning föregående år
Preliminär slutavräkning innevarande år
Summa
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Koncernen

Kommunen

2017

2016

2017

2016

Inkomstutjämningsbidrag

595,5

567,7

595,5

567,7

Kommunal fastighetsavgift

110,0

107,1

110,0

107,1

-0,6

-2,2

-0,6

-2,2

Kostnadutjämningsavgift

-200,6

-189,2

-200,6

-189,2

Bidrag för LSS-utjämning

137,7

137,2

137,7

137,2

52,1

49,3

52,1

49,3

694,0

669,9

694,0

669,9

Utdelningar

9,7

7,5

8,7

7,1

Räntor

6,1

6,6

5,7

6,1

Övriga finansiella intäkter

7,8

7,8

7,8

7,7

23,6

21,9

22,2

20,9

-62,8

-67,3

-0,9

-5,5

Ränta på pensionskostnader

-3,5

-0,8

-3,5

-0,8

Övriga finansiella kostnader

-18,2

-18,4

-0,5

-0,6

Summa

-84,5

-86,5

-4,9

-6,9

135,9

166,7

-6,5

-4,2

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

129,4

162,5

Medel till resultatutjämningsreserv

-21,6

-127,0

Årets balanskravsresultat

107,8

35,5

Årets balanskravsresultat efter synnerliga skäl

107,8

35,5

Summa

107,8

35,5

136,4

136,4

Mnkr

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning

Regleringsbidrag/avgift

Generella bidrag från staten
Summa

Not 8 Finansiella intäkter

Summa

Not 9 Finansiella kostnader
Räntekostnader

Not 10 Årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår: samtliga realisationsvinster

Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5§:

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andra andelar i dotterbolag
Övriga aktier och andelar

61,6

61,6

58,5

58,5

Långfristiga fordringar

14,3

51,8

11,5

50,3

1,9

1,9

1,9

1,9

77,8

115,3

208,3

247,0

Bostadsrätter
Summa
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Koncernen

Kommunen

2017

2016

2017

2016

Förråd

43,1

39,7

18,6

15,4

Exploateringsmark

30,1

40,7

30,1

40,7

Tomträttsmark

24,5

24,9

24,5

24,9

Summa

97,7

105,3

73,2

81,0

Kundfordringar

154,6

169,0

48,2

38,0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

201,8

202,2

164,0

157,0

Skattefordringar

63,8

60,4

48,0

42,8

Statsbidragsfordringar

49,6

45,6

26,9

28,5

Övriga kortfristiga fordringar

79,5

92,5

0,3

0,5

549,3

569,7

287,4

266,8

Marknadsvärde aktier

50,7

50,7

50,7

50,7

Marknadsvärde räntebärande värdepapper

37,4

37,4

37,4

37,4

Justering marknadsvärde till anskaffningsvärde

-38,1

-38,1

-38,1

-38,1

Summa

50,0

50,0

50,0

50,0

Mnkr

Not 12 Förråd

Not 13 Fordringar

Summa

Not 14 Kortfristiga placeringar
Placerade pensionsmedel KLP

Anskaffningsvärde

Bokfört värde

Marknadsvärde bokslutsdag

Noterade aktier och aktiefonder

61,4

25,0

70,5

Noterade räntebärande papper

50,6

25,0

51,1

112,0

50,0

121,7

Summa

Not 15 Kassa och bank
Kassa

51,3

2,6

0,1

0,1

Bank

172,5

134,3

-

-

1,3

1,0

1,3

1,0

225,1

137,9

1,4

1,1

2 343,6

2 102,5

1 595,3

1 450,2

Resultatutjämningsreserv

176,6

155,0

176,6

155,0

Årets resultat

254,9

272,1

135,9

166,7

2 775,1

2 529,6

1 907,8

1 771,9

155,0

28,0

155,0

28,0

21,6

127,0

21,6

127,0

-

-

-

-

176,6

155,0

176,6

155,0

Övriga poster
Summa

Not 16 Eget kapital
Eget Kapital
Eget kapital

Utgående eget kapital
Resultatutjämningsreserv
Ingående resultatutjämningsreserv
- årets avsatta medel
- årets använda medel
Utgående resultatutjämningsreserv

Mnkr

Koncernen

Kommunen

2017

2016

2017

2016

Not 17 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Ingående avsättning

222,8

212,5

220,0

211,2

Pensionsutbetalningar

-8,6

-6,9

-8,2

-6,6

Nyintjänad pension

16,1

20,2

16,0

20,2

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

3,5

0,3

3,5

0,8

Förändring av löneskatt

3,5

1,7

3,5

1,7

Övrigt

3,2

-5,0

3,2

-7,3

240,5

222,8

238,0

220,0

99

99

99

99

10,1

12,2

10,0

11,9

141,3

135,3

139,7

133,6

6,8

6,1

6,5

5,8

Visstidspension

35,4

25,7

35,3

25,7

Löneskatt

46,9

43,5

46,5

43,0

240,5

222,8

238,0

220,0

Politiker

1

1

1

1

Tjänstemän

1

1

1

1

234,1

216,1

118,8

82,7

Periodens avsättningar

13,4

47,2

-

40,0

Ianspråktaget under perioden

-2,3

-8,0

-2,3

-3,9

Periodens återföringar av outnyttjade belopp

-4,3

-21,2

-

-

240,9

234,1

116,5

118,8

Avsättning deponi Moskogen

86,2

87,2

76,5

78,8

Avsättning Ölandshamnen

40,0

40,0

40,0

40,0

108,0

103,1

-

-

Gymnasiereformen GY 2011

1,1

2,2

-

-

Investeringsfond KVAB

4,7

-

-

-

Övrigt/elimineringar

0,9

1,6

-

-

240,9

234,1

116,5

118,8

Utgående avsättning
Utredningsgrad % (den andel av personakterna för anställd
personal som är uppdaterad med avseende på tidigare
pensionsgrundande anställning)
Specifikation avsatt till pensioner
Särskild avtals/ålderspension
Förmånsbestämd/kompl pension
Pension till efterlevande

Antal visstidsförordnanden

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet redovisningsprinciper.

Not 18
Andra avsättningar
Avsättning vid periodens ingång

Summa andra avsättningar
Specifikation

Avsättning för uppskjuten skatt

Summa

Kommunens och största delen av koncernens avsättning avser återställande av deponin Moskogen. Återställandet påbörjas 2012
och beräknas pågå till om med 2050. Kommunen har gjort en avsättning för framtida kostnader i Ölandshamnen i samband med att
Linnéuniversitetet uppför en ny fastighet där. Kostnaderna täcks av erhållen intäkt i samband med försäljningen. Fastigheten beräknas
vara färdig 2020.
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Koncernen

Kommunen

2017

2016

2017

2016

3 579,6

3 739,1

758,7

1 005,0

468,3

248,0

0,0

3,7

-301,7

-407,5

-

-250,0

3 746,2

3 579,6

758,7

758,7

3 108,3

2 964,9

725,0

725,0

637,9

614,7

33,7

33,7

3 746,2

3 579,6

758,7

758,7

26,7

28,8

-

-

Checkräkningskredit

146,8

309,6

19,5

76,9

Leverantörsskulder

300,8

307,2

136,5

149,4

7,9

5,9

-

-

107,5

99,8

93,5

89,0

61,5

82,7

1,1

1,3

700,6

592,4

492,0

414,2

1 351,8

1 426,4

742,6

730,8

1 389,7

1 450,1

1 364,4

1 424,3

Pensionsutbetalningar

-58,6

-52,7

-57,3

-51,6

Nyintjänad pension

-19,3

16,2

-19,8

15,6

27,5

11,9

27,1

11,8

-16,0

-11,8

-16,0

-11,7

9,5

-

9,3

-

-25,3

-24,0

-25,2

-24,0

1 307,6

1 389,7

1 282,5

1 364,4

99

99

99

99

-

-

1,4

1,6

Mnkr

Not 19 Långfristiga skulder
Ingående låneskuld
Nyupplåningar under året
Årets amortering
Utgående låneskuld
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Summa

Not 20 Kortfristiga skulder
Kortfristig del av skulder till kreditinstitut

Moms och punktskatter
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Övriga kortfristiga skulder
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Summa

Not 21 Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna
Ingående ansvarsförbindelse pensioner

Ränte-och basbeloppsuppräkningar
Förändring löneskatt
Ändringar av försäkringstekniska grunder (i förekommande
fall)
Övrigt
Utgående ansvarsförbindelse pensioner
Utredningsgrad % (den andel av personakterna för anställd
personal som är uppdaterad med avseende på tidigare
pensionsgrundande anställning)
Pensionsåtaganden för helägda bolag
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Koncernen

Kommunen

2017

2016

2017

2016

Borgensförbindelser

209,9

212,1

2 734,0

2 749,7

Operationell leasing

42,6

66,0

21,7

16,4

5,1

5,2

5,1

5,2

257,6

283,2

2 760,8

2 771,3

1 565,2

1 673,0

4 044,7

4 137,4

Mnkr

Forts. not 21 Ansvarsförbindelser
Övriga ansvarsförbindelser

Övriga ansvarsförbindelser
Summa
Summa ansvarsförbindelser

Kalmar kommun har i april 2007 ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande
och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har
ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal
som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest
ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kalmar kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala
tillgångar till 349 243 746 321 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 364 036 635 kronor och andelen av
de totala tillgångarna uppgick till 3 433 542 642 kronor.
Finansiella leasingavtal över 3 år

Koncernen

Kommunen

Maskiner och inventarier
Totala minimileaseavgifter
Nuvärde minimileaseavgifter
- därav förfall inom 1 år

