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Femårsöversikt, kommunen
Femårsöversikt

2015

2014

2013

2012

2011		

		
						
Folkmängd, den 31/12

65 704

64 676

63 887

63 671

63 055		

						
Utdebitering*

33:18

33:18

32:68

32:68

32:43		

varav kommunen**

21:81

21:81

21:81

21:81

22:22		

3 134,0

3 003,3

2 989,3		

49 055

47 169

47 589		

48 204

45 056

48 600		

98,2

95,8

57,3

125,8

-87,3		

343,5

-28,6

339,4		

1 625,4

1 508,9

1 491,7		

720,2

687,2

587,2		

3 098,6

3 060,8

2 758,1		

1 540,3

1 483,1

1 357,3		

49,7

48,5

49,2		

2,8

3,3

-0,5		

75,5

99,7

4 795

4 592

		
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning i mnkr

3 337,3

3 199,8

		
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
per invånare i kr

50 793

49 474

		
Verksamhetens nettokostnader per invånare i kr

50 018

49 525

		
Nettokostnadsandel

98,1

99,9

102,9		

		
Årets resultat i mnkr

62,5

2,5

		
Investeringar i mnkr (netto)

335,7

276,8

		
Pensionsåtaganden i mnkr

1 635,5

1 651,5

		
Låneskuld i mnkr

1 005,0

705,2

		
Totala tillgångar i mnkr

3 495,4

3 116,6

		
Eget kapital i mnkr

1 605,2

1 542,7

		
Soliditet exkl pensionsskuld i procent

45,9

49,5

		
Soliditet inkl pensionsskuld i procent

5,2

2,0

		
Likviditet i procent

75,9

41,2

62,7		

		
Antal årsarbetare

4 977

4 870

4 518		

							
		
*Utdebitering redovisas exkl kyrkoavgift och begravningsavgift						
** Utdebiteringen för 2012 inkluderar skatteväxlingen om 41 öre avseende överflyttning av kollektivtrafiken till landstinget.
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Året som gått

Så har det än en gång blivit dags att summera ett år i Kalmar kommuns historia.
Det blev ett väldigt bra år!
• Vi ökade med över 1000 personer.
• Vi fortsatte ha att den lägsta arbetslösheten av våra jämförelsekommuner.
• Över 700 bostäder byggstartades.
• Vi blev Årets Sommarstad.
• Bokslutet blev klart mycket bättre än
budget.
Resultat
Årets resultat uppgick till 62,5 miljoner
kronor. Det är ett bra resultat. Också
kommunkoncernen redovisar väldigt bra
resultat. Givetvis är det inget självändamål i sig att en kommun ska göra stora
överskott men med tanke på de stora
investeringar som vi har framför oss så
måste vi ha hyggliga överskott.
Befolkning
Under 2014 satte Kalmar kommun nytt
rekord gällande befolkningsökning. År
2015 slog vi rekord igen och ökade med
drygt 1000 personer. Under de två senaste åren har vi därmed med råge slagit
vårt mål om att öka en procent årligen.
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Kalmar tillhör numera den grupp av residensstäder som växer mest. Det är också
glädjande att hela kommunen får del av
befolkningsökningen.

lysning. Under året invigde vi bland annat
en ny och efterlängtad sporthall i Ljungbyholm. Därmed har vi sporthallar i samtliga
delar av Kalmar kommun.

Bostäder
Sambandet mellan befolkningsökning
och bostadsbyggandet är av naturliga skäl
starkt. Under året var över 700 bostäder
i produktion vilket även det är nytt rekord för Kalmar. Av dessa är drygt hälften
hyresrätter. För att ytterligare få fram fler
bostäder har hela kommunen dammsugits på färdiga detaljplaner.

Näringsliv och arbetsmarknad
Återigen hade Kalmar kommun lägst arbetslöshet av våra jämförelsekommuner
och lägre än riket. Under året skrevs ett
nytt avtal med Arbetsförmedlingen om
ett tätare samarbete där vi har som gemensamt mål att halvera arbetslösheten
på fem år. Det lokala näringslivet fortsätter utvecklas och erbjuder en stor bredd
i arbetsutbudet. Inte minst de gröna
näringarna har tagit fart ordentligt och
utvecklas i allt snabbare takt. Kalmar
fortsätter inneha positionen som sydöstra
Sveriges ledande handelsstad.

Vi har under flera år jobbat stenhårt med
att öka vår planberedskap och kan nu
konstatera att Kalmar är en av de kommuner i landet där det byggs mest. Men
inget kommer av sig själv. Vi måste behålla denna nivå för att fortsätta öka antalet invånare.
Hela kommunen
Det är oerhört viktigt att skapa framtidstro och utveckling i hela Kalmar kommun. Detta arbete har varit framgångsrikt.
Bland annat har det gjorts satsningar på att
rusta upp landsbygdens vägar och gatube-

Linnéuniversitetet
Under 2014 fattade kommunfullmäktige
med stor majoritet beslut om Linnéuniversitetets placering i Ölandshamnen.
Kalmar är Sveriges nyaste och modernaste universitetsstad. Under året beviljades bygglov och i november fattade Linnéuniversitetets styrelse beslut att säga ja
till det nya bygget. Den investering som

universitetet gör är den största i Kalmar
sedan Ölandsbron byggdes. Det innebär
att Kalmar år 2020 kommer ha landets
modernaste universitet. Stödet från Kamparadstiftelsen kommer att vara en viktig
del för att fortsätta utveckla universitetet
och kommunen. Kommunen har dessutom sedan något år tillbaka en särskild
universitetsstrateg anställd för att ytterligare främja samarbetet mellan universitetet och kommunen.
Infrastruktur och kollektivtrafik
Under 2015 invigdes ytterligare en pendeltågsstation. Den här gången i Trekanten. Liksom den i Smedby och andra
tillhörande mötesstationer på Kust- till
kustbanan blir den en starkt bidragande
till att knyta ihop Kalmar i en gemensam
arbetsmarknadsregion med Växjö, Karlskrona och Oskarshamn.
Kalmar – den tillgängliga kommunen
Det ska vara enkelt för invånarna i Kalmar att komma i kontakt med kommunen. En väg in och ett vänligt och professionellt bemötande är ett absolut krav
som ska ställas. Kommunens kontaktcenter utvecklades under 2015 och vi är i dag
en av de mest tillgängliga kommunerna i
landet. Den positionen måste vi behålla.
Ekologiska Kalmar
Kommunens inköp av ekologisk och
närproducerad mat ökar och är nu 60,4
procent, varav 27 procent är ekologisk
mat, vilket innebär att vi uppnår målet.
Under året fick vi pris av Svensk Fågel för
att vi är den kommun som använder mest
svensk kyckling i våra kök. Vi har startat
en samlastningscentral för att minska antalet transporter och kunna samordna varutransporter till kommunens verksamheter. Detta underlättar för lokala och

Johan Persson (S)

kommunstyrelsens ordförande

mindre producenter att leverera varor till
kommunen. Vi har också en upphandlingspolicy som är en av landets skarpaste. Den innehåller en uppförandekod
med bland annat krav på svenska kollektivavtal, meddelarfrihet, djurskyddsregler
och etiska krav. Allt fler cyklar i Kalmar
och arbetet med att utveckla Kalmar
Cykelstad fortsätter liksom arbetet med
kustmiljöfrågorna. Vi har även sjösatt
vårt stora projekt med energieffektivisering av kommunala fastigheter, ett av
landets största i sitt slag. Ett internt miljöutbildningspaket är också framtaget för
alla kommunanställda.
Socialt hållbara Kalmar
Kalmar kommun har tagit väldigt tydliga
mål för skolan och omsorgen. Inom några
år ska Kalmar vara bland landets bästa inom
dessa områden. I Lärarförbundets rankning
över bästa skolkommun kom Kalmar 2015
på plats 22 av landets 290 kommuner. Under 2016 kommer både skolan och äldreomsorgen tillföras kraftigt ökade resurser.
Vi bygger kraftigt ut antalet platser på
kommunens vård- och omsorgsboenden.
Under 2015 rankades vi av PRO till 11e
bästa äldrekommunen i landet.
Arbetet med jämställdhet fortsätter och
är en prioriterad fråga. Under 2015 utsågs Kalmar till en av sju modellkommuner i landet för att ännu mer utveckla och
sprida jämställdhetsarbetet.
Kalmar kommun har tagit flera stora kliv
framåt när det gäller förbättrad integration. SFI har förändrats och är nu mer
inriktad på individen. Vi bildade ett integrationsråd med företrädare för civilsamhället. Nyckeln för oss och landet är
snabbare integration. Då kanske vi även

Dzenita Abaza (S)
kommunalråd

kan klara kompetensförsörjningen för
hela vårt län. Vi ska skapa förutsättningar
för ett inkluderande mottagande där
vi tar tillvara varje persons resurser och
samtidigt ger en mångfald som bidrar till
individens, samhällets och kommunens
utveckling.
Evenemangsstaden Kalmar
Efter att under flera år placerat sig högt
i rankingen Årets sommarstad så blev vi
nummer ett år 2015. Utvecklingen av
Kalmar som turist- och evenemangsstad
har varit helt otrolig. För fjärde gången
i rad genomfördes Kalmar Ironman och
liksom tidigare år blev arrangemanget en
succé. Eliten av Sveriges komiker fortsatte sina uppskattade föreställningar i
Krusenstiernska. Kalmar stod även som
arrangör för beach-SM i fotboll. Andra
årliga evenemang som upprepades var
Musik på Larmtorget, Kalmar Stadsfest
och stadsvandringar på Kvarnholmen.
Allt detta har närmast blivit institutioner
i sommarstaden Kalmar.
Ett stort tack!
Med facit i hand kan vi konstatera att vi
får goda betyg för den kommunala verksamheten. Det är också särskilt roligt att
Kalmarborna vill rekommendera sina
vänner och bekanta att flytta till Kalmar.
Lika roligt är det att vi har lägre arbetslöshet än våra jämförelsekommuner. Men
givetvis får vi aldrig bli nöjda. Arbetslösheten ska ner ytterligare. Varken Kalmar
eller Sverige har råd att låta människor gå
sysslolösa mot sin vilja.
Slutligen vill vi ge en mycket stor eloge
och ett stort TACK till alla anställda och
förtroendevalda i Kalmar kommun för
ett engagerat arbete under 2015!

Anders Andersson (C)
kommunalråd

Bertil Dahl (V)
kommunalråd
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Förvaltningsberättelse

Vår omvärld
Kommunens verksamhet påverkas ständigt av förändringar i omvärlden. Det
internationella ekonomiska läget, näringslivets och arbetsmarknadens utveckling, politiska beslut av riksdag och
regering samt utvecklingen i regionen är
exempel på förutsättningar som på olika
sätt påverkar kommunens utveckling. I
detta avsnitt beskrivs kort några av dessa
förutsättningar. De grundas i de senaste
bedömningarna som gjorts av Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL).
Samhällsekonomin
Brasilien, Kina och Ryssland är stora tillväxtländer vars ekonomier nu bromsar in
kraftigt. Det stora prisfallet på olja och gas
pressar ekonomin i flera länder och gör att
inflationen ligger på mycket låga nivåer.
USA visar dock upp en hygglig tillväxt
i likhet med de stora europeiska ekonomierna i Tyskland och Storbritannien.
Till stor del är det investeringarna som
håller farten uppe i den svenska ekonomin. Ett historiskt sett lågt ränteläge gör
det billigt att låna. En stor del av investeringarna görs i byggsektorn och framöver bedöms byggandet bli fortsatt stort då
den kraftiga befolkningsökningen driver
upp efterfrågan på fler bostäder. Hushållens konsumtion är fortsatt dämpad, vilket medför sparandets andel av hushållens
disponibla inkomst är stor. Det kan vara
ett uttryck för en osäkerhet kring förväntningarna på den framtida utvecklingen.
Riksbanken har fortsatt med linjen att
hålla den svenska kronan svag för att dels
stödja exportindustrins konkurrenskraft
och dels styra mot en högre inflation i
enlighet med målet om 2 procent. Antalet sysselsatta på arbetsmarknaden liksom antalet arbetade timmar i samhället
har ökat. Samtidigt har antalet personer
i den totala arbetskraften ökat i samma
utsträckning, varför arbetslösheten endast minskat marginellt. Prognosen är en
sjunkande arbetslöshet framöver.

Kommunsektorns ekonomi
Det samlade resultatet för Sveriges kommuner beräknas bli cirka 7 mdkr 2015.
Då ingår en engångsintäkt av återbetalda premier från AFA Försäkring med
3,5 mdkr. Spridningen i resultat mellan
kommunerna är dock relativt stor. Sett
till de senaste fyra åren har i genomsnitt
13 procent av kommunerna haft negativa resultat. Samtidigt har 48 procent
av kommunerna klarat riktvärdet för god
ekonomisk hushållning, det vill säga ett
resultat som överstiger två procent av intäkterna från skatter och bidrag.
De riktade statsbidragen fortsätter att
öka i omfattning. De avser främst barnomsorg, skola och äldreomsorg. I sig är
resurserna välbehövliga, men samtidigt
ger riktade statsbidrag sämre planeringsförutsättningar för kommunerna
än generella statsbidrag. Även de generella bidragen behöver räknas upp för att
kompensera för kostnadsutvecklingen
och det ökade demografiska trycket på
kommunala verksamheter.
Den senaste tioårsperioden har de demografiska förändringarna inneburit årliga

ökningar av resursbehoven med cirka 0,5
procent. De närmaste tre åren förväntas
ökningen vara i genomsnitt 1,6 procent
årligen, vilket är en kraftig ökning. Ökningen är som störst inom skolans område. En stor andel av befolkningsökningen utgörs av flyktingmottagandet,
som ställer ökade krav på många verksamheter. För kommunerna är det viktigt
att de ökade kostnader som det medför
kompenseras av höjda statliga bidrag.
De totala kostnaderna i kommunsektorn
ökar dock ännu mer än de demografiska
behoven och bedöms vara cirka 2,3 procent per år under de närmaste åren.
Behovet av investeringar kommer fortsatt att vara stort inom kommunsektorn.
Sektorns årliga investeringar har fördubblats från 24 mdkr 2004 till 48 mdkr
2014. Verksamhetslokaler, infrastruktur
och idrottsanläggningar etc. behöver
dels byggas ut till följd av en ökande
befolkning, och dels behöver gamla anläggningar från 1960- och 70-talen nu
ersättas.

Årlig procentuell förändring, valda nyckeltal
Ekonomirapporten okt 2015 och
SKL cirkulär 15:42		2014

2015

2016

2017

2018

Skatteunderlagsprognos december		3,2

4,9

5,4

4,4

4,6

Befolkningsökning, riket		1,1

1,4

1,5

1,5

1,2

Prisindex kommunal verksamhet (PKV)		2,3

2,6

3,1

3,3

3,4

Bruttonationalprodukt (BNP)		2,3

3,4

3,6

2,4

2,2

Arbetade timmar i samhället 		1,9

0,9

1,6

1,0

0,9

Timlöneökning i samhället		1,9

3,0

3,2

3,4

3,5

Konsumentprisindex (KPI)		
- 0,2

0,1

1,4

2,9

3,1

Realt skatteunderlag		1,4

1,9

2,7

1,4

1,1

Arbetslöshet		7,9

7,4

6,7

6,3

6,2

Reporänta vid årets slut		0,0

-0,4

0,0

1,0

1,8
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Förvaltningsberättelse

Det här är Kalmar
Arbetsställen
I december 2015 fanns det totalt cirka
6 818 arbetsställen – både huvudkontor och filialer inräknat – i kommunen,
enligt UC Selekt, i jämförelse med cirka
6 584 vid samma period förra året. Cirka
44 procent av huvudkontoren var registrerade som aktiebolag medan cirka
40 procent var registrerade som enskild
näringsverksamhet. Jämfört med riket
är andelen aktiebolag i kommunen 2,5
procent högre medan kommunens andel
enskilda näringsidkare är 4 procent lägre
än rikssnittet.
Enligt UC Selekt startades 394 nya företag under 2015, eller egentligen nya
arbetsställen (arbetsställen med juridisk
form aktiebolag, enskild näringsverksamhet, handels- och kommanditbolag),
i jämförelse med 398 nya arbetsställen
året innan. Cirka 40 procent är tjänsteföretag, vilket är en minskning med ungefär 5 procent jämfört med året innan.
Handel och restaurang står för cirka 18
procent av andelen nystartade företag
(15 procent 2014) och bygg och transport står för cirka 12 procent (13 procent
2014). Siffrorna när det gäller branschfördelning av nystartade företag följer i
stort sett rikssnittet. Den största skillnaden återfinns inom branschen tjänsteföretag, där Kalmar har cirka 3 procent
lägre andel jämfört med landet som helhet. Siffrorna när det gäller aktiva arbetsställen i kommunen, oavsett livslängd på
arbetsstället ser ungefär likadana ut och
följer rikssnittet på samma sätt som de
nystartade företagen.
Cirka 33 procent av de nya arbetsställena
som kom till under 2015 har en kvinnlig VD, kontaktperson eller innehavare,
vilket är en minskning med 2 procent i
jämförelse med 2014. Det är 1 procent
lägre än rikssnittet, precis som förra året.
Bortsett från de nystartade företagen har
Kalmar kommun cirka 3 procent lägre
andel kvinnligt drivna företag jämfört
med riket. Jämfört med 2014 är det ungefär samma nivåer.
Enligt UC ökade antalet konkurser i
kommunen med 24 procent under 2015
8

i jämförelse med förra året. Notera att
kommuntillhörigheten styrs av företagens sätesplacering vid konkurstillfället.
Antalet konkurser minskar i Sverige som
helhet, cirka 8 procent under 2015.
Trots ökningen av konkurser har nettotillväxten i Kalmar kommun under 2015
ökat till 3,8 procent (0,8 procent 2014),
det motsvarar en nettoökning av 227 antal företag.
Arbetstillfällen i Kalmar kommun
Under 2014 ökade antalet arbetstillfällen i Kalmar kommun med runt 300
personer. Männen stod för större delen
av ökningen, 73 procent eller 231 personer. Totalt var drygt 33 700 personer
sysselsatta (varav 16 640 män och 17 080
kvinnor) i slutet av 2014. Av dessa var
25 200 kalmarbor och knappt 8 500
bodde i en annan kommun. De näringsgrenar som sysselsätter flest personer är
vård och omsorg, handel, utbildning och
företagstjänster.
Mellan 2013 och 2014 som är det senaste redovisningstillfället ökade arbetstillfällena i kommunen med 0,9 procent.
Motsvarande ökning i riket är 0,8 procent. De näringsgrenar som ökat mest i
Kalmar under 2014 är tillverkning och
utvinning samt vård och omsorg. Tillverkning är även den näringsgren som
haft den största procentuella ökningen.
Sedan 2011, vilket är från det år vi har
jämförbara uppgifter, har vi haft en årlig
sysselsättningsökning. Sysselsättningen
har ökat med över 1 100 personer.
Kalmarbor med arbete
2014 fanns det knappt 31 500 kalmarbor med arbete, det vill säga sysselsatta
personer som är folkbokförda i kommunen oavsett var de arbetar (i eller utanför
kommunen). Det är något fler manliga
än kvinnliga kalmarbor med arbete. Under 2014 ökade antalet kalmarbor med
arbete med drygt 230 personer (varav
114 är män och 120 är kvinnor) eller 0,7
procent sedan året innan. Det är något
lägre än ökningen i riket (0,8 procent).
Sedan 2011, vilket är från det år vi har
jämförbara uppgifter, har vi haft en årlig
ökning av antalet kalmarbor med arbete.

