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Vår vision för Kalmar kommun

 
Tillsammans skapar vi ett samhälle som präglas av trygghet, frihet, gemen-
skap, öppenhet och tillit till varandra. Där vi gemensamt bygger Kalmar 
starkt inför framtiden. Vi vill bygga en kommun med stark framtidstro. En 
kommun där alla behövs. 

I Alliansens Kalmar ska alla människor, gammal som ung, ges samma 
möjligheter att växa och utvecklas. Vi prioriterar en fungerande välfärd där 
vård, skola och omsorg ska fungera på allra bästa sätt i både stad och på 
landsbygden. Med en sund ekonomi tar vi ansvar för varje skattekrona.

Alla barn ska ha en trygg uppväxt och få gå i en skola som kan fokusera på 
sitt uppdrag att förmedla kunskap. Omsorgen ska kännetecknas av tillgäng-
lighet, kvalitet och valfrihet. Alla ska känna sig trygga och säkra i Kalmar. 
Trygghet handlar i grunden om egen försörjning, bra utbildning, tillgång till 
vård och omsorg och att man ska kunna röra sig säkert i hela kommunen. 

Alliansen tar ansvar för hela Kalmar kommun.

Christina Fosnes  Carl-Henrik Sölvinger     Christopher Dywik
Moderaterna  Liberalerna     Kristdemokraterna
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Attraktiv arbetsgivare

Våra medarbetare i Kalmar kommun är vår största resurs. Om inte våra medarbetare 
mår bra eller trivs, fungerar inte heller verksamheten optimalt. Sjukfrånvaron är fort-
satt hög vilket indikerar att det krävs ytterligare insatser inom ett antal kommunala 
verksamheter. Det är inte acceptabelt för den enskilde medarbetaren och inte heller 
för oss som arbetsgivare. Vi i Alliansen vill stärka upp kommunens friskvårdsarbete 
genom en dubblering av medarbetarnas friskvårdsbidrag. Vi vill också ha extra fokus 
på åtgärder som ser den enskilde medarbetaren genom att utreda förutsättningarna 
för en sjukanmälningstjänst med sjukvårdsrådgivning. Tjänsten används i syfte att 
sänka korttidsfrånvaro, minska upprepad korttidsfrånvaro och avlasta enhetschefer. 
En annan fördel är löpande kartläggning av sjukfrånvaron, där man hela tiden kan se 
dess orsaker och snabbt kan sätta in rätt insatser. Erfarenheter från andra kommuner 
visar att denna insats påverkar andelen sjukskrivna positivt.

De verksamheter där detta är möjligt ska kunna drivas som intraprenad. Intraprenad 
skapar delaktighet och engagemang. Genom gemensamt ansvarstagande kan många 
positiva effekter uppnås såsom lägre sjukfrånvaro, bättre kvalitet och större flexibilitet. 

Alliansen i Kalmar vill utreda förutsättningarna att införa 80/90/100 som arbetsmodell, 
vilket innebär att gå ner till 80 procents arbetstid, behålla 90 procent av sin lön och 
100 procent i pensionsavsättningar. Konceptet ger medarbetare möjlighet att trappa 
ner i arbetstid under en övergång av kompetensöverföring under en längre tid fram till  
pensionering.

• Öka friskvårdsbidraget från 800 kr till 1600 kr. För detta ändamål avsätts 1 mnkr 
för 2020.

• Utred möjligheterna att ansluta Kalmar kommun till en sjukanmälningstjänst med 
sjukvårdsrådgivning av sjuksköterskor.

• Flerspråkighet ska ses som meriterande vid all personalrekrytering.

• Genomlysa den kommunala verksamheten för att möjliggöra intraprenader.

• Utreda förutsättningarna att införa konceptet 80/90/100 för att bättre tillvarata 
erfaren personal.

• Utreda ett införande av kombimodellen i Kalmar, dvs möjligheten att studera och 
arbeta samtidigt inom kommunala bristyrken.
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Lokalt företagsklimat

Vår välfärd skapas ur välmående företag. Vi anser det därför viktigt att bilda ett 
näringslivsbolag och därmed förstärka utvecklingen av det lokala företagsklimatet.

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) tar fram underlag som kan användas av 
kommunerna som stöd vid upprättande av taxor inom miljöbalkens och plan- och 
bygglagens områden. Kommunens handläggningskostnad per timme för respektive 
myndighetsområde är en viktig utgångspunkt för arbetet med taxeunderlagen. Avgifter 
inom kommunen påverkar framförallt näringsidkare, men också enskilda hushåll eller 
personer, väldigt olika beroende på i vilken kommun man bor i landet. Alliansen i 
Kalmar vill se över samtliga avgifter och taxor inom kommunen. 