21,8

21,9

36,7

40,9

21,5

21,5

7,5

7,7

6,1

6,4

- därav förfall senare än 5 år

16,1

17,8

15,4

15,1

Operationella leasingavtal över 3 år

13,2

15,0

- med förfall inom 1 år

21,7

16,4

21,7

16,4

- med förfall inom 1-5 år

12,5

9,2

12,5

9,2

9,1

7,2

9,1

7,2

- därav förfall inom 1-5 år

Minimileaseavgifter

- med förfall senare än 5 år

Not 22
Förändring finansiell leasing

-0,1

-4,8

-0,1

-4,8

Reavinster/förluster

-6,5

-4,2

-6,5

-4,2

Justering för betald skatt

-15,0

-11,9

-

-

Elimineringar i koncernen

12,6

4,8

-

-

-

-

-6,4

-4,8

-9,0

-16,1

-13,0

-13,8

Övrigt
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Not 23 Koncerninterna förhållanden
Enhet

Ägd andel Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning
% Givna Mot- Givna
tagna

82

Kommunen
Kalmarsunds Gymnasie-

67,7

förbund
Kalmarsundsregionens

49,0

Renhållare
Kalmar Kommunbolag AB
- Kalmarhem AB
- Kalmar Vatten AB
- KIFAB i Kalmar AB
- HB Telemarken i Kalmar
- Kalmar Hamn AB
- Kalmar Öland Airport AB
- Destination Kalmar AB
- Kalmar Science Park AB
Kalmar Energi Holding AB,

100
100
100
100
100
100
100
100
93,0
50

11,7
11,7

Mot- Givna
tagna

3,5
15,0

15,0

Försäljning

borgensavgifter

Borgen

Mot- Köpare Säljare Givna Mot- Kostnader Intäkter Givna
tagna
8,7

8,7

Räntor och

Lån

36,7

tagna

Mottagna

142,2

-24,7
28,4
89,9
50,3
0,0

3,5
-1,7
3,7
65,0

33,0

koncern
- Kalmar Energi Elnät AB
- Kalmar Energi Försälj-

50
30

40,0

ning AB
- Kalmar Energi Värme AB

50

25,0

1,6

1,6

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet
med lagen om kommunal redovisning
och rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning (RKR). Eventuella avsteg redovisas nedan.
Tillämpade redovisningsprinciper
Intäkter redovisas i den omfattning det är
sannolikt att de ekonomiska tillgångarna
kommer att tillgodogöras kommunen
och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de
belopp de beräknas komma in.
Tillgångar och skulder har upptagits till
anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter
har skett enligt god redovisningssed.
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Erhållen utdelning redovisas när rätten att erhålla utdelning
bedöms som säker.

Den preliminära slutavräkningen för
skatteintäkter baseras på SKLs decemberprognos i enlighet med rekommendation
RKR 4.2. Detta innebär att kommunen
i bokslutet för 2017 har bokfört den definitiva slutavräkningen för 2016 och en
preliminär slutavräkning för 2017.
Kapitalkostnaderna består dels av rak avskrivning på anskaffningsvärdet och dels
av internränta med 1,75 procent på bokfört värde. Avskrivning påbörjas månaden
efter slutförd investering och beräknas på
anskaffningsvärdet. I och med uppläggning av ett nytt anläggningsregister har
några anläggningar avskrivning med 11
månader då helårsavskrivning inte var
tekniskt möjlig. Påverkan på resultatet
bedöms inte vara av väsentlig karaktär.
Avskrivningar av anläggningstillgångar
görs efter bedömning av tillgångens nyttjandeperiod.

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Detta
innebär att den pension som intjänats
före år 1998 behandlas som en ansvarsförbindelse ”inom linjen”. Pensionsförmåner som intjänats från och med 1998
redovisas som kostnad i resultaträkningen
och som en avsättning i balansräkningen.
I kostnaden och avsättningen ingår särskild löneskatt med 24,26 procent. Värdering av pensionsförpliktelserna har
gjorts med tillämpning av RIPS 17.

Korttidsinventarier och inventarier av
mindre värde under ett prisbasbelopp
kostnadsförs direkt. Kommunens avskrivningstider för fastigheter och infrastruktur görs med komponentavskrivning efter bedömning av komponentens
livslängd. För de anläggningar där den
bedömda nyttjandetiden är svår att fastställa används schabloner. Avskrivningstiden för maskiner och inventarier är 3-20
år men för mark och konst sker ingen
avskrivning.

Kommunens finansiella placering i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB
(KLP) redovisas som en portfölj för pensionsförvaltning. Placeringen innehåller
både ränte- och aktierelaterade instrument och behandlas i redovisningen som
en placering i en blandfond. Kommunens
pensionsmedelsportfölj är klassificerad
som finansiell omsättningstillgång. Portföljens förvaltning regleras av reglemente
KF § 208/2008 som är antaget av kommunfullmäktige och den är värderad till
det lägsta anskaffningsvärdet och marknadsvärdet.

För att bättre spegla hur anläggningstillgångarnas värde och servicepotential successivt förbrukas har kommunen under
2017 övergått till komponentavskrivning. Det innebär att materiella anläggningstillgångar har delats upp i komponenter där komponenterna bedöms ha
olika nyttjande tid. Komponentuppdelningen har skett i enlighet med RKRs
rekommendation nr 11.4 ”Materiella
anläggningstillgångar”. Ett styrdokument
avseende ”Anläggningsredovisning inom
Kalmar kommun” med förteckning över
komponenter och nyttjandeperioder har
tagits fram och detta fastställdes i början
av 2017.

Under processen med övergång till
komponentavskrivning har bland annat
beloppsgränser och kvarvarande nyttjandeperioder setts över. En översyn av
anläggningsregistret har skett i samband
med detta och materiella anläggningstillgångar som inte finns kvar i kommunens
ägo eller bedöms ha ett lägre värde än
kommunens bokförda värde har utrangerats eller omvärderats.
Lånekostnader redovisas i enlighet med
huvudmetoden och belastar följaktligen
resultatet för den period de hör till.
Semesterlöneskuld och okompenserad
övertid för de anställda har redovisats som
en kortfristig skuld. Årets ökning har belastat resultaträkningen. Till skillnad mot
tidigare år redovisas semesterlöneskulden
och okompenserad övertid per november.
De intjänade förmånerna har belastats
med lagenliga arbetsgivaravgifter.
Kommunen har per 31 december 2005
klassificerat om anläggningstillgångar
i exploateringsverksamheten i enlighet med RKRs rekommendation nr 11
”Materiella anläggningstillgångar”. De
tomter som producerats för försäljning
i exploateringsverksamheten redovisas
som omsättningstillgångar. Beräkning
av anskaffningsvärde och värdering sker
i enlighet med Redovisningsrådets (RR)
rekommendation nr 2:02 ”Varulager”.
Anskaffningsvärdet för exploateringstomter och tomträtter tillverkade till och
med 2005 har fastställts schablonmässigt
eftersom underlag saknas och kostnaden
för arbetsinsatsen inte bedömts stå i proportion till informationsvärdet.
Den del av köpeskillingen för exploateringsfastigheter som avser de investeringar som kommunen åtagit sig att göra
i infrastruktur i området periodiseras som
förutbetald intäkt för att matcha kommande kapitalkostnader.
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Sammanställd redovisning (koncernen)
Den
sammanställda
redovisningen
upprättas enligt den kommunala redovisningslagen kapitel 8 och utformats
enligt god redovisningssed. Enligt redovisningslagen ska kommunens årsredovisning även omfatta sådan kommunal
verksamhet som bedrivs genom andra
juridiska personer där kommunen har
ett betydande inflytande. Den sammanställda redovisningen för koncernen omfattar aktiebolag, kommunalförbund och
handelsbolag i vilka kommunen har ett
bestämmande eller betydande inflytande.
Med betydande inflytande avses de fall
där kommunens röstandel i bolaget överstiger 20 procent. Kommunkoncernens
medlemmar och ägarandelar framgår av
figur på sid 10.

Foto: Pixabay
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Den sammanställda redovisningen för
koncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, vilket innebär att det av kommunen vid förvärvstillfället förvärvade egna
kapitalet i dotterbolaget har eliminerats.
I koncernens eget kapital ingår därmed,
förutom kommunens eget kapital, endast
den del av dotterföretagens eget kapital
som intjänats efter förvärvet. Med proportionell konsolidering menas att endast
ägda andelar av dotterföretagens resultatoch balansräkningar tas med i den sammanställda redovisningen.
Obeskattade reserver har efter avdrag för
uppskjuten skatt hänförts till eget kapital.
Uppskjuten skatt redovisas under avsättningar.

Inom koncernen förekommer omfattande transaktioner mellan bolagen och
kommunen. Alla koncerninterna transaktioner har eliminerats för att ge en
rättvisande bild av koncernens totala
ekonomi.
Enhetliga redovisningsprinciper för kommunen och ingående företag i koncernen
saknas. För de aktiebolag och handelsbolag, som ingår i koncernen, gäller bokföringslagen och årsredovisningslagen,
och bokföringsnämndens allmänna råd.
I kommunen gäller kommunal redovisningslag samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Därför kan det skilja sig mellan
redovisningsprinciperna i kommunen
och i bolagen i koncernen.