Ökningen under perioden har legat på
drygt 800 personer.
Förvärvsfrekvens
Av alla kalmarbor i åldern 20–64 år var
det 77,7 procent som arbetade år 2014,
männen i högre utsträckning än kvinnorna. Kalmar har en något högre förvärvsfrekvens än riket, 77,7 procent mot
77,3 procent. De kvinnliga kalmarborna
har en något högre förvärvsfrekvens än
rikssnittet medan de manliga kalmarborna har en något lägre förvärvsfrekvens.
Jämfört med 2013 har förvärvsfrekvensen under 2014 ökat något för kvinnor
(från 76,8 till 77,0) medan den legat
stilla för männen.
Andelen kalmarbor 16 år och äldre som
arbetar är som högst i åldern 30–59 år.
Över 80 procent av kalmarborna, både
män och kvinnor, i den här åldern arbetar. Män har i regel något högre förvärvsfrekvens än kvinnorna i alla åldersgrupper
med undantag för de allra yngsta, 25–29
åringarna samt personer i åldern 55–59 år.
Uppgifter från 2013 visar att det är stor
skillnad på förvärvsfrekvensen mellan
kalmarbor födda i Sverige och kalmarbor
födda utanför Norden. Störst är skillnaden mellan kvinnor (80,3 procent för Sverigefödda kvinnor 20–64 år och 53,3 procent för kvinnor födda utanför Norden).
Pendling
År 2014 pendlade 8 500 personer boende utanför kommunens gränser in
till Kalmar kommun för att arbeta. Det
innebär att var fjärde person som arbetar
i Kalmar kommun bor i en annan kommun. Runt 6 250 personer eller 20 procent alla förvärvsarbetande kalmarbor
pendlar ut från kommunen för att arbeta. Det är ungefär lika många män som
kvinnor som pendlar in till kommunen
för att arbeta. Däremot är det fler män än
kvinnor som pendlar ut från kommunen.
Inpendlarna kommer i mycket hög utsträckning från grannkommunerna. 75
procent av alla som pendlar in till kommunen kommer från Mörbylånga, Nybro,
Borgholm, Torsås eller Mönsterås. Störst
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är inpendlingen från Mörbylånga. Många
utpendlare pendlar också till grannkommunerna men hela 36 procent av utpendlingen går utanför länet och då främst till
Stockholms, Kronobergs, Skåne och Blekinge län. Som jämförelse kan nämnas att
17 procent av alla inpendling sker från personer som bor utanför länets gränser.
Rekordstor folkökning
Under 2015 ökade folkmängden i Kamar
kommun med 1 028 personer till 65 704
personer. Det är den största folkökningen
sedan SCB började med den moderna
befolkningsstatistiken 1968. Även när ökningen sätts i relation till folkmängden är
det en rekordökning, 1,59 procent. Folkmängden i Sverige som helhet ökade med
1,06 procent. I Sverige som helhet är nu
antalet män fler än antalet kvinnor medan
kvinnorna fortfarande är fler än männen
i Kalmar kommun. Folkökningen i Kalmar berodde liksom flera tidigare år både
på ett födelseöverskott och på ett flyttöverskott. Flyttöverskottet stod för större
delen, över 80 procent, av ökningen 2015.

än utflyttade mot samtliga kommuner i
länet och högst var flyttöverskottet mot
Nybro. Däremot är det fler som flyttar
från Kalmar till övriga Sverige än tvärtom och så har det varit i många år. Störst
flyttförluster har vi liksom tidigare år
mot de tre storstadslänen samt i år även
mot Kronoberg. Vi brukar ha fler inflyttade än utflyttade från Kronoberg men
alltså inte i år (2015).
I Sverige som helhet var folkökningen
rekordhög 2015. Invandringsöverskottet utgjorde 77 procent av folkökningen.
Men även fler födda än döda bidrog till
ökningen. Samtliga län utom Norrbotten uppvisade en folkökning 2015 och
239 av Sveriges 290 kommuner gjorde
det. I tre kommuner var folkmängden
oförändrad. Främsta anledningen till
kommunernas folkökning var den höga
invandringen till Sverige.

Demografiska förändringar
De närmaste åren finns det områden där
de demografiska förändringarna får genomslag enligt Kalmar kommuns befolkningsprognos. Antal barn i 1–5-årsåldern
antas öka de närmaste 10 åren. Kulmen
nås någon gång i mitten på 2020-talet. Antalet barn i grundskoleålder ökar
snabbt i antal. De höga födelsetalen har
nu fått genomslag i grundskolan. Antalet personer i gymnasieålder (16-19 år)
har minskat i flera år och minskningen
kommer att pågå ett par, tre år till innan
utvecklingen vänder. De unga vuxna blir
färre medan 25-34 åringarna blir fler vilket till exempel kan öka trycket på villamarknaden. Antalet 80 år och äldre ökar
i Kalmar kommun men det är inte förrän
efter 2020 som den stora ökningen väntas i denna åldersgrupp.

Många födda
806 barn föddes under 2015. Det är en
ökning med 54 barn jämfört med föregående år och det högsta antalet födda
sen 1993. I riket föds alltid något fler
pojkar än flickor medan det har varierat
i Kalmar. 2015 föddes något fler flickor
än pojkar. Under 2015 dog 636 personer
vilket är fler än året innan men ligger i
nivå med snittet för de senaste åren.
Rekordhög inflyttning och rekordhögt flyttöverskott
Aldrig tidigare har så många flyttat till
kommunen som 2015. Samtidigt minskade utflyttningen jämfört med 2014.
Sammantaget gjorde detta att flyttöverskottet (fler inflyttade än utflyttade) var
rekordhögt. 843 fler personer flyttade till
än från kommunen 2015. Tidigare rekordet, från 2014, låg på 587 personer. En
förklaring till det högre flyttöverskottet i
år ligger i ett högre flyttöverskott mot övriga kommuner i länet och utlandet. Det
är främst inflyttningen från utlandet och
från andra kommuner i länet som har
ökat. Kalmar kommun har fler inflyttade
9
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Politik och påverkan
Kommunfullmäktige

Revisionen
Kalmarsunds Gymnasieförbund

Valnämnd

67,3 %

Överförmyndarnämnd
Kommunledningskontor

Kalmarsundsregionens Renhållare

49 %

Kommunstyrelse

Kalmar Kommunbolag AB

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadskontor

Kalmarhem AB
Kalmar Vatten AB
KIFAB AB
Kalmar Hamn AB
Kalmar Öland Airport AB
Destination Kalmar AB
Kalmar Science Park AB 92,5 %
Kalmar Energi Holding AB 50 %

Servicenämnd

Serviceförvaltning

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsförvaltning

Barn- och ungdomsnämnd

Barn- och ungdomsförvaltning

Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län

Omsorgsförvaltning

Omsorgsnämnd

Kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nio nämnder och en gemensam nämnd.
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.
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Socialnämnd

Socialförvaltning

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsförvaltning

Kommunfullmäktige sammanträder i regel sista måndagen i varje månad utom
juli. Sammanträdena är offentliga och alla
är välkomna att lyssna på beslut och debatt. Vid ett par tillfällen per år hålls information om kommunens verksamhet.
Mandatfördelning 2014–2018
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Vänsterpartiet
Moderata samlingspartiet
Folkpartiet liberalerna
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

28
5
3
9
4
4
2
6

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 finnas ett arbetsutskott, ett planutskott
och en personaldelegation. 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.
Personaldelegationen tar tillvara kommunens
intressen i löne- och avtalsfrågor.

Förvaltningsberättelse

Hel- och deltidsengagerade politiker

Johan Persson (S)

Dzenita Abaza (S)

Anders Andersson (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 personaldelegation 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)

Inger Hilmansson (FP)

Kommunalråd och kommunstyrelsens 2:a
vice ordförande, ordförande i kommunstyrelsens personaldelegation samt ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Oppositionsråd och 1:e 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 personaldelegation.
Följer utvecklingen inom demokrati, sociala frågor, barn och ungdomar, utbildning, näringsliv, miljö samt övergripande
fysisk planering.

11

Förvaltningsberättelse

FOKUSOMRÅDE – ORDNING
OCH REDA I EKONOMIN

I kommunallagens bestämmelser står skrivet att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på lång
och kort sikt. Varje generation av invånare
ska bära kostnaderna för den service som
vi själva beslutar om och som vi själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska
kunna återbetalas. Fokusområdets text i
sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan
med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016-2017, sid 6-7.
Kommentar
God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning
i sin verksamhet, på både kort sikt (att
hushålla i tiden) och lång sikt (att hushålla över tiden). Grundtanken bakom
begreppet god ekonomisk hushållning,
är att varje generation av invånare ska
bära kostnaderna för den service som
de själva beslutar om och konsumerar,
samt att ekonomiskt utrymme finns för
12

att ersätta tidigare gjorda investeringar.
Ekonomin ska vägas mot verksamheten
på kort sikt, och verksamhetens behov i
nuläget ska vägas mot verksamhetens behov i framtiden. En viktig förutsättning
för god ekonomisk hushållning är att det
finns balans mellan löpande intäkter och
löpande kostnader. Balanskravet innebär
att intäkterna ska överstiga kostnaderna.
Om förbrukningen ett år 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. Kravet på god ekonomisk
hushållning är överordnat balanskravet.
Detta 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. 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 2015 satt två mål,
dels om nettokostnadsandelen och dels
om självfinansiering av investeringar.
Målen uttrycks som genomsnitt över
en rullande femårsperiod för att dämpa
effekten av snabba uppgångar och nedgångar för ett enskilt år. En tumregel
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i kommunsektorn är att resultatet bör
uppgå till minst två procent av de samlade intäkterna från skatt, generella
statsbidrag och 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 samt att de generella
statsbidragen inte räknas upp i samma
takt gör att bedömningen är att sektorn
inte kommer att klara denna resultatnivå de närmaste åren. Kalmar är en
bland andra kommuner som justerat ned
målsättningen till en procent. 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.
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

Fullmäktigemål - Nettokostnaderna

hushållning. För att säkerställa detta
krävs ett klart samband mellan resurser,
prestationer, resultat och effekter. För
verksamhetsperspektivet har kommunfullmäktige i budget 2015 satt ett mål
om att verksamheten ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Ett arbete pågår, såväl centralt som ute i verksamheterna, kring utveckla metoder för
att kunna påvisa ändamålsenlighet och
kostnadseffektivitet bland annat med
stöd av indikatorer/nyckeltal. Kommunfullmäktige fastställde i budgeten för
2015 14 övergripande mål för kommunkoncernen. Utgångspunkten är visionen
Kalmar 2020. Målen inordnades under
de fem fokusområdena; Ordning och
reda i ekonomin, Ett grönare Kalmar, Ett
växande attraktivt Kalmar, Hög kvalitet
i välfärden samt Verksamhet och medarbetare. Fullmäktigemålen pekar ut en
färdriktning och en ambition inom valda
områden. Nämnder och styrelser har sedan brutit ned dem till nämndsmål och
aktiviteter för den egna verksamheten.
Av de 14 målen bedöms 12 uppnås helt
eller delvis, vilket motsvarar 86 procent.
Motsvarande andel 2014 var 71 procent.
Förvaltningar och bolag har under 2015
arbetat med 31 uppdrag som kommunfullmäktige delat ut. Vid årets slut bedöms 14 uppdrag som genomförda och

resterande 17 som pågående och kommer att hanteras vidare i uppföljningarna
under 2016. En annan viktig faktor är
god prognossäkerhet och budgetföljsamhet. Det kan anses vara ett mått på organisationens förmåga att anpassa verksamheten efter ledningens beslut, givna
ramar och ändrade förutsättningar.
Samlad bedömning över god ekonomisk hushållning
De två målen under det finansiella perspektivet uppnås. Målet under verksamhetsperspektivet bedöms som delvis uppnått. Trenden är positiv, då den negativa
standardkostnadsavvikelsen är minskande och placeringen inom flera av mätetalen i Kommunens Kvalitet i Korthet
(KKiK) är stigande. Av de övergripande
fullmäktigemålen inom de fem fokusområdena bedöms en hög andel (86 %) som
uppfyllda helt eller delvis vilket stärker
bilden av en ändamålsenlig verksamhet.
Nämnderna uppvisar en god budgetföljsamhet. Den samlade bedömningen blir
att Kalmar kommun har en god ekonomisk hushållning.

Nettokostnaderna ska begränsas till högst 99 procent av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning över en rullande femårsperiod.
Kommentar
Målet är uppfyllt. Nettokostnadsandelen över den rullande femårsperioden 2015 2011 är 99,0 procent, en försämring med 0,2 procentenheter jämfört med femårsperioden 2014 - 2010 (98,8 procent).

Fullmäktigemål - Investeringarna

Investeringarna ska självfinansieras till minst 50 procent över en rullande
femårsperiod.
Kommentar
Målet är uppfyllt. Självfinansieringsgraden över den rullande femårsperioden 2015
- 2011 är 59,5 procent, en förbättring med 5,1 procentenheter jämfört med femårsperioden 2014 - 2010 (54,4 procent).
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Fullmäktigemål - Ändamålsenlig
och kostnadseffektiv verksamhet

Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
Kommentar
Detta första år med målet har nämnderna inte formulerat egna mål eller lämnat kommentarer som med dessa ger förutsättningar att uttala måluppfyllelse. Denna uppföljning grundar sig därför på två mätningar, dels ”Kommunens kvalitet i korthet”
(KKIK) för 2015 och jämförelse mellan standarkostnad och verklig kostnad för 2014.
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 2015 deltog 240 kommuner. Mätningen omfattar totalt
42 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 2015 den att 43 procent av nyckeltalen är
”gröna”, 47 procent är ”gula” och endast 10 procent är ”röda”. Starkaste perspektiven
är tillgänglighet och samhällsutvecklare och de svagaste perspektiven är effektivitet och
trygghet. Standardkostnad för olika verksamheter används i kostnadsutjämningen
och är den beräknade kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig nivå i fråga om ambitioner och effektivitet och med hänsyn
tagen till kommunens struktur (demografi etc.). Kalmar kommun redovisar 2014 en
högre kostnad jämfört med standardkostnaden med 5,9 procent (2013: 7,3 procent)
eller 122 mnkr (2013: 145 mnkr). På två år (2012-2014) har det kostnadsutfallet
minskat med 32 mnkr från 154 mnkr till 122 mnkr över standardkostnad, och avvikelsen därmed minskat från 8,0 procent till 5,9 procent. Under samma tidsperiod har
genomsnittsavvikelsen för jämförelsekommunerna KKVH (Karlskrona, Kristianstad,
Växjö, Halmstad) ökat från 1,9 % till 2,2%. Med hänvisning till avvikelsen mot
standardkostnaden och resultatet i KKIK är bedömningen att målet delvis är uppfyllt.
För att målet i sin helhet ska anses vara uppfyllt bör resultaten i KKiK vara högre med
hänvisning till den högre kostnadsnivån.

Uppdrag - Koncentrerad administration

Genomförd

Uppdrag - Kost och IT

Genomförd
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Kommunstyrelsen får i uppdrag att koncernövergripande utreda förutsättningar
för, och effekter av, att koncentrera administrativa stödfunktioner som till exempel ekonomi- och löneadministration.
Kommentar
Förvaltningscheferna har tagit fram en 8-punktslista (finns utlagd på intranätet). Beslut är taget att
på sikt genomföra koncentrerad administration för löner och ekonomi. Samverkan genomförd.

Servicenämnden får i uppdrag att utreda och erbjuda Kalmarsunds gymnasieförbund möjligheten att införliva förbundets verksamheter vad gäller kost och
IT i vår kommunala organisation. Målet är en effektivare organisation i sin helhet som tillvaratar möjliga kostnadseffektiviseringar.
Kommentar
Erbjudande enligt uppdraget är överlämnat till Kalmarsunds gymnasieförbund. Gymnasieförbundet avböjer erbjudandet efter en analys med följande slutsatser
• Det kan inte påvisas att erbjudandet om att överlämning av IT-verksamhet skulle
leda till ökad måluppfyllelse i det pedagogiska uppdraget.
• Det kan inte påvisas att erbjudandet om överlämning av kostverksamheten skulle
leda till ökad måluppfyllelse beträffande kvalitet, upplevelse och mångfald när
det gäller kost.
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Finansiell analys
Modell
För att kartlägga och analysera resultat,
utveckling och ställning för Kalmar kommun används en finansiell analysmodell
som utvecklats av Kommunforskning i
Västsverige. Modellen utgår från fyra
viktiga finansiella aspekter. Dessa är det
finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt 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 för 2015 uppgår till 62,5
mnkr, en förbättring jämfört med genomsnittet för åren 2011 - 2014 med
37,9 mnkr. Årets resultat, exklusive
jämförelsestörande poster, uppgår till
38,9 mnkr, en förbättring jämfört med
genomsnittet för åren 2011 - 2014 med
60,8 mnkr.
Relateras årets resultat för 2015 till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning redovisar kommunen ett resultat på 1,9 procent, en förbättring jämfört
med genomsnittet för åren 2011 - 2014
med 1,1 procentenheter.
Exkluderas jämförelsestörande poster
(främst realisationsvinster vid försäljning
av fastigheter) uppgår årets resultat för
2015 till 1,2 procent av skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning, en
förbättring jämfört med genomsnittet
för åren 2011 - 2014 med 1,9 procentenheter.
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, generella statsbidrag
och utjämning. Redovisas en nettokostnadsandel under 100 procent har kom-

Årets resultat
mnkr		2015

2014

2013

2012

2011

Årets resultat

62,5

2,5

57,3

125,8

-87,3

Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster

38,9

-37,5

-18,5

-55,8

24,2

1,9

0,1

1,8

4,2

-2,9

Årets resultat exkl. jämförelsestörande
poster/skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning (%)		 1,2

-1,2

-0,6

-1,9

0,8

%		2015

2014

2013

2012

2011

Verksamhetens nettokostnader		94,2

96,7

96,9

97,2

95,0

Jämförelsestörande poster		-0,7

-1,3

-2,9

-6,0

3,7

Årets resultat/skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning (%)		

Nettokostnadsandel

Avskrivningar		4,9

4,7

4,3

4,3

3,8

Finansnetto		-0,3

-0,2

-0,1

0,3

0,4

Nettokostnadsandel		98,1

99,9

98,2

95,8

102,9

munen 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.

Andelen jämförelsestörande poster uppgår
till -0,7 procent, en försämring jämfört
med genomsnittet för åren 2011 - 2014
med 0,9 procentenheter.

Nettokostnadsandelen för 2015 uppgår
till 98,1 procent, en förbättring jämfört
med genomsnittet för åren 2011 - 2014
med 1,1 procentenhet.

Slutligen andelen finansnetto som uppgår
till -0,3 procent, en förbättring jämfört
med genomsnittet för åren 2011 - 2014
med 0,2 procentenheter.

Andelen avskrivningar uppgår till 4,9
procent, en försämring jämfört med genomsnittet för åren 2011 - 2014 med 0,6
procentenheter.