Utmaningsrätt

Alliansen i Kalmar vill införa utmaningsrätt i kommunens verksamhet. Syftet med 
utmaningsrätten som existerat under tio år och som genomförts i ett antal kommuner 
är att pröva den kommunala verksamheten för att se om den verkligen måste drivas av 
kommunen själva eller kan drivas i annan regi, till lägre pris men med bibehållen eller 
högre kvalité.

En entreprenör som vill utmana verksamheten kan begära att få uppdraget som ett 
privat uppdrag – eller begära att en viss del av kommunens verksamhet ska säljas.

Varje kommun bestämmer själv om en del av den kommunala verksamheten ska 
upphandlas, eller säljas. Möjligheten att använda utmaningsrätten har haft en långsam 
utveckling. Syftet med utmaningsrätten är att öka mångfalden och förbättra den 
kommunala verksamheten.

För att utmaningsrätten ska få någon verklig betydelse krävs att kommunen aktivt 
marknadsför den, både internt inom kommunorganisationen och externt till utomstå-
ende parter. Enligt SKL har 25 kommuner i Sverige redan infört utmaningsrätten, och 
andelen är ökande. Alliansen i Kalmar kommer att införa Utmaningsrätt inom verksam-
hetsområden i kommunen där detta är kostnads- och kvalitetsmässigt möjligt. 

Vi vill överlag se över rutiner i syfte att förbättra samverkan, myndighetsutövning, 
tillstånd och översyn för ett bra företagsklimat i Kalmar kommun. Genom ett närings-
livsbolag kan kommunen tillsammans med näringslivet ge ett bättre stöd för, och 
tydligare prioritera företagsklimatet med snabba beslutsvägar. Bolaget kunde också 
tydligare ställa krav genom att vara fristående från den kommunala förvaltningen.  

• Utreda förutsättningar för att bilda ett näringslivsbolag tillsammans med 
näringslivet.

• Utmaningsrätt införs inom de verksamhetsområden där detta är möjligt.

• Servicegarantier ska införas inom t ex tillstånd och tillsynsverksamheten för livs-
medel, miljö och serverings- och alkoholärenden.

• Upphandlingsenheten ska i större utsträckning än idag använda sig av funktions/
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innovationsupphandling där så kan ske, detta för att bättre ta tillvara näringslivets 
innovationsförmåga i den kommunala verksamheten.

• Utveckla samarbetet med Ung Företagsamhet.

• Utse fadderföretag till Kalmars grundskolor i samverkan med det lokala 
näringslivet. 

• Goda exempel med att arbeta med entreprenörskap i skolan ska premieras.

• Att ge uppdrag till utbildningsnämnden att inrätta en egen enhet för studie- och 
yrkesvägledare i syfte att utveckla samarbetet med näringslivet.

Besöksnäring

Besöksnäringen är viktig för Kalmars tillväxt och inte minst handeln. En stor del av 
turisterna kommer från de övriga nordiska länder och Tyskland, därför är det viktigt 
att att de känner sig välkomna med anpassat turistmaterial. Syftet med att utveckla 
Kalmarbygden som besöksort ska alltid vara att förstärka värdet för kommunens 
invånare.

Vi vill se fler övernattningsmöjligheter i Kalmar kommun samt möjligheten att arrangera 
större events.

• Inrätta en eventarena i samband med ny ishall för att attrahera fler möten, mässor 
och konferenser.

• Skyltar och informationsmaterial ska vara på svenska, engelska och tyska. 
Punktskrift och QR-kod ska finnas med på skyltar.

• Fortsätta förlänga turistsäsongen genom att förlägga fler event under höst och 
vintertid. 

Digitala tjänster

Vi vill utveckla e-tjänster i Kalmar kommun. I takt med att kommunen växer behöver 
vi möta medborgares önskemål om digital hantering i framkant. Digitala tjänster kan 
rätt använt underlätta rutiner för vår personal, ha en minskad miljöpåverkan samt ge 
en mera rättssäker hantering. Vi vill ta fram en e-strategi över hur vi utvecklar attrak-
tiva e-tjänster som syftar till att förenkla kommunens verksamheter samt utvecklar 
förutsättningarna för den kommunala kärnverksamheten inom vård, skola och omsorg. 
Service och tjänster ska vara tillgängliga som e-tjänster för självbetjäning via internet. 
Utökad service till medborgare med ökad insyn och medbestämmande ställer nya 
krav på digital utveckling inom alla områden.

• E-tjänster behöver utvecklas inom alla områden, för ökad självbetjäning, service 
och medbestämmande.
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• Att utreda förutsättningarna att lägga ut supportfunktion inom IT i kommunkon-
cernen på entreprenad. Beställarfunktionen samt strategisk utveckling kvarstår inom 
kommunen.