Utfall och avvikelse kommunen
Resultaträkning

Mnkr

Utfall

Budget

Budget-

Utfall

Budget-

2017

2017

avvikelse

2016

avvikelse

2017

2016

Kommunstyrelsen:
-kommunledningskontoret

-204,8

-213,5

8,7

-203,0

13,9

-överförmyndarnämnden

-13,4

-11,5

-1,9

-9,8

1,2

-exploateringsverksamhet

-9,7

-28,4

18,7

62,5

32,5

-277,3

-276,4

-0,9

-270,0

1,7

-2,4

-2,7

0,3

-2,4

0,3

-45,6

-47,0

1,4

-52,5

6,8

Servicenämnden

-192,9

-194,9

2,0

-241,6

5,4

Kultur- och fritidsnämnden

-199,8

-203,5

3,7

-190,2

1,0

Barn- och ungdomsnämnden

-977,6

-980,6

3,0

-931,3

12,6

Socialnämnden

-767,1

-756,3

-10,8

-740,6

0,1

Omsorgsnämnden

-664,6

-676,6

12,0

-639,7

6,1

Södermöre kommundelsnämnd

-222,9

-224,0

1,1

-215,3

0,1

-3 578,1

-3 615,4

37,3

-3 433,9

81,7

Finansförvaltningen, del av

-14,1

-61,9

47,8

37,9

23,2

Jämförelsestörande poster

-

-

-

-

-

-3 592,2

-3 677,3

85,1

-3 396,0

104,9

3 016,8

2 999,1

17,7

2 878,8

-7,2

694,0

693,7

0,3

669,9

42,1

Finansiella intäkter

22,2

23,7

-1,5

20,9

-1,3

Finansiella kostnader

-4,9

-13,0

8,1

-6,9

15,5

135,9

26,2

109,7

166,7

154,0

-gymnasieförbundet
Kommunens revisorer
Samhällsbyggnadsnämnden

Summa nämnder

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och kommunal utjämning

Årets resultat

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett överskott på 24,6 mnkr mot
budget. Kontorets intäkter blev cirka
59,1 mnkr lägre än budgeterat främst
beroende på lägre intäkter inom exploateringsverksamheten men också beroende
på att projektet Life SURE, muddring i
Malmfjärden, flyttades över till serviceförvaltningen. Schablonersättningen från
Migrationsverket blev högre än beräknat
med cirka 16,8 mnkr.
Personalkostnaderna blev 6,7 mnkr högre än budgeterat. Det är verksamheterna inom arbete och välfärd som har

anställt fler personer under året för att
klara verksamheten. I saldot ingår också
högre kostnader än budgeterat för arvode
till gode män inom överförmyndarverksamheten. Även brandkåren har högre
personalkostnader bland annat beroende
på det nya avtalet för deltidsbrandmän.
Flera enheter har också lägre personalkostnader beroende på vakanta tjänster
och föräldraledigheter.
Övriga kostnader är cirka 95,7 mnkr lägre än budgeterat vilket beror på att exploateringsverksamheten och flera projekt
har blivit förskjutna i tiden. Kostnader
för förbrukningsinventarier och material

överskrider budget med 2,4 mnkr beroende på att fler verksamheter har flyttat
till nya lokaler under året.
Kommunens revisorer
Revisorerna redovisar ett överskott 2017
i förhållande till budget på 0,3 mnkr.
De förtroendevalda revisorernas uppdrag är att årligen granska all verksamhet.
Granskningen är tillräckligt omfattande
så att revisorerna kan pröva och uttala sig
om ansvarstagandet för styrelse, nämnder
och beredningar. Granskningen består av
två delar – den grundläggande granskningen och fördjupad granskning. Den
grundläggande granskningen består av
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granskning av delårsrapport, årsredovisning, måluppfyllelse och intern styrning
och kontroll. Utöver detta har revisorerna
under året, utifrån en risk- och väsentlighetsbedömning, även genomfört fördjupade granskningsprojekt. Som exempel
har revisorerna under 2017 granskat områden såsom:
• kommunens förebyggande arbete mot
oegentligheter och korruption
• systematiskt arbetsmiljöarbete
• arkivering
• diarieföring
• verkställighet av fullmäktiges beslut
• inköps- och löneprocessen
• grundskolornas arbete för att motverka
kränkande behandling.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter redovisar ett överskott för 2017
på 1,4 mnkr mot budget, vilket innebär
en positiv budgetavvikelse på 2 procent.
Intäktsbudgeten på drygt 65,6 mnkr har
uppnåtts och det totala utfallet för intäkter ger ett litet överskott på 0,1 mnkr,
med vissa avvikelser uppåt och nedåt
för de olika verksamheterna. Inom verksamhetsområdet planering och bygg har
planerings- och projektenheterna inte
klarat sina intäktskrav på grund av personalbrist. Däremot har bygglovsenheten
och stadsingenjörsverksamheten kunnat
debitera för fler ärenden än budgeterat.
Samhällsbyggnadsnämnden har under
året haft ett flertal vakanta tjänster, totalt
cirka 13-14 tjänster på helåret (drygt 10
procent av all personal). Det innebär en
lägre förbrukning än budgeterat avseende personalkostnaderna, +7,5 mnkr. Av
det totala antalet vakanta tjänster utgör
ungefär tre stycken chefstjänster. Framförallt är det inom verksamhetsområdet
planering och bygg som det funnits flest
vakanser, totalt ungefär nio heltidstjänster under 2017.
Övriga verksamhetskostnader blev högre
än budgeterat, -6,5 mnkr. Det är framförallt inom stadsingenjörsverksamheten
samt planering och bygg som avvikelserna är som störst. Avvikelserna beror
framför allt på ökade kostnader för datorer, införandet av Geosecma samt ökade
konsultkostnader på grund av vakanta
tjänster och olika utredningar i och med
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framtagandet av detaljplaner. Extra resurser har också avsats för att återbesätta
vakanta tjänster och utbildningsinsatser
under året.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat
att avsätta resurser för att bland annat
kunna ta in konsulttjänster för att stötta
de verksamheter som har haft många vakanta tjänster under året. Verksamheterna har varit ansträngda under året, med
anledning av flera vakanser och stor belastning på grund av ökade ärendemängder. Trots detta har flera mål uppnåtts
och uppdrag har genomförts, handläggningstiderna är fortsättningsvis korta och
andel servicegarantier som har uppnåtts
är också hög.
Förhoppningen är att rekryteringsproblematiken kommer att minska framöver
och att verksamheterna därmed kommer att vara fullt bemannade inom kort,
inte minst för att klara målen avseende
bostadsplanering och byggnation under
2018.
Servicenämnden
Serviceförvaltningens driftsredovisning
för 2017 visar ett överskott på 2,0 mnkr
gentemot budget.
Intäkterna blev 640,9 mnkr, vilket är
43,0 mnkr högre än budgeterat. Det
beror främst på ökade volymer inom IT
samt högre intäkter från leasingfordon
än beräknat. Ökningen beror även på en
större volym av lokalvårdstjänster som
beror på både större städytor och utökade
lokalvårdstjänster.
Måltidsförsäljning
samt cateringverksamhet blev också högre än beräknat.
Personalkostnaderna uppgick till 240,9
mnkr, vilket är 7,0 mnkr lägre än budgeterat. Till största del beror detta på vakanta tjänster delar av året, främst beroende
på svårighet att rekrytera. Det har påverkat flera verksamheter i förvaltningen.
Kapital- och lokalkostnader hamnade på
818,5 mnkr vilket innebär 0,6 mnkr lägre
än budget. Dessa kostnader är svårbudgeterade då de beror på hur mycket av investeringarna som blir färdigställda under
året. Under 2017 har Kalmar kommun
gått över till komponentredovisning för
investeringar. Förvaltningens budget har
justerats för detta.

Övriga kostnader uppgick till 374,2
mnkr vilket innebär 47,5 mnkr högre än
budgeterat.
Relativt stora poster som avviker mot
budget är ökade volymer inom IT, lokalvård och utleasade fordon. Även köpta
konsulttjänster inom projektverksamheten för kustmiljö blev högre än budgeterat. Mer för-brukningsinventarier har
köpts in än planerat.
Kultur- och fritidsnämnden
Nämndens totala utfall är positivt med
3,7 mnkr men det bör egentligen ses som
ett underskott då nämnden har fått 4,8
mnkr i budget för att hyra en innebandyhall som ännu inte har byggts. Nämnden
har fått tillåtelse att använda budgeten
för innebandyhallen till att göra vissa
nödvändiga akutåtgärder. Åtgärderna är
bland annat extra bidrag till två ridsportföreningar på totalt 1,0 mkr, extra bidrag
till Krusenstiernska gården (0,3 mnkr),
lokalkostnader för kommande bibliotekslokaler i gamla posthuset (0,3 mnkr)
samt evakueringslokaler för Byteatern
(0,7 mnkr).
Nämndens intäkter ger ett större överskott. Detta beror bland annat på:
• interna förflyttningar av tjänster
• erhållna bidrag från staten för sommarlovsaktiviteter och projektmedel, cirka
1,5 mnkr
• högre intäkter för anläggningshyror
(1,2 mnkr)
• uthyrningsverksamhet på Kalmar teater (0,5 mnkr)
• entréavgifter på badet (0,5 mnkr).
Lokalhyrorna blev lägre än budgeterat
då tidigare nämnda innebandyhall inte
färdigställts samt att en budgeterad lokalkostnad för länsmuseet istället betalats ut
som bidrag (1,1 mnkr). Personalkostnaderna blev totalt sett i nivå med budget
men avvikelser finns på enheterna. Flera
av intäktsposterna har gett motsvarande
högre kostnader så som en del interna
transfereringar och statliga bidrag. Ökad
uthyrning av Kalmar teater ger motsvarande ökning av utgifter i form av timanställd personal. Större åtgärder på idrottsanläggningar har kunnat göras tack vare
ökade intäkter för uthyrning.

Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämndens driftbudget ger ett överskott på 3,0 mnkr, vilket
innebär att 99,7 procent av tilldelad budget har förbrukats. Intäkterna blev totalt
44,2 mnkr högre än budgeterat där den
största anledningen är mer statsbidrag
samt högre interkommunala ersättningar
än budgeterat. Främst hade grundskolan
högre intäkter men även förskolan och
fritidshemmen har ökat sina intäkter. Intäkterna för avgifterna som föräldrarna
betalar för barnen i förskola och fritidshem blev 2,2 mnkr högre än planerat.
Personalkostnaderna blev 16,4 mnkr
högre än budgeterat. De flesta förskolor
och skolor har haft fler barn och elever
än tidigare år. Detta har medfört att mer
personal har behövts vilket då har genererat högre personalkostnader. Inom skolan
har ökade statsbidrag gett möjlighet att
öka antalet anställda vilket också lett till
ökade personalkostnader.
Övriga kostnader översteg budget med
totalt 24,5 mnkr. Ett större underskott
finns på de utbetalningar som kommunen gör till de fristående förskolorna,
skolorna och fritidshemmen. I år blev
utbetalningarna högre än vad som planerats då friskolorna haft fler elever än
planerat i skola och i fritidshem. Detta
medförde ett underskott på 11 mnkr.
Andra kostnader som översteg budget på
sammanlagt 13,5 mnkr var bland annat
förbrukningsinventarier och pedagogiskt
material, inköp av Chromebooks till eleverna, avskrivning av kundfordringar samt
kostnader för lokalvård.
Totalt sett för nämnden är budgetföljsamhet uppnådd, men variationer finns
inom de olika verksamheterna. Förskoleverksamheten ger ett underskott på cirka
18 mnkr medan skola och fritidshem ger
överskott. Förskoleverksamhetens ekonomi kommer att följas nogsamt under
2018 och åren framåt.
Socialnämnden
Socialnämnden redovisar ett underskott
på 10,8 mnkr.
Det som har tillkommit under året är
ökade personalkostnader för nya verksamheter, exempelvis bostad barn, ny
servicebostad, daglig verksamhet och utökning inom vissa befintliga bostäder på

grund av brukarnas behov. Kalmar kommun övertog i början av året huvudmannaskapet för Sydostjouren. Under året har
ansvarsområdet utökats och innefattar nu
sex kommuner. Inom verksameten för
ensamkommande barn har arbetet med
att ställa om verksamheten pågått under
året. Bland annat har sju HVB-hem avvecklats vilket märks genom lägre personalkostnader jämfört med föregående år.
Följsamhet till budgeten lyckades dock
inte fullt ut.
Socialnämndens effektiviseringsförslag
för 2016 avsåg övergång till entreprenaddrift av kommunens verksamhet för
personlig assistans. Eftersom processen
försenats uppnås ingen besparingseffekt
under året.
På grund av fler placeringar inom vuxna
missbruk har kostnaderna ökat för köp
av verksamhet för institutionsvård och familjehem jämfört med budget och utfall
föregående år. Detta gäller också placeringar för barn och unga, vilket bland annat beror på att det är svårt att rekrytera
interna familjehem och istället har fler
konsulentstödda familjehem fått anlitas.
Utbetalt ekonomiskt bistånd har minskat kraftigt sedan förra året och jämfört
med budget. Orsakerna till minskningen
är den relativt sett goda arbetsmarknaden
i kombination med de förändringar som
har gjorts av arbetssätt i och med omorganisationen 2017. Översynen har inneburit ökat fokus på det sociala arbetet och
hur den enskilde ska nå självförsörjning.
Omställningsarbetet inom verksamheten
för ensamkommande barn påverkar också övriga kostnader exempelvis för placeringar och lokaler, som minskat jämfört
med förra året men inte tillräckligt för att
klara budget.
Nämndens intäkter har förändrats jämfört mot föregående år, främst beroende
på förändringar inom verksamheten för
ensamkommande barn. Dels ändrade
Migrationsverket
ersättningssystemet
i juli 2017 vilket innebär lägre ersättning per dygn, dels har antalet barn och
ungdomar minskat kraftigt under året.
Intäkterna inom personlig assistans har
minskat på grund av Försäkringskassans
striktare bedömning vilken inneburit att
flera personer fått avslag på sina beslut
om ersättning.

Flera omvärldsfaktorer gör stor påverkan
på socialnämndens verksamheter så som
minskade ersättningsnivåer från Migrationsverket, Försäkringskassans ändrade
tillämpning inom assistansen, försämrad
psykisk hälsa och befolkningsökning. Efter flera år av sparbeting för socialnämnden är det svårt att minska kostnaderna
ytterligare och risken är stor att nämnden
inte klarar av att samtidigt uppfylla de
lagkrav som finns inom socialtjänsten.
Socialnämnden har under året fortsatt arbetet med att se över bemanningen inom
verksamheter inom funktionsnedsättning
och socialpsykiatri för att hantera besparingen 2017. För att anpassa sig till minskat antal barn och ungdomar samt sänkta
ersättningsnivåer från Migrationsverket
har omställningsarbetet inom verksamheten för ensamkommande barn pågått
under hela året. Bland annat har sju
HVB-hem lagts ner. Svårigheter finns att
komma i fas med den lägre ersättningsnivån bland annat på grund av längre
hyresavtal och omställning av personalresurser. Upphandling av verksamheten
för personlig assistans är försenad och
planeras övergå till entreprenörverksamhet vid halvårsskiftet 2018. Vissa omställningskostnader kommer att uppstå
i samband med verksamhetsövergången
och därför förväntas full besparingseffekt
vid halvårsskiftet 2019. Däremot täcks
inte kostnadsökning inom anslag för
volymökning som är orsakad av Försäkringskassans förändringar inom personlig assistans. Det kommunen kan göra
åt förändringen inom personlig assistans
är att lyfta konsekvenserna till nationell
nivå. Den nya lagrådsremissen, som
kommer under våren 2018, kan komma
att få konsekvenser både för enskilda och
kommunen. Det blir därför viktigt att
följa utvecklingen av de eventuella konsekvenser som uppkommer.
Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden redovisar ett överskott
om 12,0 mnkr. Intäkterna blev cirka 12
mnkr högre än budgeterat och avvikelsen
består dels av ökade omsorgsavgifter och
hyror. Dels handla avvikelsen om interna
ersättningar där omsorgsförvaltningen
utfört vård- och omsorgsarbete åt annan
förvaltning avseende omsorgstagare med
omfattande vårdbehov.
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Personalkostnaderna blev 20 mnkr lägre
än budgeterat. Minskade kostnader för
resursfördelade hemtjänsttimmar är den
främsta förklaringen till avvikelsen. En
annan förklaring är att andelen som använder eget val inom hemtjänsten enligt
Lagen om valfrihetssystem (LOV) har
ökat vilket medfört att verksamhet i egen
regi minskat något. Det finns två aktiva
LOV-företag i Kalmar kommun och antalet omsorgstagare ökade under 2017
från 60 till 90 omsorgstagare.
Övriga kostnader blev 16 mnkr högre
än budgeterat. De största avvikelserna
noteras inom hälso- och sjukvårdslagens
(HSL) verksamhet där kostnader för
tekniska hjälpmedel ökade med cirka 2
mnkr. Kostnader för Individens behov
i centrum (IBIC) uppgick till 2 mnkr.
Administrativa kostnader för köp från
resurscentrum har inte varit budgeterat
och den kostnaden uppgick till 8 mnkr.
LOV har inneburit ökade kostnader om
cirka 3 mnkr.
Ett flertal utvecklingsprojekt har varit
igång under året som har påverkat resultat och kvalitet. Den mest omfattande
satsningen som påbörjades redan 2016
och som pågår till 2018 är införandet av
ett nytt behovsinriktat systematiskt arbetssätt. IBIC som är arbetssättets namn
utgår från individens behov, resurser, mål
och möjligheter inom olika livsområden
i dagliga livet. Arbetssättet innebär en
stärkt kvalitetssäkring för omsorgstagaren
i både utförar- och handläggningsdelen.
Samtidigt genomför förvaltningen en
digitalisering av den sociala dokumentationen.
Under 2017 öppnades två nya avdelningar på det om- och tillbyggda vård- och
omsorgsboendet Ingelstorpsvägen 1. Nybyggnationen av vård- och omsorgsboendet Vänskapens Väg i Norrliden har fortsatt under 2017 och står klart mars 2018.
Projekteringar av nya vård-och omsorgsboenden pågår i södra området och i
Lindsdal. Därtill pågår planeringsarbete
för ombyggnation av Oxhagshemmet.
Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten
kan konstateras att antalet multisjuka
äldre som kräver avancerade sjukvårdsinsatser ökar. Under året genomfördes en
test med ett utskrivningsteam i form av
biståndshandläggare och sjuksköterska.
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Utskrivningsteamet är en viktig pusselbit
i arbetet med att möta kraven i den nya
lagstiftningen som har trätt ikraft den 1
januari 2018 och som syftar till att kommun och landsting ska samverka ännu
bättre för att ge omsorgstagarna en tryggare utskrivning från slutenvården.
Rätt till heltid har erbjudits vid nyanställningar. Vid slutet av året erbjöds ytterligare cirka 80 anställda heltid varav 67
har tackat ja. Därtill har två pilotprojekt
genomförts gällande rätt till heltid. Frisknärvaron och sjukfrånvaron förbättrades
under 2017 jämfört med föregående år.
Stärkt samarbete med HR-specialister
och arbetsmiljöenheten fortsätter för att
minska antalet sjukskrivningar.
Södermöre kommundelsnämnd
Södermöre kommundelsförvaltning redovisar efter 2017 ett överskott om 1,1
mnkr. Intäkterna under 2017 visar ett
överskott gentemot budget. Överskottet
beror på att förvaltningen under 2017
mottagit bidrag från Migrationsverket för
ansökningar gjorda 2015/2016 gällande
elevbidrag för asylsökande.
Personalkostnaderna under 2017 visar
ett underskott, vilket beror på att budgetramen för personalkostnader minskat
i och med att antalet barn på förskolan
minskat. Enheterna har inte kunnat
minska personalresurserna i samma takt
som barnminskningen. Kapitaltjänstkostnaderna visar ett överskott gentemot
budget. Utrangering av äldre inventarier
och genomsyn av nyare investeringar har
gjorts, vilket resulterat i att mer inköp
kostnadsbokförts. Lokalkostnaderna visar ett litet underskott och beror främst
på kostnader för externa lokaler.
Övriga kostnader 2017 visar ett underskott jämfört med budget. Underskottet
beror på en kostnadsökning för fristående
förskolor och skolor samt förskolor och
skolor i andra kommuner. Kostnadsökning för ”dator som tjänst” är också en
bidragande del till underskottet.
För att minimera risken för att verksamheterna har för höga budgetramar har
extra försiktighet används vid bedömningen av antalet barn och elever under
årets sista hälft.