När andelarna analyseras framgår det
att andelen verksamhetens nettokostnader
uppgår till 94,2 procent, en förbättring
jämfört med genomsnittet för åren 2011
- 2014 med 2,3 procentenheter.
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Kalmar kommuns samlade investeringsvolym, brutto, under 2015 uppgick till
362,5 mnkr, vilket är 39,3 mnkr högre
än genomsnittet för åren 2011 -2014.
Självfinansieringsgraden hämtas från finansieringsanalysen (kassaflödet från den
löpande verksamheten/kassaflödet från
investeringsverksamheten). Blir talet 100
procent eller mer innebär det att kommunen har självfinansierat samtliga investeringar och därmed inte behövt låna till
investeringarna och samtidigt stärkt det
långsiktiga finansiella handlingsutrymmet.
Självfinansieringsgraden för 2015 uppgår till 59,4 procent, en försämring jämfört med perioden 2013 - 2014 med 3,2
procentenheter.
Risk – kontroll
Enligt finanspolicy ska 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 1 år
och högst 3 år.
Kommunens samlade låneskuld till kreditinstitut uppgår till 975,0 mnkr per
den 31 december 2015. Den genomsnittliga låneskulden under 2015 uppgick till 761,6 mnkr till en snittränta om
1,39 procent. Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning är på 1,76 år
och den genomsnittliga räntebindningen
är 0,78 år. Av portföljen har 59,0 procent
en kapitalbindning på 1 år eller kortare
och 79,5 procent har en räntebindning
på 1 år eller kortare.
Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. En
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Årets investeringar
Mnkr		2015

2014

2013

2012

2011

Investeringsvolym brutto		362,5

281,5

365,1

296,5

349,7

Investeringsvolym netto		335,7

276,8

343,5

-28,6

339,4

10,9

8,8

11,6

9,9

11,7

Självfinansieringsgrad
%		2015

2014

2013

2012

2011

Självfinansieringsgrad		59,4

67,0

58,6

518,9

5,3

Kassalikviditet
%		2015

2014

2013

2012

2011

Kassalikviditet		75,9

41,2

75,5

99,7

62,7

Soliditet
%		2015

2014

2013

2012

2011

Soliditet enligt balansräkningen		45,9

49,5

49,7

48,5

49,2

2,0

2,8

3,3

-0,5

Investeringsvolym/skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning (%)		

Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser

oförändrad eller ökande kassalikviditet
i kombination med en oförändrad eller
förbättrad soliditet är ett tecken på att
kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts.
Kassalikviditeten för 2015 uppgår till 75,9
procent, en förbättring jämfört med genomsnittet för åren 2011 – 2014 med 6,1
procentenheter. Likviditeten är god, vilket
garanterar att kommunen utifrån ett kort
och medellångt finansiellt perspektiv inte
behöver vidta drastiska åtgärder för att
möta finansiella betalningstoppar.
Soliditeten är ett mått på kommunens
långsiktiga finansiella handlingsutrymme.
Det visar i vilken utsträckning kommunens 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

5,2

att kommunen minskar sin skuldsättningsgrad och därigenom ökar sitt finansiella
handlingsutrymme inför framtiden.
Soliditeten, enligt balansräkningen, för
2015 uppgår till 45,9 procent, en försämring jämfört med genomsnittet för åren
2011 – 2014 med 3,3 procentenheter. Det
förklaras till största delen av att kommunens investeringar till del lånefinansieras.
Soliditeten, inklusive samtliga pensionsförpliktelser, uppgår till 5,2 procent, en
förbättring jämfört med genomsnittet för
åren 2011 – 2014 med 3,3 procentenheter. Att detta mått förbättras förklaras av
att pensionsskulden utanför balansräkningen (ansvarsförbindelse) minskar i
takt med de årliga utbetalningarna.
Kommunalskatt
År 2015 uppgick Kalmar kommuns skattesats till 21,81 procent. Skattesatsen, exklusive skatteväxling, har varit oföränd-

Förvaltningsberättelse

rad sedan 2009. I de tolv kommunerna
i Kalmar län varierade kommunernas
skattesatser under 2015 mellan 21,16
procent i Västervik till 21,91 procent i
Hultsfred. Den genomsnittliga ovägda
skattesatsen i länet uppgick under 2015
till 21,61 procent. Kalmar hade med sina
21,81 procent den fjärde högsta skatten
bland kommunerna i Kalmar län.
Den genomsnittliga ovägda skattesatsen
i riket 2015 uppgick till 21,59 procent
och den genomsnittliga vägda skattesatsen uppgick till 20,65 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 1 635,5 mnkr.
Av dessa redovisas 211,2 mnkr i balansräkningen och 1 424,3 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
mnkr i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP) år 2000. Marknadsvärdet på de placerade tillgångarna i KLP
uppgick 2015-12-31 till 106,0 mnkr.
Kommunen tecknar borgen för lån till
egna hel- och delägda bolag, men även
för andra externa verksamheter. Av den
totala borgensåtagandet avser 96,1 procent egna hel- och delägda företag.
Kommunens samlade borgensåtagande
för lån uppgick 2015 till 2 566,0 mnkr
vilket var en minskning med 234,2 mnkr
i förhållande till 2014. Minskningen kan
härledas till de egna helägda bolagen.
Av det totala borgensåtagandet svarar
Kalmarhem AB för 48,7 procent. En positiv befolkningsutveckling och därmed
efterfrågan på bostäder är en förutsättning för bolagets ekonomi. Efterfrågan
på lägenheter har under 2015 varit god
med fortsatt hög uthyrningsgrad. Behovet av ytterligare bostäder i Kalmar ökar

Pensionsförpliktelser och
pensionsmedelsförvaltning, mnkr		2015

2014

2013

2012

2011

1. Avsättning inkl. löneskatt		211,2

184,9

170,9

147,7

140,1

1 466,6

1 452,7

1 361,2

1 371,1

a. bokfört värde		50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

b. marknadsvärde		
106,0

100,5

90,1

78,6

69,9

1 551,0

1 533,5

1 430,3

1 441,3

2. Ansvarsförbindelse inkl. löneskatt		

1 424,3

3. Placerade pensionsmedel (KPL)		

4. Återlånade medel (1+2+3b)		
Tillgångsslag placerade pensionsmedel,

1 529,5

mnkr (KLP)		

- aktier		63,2

56,7

50,7

41,3

35,7

- obligationer m.m.		42,8

43,8

39,4

37,3

34,2

- aktier		 8,85

17,21

24,03

12,40

-12,46

- obligationer m.m.		1,10

3,82

3,44

7,01

3,63

Kommunens borgensåtaganden, mnkr
		2015

2014

2013

2012

2011

2 550,3

2 763,3

2 835,4

2 958,9

3 107,3

Avkastning placerade pensionsmedel, procent (KLP)

Egna hel- och delägda bolag		
Föreningsägt bolag (Kalmar FF Fastigheter AB)

95,0

95,9

96,8

97,7

98,6

Stiftelser, gruppbostäder

4,8

4,9

5,0

5,0

5,3

Egnahem

0,8

0,9

1,1

1,3

1,7

Totala borgensåtaganden		 2 650,9

2 865,0

2 938,3

3 062,9

3 212,9

Nämndernas utfall i förhållande till budget
%		2015

2014

2013

2012

2011

Avvikelse nämnder, exklusive
exploateringsverksamheten		 1,2

0,8

-0,6

-0,7

-0,3

årligen varför detta risktagande på kort
och medellång sikt måste betecknas som
relativt lågt.
KIFAB i Kalmar AB svarar för 27,6
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 KIFAB:s marknad måste betecknas
som högre än det är för Kalmarhem AB.
Budgetföljsamhet är ett annat mått på
kommunens finansiella kontroll. En god

budgetföljsamhet, tillsammans med 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 andra året i rad redovisar nämnderna sammantaget en positiv
budgetavvikelse. Trenden för perioden
2011 – 2015 är att nämndernas budgetavvikelse gått från negativ till positiv
avvikelse. Snittavvikelsen för perioden är
0,7 procent vilket bör betraktas som god
budgetföljsamhet.
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En god prognossäkerhet innebär att
kommunen har goda förutsättningar att
anpassa sig till förändrade förutsättningar under året. Prognoserna för nämndernas utfall jämfört med augustiprognosen
har alla år visserligen varit positiv men
beloppsmässigt ökat. Prognossäkerheten
från nämnderna behöver förbättras.
Sammanfattande kommentar
Det är glädjande att notera den trendmässiga förbättringen av kommunens
resultatnivå, både inklusive och exklusive
jämförelsestörande poster, samtidigt som
nivån också överstiger målnivån.
Verksamhetens nettokostnader har också
utvecklats positivt men kommer att behöva sänkas på sikt om resultatmålet ska
kunna infrias. Detta mot bakgrund av att
både avskrivningarnas och finansnettots
andel av kostnaderna kommer att öka
med anledning av hög investeringsnivå
och troligt högre ränteläge.
Ur risksynpunkt är det vidare glädjande
att både kassalikviditet och soliditet 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 som ökade investeringar och stegrade behov hänförliga till
befolkningsförändringar. Detta 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.
Detta påverkar i sin tur utrymmet för
att finansiera kommunens löpande drift
i form av löner, lokaler m.m. Där utöver
påverkas kommunsektorns planeringsförutsättningar i hög grad av riksdagens
beslut om statens finanser och då förhålla
sig till förändringar, dels i det generella
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Prognosavvikelser
Jämfört med augusti respektive år, mnkr

2015

2014

2013

2012

2011

Avvikelse nämnder, exklusive exploateringsverksamheten		41,1

35,1

10,4

2,6

3,0

statsbidraget och dels i de specialdestinerade ”riktade” statsbidragen.
För att kunna klara av att uppfylla kommunens mål för god ekonomisk hushållning kommer det krävas en mycket aktiv
ekonomistyrning framöver.
God ekonomisk hushållning och balanskravsavstämning med resultatutjämningsreserv
Kommuner har sedan år 1992 enligt
kommunallagen haft krav på sig att verksamheten ska bedrivas enligt god ekonomisk hushållning. Under år 2000 tillkom
även balanskravet och under 2014 infördes en möjlighet till resultatutjämningsreserver. Samtliga dessa lagstiftningskrav
ska årligen följas upp i årsredovisningens
förvaltningsberättelse. Inledningsvis i
detta avsnitt görs en analys av kommunens mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige fastställt.
I anslutning till detta genomförs avslutningsvis en balanskravsutredning och redovisning av resultatutjämningsreserven
(RUR).
God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat krav som återfinns i 8:e kapitlet
i kommunlagen. 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, samt att ekonomiskt
utrymme finns 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 framtiden.
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.
En tumregel i kommunsektorn är att resultatet bör uppgå till minst två procent
av de samlade intäkterna från skatt, generella statsbidrag och 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 samt att de generella statsbidragen inte räknas upp i
samma takt gör att bedömningen är att
sektorn inte kommer att klara denna resultatnivå de närmaste åren. Kalmar är
en bland andra kommuner som följdriktigt justerat ned målsättningen till en
procent.
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.
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1. Begränsa nettokostnaderna till
99 procent av skatteintäkter och
kommunal utjämning över en rul�lande femårsperiod.

Målet är uppfyllt. Nettokostnadsandelen
över den rullande femårsperioden 2015 2011 är 99,0 procent, en försämring med
0,2 procentenheter jämfört med femårsperioden 2014 – 2010 (98,8 procent).
2. Självfinansiera investeringarna
till 50 procent över en rullande
femårsperiod.

Målet är uppfyllt. Självfinansieringsgraden över den rullande femårsperioden
2015 - 2011 är 59,5 procent, en förbättring med 5,1 procentenheter jämfört
med femårsperioden 2014 - 2010 (54,4
procent).
3. Kommunens alla verksamheter
ska bedrivas på ett ändamålsenligt
och kostnadseffektivt sätt.

Detta första år med målet har nämnderna inte formulerat egna mål eller lämnat
kommentarer som med dessa ger förutsättningar att uttala måluppfyllelse. Denna uppföljning grundar sig därför på två
mätningar, dels ”Kommunens kvalitet i
korthet” (KKIK) för 2015 och jämförelse
mellan standarkostnad och verklig kostnad för 2014.
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
2015 deltog 240 kommuner. Mätningen
omfattar totalt 42 nyckeltal som redovisas under perspektiven - tillgänglighet,
trygghet, delaktighet, effektivitet och
samhällsutvecklare. För varje nyckeltal
rangordnas alla kommuner efter sina re-

sultat, ”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 2015 den att 43 procent av nyckeltalen är ”gröna”, 47 procent är ”gula”
och endast 10 procent är ”röda”. Starkaste perspektiven är tillgänglighet och
samhällsutvecklare och de svagaste perspektiven är effektivitet och trygghet.
Standardkostnad för olika verksamheter
används i kostnadsutjämningen och är
den beräknade kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig nivå i fråga
om ambitioner och effektivitet och med
hänsyn tagen till kommunens struktur
(demografi etc.). Kalmar kommun redovisar 2014 en högre kostnad jämfört
med standardkostnaden med 5,9 procent (2013: 7,3 procent) eller 122 mnkr
(2013: 145 mnkr). På två år (2012-2014)
har det kostnadsutfallet minskat med 32
mnkr från 154 mnkr till 122 mnkr över
standardkostnad, och avvikelsen därmed
minskat från 8,0 procent till 5,9 procent.
Under samma tidsperiod har genomsnittsavvikelsen för jämförelsekommunerna KKVH (Karlskrona, Kristianstad,
Växjö, Halmstad) ökat från 1,9 procent
till 2,2 procent.
Med hänvisning till avvikelsen mot standardkostnaden och resultatet i KKIK är
bedömningen att målet delvis är uppfyllt. För att målet i sin helhet ska anses
vara uppfyllt bör resultaten i KKiK vara
högre med hänvisning till den högre
kostnadsnivån.
Samlad bedömning över god ekonomisk hushållning
De två målen under det finansiella perspektivet uppnås. Målet under verksamhetsperspektivet bedöms som delvis
uppnått. Trenden för verksamhetsperspektivet är positiv, då den negativa standardkostnadsavvikelsen är minskande
och placeringen inom flera av mätetalen
i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

är stigande. Av de övergripande fullmäktigemålen inom de fem fokusområdena
bedöms en hög andel (93 %) som uppfyllda helt eller delvis vilket stärker bilden av en ändamålsenlig verksamhet.
Nämnderna uppvisar en god budgetföljsamhet. Den samlade bedömningen blir
att Kalmar kommun har en god ekonomisk hushållning.
Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv
Balanskravet är ytterligare ett lagstadgat
krav som kommunen måste uppfylla enligt kommunallagen. Det trädde i kraft år
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 i en plan ska ange
hur det ska ske. 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. Dessa
ska då tydligt specificeras i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.
Varje år ska det i förvaltningsberättelsen
i årsredovisningen redovisas en balanskravsutredning. Den redovisas i tabell.
Den inleds med att årets resultat, vilket
reduceras eller tillförs med ett antal poster enligt lagsstiftningen. När det är gjort,
får man fram ”Årets resultat efter balanskravsutredning före avsättning till RUR”.
Nästa steg i balanskravsutredningen utgörs av medel som förs till eller från resultatutjämningsreserven (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, för att sedan användas för att
täcka hela eller delar av underskott under
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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 verksamheten. Dessutom framstår det
inte som ändamålsenligt att behöva göra
tillfälliga 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 8:e kapitel
innehåller de av kommunen framtagna
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning 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 2,5 procent av
skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning. 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 kan 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. Rikt20

Balanskravsavstämning
Mnkr		2015

2014

2013

2012

2011

2,5

57,3

125,8

-87,3

Årets resultat enligt resultaträkningen		

62,5

- avgår samtliga realisationsvinster		

-14,6

-2,8

-40,4

-172,5

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 47,9

-0,3

16,9

-46,7

-87,3

- medel till resultatutjämningsreserv					
- medel från resultatutjämningsreserv			

18,6			

Årets balanskravsresultat		47,9

18,3

16,9

-46,7

-87,3

					
Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5 §					
- tillägg ianspråktagande av sparande, bildandet
av två stiftelser och internationell flyglinje		

-40,0		

- tillägg justering RIPS-räntan				

45,5

15,6		

11,5

- tillägg avsättning för sluttäckning deponi
Moskogen						
100,0
			

- tillägg avsättning för omställningsåtgärder		
Balanskravsresultat efter synnerliga skäl
att reglera		47,9
Balanskravsunderskott från tidigare år		

-21,7

-21,7		

32,5

-1,2

24,2

-1,2		

Summa		26,2

-21,7

31,2

-1,2

24,2

Ackumulerat resultat		262,9

236,7

258,4

226,0

227,2

2014

2013

2012

2011

Återställning av balanskravsunderskott
Mnkr		2015
Kvar att återställa från tidigare år
(Ingående värde)		

-21,7

0

-1,2

0

0

Resultat efter justering av RUR		

47,9

-21,7

32,5

-1,2

24,2

Kvar att återställa från tidigare
(Utgående värde)		

0

-21,7

0

-1,2

0

Mnkr		2015

2014

2013

2012

2011

Resultatutjämningsreserv (RUR)

Ingående värde		28,0

46,6			

Reservering till RUR				
46,6		
Disponering av RUR			
-18,6			
Utgående värde		28,0
Utgående värde/skatteintäkter, utjämning
och generella statsbidrag, procent

linjerna 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

0,8

28,0
0,9

46,6		
1,5		

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.
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FOKUSOMRÅDE – ETT GRÖNARE
KALMAR
Under de senaste åren har flera tydliga
steg tagits när det gäller klimat och miljöarbetet. Kalmar ska fortsätta ligga i
framkant och vårt arbete ska präglas av
konkreta insatser som ger effekt både på
kort och på lång sikt. Uttalanden: Kalmar kommun uttalar att vi är positiva till
att KSRR är minoritetsdelägare i eventuella nya biogasanläggningar. Kalmar
kommun uttalar att vi är positiva till
att KSRR tar ledning och ansvar för att
etablera ett Miljöteknikforum. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i
Verksamhetsplan med budget 2015 och
ekonomisk planering för 2016-2017, sid
8-9.
Kommentar
Kalmar kommun jobbar inom flera områden för att se till att vi får ett grönare
Kalmar. Ett mål som kommunen har
jobbat med under flera år är att vara fossilbränslefri till 2030. I en för året ny
energibalans för hela kommunen visar
att vi har minskat vårt utsläpp av koldioxid med 42 % sen 1990. Vår största
utmaning är transporter, där merparten
av alla bränslen fortfarande är fossila. Vi
har dessutom tagit fram en rapport om
hur vi reser i tjänsten samt till och från
jobbet. Den visar att 80 % av kommun-

Fullmäktigemål - Fossilbränslefri
kommun

organisationens fossila utsläpp från resor
är de resor som vi, de anställda, gör till
och från jobbet. En handlingsplan för
hur vi ska jobba vidare med frågan, Färdplan 2020, har tagits fram. En färdplan
för hela länet är under arbete. Ett miljöbokslut för 2014 har tagits fram och används som stöd i spridningen av Kalmars
miljöarbete och i uppföljningen i miljömålsarbetet. Arbetet med miljöbokslut
2015 har påbörjats. När det kommer till
att få ett friskare Östersjön, utan övergödning, så fortsätter arbetet med Kalmarsundskommissionen och Östersjö
Initiativet. Ett flerårigt projekt som ska
etablera en storskalig musselodling har
blivit beviljat och startat 2016. En större
projektansökan är inlämnad med fokus
på åtgärder som hindrar övergödningen
och att visa upp det goda arbete som
regionen har gjort. Ett nytt projekt under namnet Vattendetektiverna arbetar
med utomhuspedagogik och vänder sig
till skolungdomar. Samarbetet med Linnéuniversitetet har stärkts genom Miljöteknikforum. Man hade ett gemensamt
event under Kalmarsundsveckan då man
visade upp vattenåtgärder under ett hållbarhetssafari. Samma vecka anordnade
kommunen föreläsningar i samarbete
med SMHI och länsstyrelsen om klima-

tet. Lanseringen av personalbilar har påbörjats vilket förhoppningsvis kommer
att leda till att fler väljer bilar som går på
förnyelsebart bränsle. Cykeltrafiken mäts
och rapporteras i projektet Kalmar cykelstad. Cykelbokslut för 2015 tas fram under våren 2016. Mätningar under tertial
1 och 2 visar på ökningar jämfört med
tertial 1 och 2 år 2014. Vi är på god väg
att nå målet om 70 % ekologisk eller närproducerad mat till 2020. Preliminära
siffror visar på 59 % 2015. Säkerställda
siffror kommer under februari. Flera
skolor och förskolor har fått solceller på
sina tak; i Rinkabyholm, Påryd, Rockneby och Ljungbyholm. Dessutom har
KIFAB installerat solceller på sina lokaler
på Varvsholmen. Vår framtid är barnen
och därför är det viktigt att de får med sig
hållbarhetskunskap från skolan. I grundskolan finns planer för ämnesövergripande arbetssätt. De gäller områdena konsumtion, hälsa och livsstil samt energi
och teknikutveckling. De ger lärare möjligheter att knyta ihop ett flertal av skolans ämnen till större, sammanhängande
helheter. Ungefär hälften av kommunens
anställda har genomgått den kommunalövergripande miljöutbildningen som
lanserades under året och det har skapat
aktiviteter på flera enheter.

Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.
Kommentar
Nettoutsläppen av fossilt koldioxid i Kalmar kommun ska vara noll till år 2030. Under våren fick vi resultatet av en ny energibalans för hela kommunen. Den visar att
vi har minskat vårt utsläpp av koldioxid med 42 % sen 1990. Vår största utmaning
är transporter, där merparten av alla bränslen fortfarande är fossila. Vi har dessutom
tagit fram en rapport om hur vi reser i tjänsten samt till och från jobbet. Den visar att
80 % av kommunorganisationens fossila utsläpp från resor är till och från jobbet. En
handlingsplan för hur vi ska jobba vidare med frågan, Färdplan 2020, har tagits fram.
Den ger ett smörgåsbord av åtgärder som sedan varje förvaltning kan välja bland. En
färdplan för hela länet är under arbete. Nya riktlinjer för lätta fordon och tjänstecyklar
är framtagna och finns i verksamhetshandboken. I september genomfördes föreläsningar i samarbete med SMHI och länsstyrelsen om klimatet. Cirka 200 personer
deltog under två dagar. Ett miljöbokslut för 2014 har tagits fram och används som
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stöd i spridningen av Kalmars miljöarbete och i uppföljningen i miljömålsarbetet. Arbetet med miljöbokslut 2015 har påbörjats. LOK-stödet har bytt namn till Klimatkliv
och en ansökan för att få en laddinfrastruktur för elbilar är inlämnad. Oavsett om
nationella pengar kommer att beviljas eller ej så kommer byggandet av laddstolpar
att påbörjas 2016. Ett annat projekt som sökt Klimatklivs pengar är ett projekt lett
av Kalmar Öland Airport för att få till en bioflygdiesel depå. Målet är att 50 % av allt
drivmedel som tankas i Kalmar ska vara bioflygdiesel. Personalbilsupphandlingen är
nu klar och från och med september har alla anställda på kommunen erbjudas leasing
av en miljöbil privat, via arbetsgivaren. Under oktober så anordnades Hälsopendlarna,
där alla anställda på kommunen utmanades att resa klimatneutralt till jobbet. 286
personer antog utmaningen. KIFAB arbetar aktivt med elbilar och har skapat fyra
p-platser med laddmöjligheter samt kampanjen Parkera elbilen hos oss - halva priset,
elen ingår. Samtidigt arbetar många förvaltningar och bolag med att fasa ut fossila
fordon och gå över till förnyelsebara drivmedel. Till exempel har antalet el, biogas eller
laddhybrider hos transportcentralen ökat från 56 till 60 stycken och KIFAB har nu
33% fossilbränslefria fordon i sin flotta. Teknik för webbmöten är försenad och kommer att lanseras först under våren 2016. Kommunen fortsätter att satsa på solenergi
flera skolor och förskolor har fått solceller på sina tak under året; i Rinkabyholm,
Påryd, Rockneby och Ljungbyholm. Ungefär hälften av kommunens anställda har
genomgått den kommunalövergripande miljöutbildningen som lanserades under året
och det har skapat aktiviteter på flera enheter.

Fullmäktigemål - Cykeltrafiken

Cykeltrafiken ska årligen öka.
Kommentar
Cykeltrafiken har ökat med 6 % jämfört med 2014. Mätning för hela året kommer att
presenteras i cykelbokslutet i början på 2016. Cykelprojektet fortsätter med fokus på att
öka cykeltrafiken, till exempel genom att göra det enklare för cyklisterna, såsom cykelställ vid bushållplatser och stationer samt genom att minska antalet felande länkar i cykelstråken. Antalet meter cykelväg per invånare har ökat de tre senaste åren och Kalmars
statistik är bättre jämfört med 3KVH-kommunerna samt liknande kommuner. Cykelbokslutet kommer att redovisa resultaten för 2015 i mer detalj. Många förvaltningar
försöker också uppmuntra sina anställda att cykla mer. Omsorgsnämnden har satt ett
mål om att transporter under 2 km ska utföras med cykel. Där är trenden att fler cyklar.

Fullmäktigemål - Kollektivtrafik

Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka.
Kommentar
Genom att planera bostäder intill väl fungerande kollektivtrafikstråk samt ha dialog med
KLT vid planering av bostäder ska fler ha möjlighet att åka kollektivtrafik. Kalmar kommun planerar tillsammans med KLT beteendepåverkande åtgärder för att öka användande av kollektivtrafiken. Kalmar kommun arbetar med att bygga ut kollektivtrafiken
till exempel genom de nya tågsstationerna i Smedby och Trekanten. Under året har fokus
legat på att den planerade nationella höghastighetsbanan ska ha en så östlig dragning
som möjligt och att vår koppling till en ny höghastighetsstation blir så snabb som möjlig.
Tillsammans med Kalmar Cykelstad har man börjat upprustning av vissa hållplastser så
att de blir enklare att parkera cykeln och på så sätt binda samman transportslagen buss/
tåg och cykel. KLT står för mätningen av kollektivtrafiken och kommunen har ännu inte
fått ta del av deras slutgiltiga siffror för 2015, men trenden under året har varit ökande.
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Fullmäktigemål - Ekologisk eller
närproducerad mat

Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska
uppgå till 70 procent år 2020.
Kommentar
I april invigdes en samlastningscentral som levererar kommunorganisationens matvaror. 60,4 procent av den mat som upphandlats 2015 var ekologiskt eller närproducerat
varav 27 procent var ekologisk. Det är bättre än det mål som vi har för 2015 som är
52 procent.

Uppdrag - Klimat och energiåtgärder

Genomförd

Uppdrag - Miljöbokslut

Genomförd

Uppdrag - Personalbil

Genomförd

Uppdrag - Kalmar cykelstad

Pågående

Regeringen föreslår i den senaste budgeten en möjlighet till stöd för klimat och
energiåtgärder. Går budgeten igenom riksdagen får kommunstyrelsen i uppdrag
att undersöka vilka stöd som kan vara aktuella för Kalmar.
Kommentar
KLOKT-stöd har bytt namn till LOK-stöd som sedan bytt namn till Klimatkliv. Arbetet samordnas inom Klimatsamverkan och alla kommuner har gått in i en gemensam
ansökan för laddinfrastruktur för elfordon. Ansökan till Klimatklivet för laddinfrastruktur beviljades i februari 2016. Strategerna för ekologisk hållbarhet har tagit fram
ytterligare tre förslag som har förankrats med ansvarig förvaltning. Ingen av dessa
förvaltningar har valt att gå vidare till ansökningsförfarande.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett årligt miljöbokslut som bland
annat omfattar de nationella miljökvalitetsmålen. Med det som utgångspunkt
beslutar respektive nämnd om miljöåtgärder.
Kommentar
Strategerna för ekologisk hållbarhet har tagit fram ett Miljöbokslut 2014. Under våren
och tidiga hösten besöktes samtliga förvaltningar för att förankra bokslutet samt få
input till bokslut 2015. Framtagandet av Miljöbokslut 2015 har påbörjats.

För att påskynda övergången till miljöbilar ges kommunstyrelsen i uppdrag att
införa personalbil med bruttolöneavdrag till alla anställda. Inga andra bruttolöneavdrag är aktuella.
Kommentar
Från och med den 1 september infördes möjligheten till personalbil. Information
finns både på intranätet och i verksamhetshandboken. I dec 2015 har 15 anställda
avtalat om personalbil.

Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får i uppdrag att fortsätta
projektet Kalmar cykelstad. Uppdraget förlängs fram till och med 2018.
Kommentar
Projektet är pågående med olika aktiviteter och insatser. Cykeltrafiken mäts och rapporteras i projektet Kalmar cykelstad. Redovisas separat i cykelbokslutet. Cykelbokslut för 2015 tas fram under våren 2016.
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Uppdrag - Solenergi
Genomförd

Uppdrag - Ideellt engagemang

Pågående

Uppdrag - Musselodling

Pågående

Uppdrag - Nytt reningsverk

Pågående
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Servicenämnden får i uppdrag att öka vår användning av solenergi.
Kommentar
Under hösten har följande skolor fått solenergi på taken: Pårydsskolan, Ljungbyholms
förskola och Rockneby förskola. Tillsammans med Rinkabyholms förskola uppgår total installerad effekt under året 60 kW, beräknad produktion 60 000 kWh/år vilket
motsvarar uppvärmningen av 4-5 villor.

Servicenämnden ska aktivt stödja det lokala ideella engagemanget från de
nyetablerade vattenråden och kustmiljögrupperna.
Kommentar
Vattenrådssamordnaren har i uppdrag av vattenråden sökt bidrag för att genomföra
småskaliga åtgärder och engagera fler i vattenarbetet. I våras fick vattenråden statligt
bidrag för att under de kommande åren arbeta med skolor i Kalmar och Nybro kommun, samt att genomföra ett antal åtgärder mot övergödning. Samtidigt kommer vattenråden utveckla ett eget planeringsverktyg genom en lokal vattenkarta. I samarbete
med länsstyrelsen har naturvärden i ett antal vattendrag kartlagts. Vattenråden genomför konkreta naturvårdsinsatser, i bland annat Halltorpsån.

Servicenämnden får i uppdrag att verka för anläggandet av en större musselodling i Kalmarsund.
Kommentar
Baltic Blue Growth-projektet fick godkänd finansiering av Interreg BSR-programmet,
52 miljoner till projektet totalt, varav 4,5 miljoner till Kalmar kommun. Kalmar kommun koordinerar arbetspaketet WP3 Focus farms to demonstrate mussel production
in the Baltic Sea, där Vattenbrukscentrum ost (SE), Kurzeme planning region (LV)
Latvian institute of aquatic ecology (LV), Ministry of Energy, Agriculture, Environment and Rural Areas (DE), Municipality of Borgholm (SV), Submariner network
(DE), University of Tartu (EE), Orbicon (DK), Musholm (DK) and Åland Government (FI) ingår. Upphandling av ett hyreskontrakt för en storskalig musselodling i
Kalmarsund har påbörjats. Baltic Mussel Feed: Projektgruppen har tillsammans med
våra danska samarbetspartners Orbicon genomfört en lyckad workshop i Kalmar där
alla för foder relevanta svenska myndigheter och de lokala företag som ingår i projektgruppen deltog. Bla gjordes studiebesök till Kalmar Lantmäns foderfabrik. Baltic
Mussel Feed-projektet är nu i stort sett färdigt och slutrapporten påbörjad.

Kalmar Vatten AB får i uppdrag att planera för ett nytt reningsverk med höga
ambitioner när det gäller rening.
Kommentar
Förberedelse inför planeringsfasen 2014-2017 (projekteringsfasen) pågår. Kalmar Vattens
styrelse beräknas ta inriktningsbeslut om ny vattenreningsdel och ombyggd slamdel under
januari 2016. Ärendet kommer sedan att gå vidare till beslut i kommunbolagens styrelse,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Beslutsprocessen beräknas vara klar till mitten av mars 2016. Tillståndsansökan enligt miljöbalken för ny vattenreningsdel pågår. Den
beräknas vara inlämnad till Länsstyrelsen för prövning innan årssiktet 2015-2016.
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Miljö

Väsentliga händelser under året
Inom kommunens arbete med ekologisk hållbarhet pågår många aktiviteter
inom framförallt två huvudspår: ”Kalmar kommun ska vara en fossilbränsle
fri kommun år 2030” samt ”Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt
uppnå god status”.
En ny energibalans visar att Kalmar har
minskat sina koldioxidutsläpp med 42
procent sedan 1990. Det visar att vi är
inne på rätt spår. Under 2015 har all
tillsvidareanställd personal erbjudits att
leasa en miljövänlig personalbil. Då 80
procent av kommunorganisationens miljöpåverkan kommer genom de anställdas
resande till och från arbetet så kan vi på
detta sätt få fler att resa lite grönare.
Vi genomför just nu en av landets största
energitjänsteprojekt och har under 2015

satt upp solceller i Rockneby, Rinkabyholm, Påryd och Ljungbyholm. Under
2015 har antalet mikroproducenter blivit 12 gånger fler! En mikroproducent är
någon som producerar energi hemma, till
exempel genom solceller på taket. Tågpendlarstationer har invigts i Smedby och
i Trekanten. Nu kan ännu fler pendla mer
miljövänligt till jobb och skola. Över 300
cykelparkeringar har satts upp i anslutning till busshållplatser under 2015 för att
öka kopplingen mellan buss och cykel.
Vattendrag och Kalmarsund
Östersjöns största problem är att den
är övergödd. Genom att ta upp näring
ur havet genom t.ex. musselodlingar så
minskar övergödningen. Under 2015
har kommunen fått bidrag från EU för
att bedriva en storskalig musselodling.
Genom arbetet i Kalmar Vatten AB renas idag 70 procent av dagvattnet i dammar. Dammarna har en renande effekt,

så mindre gödningsämnen hamnar i havet. Detta har ökat i betydelse i och med
flertalet skyfall då kommunen kunnat
samla upp regnvatten i dammar så att
inte stadsdelar svämmar över.
En av de stora bovarna när det gäller
övergödning är enskilda avlopp som inte
är kontrollerade. De senaste åren har
Kalmar kommun gjort en stor satsning
för att kontrollera enskilda avlopp och
över 70 procent av alla enskilda avlopp
har nu undersökts.
Kommunen har påbörjat ett strategiskt
arbete med förorenade områden för att
säkerställa ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart arbete med kommunens
fastigheter. Under året har bidrag från
Naturvårdsverket erhållits för arbetet
med huvudstudie och åtgärder för barkdeponi Vassmolösa ångsåg.

 högre kostnader  lika kostnader   
lägre kostnader än liknande kommuner
Kostnad		
Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv
Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv




Utfall

Liknande

KKVH

Riket

158

23

68

54

99

126

113

149
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2015 utsågs Kalmar till Bäst i Sverige på
att leva upp på livsmedelskontroller där
hela 91 procent av verksamheterna i Kalmar kommun fick ett besök under 2014.
Kommunens samtliga tre vattenråd hade
sina årsmöten på vattendagen den 22
mars. Årets tema var Vatten och en hållbar
framtid. Allmänheten bjöds in till föreläsningar kring ämnet. För att säkerställa tillgång till rent vatten nu och i framtiden är
det viktigt att vattnet inte förorenas, men
också att ekosystemer i och kring vattnet
fungerar och är i balans. Vattenråden fick
bekräftelse på att deras arbete gynnar självreningen av vattnet och skapar livsmiljöer
för unga rovfiskar som är oumbärliga för
en frisk Östersjö.
Kalmar Vatten har tagit ett principbeslut
om en ny vattenreningsdel som ska ersätta den befintliga reningsanläggningen.
Planeringsfasen har påbörjats och under
hösten har projektet kompletterats med
att utreda befintlig slamhantering. Kommunens har uppdaterat prognoser för
befolkningstillväxten i kommunen vilket
innebär att befintlig slamhanteringsdel
kommer att vara otillräcklig.
Kalmar Vatten har bytt ut rensgaller på
reningsverket och i samband med detta
utbyte har en informationsinsats under
namnet ”Kiss och Bajs” genomförts. Syftet med informationsinsatsen är att minimera allt skräp som slängs i toaletten och
orsakar driftsstörningar i pumpstationer
och i reningsverket.
I början av året var det problem med
höga salthalter på inkommanade avloppsvatten och kvävereningen var under
en period delvis utslagen. En utredning

pågår för att finna orsaken till de höga
salthalterna.
Vattenverksamheten har påbörjat arbetet med revidering av vattenskyddsområdena i Råsbäck och i Södra delen av
Nybroåsen. En av dagvattendammarna
vid golfbanan vid Värsnäs har rensats
från sediment. En avvattningsdamm har
anlagts för att fånga upp sedimentet och
separera vattnet innan det släpps tillbaka
till dagvattendammarna. Därefter rinner
det renade dagvattnet ut i Kalmarsund.
Renhållning och återvinning
Under året har behandlingsanläggningen
MOSA färdigställts. Intrimning har pågått under året och identifierat ett antal
problem. Det är den optiska sorteringen
som inte har förväntad kapacitet. Förhandlingar har förts med leverantören
under året och i december nåddes en
förlikning och därmed har också anläggningen tagits över i sin helhet.
I samband med införandet av matavfallsinsamling har ett antal aktiviteter pågått
under året för att få en högre kvalitet på
det insamlade avfallet. Det gäller främst
att endast ha paketerat avfall i påse med
dubbelknut. Försök har också gjorts att
samla in matavfall från verksamheter. I
samband med aktiviteterna har stora informationsinsatser gjorts.
Oskarshamns kommun blev medlem i
förbundet från 2015-01-01. Under året
har verksamheten i kommunen anpassats
till vad som gäller i KSRR. Byggnation av
ny ÅVC och personalbyggnad i Storskogen i Oskarshamns tätort har påbörjats,
liksom en ny ÅVC i Figeholm med utökade öppettider.