• Att som huvudregel införa e-faktura inom kund- och leverantörsfakturering.

• Införa fri wi-fi i offentliga lokaler i hela Kalmar kommun samt i Kalmarhems 
samlingslokaler.

Ett grönare Kalmar 

Alliansen i Kalmar tar miljöfrågorna på stort allvar. Vi har inte råd med symbolpolitik, 
utan vill lämna bestående gröna avtryck efter oss till kommande generationer. I Kalmar 
ska det vara lätt att göra miljöval med allt från sopsortering och hålla kommunen ren 
till att skapa goda förutsättningar för miljösmarta val och ny miljövänlig teknik.  

Kalmar har en befolkningstillväxt som ställer krav på långsiktig trafikstrategi över hur 
vi styr parkeringsytor som idag omringar Kvarnholmen och innerstadens bostadsom-
råden på attraktiv mark.  

Vi vill verka för att etablera flera parkeringshus under och över mark för att styra 
trafiken till specifika områden.

Befolkningstillväxten ställer krav på nybyggnation genom exploatering av såväl 
ny mark och förtätning av innerstaden som byggnation längst med kusten och en 
utbyggnad av våra mindre samhällen i resten av kommunen. All förtätning av vår 
stadsmiljö ska ta hänsyn till historia och riksintressen liksom grönområden. Om grön-
områden tas i anspråk vid nybyggnation ska dessa kompenseras med nyplantering 
och/eller gröna väggar och tak. 

• Ny trafikstrategi med riktade trafik- och parkeringslösningar, speciellt vid stadens 
huvudstråk.

• Grönområden ska kompenseras vid förtätning av innerstaden med nyplantering, 
gröna väggar och tak.  

• Verka för att Kalmar Öland-Airport blir pilotprojekt inom hållbart flygbränsle.

• Verka för förbättrad tågpendling med fler stationsstopp, ex Hansa City och 
Rockneby. 

• Verka för att Kalmarhem och KIFAB ska installera solceller på alla nybyggda fast-
igheter i gynnsamma lägen.

• Använda luftrensande och syretillförande gröna växter i klassrum och äldrebo-
enden för grönare inomhusmiljö.
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Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret har en viktig roll i att hantera helheten för kommunen. 
Samtidigt har kommunledningskontoret vuxit mycket på senare år. Vi anser det som 
betydelsefullt för kommunens verksamhet överlag och kommunledningskontoret 
specifikt att vara observanta mot varför verksamheten växer. Utökande av verksam-
heten ska aldrig ske på bekostnad av den demokratiska processen eller tydliga och 
transparenta beslutsvägar.  

• Inrätta funktionen äldreombudsman för stöd och vägledning. 0,5 mnkr.

• Att utreda förutsättningarna att lägga ut supportfunktion inom IT i kommunkon-
cernen på entreprenad. Beställarfunktionen samt strategisk utveckling kvarstår inom 
kommunen.

• Revidera kommunstyrelsens delegationsordning för att skapa större politisk insyn i 
investerings- och upphandlingsprocessen.

• Utöka andelen §3-områden till kommunens samtliga centrumområden. Detta 
skulle möjliggöra ökad mobilitet för de kommunala ordningsvakterna i hela 
kommunen.

• Upphandlingsenheten ska i större omfattning inkludera sociala krav i sina 
förfrågningsunderlag.

• Upphandlingsenheten ska ha som mål att följa upp minst 50% av ingångna avtal. 

Bolagen

Kommunens hel- och delägda bolag är en tillgång för kommunen. De ska styras 
genom ägardirektiv beslutade av kommunfullmäktige. Bolagen skapar tillsam-
mans med kommunen nytta för medborgarna men ska också ge tillbaka till ägaren 
kommunen/medborgarna då ägaren tillför resurser och borgar för lån. Då flera bolag 
verkar under monopolliknande former är det viktigt att deras taxor och avgifter är 
transparenta och möjliga som konsument att påverka genom sitt beteende. 

• Borgensavgiften höjs till 0,4%. 

• Aktieutdelningen i KKAB höjs till 22 mnkr 2020. 

• Kommunkoncernen ges i uppdrag att se över all taxesättning för att i större 
utsträckning göra det möjligt som konsument att påverka sina kostnader.

Utbildningsnämnden

Alla barn och ungdomar har olika förutsättningar att hantera lärandet. Det vill vi till-
mötesgå genom att erbjuda undervisning för särskilt begåvade barn, samt erbjuda ett 
brett spektra av profilklasser. Andra barn behöver särskilt stöd och kompetensutveck-
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ling av skolans personal inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar skulle skapa 
bättre förutsättningar för fler.