Finansförvaltningen
Finansförvaltningen redovisar positiv
budgetavvikelse med 47,8 mnkr varav
23,6 mnkr avser ramjustering för nämnderna med anledning av övergång till
komponentavskrivning och därmed lägre
kapitalkostnader. Resterande avvikelse
om 24,2 mnkr kan främst räknas till de
centrala potterna för löne-, hyres- och volymökningar.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal utjämning
Skatteintäkter och kommunalutjämning
redovisar ett överskott med 18,0 mnkr
jämfört med budget. I enlighet med ”Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 4.2” har kommunalskatten
periodiserats. Detta innebär att kommunen i bokslutet för 2017 har bokfört den
definitiva slutavräkningen för 2016 och
en preliminär slutavräkning för 2017.
När det gäller slutavräkningen för 2016
så uppgår den till 53 kr per invånare (3,5
mnkr). Den preliminära slutavräkningen
för 2017 uppgår enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till -204 kr per
invånare (-13,5 mnkr) och har bokförts
på 2017.
Generella statsbidrag och kommunal utjämning redovisar sammantaget en positiv budgetavvikelse med 0,3 mnkr. Av det
så kallade välfärdsbidraget erhöll kommunen 28,8 mnkr (budget 25,0 mnkr).
Årets ansökan om byggbonus resulterade
i ett bidrag om 23,2 mnkr (budget 20
mnkr). Kalmar kommun har även tagit
emot generellt statsbidrag för ”Tillfälligt
stöd till kommuner för ensamkommande
unga asylsökande med flera” med 2,3
mnkr, vilket inte låg i budget.
Finansnetto
Finansnettot uppgår sammantaget till
17,3 mnkr vilket är 6,6 mnkr bättre än
budgeterat. Finansiella intäkter blev 1,3
mnkr lägre än budget. Intäkterna består av aktieutdelning från kommunala
bolag som uppgår till 8,7 mnkr samt
borgensavgifter på 7,8 mnkr. Utdelning
från Kommuninvest och övriga ränteintäkter uppgick till 5,7 mnkr. Finansiella
kostnader uppgick till 4,9 mnkr där den
största delen på 3,5 mnkr avser ränta på
pensionskostnad. Den positiva avvikelsen
mot budget med 8,1 mnkr beror på en
förskjutning i nytecknade lån samt lägre
räntor än beräknat.

Investeringsredovisning
Investeringsredovisning
Utfall

Budget

2017

2017

Gator, vägar och parkering

84,4

106,2

21,8

Parker

22,3

32,4

10,1

Miljöåtgärder

2,6

0,5

-2,1

Räddningstjänst

4,2

3,0

-1,2

Hamnverksamhet

2,5

4,0

1,5

0,2

0,2

0,0

- inventarier idrotts- och fritidsanläggningar

14,1

19,0

4,9

- fritidslokaler

20,7

23,6

2,8

2,2

2,7

0,5

18,5

27,9

9,4

- inventarier

4,4

4,6

0,2

- skollokaler

68,6

87,3

18,7

Gymnasieskola lokaler

23,4

12,6

-10,8

- inventarier

1,7

20,3

18,6

- omsorgslokaler

6,5

2,6

-3,9

Fastighetsförvaltning övr

40,9

35,3

-5,6

Gemensamma serviceverksamheter

35,6

19,8

-15,7

- markförsörjning

9,1

3,0

-6,1

- arbetsområden och lokaler

7,4

22,8

15,5

35,7

100,9

65,2

404,8

528,8

124,0

-9,9

0,0

9,9

395,0

528,8

133,8

Mnkr

Avvikelse

Kultur- och fritidsverksamhet
- inventarier kulturverksamhet

Förskola
- inventarier
-förskolelokaler
Grundskola

Omsorg

Exploateringsverksamheten

- bostadsverksamhet
Summa investeringar

Försäljning anläggningstillgångar

Summa nettoinvesteringar

Kommunens investeringar uppgick 2017
till 395,0 mnkr av budgeterade 528,8
mnkr. Detta motsvarar en förbrukning
på 74,7 procent. Investeringsbudgetramen utgör en taknivå för respektive år.
Under 2017 har kommunen infört komponentavskrivning och därmed har 49,0
mnkr flyttats från drift till investering
avseende underhåll fastigheter och gator/

vägar. Förbrukningsprocenten exklusive
försäljningar och underhåll, som flyttats
från drift till investering visar på totalt
67,3 procent. Försäljning har skett av
fastigheterna Dörby 7:17, Törneby 8:18
och Valnötsträdet 8 samt ett antal fordon
vilket genererar intäkter på totalt cirka
9,9 mnkr.

Efter cirka två års byggnation invigdes
den nya brandstationen i april. Brandkåren huserar nu i en toppmodern och högt
säkerhetsklassad brandstation med bra
läge vid centrala infarten till Kalmar vid
E22. Brandstationen inrymmer också en
trygghets- och larmcentral samt primär
serverhall för IT-avdelningen. Om- och
tillbyggnaden av Halltorpsskolan blev
klar vid årsskiftet och på Falkenbergsskolan, Vallmon, är nybyggnationen av
förskola med fyra avdelningar uppstartad. Efter årsskiftet beräknas byggstart för
nybyggnad av Djurängsskolan och nybyggnad av förskola med sex avdelningar
i Läckeby. Under året har Lindöskolan
fått en helt ny uppskattad skolgårdsmiljö
och akuta lokalbehov för förskolan på
Sjöängsskolan och Kalmarsundsskolan är
lösta med tillfälliga hyrpaviljonger. Lindsdals sporthall och fritidsgård har genomgått en totalrenovering och vid Västerport
har restaureringen av befästningsverket
påbörjats. På Gasten IP och Fjölebro IP
har konstgräsmattorna bytts ut och Fjölebros gamla matta är flyttad till grusplanen vid Barkestorpsskolan. Under våren
kommer Gastens gamla matta att läggas
på Läckeby GoIF:s grusplan.
Två nya solcellsanläggningar har installerats på taket till Kalmar Sportcenter
och inom energitjänsteprojektet är nu
samtliga åtgärder genomförda. Projektet
har sedan starten 2012 genomfört drygt
800 energibesparande åtgärder i cirka 50
procent (175 000 kvm) av fastighetsbeståndet. Projektet är nu inne i slutskedet
för genomförandefasen och i år har bland
annat ny ventilation installerats i Stadshuset och på Lars Kaggskolan. Några exempel där energianvändningen pekar på
en minskning med cirka 18 procent är:
• utbyte av ventilationssystem
• utbyte av belysning till LED
• tilläggsisolering av vindar
• vattensparåtgärder
• skrotad uttjänt teknik.
Projektet har möjliggjort minskade koldioxidutsläpp på cirka 1 000 ton.
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Under förra hösten inleddes arbetet med
bullerskärm längs E22 vid Djurängens
nya bostadsområde där den första etappen färdigställdes vid årsskiftet och den
avslutande delen genomförs under våren
2018. I samband med byggnationen av
den nya brandstationen har också arbetet genomförts med infrastrukturen vad
gäller bland annat utryckningsvägar för
brandkåren. Västra Sjögatan har byggts
om till gångfartsområde och Fiskaregatan
har byggts om i samband med nybyggnationerna. Kalmar Energi har utfört nya
ledningsdragningar på Esplanaden och
i samband med detta har en ny bredare
gång- och cykelväg anlagts. En ny gångoch cykelväg har också anlagts på Magistratsgatan fram mot Lindöskolan.
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På Kvarnholmen har ett flertal åtgärder
utförts för att öka tryggheten där bland
annat Teatervallen och Dryadens parkområde har rustats upp. Dessa områden
har också tillsammans med stationsområdet fått ny belysning. Under 2018
fortsätter arbetet med trappor och murar på Kvarnholmen. I Påryd har byte av
belysningsanläggning och en ny lekplats
påbörjats och i Tvärskog har nya busshållplatser anlagts. I Lindsdal har en ny
större lekplats invigts under året och upprustningen av tio befintliga lekplatser har
påbörjats för att bli klart till sommaren
2018. I Kulltorp har en boulebana anlagts och under våren kommer även ett
utegym att byggas där.