En deponi för farligt avfall har färdigställts i Moskogen under året. Avtal har
slutits med Borgholm och Emmaboda
kommuner om omhändertagande av deras hushållsavfall. Ett uppföljningssystem
för reklamationer och avvikelser i insamlingen har införts under året. Detta ger
förbättrade möjligheter att följa upp och
korrigera verksamheten.
Den personliga tjänsten på hemsidan,
Mina sidor, utvecklas, samtidigt med en
fortsatt diskussion om på vilka plattformar vi ska verka för att hålla en hög tillgänglighet kombinerad med bra service.
Möjlighet till e-faktura för företagskunder har införts under året. E-fakturor för
privatkunder har vi erbjudit sedan länge
och uppmuntrar kunderna att välja detta
alternativ.
Vid årsskiftet avskaffades fullmäktigeförsamlingen och en direktion infördes. Ett
arbetsutskott med en ledamot från varje
medlemskommun infördes. Det gjordes
en översyn av arbetsordningar, ekonomireglemente och instruktion till förbundschefen.
Kalmarhem
Under året har Kalmarhem aktivt arbetat på ett strukturerat sätt för att nå sitt
långsiktiga mål enligt Skåneinitiativet
att minska energiförbrukningen med
20 procent under åren 2008–2016. Av
2015 års underhållsbudget har 10 procent använts för miljö och energibesparande projekt. Av Kalmarhems bilpark
är numera 77 procent biogasbilar och 4
procent elbilar.

  
bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner
Resultat		
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Liknande
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Riket

Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete



62

59

60

56

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i hela den geografiska
kommunen, (%)



19,5

15,9

18,2

15,0
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KIFAB
Under 2015 har ett antal parkeringsplatser i garage utrustats med ladduttag för
elbil. Dessa platser hyrs ut till rabatterat
pris och med el inkluderad. KIFAB:s kontor på Varvsholmen utrustades i december med företagets första solcellsanläggning. Modernisering av fordonsparken
har fortsatt och andelen el och gasbilar
uppgår nu till 50 procent. Samtliga fastigheter är sedan tidigare uppvärmda utan
hjälp av fossila bränslen.

Framtid
Under 2015 lämnades en ansökan
om projektmedel ur EU-programmet
”LIFE” in. Arbetet ska fokusera på att
hitta metoder för att på ett skonsamt och
miljöriktigt sätt ta upp, behandla och
göra användbar produkt av sedimentet.
Projektet har fått namnet LIFE-SURE
(Sediment Uptake and Remidiation on
Ecological basis). Om projektmedel beviljas kommer projektet att genomföras
i Malmfjärden mellan augusti 2016 och
juli 2020. Genom projektet hoppas Kalmar kommun på att kunna skapa ett
badbart Malmfjärden.
I november 2015 hölls ett seminarium
kring miljöfrågor med kommunens
miljöenhet och näringslivet. Syftet var
att hitta vägar mot ett starkare samarbete kring miljöfrågor. Under 2016
ska fokusgrupper hållas där syftet är att
kommunen ska få en ökad förståelse
för företagens verklighet samtidigt som
kommunen får en chans att berätta om
vad det är för regler som gäller för vårt
arbete. Utbytet ska ge effektivare kontaktvägar och ett starkare samarbete.
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i
uppdrag att tillsammans med barn- och
ungdomsnämnden och servicenämnden
ta fram en plan för hur, samt också starta arbetet med att fasa ut farliga ämnen
i förskole- och skolmiljöer för att skapa
en sådan giftfri miljö som möjligt. Dels
kommer kommunen titta på hur vi får så

sunda miljöer som möjligt vid nybyggnation av förskolor samt vilka förbättringsåtgärder som kan göras i befintliga lokaler.
En lokal vattenförsörjningsplan ska tas
fram under 2016 för att säkra dricksvattnet framåt.
Under 2016 finns flera mål och uppdrag
som kommer att styra kommunens arbete. Andelen ekologisk eller närproducerad mat i den kommunala verksamheten
ska uppnå 70 procent år 2020. Det innebär ett fortsatt arbete med upphandling.
Det planeras för superbusstråk mellan
Karlskrona, Kalmar, Oskarshamn och
vidare till Norrköping. Kommunen ska
skapa en så giftfri miljö som möjligt i förskole- och skolmiljöer. Det arbetet går in
i en ny fas 2016. Kommunen kommer
att påbörja arbetet med att ta fram en ny
vattenförsörjningsplan. Vi kommer att
fortsätta arbetet med att öka mängden
egenproducerad, förnyelsebar el. Nationellt sätts mer och mer krav på klimatanpassning, så den påbörjade klimatanpassningsplanen ska färdigställas.
I samtliga nybyggnadsprojekt förbereds
för installation av solceller. I budget finns
även medel för att komplettera befintliga
hus med solceller. I nybyggnadsprojekt
förbereds för laddstolpar för elbilar, vilket
bidrar till utvecklingen av nätet. Arbetet
med att energieffektivisera kommunens
egna fastigheter fortsätter.
Reningsverket på Tegelviken är föråldrat
och är över 50 år gammalt. Kalmar Vatten har tagit ett principbeslut till en ny
vattenreningsdel som ersätter den befintliga anläggningen. Den planerade platsen
för Kalmarsundsverket är mellan befintligt reningsverk och KSRR. Under 2016
kommer ärendet upp för beslut i Kalmar
kommunfullmäktige. Vattenverket kommer att påbörja en förstudie av ett barriärskydd av dricksvattenförsörjningen.
Vattenverksamheten och reningsverksamheten i Kalmar Vatten står inför betydande investeringar i nya utrustningar
för att klara framtida miljökrav.

Renhållning och återvinning
Arbetet med att få fler medlemskommuner och samarbetsavtal till KSRR
kommer att fortsätta. KSRR kommer
att fortsätta arbetet med att öka volymerna i MOSA, vilket leder till sänkta
behandlingskostnader för medlemskommunerna.
Modifieringar av behandlingsanläggningen MOSA kommer att pågå under
2016, men insamling med separering av
matavfallet kommer att fortgå som tidigare. Öppnandet av deponin för farligt
avfall i Moskogen kommer också att
bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Öppettiderna för återvinningscentralerna utökas från årsskiftet,
innebärande bland annat att de stora anläggningarna är öppna sju dagar i veckan. Målet att finansiera MOSA genom
effektiviseringar och utan taxehöjningar
har genomförts. Tillsammans med ett
positivt resultat 2015 kvarstår därför
ambitionen med oförändrade taxor under 2016 och 2017. Taxorna är generellt
oförändrade sedan 2012.
Kalmarhem
År 2016 ska Kalmarhems energiförbrukning mätt i kwh/m2, ha minskat med 20
% från år 2008. Byte av servicebilar till
miljöbilar pågår enligt plan och beräknas
år 2020 bestå av 100 % miljöbilar. Åtgärder för att minska Kalmarhems miljöpåverkan bland annat genom energiåtgärder kommer att fortsätta.
Verksamhetslokaler
Arbete fortsätter med att i dialogform
påverka KIFAB:s hyresgäster att tänka
energismart och att säkerställa att driftoch verksamhetstider i uthyrda lokaler är
uppdaterade så att fastigheternas driftprofil hålls energioptimal. Målsättningen
att till alla delar bedriva en fossilbränslefri
verksamhet redan 2017 fullföljs genom
utbyte av resterande fossilbränsledrivna
fordon under de kommande åren.
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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. Kalmar är idag ett av Sveriges
mest attraktiva besöksmål och vi fortsätter att utveckla detta. Men attraktiviteten
ska också finnas i vardagen. För det behöver vi bra och varierade bostäder och
en väl utbyggd infrastruktur i hela vår region. Vi ska fortsätta att erbjuda ett rikt
kultur- och fritidsutbud och vi utvecklar
att vi redan är ett spännande besöksmål.
Vi berättar gärna om allt bra vi gör och
allt det positiva om Kalmar. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i
Verksamhetsplan med budget 2015 och
ekonomisk planering för 2016-2017, sid
11-15.
Kommentar
Kommunkoncernens många satsningar
för att bli en mer attraktiv kommun har
visat sig vara synnerligen lyckade och
Kalmar har växt historiskt mycket. Prognosen för året är 1000 invånare och ett
utdrag från kommunens invånarregister,
KIR, styrker det. Ökningen ska enligt
KIR vara 1007 invånare under 2015.
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Under hösten medverkade vi på Stockholm Business Arena där cirka 6 000
deltagare under två dagar knöt kontakter
och uppmärksammar regioner i landet
som vill utvecklas och som satsar framåt.
På plats i Stockholm kom också beskedet att regeringen beviljat ett historiskt
20-årigt hyresavtal för Linnéuniversitetets nya samlade lokaler i hamnen. Detta
besked var en av de sista pusselbitarna för
universitetet och den 23 oktober kom så
beslutet från Linnéuniversitetstyrelsen vi bygger! Onsdagen den 18 november,
godkände en enhällig samhällsbyggnadsnämnd Linnéuniversitetets bygglovsansökningar och den största statliga investeringen sedan Ölandsbron 1972 var ett
faktum. Arbetet med att bli ”Årets stadskärna” 2017 har gått vidare. Den Purple
Flag-certifiering från Svenska stadskärnor som kom i september är ytterligare
en milstolpe i projektet. Arbetslösheten
i Kalmar är fortsatt lägre än jämförelsekommunerna. Vårt differentierade näringsliv är en nyckel för detta och arbetet
med att förbättra förutsättningarna för
näringslivet fortsätter. Bostad ska tex
inte längre vara ett hinder för tillgång
till lämplig kompetens. Alla arbetsgivare

inom Kalmar kommun erbjuds möjligheten till bostadsförtur. Arbetsgivarbonus Bostad är en ny och konkret åtgärd
från kommunens och Kalmarhems sida
för att underlätta kompetensförsörjningen. En öppen och tolerant kommun är
en förutsättning för tillväxt och attraktion. Genomförandet av Kalmarsund
Pride var ett viktigt steg i detta och i det
fortsatta arbetet efter evenemanget har
en hbtq-plan arbetats fram och antagits
av kommunfullmäktige. En väl utbyggd
infrastruktur är en grundpelare i vår utveckling. Kollektivtrafiken byggs ut och
allt fler åker kollektivt. Den spårbundna
kollektivtrafiken blir allt viktigare och
med nya stationer i Smedby och Trekanten ökar hela kommunens attraktionskraft. Kalmar Öland Airport är vår väg
ut i världen och passagerarutveckling är
positiv och destinationsutbudet växer.
Kalmar har ett rikt kultur- och fritidsutbud. Förutom stora evenemang som
Ironman, Kalmar GP och Stadsfesten
finns ett myllrande vardagsutbud med
till exempel över 200 aktiviteter på Kalmar Teater.
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Fullmäktigemål - Bostadsplanering

Kalmar ska planera för minst 300 bostäder årligen, varav 100 villatomter.
Kommentar
Målet att planlägga för 300 bostäder har uppnåtts med stor marginal. Däremot räknar
samhällsbyggnadskontoret inte med att uppnå målet med 100 villatomter fullt ut.
Uppskattningsvis 85 villatomter bedöms planläggas under 2015. Som upplysning kan
nämnas att under 2015 färdigställdes 293 bostäder i Kalmar kommun. Vid årsskiftet
2015/2016 var det 770 bostäder i produktion.

Uppdrag - Utveckla Brofästet

Pågående

Uppdrag - UF-företagare

Pågående

Uppdrag - Regional integrationsstrategi

Genomförd

Uppdrag - Graffitiväggar

Genomförd

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och
bolag skapa förutsättningar för verksamhet, exempelvis förskola och grundskola, på Brofästet i kombination med bostäder.
Kommentar
Ett ärende går under våren 2016 fram till kommunfullmäktige där planen för Brofästet ingår.
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
Arbetet med uppdraget pågår och möten med UF och gymnasieförbundet är inplanerade för att uppnå utlovat resultat.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att med utgångspunkt i den regionala integrationsstrategin för Kalmar län utarbeta en konkret handlingsplan för arbetet de
kommande åren.
Kommentar
Handlingsplanen är framtagen och antogs i december 2015 av kommunfullmäktige.
Handlingsplanen innehåller ett antal insatser som ska genomföras under 2016-2020.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med servicenämnden
ordna lagliga graffitiväggar.
Kommentar
Graffitiväggarna är under byggnation vid ungdomshuset UNIK. Graffitiväggarna
kommer att var mobila. Under våren 2016 kommer kultur och fritid att genomföra
en workshop med syftet att få fler ungdomar intresserade av graffiti som konstform.
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Uppdrag - Årets stadskärna

Pågående

Uppdrag - Regional bomässa

Genomförd

Uppdrag - Bryggor

Genomförd

Uppdrag - Bullervall i Djurängen

Pågående

Uppdrag - Depå för biobränsle

Pågående
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Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder,
styrelser och Kalmar City arbeta för att Kalmar ska bli årets stadskärna under
innevarande mandatperiod.
Kommentar
Målsättningen är att ansöka om att utses ”Årets stadskärna” 2017 och arbetet pågår
med berörda förvaltningar och Kalmar City och dess medlemmar. Ett flertal aktiviteter har genomförts, bland annat lekplatsen i Vattentornsparken, införande av parkeringsledningssystem, översyn av belysning på Kvarnholmen, julbelysning på Stortorget, planering för nya och återkommande event framöver.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med bostadsmarknadens aktörer utreda förutsättningarna för en regional bomässa år 2018.
Kommentar
Utredning om en regional bomässa är genomförd och presenterad för politiken.

Servicenämnden får i uppdrag att utreda möjligheter till att skapa bryggor i
Vita Sand och Norrliden som ska förbättra upplevelsen vid bad och rekreation.
Kommentar
Idékataloger för Vita sand och Norrliden strand är framtagna och samordnade med
översiktsplaneringen på samhällsbyggnadskontoret. Pengar är äskade och ligger i planeringen med start Vita sand 2016 och Norrliden strand 2017.

Servicenämnden får i uppdrag att anlägga en bullervall i Djurängen. Detta för
att dämpa bullret från Ölandsleden.
Kommentar
Samhällsbyggnadskontoret har serviceförvaltningens uppdrag att projektera och genomföra byggnation av bullervall i Djurängen.

Kalmar Öland Airport AB får i uppdrag att undersöka de praktiska och ekonomiska möjligheterna för att etablera en depå för biobränsle på flygplatsen för att
därigenom kunna erbjuda biobränsle för flyg till och från Kalmar.
Kommentar
Kalmar Öland Airport har för avsikt att kunna erbjuda bioflygbränsle med start under
2016. Målet är en initial iblandning av 5% bioflygbränsle, med en stegvis ökad iblandning upp till 50%, vilket är den godkända maxnivån i dagsläget. För att finansiera
mellanskillnaden mellan bioflygbränsle och dagens fossila bränsle, är målsättningen
att starta en lokal klimatfond. En ansökan om bidrag hos Naturvårdsverket för uppstarten av fonden är gjord. Parallellt med detta pågår ett arbete för en möjlig framtida
etablering av produktion av bioflygbränsle i regionen, baserad på skogsråvara.
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Uppdrag - LIS-områden (från 2014)

Genomförd

Uppdrag - Utegym (från 2013, KF
§148, 2012-06-18)
Genomförd

Uppdrag - Belysningsprogram (från
2013, KF §131, 2013-06-17)

Pågående

Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillskapa
fler LIS-områden i översiktsplanen, för att underlätta för landsbygdsutveckling i
strandnära områden.
Kommentar
Samhällsbyggnadskontoret har identifierat några få möjliga nya LIS-områden, enligt
de kriterier som anges i översiktsplanen. Vid avstämning med samhällsbyggnadsnämndens presidium i februari 2015 beslutades att en översyn av LIS-områdena ska
göras i samband med aktualitetsprövningen av översiktsplanen.

Samhällsbyggnadsnämnden och serviceförvaltningen får uppdraget.
Kommentar
Beslut om att godkänna planeringsunderlaget för utegym i Kalmar kommun togs i
samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-25. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att
vara ”ägare” av utegym som en del av deras verksamhetsområde.

Uppdraget till samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden att ta fram belysningsprogram ska gälla tätorterna i kommunen utifrån aspekterna trygghet,
trafiksäkerhet, energiförbrukning, utveckling och gestaltning.
Kommentar
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett belysningsprogram tillsammans med ett
konsultföretag inom området. Beslut om att godkänna Belysningsprogrammet togs i
samhällsbyggnadsnämnden 2015-12-16. Kommunstyrelsens planutskott beslutade att
återremittera programmet den 26 januari 2016.

31

Förvaltningsberättelse

Bygga och bo

Väsentliga händelser under året
Attraktiva miljöer är nyckelbegrepp för
att locka till sig kompetent personal och
nya invånare. Tillsammans med Kalmarhem har kommunen därför arbetat fram
och sjösatt Arbetsgivarbonus Bostad. Det
är en del i arbetet avseende ett förbättrat företagsklimat och målen om tillväxt
och kan bli en viktig konkurrensfördel
för Kalmar. Genom att premiera arbetsgivare i Kalmar och via dem erbjuda
bostadsförtur till nyanställda personer
som vid anställningstillfället bor utanför
regionen, kan kompetensförsörjningen
underlättas.
Större utvecklingsprojekt
Arbetet fortsätter med projektet ”Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet” i Ölandshamnen. Under
året har universitetsstyrelsen upphandlat
byggnationen och fattat beslut om att
genomföra projektet. Kommunen har

beviljat bygglov för första etappen samt
börjat bygga ut gator och riva magasinsbyggnader i området. I direkt koppling
till detta har ett detaljplanearbete inletts
för en hotelletablering vid stationsområdet. Andra stora utvecklingsprojekt är
Fredriksskans, Norra Kvarnholmen och
Södra staden (Rinkabyholm). Arbetet
med att möjliggöra tillgången till fiber
för hushåll och företag har intensifierats
och kommunen arbetar vidare med att
samordna utbyggnaden av fiber.
Under året har tre större infrastrukturprojekt genomförts på tillfartsleden
Södra vägen. Ny större rondell vid Svaneberg, ombyggd rondell vid Bragebron
samt ombyggnad av trafikplats med
trafikljus vid kommande Linneuniversitetet. Ett stationsläge i Trekanten har
invigts.
Ny brandstation
I midsommarveckan kunde spaden äntligen sättas i marken för den nya brandsta-

tionen. Den beräknas vara färdigbyggd
våren 2017. Fram till dess ska Kalmarborna kunna följa bygget via digitala
medier.
Bygglov
Antalet beviljade bygglov har minskat
marginellt från föregående år men ligger
kvar på en betydligt högre nivå än tidigare, men antalet inkomna bygglovsärenden har ökat. Att antalet beviljade
bygglov har minskat beror till viss del på
att Attefallsärenden inte kräver bygglovsbeslut men räknas som ett bygglovsärende. Ärenden för fastighetsbildning, trafik, genomförda GIS- och kartuppdrag
och ärenden till miljöenheten har också
fortsatt öka jämfört med tidigare år.
Årets stadskärna
Kalmar City och Kalmar kommun arbetar tillsammans mot att bli årets stadskärna innevarande mandatperiod. Flera
av de åtgärder som togs fram i samverkan

 högre kostnader  lika kostnader   
lägre kostnader än liknande kommuner
Kostnad		
Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv
Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv
Nettokostnad fysisk o. teknisk planering, bostadsförbättringar, kr/inv

32





Utfall

Liknande

KKVH

Riket

631

683

654

873

1 246

1 450

971

1 165

629

349

242

375
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med näringsidkare och fastighetsägare
våren 2014 har under året förverkligats.
Ett exempel är lekplatsen vid gamla vattentornet. Det finns en tydlig utveckling
där allt fler barnfamiljer väljer att bo inne
i stan och därmed har också behovet av
en lekplats i centrala Kalmar uppstått.
Lekplatsen är välanvänd och har gett nytt
liv till en tidigare outnyttjad men vacker
plats. Tillsammans med sju andra städer
har Kalmar under året tagit emot landets
första Purple Flag certifikat. Certifikatet
flaggar för att Kalmar har en säker, trygg
och attraktiv stadskärna som håller en
hög och trygg kvalitet, kvälls- som nattetid. Med en hel rad av nya aktiviteter och
åtgärder fortsätter nu arbetet mot visionen att ”Kalmar skall bli Sveriges ledande
stadskärna med unika möjligheter för
handel och konsumtion, kultur och nöjesliv tillgängligt för alla året runt” med
delmålet att bli årets stadskärna år 2017.
Digital tillgänglighet
Vi arbetar med att skapa en bättre digital
tillgänglighet för att medborgare lättare
ska kunna få hjälp och hitta den information de behöver. Det har exempelvis
publicerats en 3D-modell på kommunens hemsida över Kvarnholmen, som
går att öppna direkt i webbläsaren. Det
finns också en e-tjänst för att beställa
och betala kartutdrag. Tjänsten har blivit
uppmärksammad och användningen har
ökat under året. Antalet digitala bygglovsansökningar under året har ökat och
bygglovsenheten fortsätter arbetet med
att digitalisera sitt arbetssätt genom att
ritningar granskas digitalt och kommunikation med kunder sker via e-post.