Det viktigaste för unga som mår dåligt är att ha någon att tala med. Ibland kan 
föräldrar och vänner fylla den funktionen. Ibland behöver de prata med någon 
utomstående.

Utvecklingslärare är en vidarebearbetning av och förstärkning av alliansregeringens 
karriärtjänster för lärare. Det syftar till att ge utmaningar och karriärsteg för duktiga 
lärare, samtidigt som de ska behållas i undervisning. Utfallet av denna satsning har 
dock inte rakt igenom varit helt positiv, varför regelbundna utvärderingar behöver 
genomföras.

Sjukfrånvaron i Utbildningsnämndens verksamhet ökar och var 2018 6,0%. 
I Kalmarsunds gymnasieförbund är motsvarande andel endast 4,0%. 
Utbildningsnämnden och GYF är tämligen jämförbara verksamheter och den stora 
skillnaden tyder på att det finns möjlighet för förbättringar. 

Studie- och yrkesvägledare har en nyckelroll i att vägleda våra unga till framtidens 
arbeten. Deras insatser spelar roll för att fler ska fullfölja gymnasiet och i slutändan 
också söka sig mot arbeten där behov finns. Nästan var tjugonde elev som började på 
ett nationellt gymnasieprogram vid Kalmarsunds Gymnasieförbund under hösten 2018 
kom inte direkt från grundskolan, utan hade avbrutit ett påbörjat nationellt gymna-
sieprogram. Andra som hoppar av börjar inte på något nytt alls. Varje felvald eller 
avbruten utbildning innebär en stor kostnad både för individen och samhället.

Vi avsätter också pengar för att söka statsbidrag för lärarassistenter 2020 för att kunna 
avlasta lärarna och ge dem mer tid för varje enskild elev. 4,4 mnkr.

• Inrätta ny enhet för studie- och yrkesvägledning, 0,5 mkr.

• Genomföra kompetenshöjande insatser inom NPF (Neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar) för all skolpersonal. 1 mnkr.

• Införa aktivt skolval i Kalmar kommun.

• Utreda möjligheterna att inrätta fler valbara profilklasser vid högstadieskolorna i 
Kalmar kommun. Tänkbara inriktningar kunde vara matematik, musik eller annan 
idrott än fotboll.

• Utreda hur Studieteknik kan bli en del av undervisningen i grundskolan.

• Utreda möjligheten för Kalmar kommun att inom Kalmarsunds gymnasieförbund 
arbeta för att ungdomsmottagningen i Kalmar ges utökade resurser i form av ytterli-
gare en kurator.

• Utred hur ytterligare satsningar på utvecklingstjänster inom lärarkollektivet skulle 
kunna användas för att komma fler lärare till del. 

• Utred hur kommunen kan NPF-säkra Kalmars grundskolor.

• Inför en kommungemensam standard vad gäller lärarassistenters förkunskapskrav 
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och arbetsuppgifter. Detta för att attrahera lärarassistenter och därmed skapa bättre 
förutsättningar för lärarnas huvuduppdrag: att undervisa.

• Utreda möjligheterna och förutsättningarna för att införa ett transparent och 
gemensamt administrerat kösystem till alla skolor i Kalmar, fristående såväl som 
kommunala.

• Utvärdera handlingsplan för särskilt begåvade barn.

• Utreda ett anslutande till arbetsmodellen SkolFam för att höja familjehemsplace-
rade barns skolresultat.

• Utreda förutsättningarna för inrättande av regional förskola och grundskola för 
barn och unga med hörselnedsättning.

• Uppdrag ges till utbildningsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd att i 
samarbete med Kalmarsunds gymnasieförbund, identifiera orsaker till sjukfrånvaro 
och föreslå åtgärder för att minska sjukfrånvaro.

Omsorgsnämnden

För Alliansen innebär den enskilda människans välfärd och värdighet att man ska 
kunna råda över sin vardag och levnadsomständigheter. Detta ställer krav inte bara på 
kvaliteten i Kalmars omsorg utan också på möjlighet att välja det boende, den hjälp 
och den omvårdnad som de äldre själva anser passar dem bäst. Här kan en äldreom-
budsman vara ett stöd och vägledning. 

Vi förstärker det sociala innehållet genom ytterligare satsningar inom träffpunkterna. 
För de som behöver omsorgens tjänster ska grunden vara en i samförstånd med 
den berörde personligt utformad biståndsplan, som också förverkligas och följs upp 
kontinuerligt. Valfriheten är här inte ett komplement till kvaliteten i omsorgen, den är en 
grundläggande del av denna.