Ställplatser för husbilar efterfrågas allt
mer och under våren har ett antal ställplatser ställts iordning på Svinö och vid
Dämmet. Bryggan i Vita Sand färdigställdes under våren och invigdes lagom till
sommaren. Under året har också arbetet
med en brygga vid Norrlidens strand påbörjats och denna beräknas vara klar till
sommaren 2018.

Exploateringsredovisning
Exploateringsmark
tkr

Utgående balans
2017

2016

8 825,6

8 251,3

Stensö

704,7

944,6

Tegelviken

842,5

796,7

3 232,4

8 020,9

Oxhagen

968,5

783,1

Djurängen

174,7

3 132,8

Tallhagen

0,0

78,9

Norrliden

1 418,4

1 344,2

Vimpeltorpet

4 978,2

4 071,9

Lindsdal

0,0

25,0

Rockneby

0,0

267,2

13,5

0,0

Trekanten bostadsområden

1 164,4

864,1

Rinkabyholm

2 756,0

Ljungbyholm

2 885,2

Kvarnholmen

Malmen

Smedby bostadsområden

Inom exploateringsverksamheten pågår
arbetet med projektet ”Etablering av det
stadsintegrerade Linnéuniversitetet” med
lokalisering för universitetet i Ölandshamnen. I samband med detta har ett
detaljplanearbete inletts för en hotelletablering vid stationsområdet.

Exploateringsmark
tkr

Utgående balans
2017

2016

0,0

40,9

Gamla industriområdet

656,0

610,3

Hagbygärde/svaneberg

343,6

156,8

Flygplatsområdet

0,0

642,4

Karlsro

0,0

2 922,2

234,4

661,9

0,0

745,6

Snurrom

450,9

0,0

Fjölebro

27,8

148,4

Kalmar tätort

6,0

0,0

Södra vägen

0,0

106,5

380,0

380,0

Smedby arbetsområden

0,0

926,8

1 525,8

Kalmar västra

0,0

12,7

3 204,2

Total

Övrigt landsbygd

Svensknabben
Berga/bergagården

Mosekrog

Andra stora utvecklingsprojekt är:
• Fredriksskans
• Erik Dahlbergs väg
• Brandvakten
• Sveaplan
• Södra staden (Rinkabyholm)
• Västra Djurängen
• Karlssons äng
• Snurrom (Norra Staden).

30 062,8 40 665,2

Totalt arbetas det med cirka 30 detaljplaner bland annat i Fjölebro, Trekanten,
Smedby station, T-bryggan (Stensö) samt
vid Lindsdals och Norrlidens centrum. I
Fjölebro, Ljungbyholm, Jakobsberg (västra Smedby) och Snättebro (Läckeby) pågår utbyggnation och försäljning av villatomter. I Flygstaden, Fjölebro, Svaneberg
och Mosekrog finns utbyggda områden
samt pågående byggnationer där tomtförsäljning för verksamhetsändamål pågår.
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Förbundens och bolagens utfall
Resultat efter fin. post (ej hänsyn tagen till ägd andel)

2017

2016

2015

2014

2013

Kalmarsunds Gymnasieförbund

2,0

8,0

5,1

10,7

-0,5

Kalmarsundsregionens Renhållare

2,8

-18,2

0,1

10,3

15,4

Kalmar Kommunbolag AB

35,3

32,1

65,8

55,4

10,1

Kalmarhem AB

35,5

37,1

25,9

20,9

12,3

Kalmar Vatten AB

5,0

6,0

16,7

25,6

22,3

KIFAB i Kalmar AB

29,2

32,0

28,6

28,0

-39,8

Kalmar Hamn AB

5,1

3,4

1,0

9,2

-0,4

Kalmar Öland Airport AB

0,3

0,5

0,6

0,7

0,7

Destination Kalmar AB

1,4

-0,9

-0,4

-1,1

-0,5

Kalmar Familjebad AB och KB

0,0

0,0

0,0

-0,4

1,0

Kalmar Science Park AB

0,0

0,0

0,1

-2,8

-2,9

96,3

88,4

76,9

77,7

121,0

Mnkr

Kalmar Energi Holding AB, koncern

Kalmarsunds Gymnasieförbund
Årets utfall för Kalmarsunds gymnasieförbund innebär ett positivt resultat om
2 mnkr. Detta är en förbättring med 5,3
mnkr sedan prognosen vid delårsbokslutet. Anledningen till det förbättrade utfallet består av två delar; förbättrade resultat
på skolenheterna och lägre övergripande
administrationskostnader. Skolenheterna
uppvisar ett förbättrat utfall om sammanlagt 7,8 mnkr. De interkommunala
ersättningarna belastar också resultatet
med 3,6 mnkr mer än i delårsprognosen och uppvisar ett utfall om 2,2 mnkr
över budgeterade nettokostnader. Elever
från Kalmarsunds gymnasieförbund som
studerar hos andra huvudmän var under 2017 659 stycken jämfört med 663
stycken år 2016. Elever från andra kommuner som studerar hos Kalmarsunds
gymnasieförbund var 577 stycken (590 år
2016). I bokslutet finns även uppbokade
intäkter från Migrationsverket avseende
ersättning för språkintroduktionen. De
totala intäkterna från Migrationsverket
för 2017 beräknas bli 12,1 mnkr för året.
De demografiska förutsättningarna med
minskande elevkullar har under flera år
inneburit stora kostymanpassningar och
avveckling av personal. År 2016 var antalet 16- till 19-åringar inom medlemskommunerna som lägst men nu står förbundet i jämförelse med de senaste åren
inför en omvänd situation. Under den
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kommande perioden (2017-2026) ökar
antalet 16- till 19-åringar inom medlemskommunerna, vilket innebär att den
potentiella målgruppen till gymnasieskolan blir större. Dessutom beräknas nivån
vara fortsatt hög på andelen ensamkommande ungdomar. Under samma period
står även Kalmarsunds gymnasieförbund
inför stora pensionsavgångar vilket kommer att innebära ett betydande rekryteringsbehov.
Kalmarsundsregionens Renhållare
Resultatet för 2017 visar ett överskott på
2,8 mnkr (förra året -18,2). De största
budgetavvikelserna är:
• ökade intäkter (+33,0 mnkr), mestadels beror intäktsökningen på behandlade icke farligt avfalls- (IFA) och farligt avfalls- (FA) massor
• entreprenörer för insamling och behandling av avfall (-16,0)
• konsulter och system, främst vid
produktionen på Moskogen (-4,2)
• personalkostnader, insamlingskostnader matavfall och ökade öppettider på återvinningscentraler (-2,4)
• lokaler och energi (-0,3)
• reparationer och förbrukningsinventarier (-2,2)

Kundförlusterna har under året ökat
0,7 mnkr (förra året 0,5 mnkr). KSRR
införde söndagsöppet på de fem största
återvinningscentralerna vid årsskiftet.
Besökssifforna är höga och visar att förändringen var riktig. Ombyggnaden av
den optiska sorteringen färdigställdes i
mars 2017 och därmed har produktionen
succesivt kunnat återgå till normal takt.
I våras startade markarbetena för det
nya huvudkontoret på Moskogen. Beräknad flytt från Tegelviken är sommaren 2018. Flytt av återvinningscentralen
från Tegelvi¬ken till Flygstaden beräknas
också att göras under sommaren 2018.
Regeringen utreder ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och
tidning-ar. KSRR deltar i branschorganisationens projektarbete i frågan. Utfallet
kan komma att påverka KSRRs beslut
avseende fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar.
Under året har avsättning till deponi
gjorts med 0,3 mnkr, vilket är en uppräkning med 2 procent. Dessutom har
avsättning gjorts med 2,4 mnkr för framtida täckning av deponin för FA-massor.
Uppföljning av reklamationer och avvikelser i insamlingen har löpande gjorts
under året. Detta ger förbättrade möjligheter att analysera och korrigera verksamheten.

Kalmar Kommunbolag AB
Resultat efter finansiella poster är 35,3
(32,1) mnkr vilket är knappt 7 mnkr
bättre än budget. I huvudsak beror avvikelsen på resultatet från de finansiella
posterna där utdelningen från Kalmar
Energi Holding AB är 3,3 mnkr högre
samt 3,5 mnkr i utdelning från Kalmar
Hamn. Verksamhetens rörelseresultat
ligger väl i nivå med budget. Årets bokslutsdispositioner är koncernbidrag som
erhålls från Kalmarhem med 15 mnkr
och 3,5 mnkr som lämnas till Kalmar
Hamn AB.
Det har varit en medveten strategi att efter bland annat försäljningar av bolag och
erhållna utdelningar lösa lån och därmed
minska räntekostnaderna. Detta ligger
helt i linje med strategin att bolagskoncernen ska stärkas för att klara nya investeringar kopplat till ett växande Kalmar.
Ett starkt växande Kalmar ställer dock
krav på bolagskoncernen som nu står inför stora utmaningar med huvudsakligt
fokus på investeringar. De senaste årens
positiva resultatutveckling har lagt en
stabil finansiell grund för att klara den
höga investeringstakten. En hög investeringstakt ställer krav på kassaflöde och att
resultaten över tid ligger på en sådan nivå
att de klarar av att bära ökade kostnader
för både finansiering och drift.
Kalmarhem AB
Kalmarhem redovisar ett resultat efter
finansnetto på 35,5 mnkr jämfört med
budget 25,0 mnkr. En intäktsökning
gentemot budget på 7,8 mnkr beror
främst på ökade intäkter från nyproducerade lägenheter, hyresökningar vid installation av säkerhetsdörrar, årlig hyresökning, lägre vakanser med mera.
Underhållsnivån har ökat med cirka 2,5
procent jämfört med föregående år och
uppgår till 66,8 mkr. Cirka 153 stycken
större underhållsåtgärder har genomförts
under 2017. Övriga externa kostnader är
cirka 2,5 mnkr lägre än budget och anledningen är främst lägre förbrukning av
el och fjärrvärme samt lägre kostnader för
snöröjning.
Personalkostnaderna är 1,7 mnkr lägre än
budget, vilket dels beror på mindre arbetad tid jämfört med budget. Dels beror