Demokrativeckan
Den lokala demokrativeckan genomfördes i Södermöre för fjärde året i rad. Den
öppnade upp för en dialog mellan ungdomar, politiker och tjänstemän, kring
busstrafiken i kommundelen. Medborgarpanelen har fått fler deltagare, vilket
är glädjande ur demokratisynpunkt.
Södermöre kommundelsnämnd har, i
enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige, spridit de kunskaper och erfarenheter som de har gjort inom ramen av
sitt demokratiutvecklingsarbete till andra
nämnder.

riterade övergångsställen till exempel har
Norrlidsvägen fått ett efterfrågat förhöjt
och delat övergångsställe.

Trafik, gång och cykelvägar
En kort men viktig felande gång- och
cykellänk förbi biblioteket på Tullslätten
har åtgärdats vilket gör att cyklisterna
slipper ta sig fram bland parkerande
bilar samt att gång- och cykelbanan
hänger ihop hela vägen från slottet upp
till Folkets Hus i Lindsdal. En annan
viktig gång- och cykellänk som byggts
är mellan Möreleden och Ångloksvägen
i Ljungbyholm.

Vatten
VA-saneringar har utförts på flera ställen
i kommunen. Av de större saneringsarbetena kan följande nämnas: Området
kring Timmermansgatan, Falkenbergsvägen, Jutegatan, Slöjdaregatan, och
Lorensbergsgatan. På Esplanaden och
i Berga området har va-saneringsarbete
påbörjats.
Va-ledningsutbyggnad har utförts till
Bergaudd, Stenskallehult (Påryd) och
Harby (Trekanten).
För att få en snabbare och säkrare driftskommunikation har en ny fiberkabel
mellan Vattentornet och Skälby vattenverk anlagts. På Vattenverket har
styrsystemen uppgraderats och vattenpumparna kan nu frekvensstyras. Kommunikationsutrustning (etapp 9) har
installerats i pumpstationer i södra delen
av Kalmar. Förutom allt löpande arbete
i verksamheten har ett antal utredningar
genomförts:
• Vatten och avloppsplan – Syftet
med planen är att beskriva vilka om

Byggande av gångsfartsgator på centrala
Kvarnholmen har fortsatt där etapp II på
Fiskaregatan blev klar till sommarsäsongen. Västra och Östra Sjögatan utmed
stortorget skyltades om till gångfartsgata
vilket möjliggjorde att även dessa gator
kan tillåtas ha uteserveringar.
Samarbetet med KLT har inneburit flera
åtgärder avseende hållplatser bland annat
ett nybyggt större hållplatsläge i Lindsdal
samt på olika platser ett flertal cykelställ.
Arbetet har fortsatt med trafiksäkra prio-

Ett P-ledningssystem i centrala Kalmar
invigdes i december – lagom inför årets
julhandel. Arbetet har gått vidare från
tätortsdialogerna där extra parkåtgärder
har genomförts i bland annat Halltorp
samt på ett flertal andra orter förbättringar av belysningar utifrån upprustning och komplettering. Kommunen ansvarar totalt för 374 km gator och vägar,
som lyses upp av ca 12 800 gatlysen.

  
bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner
Resultat		
Nöjd Medborgar-Index - Räddningstjänst
Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar
Nöjd Medborgar-Index - Renhållning
Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp
Nöjd Region-Index - Bostäder
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•

•
•

råden som va-ledningsutbyggnad
kommer att prioriteras i framtiden.
Planen har tagits fram i samråd med
Kalmar kommun.
Klimatanpassningsplan – modulering av höga vattenflöden.
Dimensionering av avloppsnätet söder om Kalmar

Hyresrätter
I Kalmarhems regi har 32 nya lägenheter tillkommit under året. Under året har
produktion startat av ett höghus ”Kajalen” vid sjukhuset med 86 lägenheter och
ett studenthus med 31 lägenheter i kv.
Vallmon (Falkenbergsvägen). Mark förvärvades i kv. Vallmon och i kv. Kungsljuset under året. Under 2015 ökade underhållsnivån med ca 10 procent jämfört
med föregående år. Bland större underhållsprojekt kan nämnas renovering av
fasaden på Gamla Vattentornet varvid
byggställningen blev en utmärkt reklampelare för höghuset ”Kajalen”.
Energirepubliken berikar med fiber
Krav på IT-infrastruktur blir allt mer
central, inte minst vid nyetableringar och
nybyggnationer.
I närmare 15 år har Kalmar Energi förlagt och erbjudit svartfiber, främst till
olika bredbandsoperatörer. De senaste
åren har förfrågningar om fiber stadigt
ökat. En del av förklaringen till ökad efterfrågan är teknikutvecklingen och att
våra slutkunder idag allt oftare efterfrågar
kombinerade erbjudande där fjärrvärme
och fiber är en vanlig kombination. Kalmar Energi har det senaste året ökat förändringsarbetet i fiberaffären, dels för att
förstärka och utveckla den redan etablerade svartfiberaffären och dels för att utveckla ett koncept för att kunna erbjuda
slutkund tillgång till en tjänsteleverantör.
Kalmar kommun tecknade under början
av året ett avtal med Telia kring utbyggnad av fiber med särskilt fokus på tätorterna utanför Kalmar stad.

Framtid
Kommunens exploateringsverksamhet
följer och analyserar omvärldsfaktorer
34

som påverkar planeringen av nya exploateringsområden, bland annat nya lagar
och regler inom fastighets- och byggområdet. Antalet projekt har ökat mycket
de senaste åren, projekten är stora och
komplicerade vilket kräver kommunikation och dialog med medborgarna. De
kommande åren är det ett flertal stora
exploateringsprojekt med försäljning av
kommunal mark som ska slutföras, bl.a.
Ölandshamnen, Fredriksskans och Djurängen.
Det övergripande målet för samhällsbyggnadskontoret är att planera för
2 500 bostäder, varav 300 småhus fram
till och med 2018. Av dessa ska minst
833 bostäder varav 100 småhus planeras
under 2016. Detta är mer än en fördubbling mot 2015. Anledning till det högre
målet är utvecklingen av Linnéuniversitetet samt den befolkningsökning som
prognostiserats för Kalmar kommun.
Under 2016 ska samhällsbyggnadskontoret utveckla medborgardialoger i
detaljplaneprocesserna för att skapa en
bättre förståelse för den långsiktiga utvecklingen av Kalmar. Detta ska innefatta både fysiska dialogmöten och en starkare och bättre digital närvaro. En väg
för att skapa ökad delaktighet och korta
handläggningstider är att erbjuda enkla
och effektiva kontaktvägar, självservice
och e-tjänster.
I Södermöre har ett mål satts att arbeta
med att ta fram en lösning för E-förslag. En kartläggning av otrygga platser
i kommundelen, pågår. Detta utifrån
medborgarpanelens svar. Detta utifrån
medborgarpanelens svar som gavs vid en
enkät om tillgänglighet som medborgarpanelen svarade på hösten 2015. E22:ans
nya dragning kan positivt komma att påverka kommundelens attraktivitetskraft.
Flera intressanta bostadsprojekt är under
framväxt. Nya bostadsområden kommer kräva nya verksamhetsområden såsom förskola, skola och idrottsplatser.
Exempelvis ny konstgräsplan i Berga,
nytt badhus, central förskola, centralt
högstadium. Under 2016 kommer ett

flertal lekplatser rustas upp medan andra
kommer läggas ner. Utöver detta kommer några större satsningar att göras i
Smedby, Lindsdal och Berga. Arbetet
kommer fortsätta med prioriterade felande gång- och cykellänkar, tillgänglighetsarbete liksom arbetet med tätorter och
kollektivtrafiken. Ett samlat grepp med
åtgärdsplaner för Kvarnholmen kommer
ha sin fortsättning tillsammans med City
för att jobba vidare mot målet att blir
årets stadskärna.
Från och med 2016 kommer reinvesteringen i gatlysen att påbörjas på bred
front. Detta för att under några år gå in i
nästa generation av belysning med LED
för att kraftigt minska energianvändning
och driftkostnader. Under 2016 kommer
Lindsdals belysning att bytas ut.
Budgetens ökning avseende beläggningsåtgärder och bidrag till enskilda vägar
innebär att vi kan upprätthålla en acceptabel vägstandard på huvudvägnätet.
Vatten
Målen med att minimera antalet läckor,
minska inläckaget av ovidkommande
vatten i spillvattennätet och reducera
antalet bräddningar är att sanera VA-ledningsnätet. Kommande VA-saneringar
är i Bergaområdet, i kv. Getingen och i
Dörbylund. Nya bostadsområden planeras för att klara befolkningstillväxten.
Kalmar Vatten anpassar och prioriterar
utbyggnad av ledningsnätet efter behovet av ny infrastruktur. Planerade VAutbyggnader är till Djurängen, Åsagatan,
Linnéuniversitetet, Åbygatan m.fl.
Hyresrätter
Under 2016 planerar Kalmarhem byggstart för ca 250-300 lägenheter i olika
projekt. För att säkerställa kontinuerlig
byggproduktion pågår arbetet med nya
detaljplaner och ytterligare projekt kommer att startas upp. Utredning och planering för större underhållsprojekt med
stambyte och lägenhetsrenovering sker
under året.

Förvaltningsberättelse

Näringsliv och turism

Väsentliga händelser under året
Svenskt Näringslivs ranking av landets
kommuner när det gäller företagsklimatet visar att de satsningar som Kalmar
kommun gör ger resultat. Kalmar kommun har klättrat 38 placeringar sedan
förra mätningen och ligger nu på plats
111 av landets 290 kommuner. Området tjänstemäns attityder till företagande
har förbättrats mest, +79 placeringar sedan förra året. Även området service till
företag har förbättrats rejält, +61 placeringar. Också i undersökningen Insikt

som mäter Nöjd Kund Index, NKI, har
Kalmar kommuns resultat förbättrats.
NKI-värdet har ökat från 64 till 70. Mest
nöjda är företagen med bemötandet som
får ett betyg på 76. Ett betyg på 70 eller mer anses som ett högt betyg. Minst
nöjda är de med rättssäkerhet och information. Effektivitet är det serviceområde där kommunen förbättrat sig mest.
Resultatet gick upp åtta enheter från 66
till 74. Undersökningen visar också att
bemötande, effektivitet och rättssäkerhet
är de faktorer som företagarna anser är
viktigast för en bra helhetsbedömning.

Turism och besöksnäring
Det har varit ett bra år för Kalmars besöksnäring och Kalmar har fått mycket
uppmärksamhet nationellt under året.
Bland annat röstades Kalmar fram som
Årets sommarstad av resesajten Reseguidens läsare, vilket både har bidragit till
stolthet hos invånarna och gett positiva
effekter på antalet besökare. Antalet gästnätter (belagda bäddar) har haft en positiv utveckling de senaste åren. Mellan
år 2013 och 2014 ökade gästnätterna
med 6,3 procent inom kategorin hotell
och med 2,1 procent som helhet (hotell,

 högre kostnader  lika kostnader   
lägre kostnader än liknande kommuner
Kostnad		
Nettokostnad näringslivsfrämjande åtg, kr/inv
Nettokostnad turistverksamhet, kr/inv
Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv
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stugby, vandrarhem och campingplatser). Under perioden januari–oktober
2015 ökade antalet gästnätter som helhet
med ca 8 procent jämfört med 2014. Tittar man på antalet övernattningar på hotell under perioden januari–juli 2015 var
ökningen 9,3 procent jämfört med 2014.
Kalmars satsningar på evenemang och
idrottsturism har slagit väl ut. Numera
hör evenemangsarrangörerna själva av sig
och är intresserade av att förlägga evenemang i staden. Utöver de redan etablerade evenemangen hölls under 2015 bland
annat två stora konserter. Satsningen
på att skapa nya evenemangsarenor är
mycket viktig och i år invigdes den nya
idrottsanläggningen vid Långviken. Anläggningen utnyttjas flitigt, inte minst
för spontanidrott, och var också en av
anledningarna till att Svenska Fotbollförbundet valde att förlägga SM i Beach
Soccer i Kalmar i minst tre år. Ett annat
nytt idrottsevenemang som blev klart i år
är Student-VM i Triathlon, som kommer
att arrangeras i Kalmar 2018.
Utvecklingsplanen för Kalmar Slott har
under året reviderats tillsammans med
Statens Fastighetsverk, då många av de
uppsatta målen nu har genomförts. De
reviderade insatserna är sex och gäller
satsningar för att möta framtiden. Att utvecklingsarbetet har varit lyckosamt har
visat sig på flera sätt under året. Besökssiffrorna har under 2015 slagit rekord
och når upp till det mål som sattes i utvecklingsplanen. Under 2015 hade Kalmar Slott 84 000 entrébetalande besökare, 127 000 intäktsskapande besökare

och 278 000 besökare totalt på området,
vilket kan jämföras med 71 908 entrébetalande, 107 139 intäktsskapande och
totalt 267 095 besökare 2014. Kalmar
Slott, med slottschefen Mimmi Mannheimer i spetsen, tilldelades dessutom
Kulturarvspriset 2015 för att slottet på
ett kreativt sätt når en bred publik, inte
minst genom satsningen Barnens Slott.
Kalmar Slott var också en av finalisterna
till Stora Turismpriset 2015 och certifierades av Swedish Welcome med bedömningen ”Utmärkt”.
Skyltar har satts upp i centrala Kalmar
med syfte att göra det enklare för turister
att både hitta i och se att det är gångavstånd till alla sevärdheter. Sammanlagt
har det satts upp skyltar på 18 olika platser på Kvarnholmen. Mitt i semestertider invigdes Sveriges längsta träbänk
av Gustav Vasa och Ingemar Einarsson.
Bänken, som uppmättes till 222 meter,
löper längs muren vid Gamla kyrkogården i Kalmarsundsparken.
Hamnverksamheten
2015 var ett gott år för Kalmar Hamn
AB med volymökningar på cirka 15
procent. Byggande av hamnmagasin har
skett under 2015. Fortsatta investeringar
i maskiner har skett såsom exempelvis
hamnkran och en större så kallad höglyft.
Arbetet har skett med god planering och
inga kundförluster samt ett högt säkerhetstänkande utan olyckor.
Flygplatsen
Till och med november har totalt
205 870 resenärer flugit till och från Kal-

mar Öland Airport vilket innebär en ökning med 4,3 procent jämfört med 2014.
Inrikestrafiken fortsätter att uppvisa en
positiv utveckling samtidigt som utbudet
av internationella charterdestinationer
ökar. Under året har flygplatsen haft 93
charteravgångar fördelat på Gran Canaria, Mallorca, Turkiet, Kroatien, Rhodos
och Sicilien. Under 2015 beslutades om
Vision 2025, ”Den enkla resan” som beskriver regionens och kundernas förväntningar på Kalmar Öland Airport. Ett
stort projekt med omtoppning av landningsbanan har färdigställts. För att inte
störa flygtrafiken genomfördes merparten
av åtgärderna nattetid under sommaren.
Verksamhetsfastigheter
KIFAB i Kalmar AB har under 2015
förvaltat total ca 150 000 m2. Uthyrningsgraden har varit hög hela året. En
fastighet har under året förvärvats i syfte
att utgöra markreserv för en trolig expansion hos en befintlig industrikund.
Fastigheten Mjölnaren 4 byggs om till ett
modernt aktivitetsbaserat kontor om ca
5 000 m2 för länsstyrelsen. Under året
förvärvades mark intill Kalmar Södra
bangård där nu en tågservicedepå är under uppförande.
Kalmar Science Park
Flera av företagen i Kalmar Science Parks
Incubator har haft ett framgångsrikt år
2015. De har vunnit både nationella
och internationella utmärkelser och fått
uppmärksamhet som sträcker sig utanför landets gränser. Kalmar Science Park
har under året beviljats EU-medel för att
utveckla en regional inkubator. Uppstar-

  
bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner
Resultat		
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
Nöjd Region-Index - Arbetsmöjligheter
Nöjd Region-Index - Kommersiellt utbud
Nöjd Region-Index - Kommunikationer
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ten av det projektet ägde rum i augusti
och redan nu syns positiva effekter, genom bland annat en markant ökning av
inflödet av idéer/företag. Det innebär
förhoppningsvis att Kalmar Science Park
kan attrahera fler företag med bra idéer
och god tillväxtkraft, såväl regionalt som
nationellt och internationellt.

Turismutveckling
Kalmar kommuns satsningar för att fortsätta utveckla kustläget och stadens

Framtid

Linnéuniversitetets nybyggnation i hamnen kommer på lång sikt att innebära
fantastiska möjligheter för Kalmar. På
kort sikt är det dock troligt att det påverkar verksamheten i Kalmar Gästhamn,
både avseende båtgäster och husbilsgäster. Efterfrågan på husbilsplatser är
stor och Destination Kalmar har därför initierat ett arbete för att skapa fler
husbilsplatser i centrala Kalmar. Denna
kundgrupp är starkt växande och har en
turistekonomisk betydelse.
De senaste årens utveckling gör att Destination Kalmars verksamhet har ökat
i omfattning. Personalbehovet i bolaget
har därför ökat.

Tillgänglighet till service är en viktig
faktor för att främja attraktivitet och för
att bidra till utveckling och tillväxt i hela
kommunen. Människor behöver service
för att kunna bo och trivas på en plats
och företag är beroende av viss service för
att kunna bedriva verksamhet. Nya köpbeteenden, pendlingsmönster, den demografiska utvecklingen, digitaliseringen
och andra externa faktorer påverkar förutsättningarna för både kommersiell och
offentlig service. Utifrån dessa förutsättningar skapas nu en kommunal serviceplan som ett verktyg för att upprätthålla
en god service i hela kommunen. Det ska
finnas en god service på rimlig nivå för
alla som bor, besöker och verkar i Kalmar
kommun. För att uppnå målet kommer
kommunen att arbeta med åtgärder som
exempelvis samverkan med servicegivare
och föreningar, fortsatt hemsändningsbidrag och företagsfrämjande insatser.
Samverka mera är nyckeln till framgång
för att underlätta kompetensförsörjning
och bidra till regional tillväxt och utveckling. Oskarshamn, Mönsterås och
Kalmar har därför gått samman för att
tillsammans göra det enkelt för de som
vill flytta hit. Samarbetet bygger på ett
nätverk av organisationer och personer
och utökas i augusti 2016 med kommunerna Torsås och Mörbylånga. Exempel
på aktiviteter under kommande år för att
locka kompetens till Kalmarsundsregionen är medverkan på arbetsmarknadsdagarna i Linköping samt deltagande under
Ironmanveckan.

evenemangsarenor är väldigt viktiga för
besöksnäringen och för Kalmar som evenemangsstad. Nu pågår till exempel ett
arbete med att utveckla arenan Bastionen
och senast 2017 beräknas det stå klart.