En förutsättning för att äldres valmöjligheter inte bara ska bli ord på papper är att 
det faktiskt finns olika alternativ tillgängliga. I dag fungerar ett särskilt LOV-system i 
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Kalmars hemtjänst, i vilket fristående utförare verkar. Det har skett en allmän kvali-
tetsförbättring, men den resurs alternativen utgör skulle kunna utnyttjas mer. Vi vill att 
kommunen ska sätta målet att minst fyra fristående utförare ska finnas i hemtjänsten. 

För omsorgstagaren är boendeformen en prioriterad fråga. Vi vill i högre grad tillmö-
tesgå den enskildes behov och önskemål genom att införa ett aktivt boendeval. Aktivt 
boendeval kan jämföras med aktivt skolval där eleven får med sig sin elevpeng till 
respektive skola. Aktivt boendeval ger omsorgstagaren möjlighet att via boendepeng 
välja boende utifrån sina önskemål och individuella behov.  

Alliansen ställer motsvarande krav på mångfald och alternativ för de särskilda boen-
dena. I dag finns endast en extern utförare. Vi anser att det är ett värde i sig att fler 
får möjlighet att driva särskilda boenden. När kommunen bjuder in andra att sköta 
verksamheten vid boenden måste också upphandlingsreglerna förbättras, så att större 
hänsyn tas till kvalitetsaspekter. De kravspecifikationer som görs upp bör betraktas 
som angivna lägstanivåer. En väg att gå för att nå dit är att vid upphandlingar ange 
ett fast pris givet av kommunens egna kostnader och därefter välja den anbudsgivare 
som erbjuder högst kvalitet till det priset. En sådan lösning öppnar vägen för ökad livs-
kvalitet för de boende, en vardag som inte bara måste regleras av biståndshandläg-
gares myndighetsbeslut.

Förutsättningarna för särskilt boende för yngre omsorgstagare bör utredas grundligare 
än vad som skett. Åldersskillnaderna kan vara stora och intressen, musiksmak eller 
matvanor mycket olika. Vi vill också oavsett utförare se en större variation i boenden 
med skilda inriktningar, exempelvis avdelningar med djurprofil eller olika profiler i 
mathållningen.

Att personalen har goda arbetsvillkor är en förutsättning för kvaliteten i den omsorg 
som ges. Vi anser att tydliga arbetsbeskrivningar måste införas för alla kategorier, 
inte minst för att den medicinskt utbildade personalen ska få större möjligheter att 
fokusera på de uppgifter där den särskild kompetens krävs. Ett komplement till det är 
att öppna möjligheterna för motsvarande specialisering på andra nivåer, exempelvis 
genom att också börja rekrytera vårdbiträden till verksamheten. Detta skulle inte minst 
ge ökade möjligheter till instegstjänster, som är viktiga ur ett integrationsperspektiv.

• Utöka verksamheten inom Träffpunkterna för att stärka det sociala innehållet. 150 
tkr per träffpunkt, totalt 3 mnkr.

• Utred hur en större variation av profilerade boenden eller avdelningar med olika 
inriktning kan skapas t ex med musik- eller djurprofil. 0,5 mnkr.

• Införa måltidsvän för minskad ensamhet 0,1 mnkr.

• Införa aktivt boendeval.

• Genomför kvalitetsuppföljning kontinuerligt, 2ggr/år.

• Uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur kvalitetsaspekter ska kunna få större 
påverkan på resultatet av upphandlingar.
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• Uppdra åt kommunstyrelsen att utforma riktlinjer för uppföljning av kvalitetsarbetet 
för äldreboenden, lika för alla utförare, kommunala som enskilda.

• Utred förutsättningarna för ett särskilt boende med inriktning för yngre 
omsorgstagaren.

Socialnämnden

Socialnämnden arbetar med mycket viktiga frågor och med att skapa andra chanser 
för samhällets mest utsatta. Arbetet ska bedrivas efter vetenskapligt beprövade 
metoder och fokusera på förmågor. Motprestation för oss innebär att arbetsföra indi-
vider som mottar försörjningsstöd ska öka sin anställningsbarhet genom tydliga krav 
och förväntningar. En individuell handlingsplan med tydliga delmål mot egen försörj-
ning ska följas för att motta försörjningsstöd. Privata utförare tror vi kan spela en viktig 
roll även inom socialnämndens ansvarsområde vad gäller att erbjuda valfrihet och höja 
kvalitet. Socialnämnden som myndighetsutövare behöver ur ett företagarperspektiv se 
över sina riktlinjer, sin servicenivå genom t ex e-tjänster och i större utsträckning bjuda 
in till dialog. 

• Ge i uppdrag att införa Lagen om valfrihet (LOV) inom daglig verksamhet enligt 
LSS. Den enskilde ges då fler utförare att välja emellan där utförare tillsammans 
med kommunen konkurrerar med kvalitet. 