de lägre personalkostnaderna på minskade pensionskostnader med 1,0 mnkr i
och med en avkastning på överskottsfonden hos KPA samt ett förfall av en skuldförd pension.
Avskrivningarna uppgår till 48,9 mnkr
(48,8 mnkr), vilket är i nivå med förgående år men lägre än budget eftersom de
planerade underhållsprojekten Kalmarsund 3 (Läppstiftet) och stamrenoveringen på Konvaljen 1 inte har kommit gång
och utrangeringar har därmed inte gjorts.
De finansiella kostnaderna, 36,5 mnkr
(36,4 mnkr) har varit högre än beräknat,
vilket beror på förtidslösen av räntederivat som har ökat de finansiella kostnaderna med 6,6 mnkr. Den genomförda
förtidslösen kommer att ge en gynnsam
räntenivå inför kommande år. Inga större
förändringar har skett i lånevolymen sedan årsskiftet eftersom ett par planerade
nyproduktioner ännu inte kommit till
byggstart.
Kalmarhem har för 2017 nått sina mål.
• Belåningsgrad mindre än 75 procent.
Utfallet blev 68,0 procent
• Avkastning på totalt kapital mer än 3
procent. Utfallet blev 3,81 procent
• Soliditet mer än 25 procent. Utfallet
blev 27,01 procent.
Kalmar Vatten AB
Resultatet före bokslutsdispositioner och
skatt uppgår till 5,0 (6,0) mnkr varav i
va-verksamheten 3,9 mnkr och i affärsverksamheten 1,1 mnkr. Bolagets budgeterade resultat för 2017 är -2,8 mnkr.
En investeringsfond har skapats för det
nya reningsverket ”Kalmarsundsverket”
och syftet med fonden är att möta en del
av framtida avskrivningskostnader i det
nya reningsverket.
Intäkterna från brukningsavgifter, det
vill säga försäljning av dricksvatten, behandling av avloppsvatten samt dagvattenhantering, ökade under 2017 till
136,4 (133,1) mnkr beroende på nya
avgiftsnivåer. Försåld mängd dricksvatten
levererad till Kalmar minskade från 4,65
miljoner kubikmeter till 4,49 miljoner
kubikmeter. Intäkterna från anläggningsavgifter ökade under året och uppgår till
13,7 (8,6) mnkr. Anläggningsavgift tas ut
när en fastighetsägare ansluter sig till va-

ledningsnätet. Nya bostadsområden har
tillkommit under året.
Bolagets totala kostnader för ledningsunderhåll av va-ledningsnätet och dagvattendammar redovisas till 23,0 (22,5)
mnkr inklusive återföring av avsättning
för översvämningskostander 2015 och
2016. Under år 2017 har 56 (50) vattenläckor uppstått på vattenledningsnätet.
Bolaget har under året investerat för 90,7
(78,8) mnkr i va-ledningar, nya uttagsområden samt utrustningar i vatten- och
reningsverk. Dessa investeringar har till
viss del självfinansierats. Under året har
bolaget lånat upp 90,0 mnkr och den totala låneskulden uppgår till 355 mnkr vid
årsskiftet. Årets räntekostnader uppgår
till 2,1 (3,0) mnkr.
Försäljning av dricksvatten till Borgholm,
Mörbylånga och Torsås uppgår till 4,1
(4,6) mnkr. Total försåld mängd dricksvatten uppgår till 0,55 (0,64) miljoner
kubikmeter. Övrig försäljning består av
rågasförsäljning, spolbilsuppdrag, enskilda avlopp, uthyrning av antennplatser.
Befolkningen i Kalmar växer och behovet av bostäder ökar. Kalmar Vatten har
byggt ut nya va-ledningar till nya bostadsområden enligt följande:
• Norra Vimpeltorpet
• Fjölebro
• Södra Ljungbyholm
• Skärgårdsstaden
• Djurängen utmed E22
• med flera.
Kalmar Vatten har de senaste två åren
arbetat aktivt med att förstärka grundvattenvolymerna. Dels genom att öka
den konstgjorda infiltrationen av ytvatten
från Hagbyån, dels genom att ansluta flera nya uttagsbrunnar.
VA-förnyelsen är en viktig del i bolagets
verksamhet. Genom att förbättra ledningsnätet kan antalet läckor reduceras,
minska inläckaget av ovidkommande vatten och minska bräddningar. Va-förnyelsearbetet har slutförts vid Esplanaden,
Vensusvägen, Dragonvägen, Barlastholmen, med flera.
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KIFAB i Kalmar AB
Resultat efter finansiella poster i KIFAB
inklusive resultat från HB Telemarken
blev 29,2 mnkr efter bokslutsdispositioner (överavskrivningar) i HB Telemarken
om 7,6 mnkr. Med gjorda överavskrivningar i HB Telemarken som kvarstår i
bolaget som obeskattade reserver inkluderade, ger ett jämförelseresultat efter
finansiella poster på 36,8 mnkr för gruppen vilket är en ökning med cirka 15 procent jämfört med gruppens resultat 2016.
Nettoomsättningen i KIFAB ökade med
11 procent till 129,2 mnkr under året.
Främsta orsakerna är generellt hög uthyrningsgrad samt färdigställande och
uthyrning av ytterligare cirka 3900 kvadratmeter industrilokaler. I HB Telemarken, som samägs med Kalmar kommunbolag, minskade nettoomsättningen med
cirka 8 procent till 24 mnkr främst på
grund av omförhandlat hyresavtal med
hotell och konferensverksamheten vilken
inte har utvecklats som planerat. Resultat
efter finansiella poster i HB Telemarken
minskade med cirka 20 procent på grund
av lägre hyresintäkter.
Investeringarna uppgick till cirka 31,8
mnkr vilket är lägre än planerat beroende
på senareläggning av parkeringsdäck till
fastigheten Sutaren 22 samt byggnationen av KIFAB Arena. Dessa projekt
beställdes under senhösten 2017.
Bolaget har fortsatt fokus på kundnöjdhet och effektiv marknadsföring av vakanta lokaler. Introduktion av instegsavtal kommer att ske samt ett nytt koncept
för kontorshotell med korta bindningsoch uppsägningstider. Bolaget kommer
att ha fortsatt kostnadsfokus och anpassande av organisation och bemanning
för att parallellt kunna hantera befintliga
kunder. Samtidigt visar verksamhetsplanen kraftigt ökad projekt- och investeringsverksamhet under åren 2018-2020.
Bolagets långsiktiga ekonomiska stabilitet har säkrats genom de senaste årens
goda ekonomiska resultat vilket förväntas
bestå även 2018 och att dessa resultat har
kunnat behållas i bolaget som obeskattade reserver.
Kalmar Hamn AB
2017 var ännu ett bra år för Kalmar
Hamn AB som återigen kunde lassa och
lossa strax över en miljon ton. Sedan flera
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decennier tillbaka är exporten av virke
från Kalmar Hamn i första hand koncentrerad till England där efterfrågan är god.
Godsomsättningen med cirka en miljon
ton per år placerar Kalmar Hamn i mittenskiktet bland Sveriges 52 allmänna
hamnar. Kalmar Hamn är idag med sina
volymer Smålands största hamn i hanterad godsvolym. Särskilt utmärkande är
en större volym vätskor där anläggningen
och företagen på Tjärhovet har en stark
avsättning. Kalmar Hamn möter detta
med ökat underhåll och förebyggande
säkerhetsarbete.
Kalmar Hamn redovisar ett resultat efter
finansiella poster på 5,1 mnkr jämfört
med föregående år (3,4 mnkr). Byggnation av ny verkstad ger en långsiktig säkerhet och kostnadseffektivt underhåll för
verksamheten. Övertagande av volymer
ifrån Bergkvaras Hamns nedläggning har
gett en volymökning av flis från KSRR
vilket kompenserats med en minskning
av hantering av cellulosaflis. En regional
samverkan sker genom Ostkusthamnar
samt nationellt genom Svenska Hamnar.
Ett positivt utslag i Mark- och miljödomstolen kring djup, upplagsytor och
tillgängliga kajer för framtiden är nödvändigt för att upprätthålla hamnen som
ett av regionens viktigaste logistiknav.
Nya upplagsytor är ett av kraven från den
gröna näringen för att möta utvecklingen
för denna del av verksamheten.
Kalmar Öland Airport AB
Resultatet 2017 före bokslutsdispositioner och skatt blev 0,3 mnkr, vilket är 0,2
mnkr bättre än budget.
Trafikintäkterna visar ett positivt resultat 1,5 mnkr bättre än budget och det är
främst ersättning för säkerhetskontroll
som ökar men även start- och passageraravgifter. Även övriga intäkter slutade
bättre än budget, +1,5 mnkr. Parkeringsintäkterna blev 0,7 mnkr bättre än budget efter ombyggnad samt avgiftshöjning
och ramptjänst blev 0,6 mnkr bättre tack
vare ökad trafik.
Driftkostnaderna överskred budget med
2,0 mnkr på grund av arbetet med ansökan om nytt miljöbeslut samt ökat
fastighets- och markunderhåll. Även personalkostnaderna överskred budget, -0,8
mnkr. Mer timanställningar och mycket