Hamnverksamheten
Utveckling av verksamheten med större
ytor och djupgörande av farled fortgår.
Kalmar Hamn fortsätter att vara regionens största infrastrukturnod. Godsslag
kommer i framtiden att variera såsom det
gjort under många år men basen kommer att vara att serva jord- och skogsnäringen. Kalmar Hamns unika läge nära
farleden på Tjärhovet med hantering av
vätskor och spannmål samt virke, flis
och timmer på Barlastholmens fortsätter.
Löpande arbete sker kontinuerligt för att
byta till miljöriktiga motorer och övergå
i den mån det är möjligt till elektrifierad
produktionsutrustning. Man kan se en
framtida trend att verksamheten på Tjärhovet övergår allt mer ifrån att vara en
traditionell oljehamn till att lagra miljömässiga vätskor.

Flygplatsen
Under 2016 blir det fortsatt fokus på Kalmar Airports vision 2025 där bland annat
införandet av flygmiljöbränsle är prioriterat. Det planeras en större ombyggnad av
flygplatsen parkerings- och angöringsytor
för taxi och buss. Charterutbudet fortsätter att växa samtidigt som det blir en kapacitetsökning på antalet platser till Stockholm med SAS och BRA.
Verksamhetslokaler
Under 2016 kommer de pågående stora
entreprenaderna att avslutas och lokalerna tas i bruk av KIFAB:s nya hyresgäster.
Parallellt kommer arbetet med att hitta
alternativa
hyresgäster/verksamheter
till de lokaler som universitetet lämnar
2018–2020 att intensifieras. Ett ökat
intresse kring ny- och ometableringar av
industriföretag för att säkerställa framtida expansionsutrymme kommer förhoppningsvis att leda till att ytterligare
projekt startas.
Kalmar Science Park
Den övergripande framtidsinriktningen
för Kalmar Science Park är att via olika
arbetssätt främja tillkomsten av nystartade kunskapsintensiva bolag, arbeta med
tillväxt i befintliga, etablerade bolag av
samma art samt vidareutveckla arbetet
med e-handel och digitala marknader.
Med tanke på det sistnämnda ska möjligheterna att implementera en inriktning
av inkubatorn mot e-handel och digitala
marknader ses över.
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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. Den fattigdom som drabbar barn
ska med alla tillgängliga medel speciellt
bekämpas. Varje barn och elev i Kalmar
kommun ska utvecklas allsidigt, såväl socialt och emotionellt som kunskapsmässigt. Våra förskolor och skolor ska hålla
en hög kvalitet. Fokusområdets text i
sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan
med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016-2017, sid 17-19.
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Kommentar
Kalmar är en i många avseenden socialt
hållbar kommun med hög kvalitet i välfärden. Den självskattade hälsan hos invånarna är god, och man upplever hög
grad av tillit till andra. Enligt polisens
trygghetsmätning ökar invånarnas upplevelse av trygghet medan både otrygghet
och antalet anmälda våldsbrott minskat
över tid. Vi ser en trend med sjukande
arbetslöshet, där vi ligger under siffrorna
för riket och våra jämförelsekommuner
i åldersspannet 16-64 år. Den vuxna
befolkningens sysselsättning och egenförsörjning är centralt för att långsiktigt arbeta mot så kallad barnfattigdom.

Tillgänglighetsfrågorna har fått förnyad
aktualitet liksom likabehandlings- och
integrationsfrågorna. Under året har ett
välfärdsbokslut presenterats som ger stöd
för att vi har en positiv utveckling vad
gäller invånarnas tillgång till välfärdsindikatorer inom många områden. Bokslutet indikerade i likhet med andra mätningar och utvärderingar att skolan och
dess resultat bör prioriteras framöver.

Förvaltningsberättelse

Fullmäktigemål - Förebyggande
insatser bland barn och ungdomar

Barn och ungas bruk av tobak, alkohol, dopingpreparat och narkotika ska
minska. Bruket av droger ska aktivt bekämpas på alla nivåer men speciellt fokus
ska riktas på förebyggande insatser bland barn och ungdomar.
Kommentar
Resultatet av CANs undersökning visar på att det är färre elever i årskurs 9 jämfört
med övriga landet som dricker alkohol. En jämförelse med resultatet 2013 visar dock
att intensivkonsumtionen har ökat bland pojkar ( 2013: 8%, 2015: 10 %) och minskat från 7 till 6 % för flickor. I gymnasiet år 2 finns en positiv trend där andelen
intensivkonsumenter bland pojkar minskat från 35 % 2013 till 30 % 2015 och bland
flickor från 27 % 2013 till 20 % 2015. Andelen elever som använt narkotika ligger
tämligen oförändrat, 4 % av eleverna i år 9 hade använt narkotika 2013 och enligt
2015 års undersökning var det 5 %, i år två på gymnasiet handlar det om ca 10%.
Det är ca 10 % av eleverna i år 9 som röker, något fler pojkar än flickor, vilket är en
förändring och indikerar att flickors tobakskonsumtion har minskat under perioden
2013-2015. I år två på gymnasiet är det vanligare att flickor röker jämfört med pojkar( pojkar 24 %, flickor 34 % 2013, pojkar 24 % , flickor 37 % 2015) och det är
också flickorna som står för ökningen under perioden. Utöver insatser inom ramen för
Kalmar mot Droger vidtar olika förvaltningar egna insatser för att minska ungas tillgång till droger och konsumtion av alkohol och narkotika, bland annat är kultur- och
fritidsförvaltningens ungdomsarrangemang alltid drogfria, socialförvaltningen leder
en kommunövergripande arbetsgrupp för att ta fram ett förslag på förstärkta förebyggandeinsatser för barn och unga. Ett förslag kommer att redovisas under första halvan
av 2016.

Fullmäktigemål - Bästa skolkommun

Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner.
Kommentar
Barn och ungdomsförvaltningen har mål kopplat till ökning av kunskapsmål och meritvärde för årskurs 3, 6 och 9 och man kan se en viss ökning inom dessa områden,
men målen nås inte. När det gäller målet om ökade resultat i kunskapskraven i nationella prov i årskurs 3 och om att utjämna skillnader mellan flickor och pojkars
måluppfyllelse ser man ingen positiv utveckling utan snarare en försämrad utveckling.

Uppdrag - Villkor i arbetslivet

Pågående

Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Södermöre
kommundelsnämnd på lämpligt sätt informera om villkor i arbetslivet och
arbetsrättsfrågor till de sista årskurserna i skolan. Samarbete kan ske med
Kalmarsunds gymnasieförbund.
Kommentar
Studie och yrkesvägledarna i BoU och södermöre kommundel har redovisa hur den
här informationen till elever i de sista årskurerna har genomförts under ht 15 eller ska
genomföras under vt 16.
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Uppdrag - Volontärpool

Pågående

Uppdrag - Boende i södra tätorten

Pågående

Uppdrag - Förebyggande sociala
insatser

Pågående

Uppdrag - Drogpolitiskt program

Pågående

Uppdrag - Socialt och etiskt ansvarstagande (från 2014)

Genomförd
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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
Under 2015 har en utredning gällande upprättande av en Volontärpool i Kalmar kommun tagits fram. Utredningen ska presenteras för politiken, för att slutgiltigt beslut
ska kunna fattas hur volontärpoolen ska se ut i framtiden.

Omsorgsnämnden får i uppdrag att under 2015 och 2016 planera och upphandla ett boende för vård och omsorg i södra området av Kalmar tätort.
Kommentar
Omsorgsnämnden har fattat beslut vid decembersammanträdet 2015 om att gå ut
med en upphandlingsförfrågan för nybyggnation av ett vård och omsorgsboende i
södra delen av Kalmar.

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
Delrapport muntligt i oktober. Skriftlig delrapport ej klar ännu. Arbetsgruppen kommer att omformeras inför fortsatt arbete 2016.

Socialnämnden får i uppdrag att ta fram ett nytt drogpolitiskt program med
särskilt fokus på ungdomars användning av narkotika.
Kommentar
Förslag till drogpolitiskt program framtaget. Ska på remiss till förvaltningarna januari
2016.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med servicenämnden och andra
berörda nämnder öka kunskapen om socialt och etiskt ansvar i verksamheten,
skapa bättre rutiner för uppföljning av våra krav och föreslå eventuella förbättringar av dagens krav.
Kommentar
Kommunledningskontoret har tillsammans med serviceförvaltningen sett över insatserna inom socialt och etiskt ansvarstagande. Serviceförvaltningen har reviderat uppförandekod för hållbar upphandling och sin upphandlingspolicy. Uppföljning sker
lokalt men även inom ramen för ett nationellt utvecklingsarbete som samordnas av
SKL. Arbetet för att motverka korruption har stärkts genom att tydliga rutiner tagits
fram. Inom ramen för målet att halvera arbetslösheten är ett insatsområde att utveckla
rutiner för sociala krav i upphandling. Ett utvecklingsarbete som involvera både interna partners såsom kommunledningskontoret, serviceförvaltningen och kommunala
bolag och externa. En insats för politiker, chefer och berörda handläggare genomförs i
januari 2016 vilket förväntas leda till att rutiner kan utarbetas under våren.

Förvaltningsberättelse

Barn och utbildning
Väsentliga händelser under året
Åtgärder för att öka måluppfyllelsen
inom skolan fortsätter att genomföras
och är framgångsrika. Resultaten i SKL:s
Öppna jämförelse som kommer i mars
2016 kommer att visa på förbättringar i
placeringen jämfört med tidigare år. Vi
har höga förväntningar på vår verksamhet, höga förväntningar på elever, personal, rektorer och förskolechefer. Det är
många åtgärder och många beslut som
fattas för att kunna fortsätta med förbättringsarbetet. Några av dem som varit
i fokus under 2015 är:
• Utveckling av överlämningar från
förskola till skola.
• Omfattande och fokuserad kompetensutveckling.
• Ökad effektivitet i personalrekryteringen.
• Fortsatt utbyggnad av karriärvägar
för lärare. Under året har ytterligare
förstelärare utnämnts och en fortsatt
rekrytering av utvecklingslärare har
genomförts.
• Öka andelen lektioner genomförd
med behöriga lärare i såväl ämne
som årskurs.
Verksamheten mäts på många olika sätt,
varav några centrala är:
• Elevernas måluppfyllelse ligger kvar
på samma nivå som tidigare år.
• Meritvärdet i årskurs 9 har ökat.
• Budgeten hålls.
• Kalmar kommun ligger i topp i
mätningen Sveriges mest nöjda högstadieelever för fjärde året i rad.

Dess förbättringar bidrar till att Kalmar
kommun bibehåller sin placering i Lärarförbundets ranking bästa skolkommun, där Kalmar för tredje året i rad
ligger inom topp 25. Resultaten i SKL:s
öppna jämförelse som kommer i mars
2016 kommer att visa på förbättringar i
placeringen jämfört med tidigare år, och
arbetet med att vara en av landets bästa
skolkommuner fortsätter.
I mottagandet av asylsökande i Södermöre placeras eleverna nu i ordinarie klasser
på skolorna, något som bedöms förbättra
måluppfyllelsen och integrationen. En
samlad satsning mot nätmobbning har
genomförts i kommundelen, i samarbete
med polisen. Satsningen har riktat sig
mot elever, vårdnadshavare och pedagoger, och inneburit ett ökat medvetandegörande och stärkt kompetens inom ett
viktigt område.
Gymnasieverksamhet
Kalmarsunds gymnasieförbund har under året fattat beslut om flertalet nya
inriktningar och avtal för att öka Gymnasieförbundets attraktivitet. En ny inriktning är Plåtslageri som blir den tredje
nationella inriktningen inom Bygg- och
anläggningsprogrammet på Lars Kaggskolan. På Jenny Nyströmskolan kommer en ny inriktning inom Barn- och fritidsprogrammet att starta, Socialt arbete
med profilering mot väktare. Inriktningen blir den tredje nationella inriktningen
med start läsåret 2016/2017.

Ett av gymnasieförbundets mål i budgetdokumentet 2015 är att få fler elever
att söka till GLU (gymnasial lärlingsutbildning) genom att inrätta ett lärlingscentrum. Under maj månad redovisades
ett förslag på lärlingscentrum med start
hösten 2016. Lärlingscentrumet kommer innebära en organisation med ca 60
elever när den är fullt utbyggd. Under
2015 beslutade Kalmarsunds gymnasieförbund att bifalla Västerviks kommuns
förfrågan att delta i bildandet av vårdoch omsorgscollege i Kalmar län tillsammans med landstinget, regionförbundet
och länets kommuner. Ett regionalt
samverkansavtal kommer reglera det gemensamma arbetet. Ett annat avtal som
gymnasieförbundet arbetar med är Samverkan sydost där medlemskommunerna
gemensamt arbetar för att stärka och
utveckla hela samverkansområdet till en
attraktiv gymnasieregion. Under året har
samverkansområdet vuxit till att omfatta
14 kommer.
Under året har Kalmarsunds gymnasieförbund nominerats till kvalitetsutmärkelsen GULDTRAPPAN. Utmärkelsen
Guldtrappan utdelas till skolhuvudmän
som arbetar långsiktigt och strategiskt
utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med
gott ledarskap för kompetensutveckling
och kollegialt lärande, digital resurser
och nätbaserat samarbete. Parterna bakom priset är bland annat Skolverket, specialpedagogiska skolmyndigheten samt
Sveriges kommuner och Landsting. Un-

 högre kostnader  lika kostnader   
lägre kostnader än liknande kommuner
Kostnad		
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn
Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn
Kostnad grundskola hemkommun, kr/elev
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev
Kostnad komvux, kr/heltidsstuderande
Kostnad musik och kulturskola, kr/inv 7-15 år








Utfall

Liknande

KKVH

Riket

134 078

131 341

128 631

130 784

33 957

29 758

32 477

33 788

90 165

100 442

91 444

100 463

99 758

109 453

111 082

119 953

70 308

41 960

48 326

48 849

3 128

2 741

2 377

3 032
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der kvartal 1 2016 kommer listan över
slutkandidaterna att publiceras.
Vuxenutbildning
Under året har det genomförts utbildning för vuxna på gymnasial nivå inom
några nya områden. Det gäller utbildning inom billackering, bilskadeteknik
och som väktare. Branschen har uttalat
att det råder brist på utbildad arbetskraft. Utbildningarna som planeras och
genomförs i nära samarbete med branschen, är delvis förlagda till arbetsplatser.
Kunskapsnavet har initierat pedagogiska
träffar med yrkeslärare från olika utbildningsanordnare som inbjudits för att diskutera pedagogiska frågor. Innehållet har
bl.a. bestått av diskussioner kring goda
pedagogiska exempel, kulturskillnader,
kompensatoriska hjälpmedel och betyg
och bedömning. Under hösten har träffarna förlagts hos olika utbildningsanordnare
för att deltagarna ska få insyn i varandras
verksamheter. Det har skapat respekt och
ökat förståelsen för olika verksamheter.
Under året har det pågått ett intensivt
arbete med att arbeta fram en regional
ansökan om att ingå i Vård- och omsorgscollege. Beslut om att ansluta sig till
VO-college har fattats av länets samtliga
kommuner. VO-college är en nationell
samverkansform där arbetsliv och utbildning arbetar tillsammans för att öka
intresset att söka sig till jobb och utbildning inom vård och omsorg.

Universitetsstudier
I oktober 2015 fattade universitetsstyrelsen beslut om att samla Linnéuniversitetets lokaler i Ölandshamnen. Enligt tidplanen beräknas byggnationen att starta
vid årsskiftet 2015/2016 och hela projektet vara genomfört under 2020. Med
en samlad och synlig placering i Kalmar
möjliggörs naturliga mötesplatser mellan
forskare, studenter, näringsliv och offentlig verksamhet. Nya, kreativa och entreprenöriella idéer kan födas som bidrar till
utveckling, regionalt såväl som nationellt
och internationellt.

att användas av Södermöreskolan och
Ljungbyholmsskolan.

Lokaler och kost
Funkaboskolans kök har byggts om och
blev färdigt i början av 2015. Köket har
fått en mer effektiv ytanvändning, ny utrustning och större förvaringsutrymmen.
Första etappen av Lindsdalsskolans tillbyggnad färdigställdes under sommaren.
Etapp 2 pågår. Lagom till sommaren
2016 har Lindsdalsskolan utökats med
19 klassrum.
Nybyggnad av sex avdelningar för förskolan på Lindö påbörjades under 2015
och beräknas stå klart till hösten 2016.
Det nya köket kommer stå klart i början
av 2016.
Hagby kommer under nästa år få en ny
förskola och första spadtaget för denna
togs i augusti. Här byggs också ett efterlängtat nytt kök med matsal i samma
byggnad som förskolan. Under hösten
invigdes Ljungbyholms nya sporthall.
Sporthallen kommer under skoltid

Studentbostäder
Studentbostadsgarantin är uppfylld d.v.s.
garanti för bostad till nyinflyttad student
som läser på heltid på Linnéuniversitetet i Kalmar. Det var svårare att uppfylla
bostadsgarantin på hösten 2015 än tidigare år. En orsak kan vara att antalet studentlägenheter på marknaden minskar.
Dock fanns under vårterminen ett antal
studentlägenheter som ej kunde hyras ut.
Kalmarhem förmedlade 80 lägenheter
till studenter som läste 5 veckor på sommaruniversitet, Summer Academy.

En ny kostpolicy antogs i augusti. Kostenheten har under hösten arbetat vidare
med riktlinjer utifrån kostpolicyn, dessa
kommer att bli klara under våren 2016.
Vårens enkätundersökning kring kundnöjdhet och bemötande, bland eleverna i
år 2, 5 och 8 visade i sin helhet att man är
nöjd med skolmaten och kökspersonalens
bemötande. Under 2015 har kosten i genomsnitt serverat ca 9 400 luncher och ca
4 000 frukostar och mellanmål per dag.

Trygghet
Under året som har gått har Kalmar Energi samarbetat med Aktiv Skola, Nolltorerans mot mobbing och Kalmar mot
droger för att nämna några exempel. Att
verka preventivt mot droger och mobbing är ett mycket viktigt arbete, som
inte sällan börjar i skolan.

  
bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner
Resultat		
Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal
Inskrivna barn/årsarbetare kommunala fritidshem, antal
Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen,
lägeskommun, andel (%)

Liknande

KKVH

Riket

5,3

5,5

5,7

5,4

23,1

21,9

21,2

21,6

81,3

80,6

79,6

76,2

11,4

11,6

12,6

11,8

211

217

208

209

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, genomsnitt






13,7

14,3

13,9

13,9

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, inkl. IV,
andel (%) (-2014)



83,5

78,4

78,3

78,3

Elever/lärare (årsarbetare) i grundskola, lägeskommun, antal
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (16 ämnen)

42




Utfall

Förvaltningsberättelse

Framtid
Elevantalet i grundskolan inom barn- och
ungdomsnämndens område ökar fram
till 2018 med ca 569 elever. Elevökningen ställer nya krav på lokaler, personal,
kost och administration. De stora utmaningarna kommer att vara att rekrytera
lärare och att tillgodose behovet av ytterligare skollokaler. Antalet förskolebarn
fortsätter att öka med 197 barn under
samma tidsintervall. 15 nya avdelningar
kommer att behövas under perioden.
Flera nybyggnationer pågår eller är på
väg att komma igång inom skolverksamheten i Södermöre, exempelvis i Hagby
och Halltorp. Detta innebär initialt utmaningar för verksamheterna, men på
sikt möjligheter till utveckling och tillväxt.
Ett samarbete med Malmö högskola
kring kreativa lärprocesser som pågått en
tid, kommer under 2016 att utmynna i
konkreta insatser ute på enheterna inom
utbildningsområdet. Exempel på detta
är tematiskt arbete, djupintervjuer med
elever, skapande av en skolidentitet och
undersökning av barns framtidstro.