• Alla med arbetsförmåga och som är försörjda av vårt gemensamma trygghets-
system ska få en individuell handlingsplan som syftar till arbete.

• Utreda inledandet av en regional samverkan i syfte att rekrytera, utbilda och effek-
tivisera familjehemsverksamheten.

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd bildades som ett demokratiprojekt på landsbygden: 
ett sätt att flytta besluten närmare medborgarna och bättre kunna bejaka kommun-
delens unika förutsättningar. På senare år har utvecklingen dessvärre gått i motsatt 
riktning. Under de senaste åren har nämnden blivit fråntagna ansvaret över område 
efter område, vilket gett oss högre kostnader. Vi ser med oro på en sådan utveckling.

Södermöre kommundelsnämnd behöver inte färre ansvarsområden, utan tvärtom 
fler för att få större kontroll över verksamheten, skapa en robust ekonomi och kunna 
hitta unika särlösningar och vinna samordningsfördelar som ger både bättre kvalitet, 
arbetsmiljö och mer pengar över till kärnverksamheten. Därför för vi över ansvaret 
för gata- och parkskötsel och lokalvård inom Södermöres geografiska område till 
kommundelsnämnden. Det är viktigt för att Södermöre i framtiden verkligen ska kunna 
vara ”steget före”.  

• Utöka verksamheten inom Träffpunkterna för att stärka det sociala innehållet.    
150 tkr per träffpunkt, totalt 450 tkr.
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• Införa måltidsvän som ett led i att stärka det sociala innehållet vid kommunens 
träffpunkter. 12 tkr.

• Extra satsning lärarassistenter. 530 tkr.

• Genomföra kompetenshöjande insatser inom NPF (Neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar) för all skolpersonal. 120 tkr.

• Utreda ett anslutande till arbetsmodellen SkolFam för att höja familjehemsplace-
rade barns skolresultat.

• Öka tillgängligheten på biblioteken med fler “Mer-öppna” bibliotek. Med detta 
menas obemannade bibliotek som kan nås med sina lånekort. På detta sätt kan 
tillgängligheten öka på mindre bibliotek med begränsade öppettider. Ett sådant 
bibliotek finns i Hagby och vi vill att fler bibliotek görs “meröppna”.

• Införa aktivt boendeval.

• Skolskjuts, intern omfördelning 1,4 mnkr

• Gata/park/fritid inom Södermöre kommundels geografiska område till Södermöre 
kommundelsnämnd. Intern omfördelning 11,45 mnkr.  

• Lokalvård i Södermöre kommundel till Södermöre kommundelsförvaltning. Intern 
omfördelning 6,83 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden är ett nav i den kommunala verksamheten, som har stor 
påverkan och inflytande på enskilda kommuninvånare och företag. Både samhälls-
byggnadsnämnden och samhällsbyggnadskontoret ska bidra till en god och framtids-
inriktad samhällsutveckling i hela Kalmar kommun. Vi inom Alliansen anser det är av 
högsta vikt att hålla hög kvalitet, god servicenivå och korta handläggningstider när vi 
bygger Kalmar in i framtiden. 

Samtidigt som samhällsbyggnadskontoret brottas med detaljplaner, upphandling 
och överklaganden har man hög personalomsättning bland medarbetare. Vi anser 
att det är nödvändigt med översyn över varför medarbetare slutar. Det är nödvändigt 
med en analys som kan ligga till grund för eventuella åtgärder. Alliansen för Kalmar 
arbetar för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare – inte bara på papperet, utan även i 
verkligheten.

Vi i Alliansen vill ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att analysera och utreda 
förutsättningarna för kommunens kommande nyproduktion i förhållande till förmodad 
efterfrågan inför kommande tre år, 2020–2022. Det är i sammanhanget även viktigt att 
samhällsnyttans roll blir tydligare som ett komplement till den privata sektorn. I stället 
för att konkurrera med privata aktörer bör nya bostäder byggas utanför innerstaden i 
syfte att säkra livskvaliteten och underlaget för kollektivtrafik, skolor, vård och omsorg 
i hela kommunen. Samhällsnyttan har också ett särskilt ansvar att bygga den typen av 
bostäder som samhället har behov av, som tex biståndsbedömda trygghetsboenden 
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åt äldre, anpassade boenden åt personer med funktionsnedsättningar eller socialt 
utsatta personer.   

Vi vill ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att under planperioden verka för 
att kommunen tar ett samlat grepp om parkeringsområden runt och i närheten av 
Kvarnholmen i syfte att skapa en mer ordnad och tillgänglig parkeringssituation. Vi ser 
det som nödvändigt att i högre grad rikta trafiken i city till ett eller flera parkeringshus.