trafik på obekväm tid gör att kostnaderna
har ökat.
Under 2017 fortsatte den goda utvecklingen och det totala antalet flygresenärer
vid Kalmar Öland Airport blev 249 068.
Det innebär en ökning med 4,3 procent
jämfört med 2016 och det är femte året
i rad som flygplatsen har över 200 000
resenärer.
På chartersidan jobbar flygplatsen för ett
brett utbud och valmöjligheter där hela
säsongsdestinationer kombineras med
fler resmål och kortare produktioner. Utbudet av internationell charter var under
2017 det största som flygplatsen erbjudit
under alla år. Totalt hade flygplatsen 116
charteravgångar från Kalmar. Följande
destinationer trafikerades med direktflyg:
• Gran Canaria
• Haugesund
• Mallorca
• Kreta
• Cypern
• Kroatien
• Rhodos
• Sardinien.
Antalet charterresenärer blev 37 461, vilket innebär en ökning med 6,6 procent i
förhållande till 2016.
Under 2017 fortsatte arbetet med olika
aktiviteter för att nå ambitionen i ”Vision
2025 - Den Enkla Resan” bland annat
med fortsatt fokus på Stockholm inklusive vidareresande till Europa. En satsning
har skett på ökad service till resenärerna
och utökat fokus på resetjänster inom befintligt linjenät samt för besök i regionen.
Kalmar Öland Airport har även arbetat
för att kunna erbjuda flygbiobränsle lokalt på flygplatsen. I samband med regionens hållbarhetsvecka, ”Kalmarsundsveckan”, flögs inrikestrafiken, med en
total volym motsvarande nio flygresor
mellan Kalmar och Stockholm, på flygbiobränsle.
Destination Kalmar AB
Det var ett mycket bra år för Kalmars
besöksnäring. Antalet kommersiella gästnätter (hotell, stugbyar, vandrarhem,
campingplatser) har i en preliminär årsrapport ökat med +2,9 procent (cirka
+11 800 gästnätter) jämfört med 2016.
Framför allt är det den internationella
marknaden som har ökat, i första hand

från Tyskland, Norge, Storbritannien och
Schweiz. Inom boendesegmentet hotell
återfinns den största ökningen bland internationella gäster, en uppgång med +
21,6 procent (+6 965 gästnätter). Definitiv statistik avseende 2017 kommer först
i april 2018 från Statistiska centralbyrån
(SCB).
Kalmar Slott slog för andra året i rad besöksrekord med 92 296 entrébetalande
och 140 852 intäktsskapande besökare.
Motsvarande siffror för 2016 var 86 203
respektive 134 783. Kalmar erbjöd ett
brett utbud av evenemang, bland annat
var staden värd för flera svenska mästerskap; SM i Dans, SM i Dart och SM i
Beach Soccer. Förberedelser har också
gjorts inför student-VM i Triathlon, som
arrangeras i Kalmar 2018. En ny evenemangsstrategi har arbetats fram under
året och beräknas bli antagen våren 2018.
Under året har Kalmar fått flera utmärkelser, vilket både har gett stor uppmärksamhet och skapat stolthet hos invånarna.
Kalmar utsågs till ”Årets husbilsvänligaste
kommun” på Husbilsklubben.se och
röstades för tredje året i rad fram som
”Årets sommarstad” på Reseguiden.se.
Dessutom fick Ironman Kalmar ta emot
pris som ”Årets idrottsevenemang” vid
konferensen ”Sport & Pengar”. Kalmar
klättrade också fem placeringar, från plats
18 till plats 13, på listan ”Sveriges främsta
idrottskommuner” .
Kalmar Gästhamn hade 6 174 båtdygn,
vilket är något färre än 2016 (6 428).
Däremot fortsätter husbilsplatserna att
öka, i år nådde de upp i 2 918 dygn (2
800). Dock ökade de totala intäkterna
från båtar och husbilar eftersom priserna
har justerats. En trend under året är att
provisionsintäkterna från förmedling av
biljetter, logi och paket har minskat som
en följd av att kunderna i större utsträckning bokar online via större reseagenter.
Den mest bokade produkten på Kalmar
Turistcenter var som vanligt teaterpaketet
på Krusenstiernska gården.
Under 2017 omsatte Destination Kalmar
AB 48,3 mnkr. Resultatet efter finansiella
poster landade på +1,4 mnkr, att jämföra
med budgeterade 0,0 mnkr. Den främsta
anledningen till det positiva resultatet var
det stora antalet entrébetalande på Kalmar Slott.

Vid årsstämman i maj beslutades om en
utdelning till ägarbolaget på 5,0 mnkr.
Ett avtal med Kalmar kommun gällande
köp av tjänster har tecknats och det löper
över perioden 2017-2019. Avtalet skapar
en stabilitet i verksamheten och möjliggör vidare satsningar inom bolaget. Tre
nya tjänster har tillsatts för att med kvalitet hantera den expansion som bolaget
har haft de senaste åren och den utveckling som kommer framöver.
Bolaget arbetar kontinuerligt med att
minimera riskerna kring uteblivna kundbetalningar, bland annat genom att se till
att välformulerade skriftliga avtal finns
i samtliga affärssammanhang. Kalmar
Slott utökade öppettiderna och tog emot
besökare under 257 dagar, vilket var nytt
rekord.
Kalmar Science Park AB
Under 2017 har strukturfondsprojektet Regional Inkubation Kalmar Län
(RINK) fortlöpt enligt plan samtidigt
som det har kommit till ett nytt projekt
kallat ”DigiBusiness” i april. Projekten
påverkar verksamhetens ekonomi på så
sätt att intäktsbilden från strukturfonden
kan vara avvikande från de budgeterade
intäkterna. Det i takt med mindre kostnader. Under 2017 har RINK löpt på bra
och intäkter samt kostnader har hållits
inom budgetramarna. DigiBusiness har
inte varit med i budgetarbetet för 2017
då det inför det budgetarbetet inte fanns
några beslut. Den ekonomiska påverkan
anses dock vara liten då den första inledande delen i projektet är avsatt till rekryteringsarbetet.
I övrigt håller sig verksamheten till satta
budgetprognoser. Enbart inom personalkostnader har verksamheten legat under
budget. Detta med anledning av att den
konsult som har tagits in i RINK-projektet fakturerar löpande timmar istället för
att vara anställd på 25 procent i verksamheten. Årets resultat är 0,0 mnkr vilket är
något bättre än budgeterat.
För att uppnå budgetmålen inom verksamheten och projekten har dels ekonomiavstämningar gjorts och dels har
kontinuerliga avstämningar skett i olika
arbetsgrupper. Mot slutet av året har
dessa genomförts mer frekvent vilket har
gett önskat resultat. Avstämningarna har
även gett möjlighet till snabba justeringar

inom projektet i form av aktivitetsplaner,
med mera.
Kalmar Energi Holding AB, koncern
2017 blev ett framgångsrikt år för Kalmar
Energis koncern med dess verksamheter.
Nybyggnationer har präglat året och bidragit till nya kunder inom såväl elnät,
fjärrvärme och fiber. Målsättningen ökar
därför jämfört med tidigare år. Hållbarhetsfrågorna har med agenda 2030 blivit
mer konkreta och det finns en ökad efterfrågan från kunder på att konkretisera
ambitionerna om mer förnybar energi.
Solcellsparken Törneby på Kalmar Öland
Airport har under året byggt upp en första etapp på 5000 kvadratmeter och den
andra etappen beställdes under slutet av
2017 och kommer att levereras våren
2018.
Hög teknisk tillgänglighet i produktionen av fjärrvärme är den enskilt viktigaste
posten för ett bra ekonomiskt utfall och
2017 blev ett framgångsrikt år med enbart mindre störningar i produktionen
som samtliga har kunnat hanteras utan
påverkan på kundleveranserna.
El, fiber och fjärrvärme är samtliga avgörande för ett samhälles utveckling och avbrottstider. Därför är högsta prioritet mot
kund att åtgärda störningar och dessa åtgärder har legat på bra nivåer under året.
Det har skett framgångsrika satsningar på
att nå nya kunder under året i samband
med att Kalmar kommuns expansion av
bostäder. Insatser för att höja kundvärde
och kundupplevelser med hjälp av digitaliseringens möjligheter och att effektivisera interna flöden har påverkat omkostnaderna positivt. Större inslag av mindre
arbetat bränsle i produktionen har bidragit till att stabilisera kostnaderna för fjärrvärmeproduktion.
Under året har en uttalad strategi arbetats
fram med fokus på tillgänglighet, hållbarhet och innovation vilket bedöms som
framgångsfaktorer för ett energitjänsteföretag i framkant och därmed avgörande
för koncernens långsiktiga lönsamhet och
framgång.
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Vart går dina skattepengar?
Här kan du se hur 100 kronor i kommunalskatt
användes per verksamhet.

1 kr		 Politisk verksamhet
3 kr

Miljö, hälsa, räddningstjänst

4 kr

Arbetsmarknadsåtgärder och övrig utbildning

4 kr

Gator, parker och samhällsplanering

6 kr

Kultur- och fritidsverksamhet

6 kr

Gymnasieskola

Produktion: Kalmar kommun

Foto: där inte annat anges Jan Magnusson

7 kr		 Individ- och familjeomsorg

Kalmar kommun | Box 611 | 391 26 Kalmar
0480-45 00 00 | kommun@kalmar.se

15 kr

Förskola och skolbarnomsorg

18 kr		

Grundskola

36 kr

Omsorg om äldre och funktionsnedsatta

Årsredovisning 2017 är jämlikhetscertifierad av
Kalmar kommun enligt de riktlinjer som tagits fram
med ledning av och i samverkan med Make Equal.