• Fler servicegarantier, ska utredas och tas fram t ex inom tillsyn för kommersiell 
verksamhet.

• Detaljplaneringen ska prioritera allmännyttiga anläggningar som exempelvis 
simhall, ishall o dyl.

• Utred förutsättningarna för P-hus på ytterligare centralt belägna platser för en mer 
ordnad trafikplanering.

• Uppdatera skyltprogrammet från 1997 med moderna sätt att skylta för att skapa 
en helhet tillsammans med uteserveringsprogrammet gällande gestaltning, närings-
livets förutsättningar och tillgänglighet på Kvarnholmen.

• Införa krav på blandat bebyggelse av hyreshus, bostadsrätter och ägarlägenheter 
redan vid planeringsstadiet i syfte att motverka segregation samt säkerställa grön-
områden och rekreation. 

• Peka ut områden lämpliga för grön innovation samt Fribyggartomter där ägare i 
högre grad kan påverka sitt bostadsbygge vad gäller utformning.

Servicenämnden

Tillgänglighet är ett nyckelord för Alliansens Kalmar. Lika viktigt som det är att förbli en 
vacker, väl underhållen och inspirerande stad året runt, ska alla människor kunna ta 
del av stadens utbud. Att Kalmar kommun ännu inte har tillgänglighetsanpassat våra 
lokaler är inte acceptabelt. 

Inför en servicegaranti, om begärd tjänst inte är utförd inom 3–4 veckor ges bestäl-
laren rätt att anlita annan utförare och fakturera serviceförvaltningen.

Vi utökar ramen för kost inom skola och omsorg för att kunna höja andelen svensk- 
och närproducerad kost på våra skolor, förskolor och äldreboenden. Det handlar i 
grunden om att våra barn och äldre förtjänar goda, etiska och näringsrika måltider. 
Därför prioriterar vi den kvalitet som endast svenskt jordbruk kan ge. Att slå vakt om 
världens hårdaste djurhållningsregler, minimalt användande av antibiotika, låga nivåer 
av bekämpningsmedel och att minska utsläpp genom att korta ner och skära bort 
onödiga transporter. 

Vi vill flytta 12% av “Ansvar 154 Produktion” till Södermöre kommundelsnämnd samt 
ansvaret för lokalvård inom Södermöres kommundelsnämnds verksamhetsområde till 
Södermöre kommundelsförvaltning. 
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• Utökad ram för kost inom omsorg. 1 mnkr.

• Utökad ram för kost inom skola. 1 mnkr.

• Uppdra serviceförvaltningen att ta fram en plan för att tillgänglighetsanpassa 
kommunens samtliga lokaler.

• Utred huruvida hela eller delar av gata- och parkverksamheten, fordonsverk-
staden, kostorganisationen, fastighetsskötsel och fastighetsförvaltning kan läggas 
ut på entreprenad.

• Lokalvården läggs ut på entreprenad. Genererar ramminskning på 2,54 mnkr 
(halvårseffekt).

• Flytta 12% “Ansvar 154 Produktion” dvs. gata/park till Södermöre kommundels-
nämnd. 11,45 mnkr.

• Flytta ansvaret för lokalvård i Södermöre kommundel till Södermöre kommundels-
förvaltning. 6,83 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden

Kalmar har på relativt kort tid utvecklats till att bli en aktiv idrottsstad, inte bara vad 
gäller idrottsföreningar, utan även det personliga idrottsutövandet har ökat. Behovet 
av idrottsarenor har ökat liksom nytt kulturkvarter ska utformas. Föreningarnas verk-
samheter växer och samtidigt behöver vi investera i nya lokaler. Alliansen för Kalmar 
anser att vi i högre grad måste utgå från en mer djupgående behovsanalys för att 
säkerställa rätt prioriteringsordning för nya investeringar inom kultur och idrott där vi 
inte heller särskiljer privat från egen offentlig verksamhet. Valfrihet borde alltid ligga till 
grund för kommunens verksamhet även vad gäller idrotts- och kulturutövning. 

För att förstärka Kalmars position som idrottsstad bör man ta hänsyn till kraven för 
nationella mästerskap i samband med blivande idrottsanläggningar.

• Planera för att en ny bad- och friskvårdsanläggning ska uppföras och drivas av en 
privat entreprenör.

• Inrätta en kombinerad ishall/eventarena, utreda förutsättningar för 
entreprenadupphandling.

• Hallbokning – debitera bokad tid för skolorna för att motverka överbokning.

• Utreda ett fördjupat samarbete mellan fritidsgårdar och fritidshem. Uppdrag att i 
samarbete med Utbildningsnämnden utreda en omorganisation av fritidsgårdar så 
att det finns en fritidsgård i nära anslutning till varje grundskola.

• Göra analys och åtgärdspaket för nuvarande simhall tills ny badanläggning är på 
plats. 

• Utreda potentiella användningsområden för nuvarande simhall efter att ny simhall 
är på plats.
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Resultaträkning

Belopp i mnkr 2020  
S, V, C

2020  
M, L KD

Verksamhetens nettokostnader                                                                 -4 141,1 -4 146,5

Kommunalskatteintäkter 3 316,5 3 316,5

Kommunal utjämning                830,4 830,4

Finansiella intäkter                          37,4 43,1

Finansiella kostnader      -13,4 -13,4

Resultat före extraordinära poster 
Extraordinära poster

29,8 30,1

Årets resultat                                                                                                    29,8 30,1

Nettokostnadsandel, enskilt år 99,3 99,3

Finansnetto

Belopp i tkr 2020  
S, V, C

2020  
M, L KD

Finansiella intäkter

Ränteintäkter, kortfristiga fordringar 5 250 5 250

Kravverksamhet 1 000 1 000

Ränteintäkter långfristiga fordringar 0 0

Utdelning aktier o andelar 20 080 22 080

Borgensavgifter 11 052 14 736

Summa 37 382 43 066

Finansiella kostnader 
Övriga finansiella kostnader 
Räntekostnader på lång- och kortfristiga skulder

 
-12 757 

-665

 
-12 757 

-655

Summa -13 422 -13 422

Finansnetto 23 960 29 644
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Nämndernas driftbudgetramar

Driftbudgetförändringar 2020, tkr Ram 2019 2020  
S, V, C

2020  
M, L KD

Kommunledningskontoret 340 186 -7 965 -8 465

Exploateringsverksamhet 0 -10 000 -13 000

Gymnasieförbundet 306 482 18 332 18 332

Kommunens revisorer 2 723 0 0

Samhällsbyggnadsnämnden 42 183 -864 -864

Servicenämnden 191 066 55 593 36 683

Kultur- och fritidsnämnden 194 261 -5 102 -5 102

Utbildningsnämnden 1 073 786 -19 207 -16 757

Omsorgsnämnden 744 325 -10 611 -7 473

Socialnämnden 808 287 15 568 15 568

Södermöre kommundelsnämnd 238 236 -4 099 18 183

Summa 3 941 535 31 645 37 105

Interna omfördelningar 

Belopp i tkr 2020  
S, V, C

2020  
M, L, KD

Kommunledningskontoret                                                                 -776 -776

Samhällsbyggnadsnämnden -1 322 -1 322

Servicenämnden 48 311 30 031

Kultur- och fritidsnämnden -8 397 -8 397

Utbildningsnämnden -29 952 -31 352

Omsorgsnämnden -11 258 -11 258

Socialnämnden -4 491 -4 491

Södermöre kommundelsnämnd -7 692 11 988

Finansförvaltning 15 577 15 577

Summa 0 0
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Noter

Bilaga 2. Förändringar i nämndernas  
driftbudgetramar, tkr

2020  
S, V, C

2020  
M, L KD

Not 1) Kommunstyrelsen

Äldreombudsman +500

Friskvårdssatsning +1 000

Ytterligare samordningsfördelar -2 000

Summa -7 189 -7 689

Bilaga 2. Förändringar i nämndernas  
driftbudgetramar, tkr

2020  
S, V, C

2020  
M, L, KD                                                             

Not 4) Servicenämnden

Kost, omsorg och skola +2 000

Lokalvård entreprenad -2 540

Summa 7 282 6 742

Bilaga 2. Förändringar i nämndernas  
driftbudgetramar,  tkr

2020  
S, V, C

2020  
M, L, KD

Not 6) Utbildningsnämnden                                                                

Enhet SYV +500

Kompetensutbildning NPF +880

Skolskjuts -1 400

Satsning lärarassistenter +3 870

Summa 10 745 14 595
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Bilaga 2. Förändringar i nämndernas  
driftbudgetramar,  tkr

2020  
S, V, C

2020  
M, L, KD

Not 7) Omsorgsnämnden                                                                

Träffpunkter +2 550

Djurprofil +500

Måltidsvän +88

Summa 647 3 785

Bilaga 2. Förändringar i nämndernas  
driftbudgetramar, tkr

2020  
S, V, C

2020  
M, L, KD

Not 9) Södermöre                                                                 

Träffpunkter +450

Skolskjuts +1 400

Satsning lärarassistenter +530

Kompetensutbildning NPF +120

Måltidsvän +12

Summa 3 593 6 105
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