över det vegetariska alternativet så serveras enbart vegetarisk mat 4-5 gånger per
termin. Syftet är att minska på det röda
köttet för hälsans skull samtidigt som
miljön mår bättre.
Arbetet med att öka andelen ekologiskt
och närproducerat fortsätter. För 2016 är
målet 55 procent.
Vuxenutbildning
Efter att den regionala ansökan om att
ingå i VO-college har godkänts och certifiering är klar, intensifieras arbetet med
att också sända in en lokal sådan för
södra länet. I januari 2016 börjar MIOutbildningen (Mångfald I Omsorgen),
en utbildning för invandrare som läser
för att få kompetens att söka tjänst som
undersköterska eller motsvarande. Skillnaden mot en reguljär utbildning är att
här påbörjar eleverna utbildningen med
förkunskaper motsvarande SFI D. Utbildningen är förlängd i tid och svenska
finns med som en röd tråd under hela
utbildningstiden.
Universitetsstudier
Som en av värdkommunerna för Linnéuniversitetet kommer Kalmar under

2016 att arbeta betydligt mer fokuserat
för att utveckla Universitetsstaden Kalmar. Ett stadsintegrerat universitet bidrar
bland annat till en levande stadskärna,
vilket ligger väl i linje med arbetet att
bli Årets stadskärna. Tillsammans med
Växjö och Linnéuniversitetet kommer
Kalmar också att påbörja ett visionsarbete och hitta arbetsformer för den gemensamma utvecklingen. I ett första konkret
steg arbetar parterna tillsammans för att
bli en bra studentstad och även för att
ansöka om Årets Studentstad Kalmar/
Växjö år 2018/2019. Studenterna är en
väldigt viktig resurs för näringslivet, inte
minst när det gäller framtidens kompetensförsörjning.
Studentbostäder
Behovet av studentlägenhet på hösten
förväntas öka de närmaste åren. För att
klara studentbostadsgarantin prioriteras
nybyggnation av studentlägenheter. Det
första studentprojektet beräknas vara
klart för inflyttning september 2016.
Problemet med vakanser under vårterminen bedöms kvarstå. Sommaruniversitet
planerar för en utökning under 2016.

Lokal lovskola i Södermöre genomförs
för första gången under 2016. Tidigare
har eleverna i Södermöre haft tillgång
till lovskoleverksamheten hos barn- och
ungdomsförvaltningen, men då inte utnyttjat den i särskilt hög utsträckning.
Med lovskola placerad geografiskt mer
gynnsamt, i elevernas närmiljö, förväntas
ett större nyttjande och förbättrad måluppfyllelse.
Kost och lokaler
Inom planeringsperioden färdigställs
nya skollokaler för Hagbyskolan och
Halltorpsskolan. Utredningar pågår för
ombyggnader av Kalmarsundsskolan,
Djurängsskolan och Falkenbergsskolan.
Under 2016 kommer Barkestorpsskolans
och Lindsdalsskolans kök att byggas om
för att klara ett större elevunderlag.
Vegetariskt alternativ som erbjuds på de
flesta skolor ökar sakta i popularitet. Ut43
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Stöd och omsorg

Väsentliga händelser under året
Äldreomsorg
Under 2015 har stora förändringar ägt
rum i verksamheten. En ny organisationsstruktur har utformats och arbetet
under året har inriktats på att få en budget i balans och att bygga en grund för
det framtida kvalitetsarbetet inom vård
och omsorgen.
Under året har ombyggnationen av vårdoch omsorgsboenden fortsatt. Därtill
har flera projekteringar av nya vård- och
omsorgsboenden startat för att påtagligt
möta valmöjligheten till vård och omsorg
i ordinärt boende.
Resultatet från nationell brukarundersökning 2015 visar några utvecklingsområden för Kalmar, hjälpens utförande,
vart man vänder sig med synpunkter och
klagomål, sociala aktiviteter samt boendemiljön är de områden där omsorgen
ligger under riksnivå. Dessa områden är

tidigare synliggjorda och ingår i målbilden för 2016.
Möjligheten till valfrihet i hemtjänsten
(LOV) som infördes under föregående
år enligt Kalmarmodellen går fortfarande något trögt. Det finns nu två aktiva
LOV-företag i Kalmar kommun.
I PRO:s ”Äldrebarometern” hamnar Kalmar kommun glädjande på 8:e plats av
181 kommuner. Undersökningen mäter
hur kommuner i Sverige klarar av att ge
äldre bra livsvillkor inom bland annat
områdena tillgänglighet, gemenskap och
aktiviteter, deltagande och inflytande,
samt omsorg, vård och service. Tillsammans med ”Södermöre för alla” och i
samverkan med Kalmar Läns Museum,
har omsorgstagarna i den södra kommundelen fått en rejäl guldkant med
Kampradstiftelsens medverkan. Ett antal undersköterskor har under året varit
kopplade till HSL-organisationen. Detta
har frigjort mer direkt sjukskötersketid
till omsorgstagaren.

Kost och lokaler
I mars var det nyrenoverade köket på Oxhagshemmet klart. Köket är ett av norra
Europas modernaste storkök. I samband
med färdigställandet av köket startade
tillagning och distribution av kyld mat
till de cirka 220 matgäster som är boende
i de centrala delarna av Kalmar kommun
och har beviljad matdistribution. I maj
genomfördes en enkätundersökning av
kundnöjdheten i kommunens boende.
Enkäten distribuerades till alla boende
som har så kallad heldygn kost från någon av Serviceförvaltningens kök. Undantagna var demensboenden. Resultatet
visar att 88,8 procent tyckte att maten
alltid eller oftast smakade bra. Målet var
90 procent och handlingsplaner för att
nå målet har tagits fram. Vi planerar för
tillagning av cirka 1 800 portioner lunch
varje dag. Därtill kommer middag och
frukost till kommunens vård och omsorgsboende.

 högre kostnader  lika kostnader   
lägre kostnader än liknande kommuner
Kostnad		
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare
Kostnad exkl lokalkostnader boende enligt LSS kr/brukare
Nettokostnad för insatser enl LSS kr/inv
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv
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KKVH

Riket

64 513

58 683

60 073

57 807

301 762

252 118

290 715

264 043

665 163

694 707

809 212

750 035

6 229

6 120

4 898

4 333

3 816

3 599

3 862

3 527

905

1 109

1 390

1 098
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Bostadsanpassning
Antalet inkomna ansökningar om bostadsanpassningsbidrag har minskat,
men ärendena tenderar i vissa fall att vara
mer omfattande med större kostnader
som följd. Anledningen till att ärendena
blir mer omfattande och kostsamma är
att man bor kvar längre hemma.
Verksamheten för ensamkommande
flyktingbarn
Antalet ensamkommande flyktingbarn
har ökat kraftigt i landet. Kalmar har
tagit emot 6 barn under 2013, 30 under 2014 och drygt 210 under 2015. I
första hand har ungdomarna placerats i
interna HVB-boenden (hem för vård eller boenden) vilket inneburit att 4 nya
boenden startats upp under året, i andra
hand har placering skett i familjehem.
Som sista alternativ har platser i externa
HVB-boenden använts. Under året har
stort fokus lagts på att hitta nya interna
boenden men planering har även skett av
hur arbetet ska bedrivas långsiktigt.
Effektiv resursplanering
Som ett led i att anpassa socialförvaltningens verksamhet utifrån de ekonomiska förutsättningarna har det under året genomfört ett stort och genomgripande arbete
för att optimera verksamheternas personalresurser. Arbetet har resulterat i att de
effektiviseringskrav som funnits inom LSSområdet för 2014 och 2015 har uppnåtts.
Det finns inget i kvalitetsledningsarbetet
som visar på försämringar för brukarna.
Ökade krav på barn och ungdomsvården
Den sociala barn- och ungdomsvårdens
främsta uppgift är att skydda och stödja
barn och unga som far illa, men också att

arbeta förebyggande och tillhandahålla
frivilliga insatser.
Demografiska förändringar, nya lagkrav
kring handläggning och dokumentation
samt nya målgrupper tillsammans med
alltmer komplexa arbetsuppgifter har
gjort att kraven på verksamheten har ökat.
Det innebär att uppdraget både har breddats och fördjupats. Samtidigt har det varit stora svårigheter att rekrytera personal.
Ny nationell riktlinje för missbruksoch beroendevården
Socialnämnden har under 2015 antagit
en lokal riktlinje för missbruks- och beroendevården vilken anger inriktningen
för arbetet framåt. Implementering av
riktlinjen har påbörjats. Dessutom har
arbetet med översyn av vilka insatser som
ska tillhandahållas inom missbruks- och
beroendevården satts igång under året.
Trendbrott inom det ekonomiska
biståndet
Efter att antalet hushåll med ekonomiskt
bistånd minskat varje år sedan 2011 har
det nu skett ett trendbrott. Jämfört med
tidigare år kan konstateras en ökning
under 2015. Det är främst hushåll med
långvarigt bistånd som blivit fler. Detta
sker samtidigt som arbetslösheten i kommunen har minskat. Den vanligaste
anledningen till ekonomiskt bistånd är
arbetslöshet.
Överförmyndarverksamheten
Under 2015 har överförmyndarnämndens verksamhet fokuserat på mottagandet av ensamkommande barn. För att
kunna möta efterfrågan har personalen
arbetat ihärdigt med att hitta nya ställföreträdare till barnen. Administrationen
har ökat väsentligt och överförmyndar-

nämndens övriga ordinarie arbetsuppgifter har påverkats.
Arbetsmarknadsverksamheten
Kommunens arbetsmarknadsverksamhet
har aktivt deltagit i ”Projekt arbetslöshet”, som har till syfte att halvera arbetslösheten under mandatperioden. Under
året har regeringen tagit beslut om tre
nya åtgärder som berör verksamheten;
extratjänster som har till syfte att fasa ut
sysselsättningsfasen (Fas 3), traineejobb
inom välfärden för unga samt utbildningskontrakt för de unga som saknar
gymnasiebetyg.
Det framgångsrika arbetet att ge personer med försörjningsstöd arbete fortsätter och förstärks. Kalmar kommun kan
fortfarande visa på goda resultat när det
gäller arbetslöshetsstatistiken, där Kalmar är bättre än riket och kommunens
jämförelsekommuner.
Invandrarservice
Under hösten 2015 ökade asylströmmarna till Sverige till en historiskt hög
nivå varav många var ensamkommande
barn. Stora arbetsinsatser koncentrerades
till den akuta flyktinginvandringen där
många kommuner blev involverade och
däribland Kalmar, att ordna akuta ankomstboenden. Invandrarservice, som är
Kalmar kommuns flyktingmottagande
och som i första hand koncentrerar sitt arbete på kommunmottagna flyktingar med
uppehållstillstånd, påverkades bara till viss
del av det akuta skeendet. Under 2015
har Kalmar kommun hittills tagit emot
ca 280 flyktingar som blivit nya kalmarbor, varav drygt 100 barn. Därmed är inte
överenskommelsen om 320-370 mottagna flyktingar som kommunen träffat med

  
bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner
Resultat		
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg




Utfall

Liknande

KKVH

Riket

92

90

92

91

80

82

84

84
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länsstyrelsen riktigt uppfylld. Orsaken till
det är att bostadssituationen är svår. Det
är svårt att hitta bostäder både för de som
kommer anvisade via arbetsförmedling
och Migrationsverket men också för de
som bosätter sig själva.
En handlingsplan för integration har nyligen antagits av kommunfullmäktige.
Integration och flyktingmottagande är
högt prioriterade områden.
Kalmar Energis omtankepris som delades
ut på Guldfesten 2015 gick till Shemsi
Brahimi för sina insatser för ungdomarna
i Norrliden. Han omnämns i media som
”Norrlidens Papi”. Priset fick stort gehör
hos såväl övriga prisutdelare, mottagare,
media och allmänheten generellt.

Framtid
Äldreomsorg
Den långsiktiga inriktningen för omsorgen
med målet att vara en av Sveriges 30 bästa
äldreomsorgskommuner 2020 uppmanar
till att förbättra verksamheten inom flera
områden. Även den demografiska utvecklingen med ett ökat antal äldre från 2020
och framåt ställer krav på ständig utveckling inom verksamheten. Ny- och ombyggnation av vård- och omsorgsboenden fortsätter och nyöppningar av boenden sker
löpande för att möta det ökade behovet.
E-hälsa (inkl. social dokumentation),
boenden, anhörigstöd, samverkan och
samarbete med Linnéuniversitetet och
landstinget är några viktiga utvecklingsområden för att nå målet 2020. Särskilt
viktiga utvecklingsområden är inflytande
där omsorgstagare är delaktiga och upplever självbestämmande i nämndens
vård- och omsorgsverksamhet, nöjda
omsorgstagare med tillgodosedda behov,
god och säker vård och omsorg samt att
vara en attraktiv arbetsgivare
Hemsjukvården i Södermöre ökar i omfattning och kommer att kräva större
resurser från hemtjänst och HSL. Hemsjukvårdens behov kräver ny och ökad
kompetens. Under 2016 kommer fokus
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att ligga på att optimera schemaplaneringen, och på att utveckla det sociala
innehållet för omsorgstagarna. Genomförandeplaner är ett led i detta.
Kalmar ska framåt även vara motorn i
Kalmar län och vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ett ständigt
förbättringsarbete med omsorgstagarna i
centrum. Stor vikt ska läggas på att måldokument konkret och tydligt visar vad
som ska uppnås med verksamheten. Måluppfyllelsen ska även jämföras enhetsvis
för att bidra till ett internt lärande och
verksamhetsutveckling.
Ensamkommande flyktingbarn
Den kraftiga ökningen av ensamkommande flyktingbarn innebär stora utmaningar för kommunen. För Kalmar har
fördelningstalet ökat från 28 asylplatser
den 1 januari 2015 till 227 platser för
2016. Detta innebär en stor utmaning för
socialnämnden, dels i asylprocessen men
också i det fleråriga arbetet med boende
och stöd efter det att barn fått permanent
uppehållstillstånd men fortfarande inte
är myndiga, samt arbete med att på bästa
möjliga sätt integrera dessa i samhället
både före och efter myndighetsdagen.
Arbetsmarknadsinsatser
Kommunfullmäktiges prioritering är att
antalet hushåll i långvarigt beroende av
ekonomiskt bistånd ska minska. Alternativa modeller för handläggning av ekonomiskt bistånd ska undersökas samtidigt
som arbetsmarknadsinsatserna behöver
ses över. Det första steget för effektivisering i handläggning i form av e-tjänst
införs 2016. Därefter fortsätter planering
för genomförande av elektronisk ansökan. Under 2016 fortsätter också det pågående arbetet med projektansökningar
inom ESF och Samordningsförbundet.
Inom arbetsmarknadsinsatserna har projekt minskad arbetslöshet startat upp,
i samverkan med arbetsförmedlingen,
med syfte att halvera arbetslösheten i
Kalmar till 2018.
Bostadsförsörjning och hemlöshet
Problem med hemlöshet har under lång
tid framförallt kopplats till storstadsregi-

onerna. Under senare år har även tillväxtkommuner av mindre storlek och så även
Kalmar fått ett allt större problem med
att personer drabbas av hemlöshet och
utestängning från bostadsmarknaden.
En anledning till detta är den ansträngda
bostadsmarknaden där det blir allt fler
sökande på varje hyreslägenhet.
Brukarinflytande och delaktighet
inom omsorgen för personer med
funktionsnedsättning
För att öka möjligheter till delaktighet
och inflytande för brukare kommer socialnämnden att stärka förutsättningar
för detta på både individuell, grupp och
strategisk nivå.
Kompetensutveckling
För att klara att uppfylla de lagar och
krav på kvalitet som finns inom socialnämndens verksamheter är det av största
vikt att det sker satsning på kompetensutveckling.
Överförmyndarverksamheten
Överförmyndarnämnden kommer från
årsskiftet i ny tjänsteorganisation samarbeta med överförmyndarna i Borgholm
och Mörbylånga. Ytterligare tjänster behövs för att hantera det ökade antalet
ärenden i och med detta samt med tanke
på inflödet av ensamkommande barn.
Arbetsmarknadsverksamheten
Arbetet fortsätter även under nästkommande verksamhetsår att fokusera på
personer som står till arbetsmarknadens
förfogande och samtidigt uppbär försörjningsstöd. Kommunen kommer att ha
en hög beredskap och flexibilitet inför de
förändringar som kommer att ske inom
arbetsmarknadspolitiken.
Invandrarservice
I och med den höga asylinvandringen
kommer inflyttningen att öka till kommunerna, kanske framför allt till 2017
eftersom handläggningstiderna för uppehållstillstånd nu är 1-1,5 år. Viktigt blir
att skapa möjligheter för arbete, utbildning och utveckling för denna grupp när
den första etableringstiden är över.

Förvaltningsberättelse

Kultur och fritid

Foto Malin Gustavsson

Väsentliga händelser under året
Kalmar kommuns befolkningstillväxt
de senaste åren ställer högre krav på
verksamheterna att hantera fler brukare.
Äventyrsbadet är den verksamhet som
under året främst känt av befolkningstillväxten då fler och fler besöker vårt bad.

berör bemötande, lokaler, metoder och
utvärdering. Genusanpassade fritidsgårdar och bibliotek är goda exempel på hur
verksamheter kan breddas och lyftas av
ett aktivt genusarbete. Biblioteken ökade
under året sina utlåningar och går mot
den nationella utvecklingen med minskade utlån.

Kulturskolan, med pedagogisk verksamhet för ca 1 400 elever, har under året
haft två större skolföreställningar som
genomförts.

Kultur- och fritidsförvaltningen har aktivt arbetat med genusfrågor för att skapa
verksamheter som inkluderar alla. Arbetet har skett enligt Kalmarmodellen som

Ungdomshuset UNIK invigdes strax före
årsskiftet och har under året utvecklats
till en mycket välbesökt och populär
verksamhet bland Kalmars ungdomar.

Anläggningar och lokaler
Under året har kommunen breddat utbudet av idrottsanläggningar med bland
annat färdigställandet av beachanlägg-

Årets Ljus på kultur växte ännu mer än
föregående år och omfattade till slut över
400 programpunkter under nio dagar.

 högre kostnader  lika kostnader   
lägre kostnader än liknande kommuner
Kostnad		
Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv
Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv




Utfall

Liknande

KKVH

Riket

1 152

1 084

1 067

1 029

1 750

1 744

1 419

1 332
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ningen på Långviken med planer för
beachvolleyboll, beachhandboll, beachfotboll och basket. I mitten av juli avgjordes också SM i Beach Soccer på dessa
planer. Ett evenemang som kommer
att återkomma 2016 och 2017. Vi har
också startat byggandet av ny anläggning för livsstilssporter i Spelefanten och
färdigställt en mindre skateanläggning i
Smedby.
I september 2015 invigdes lokalen i Trekanten kallad ”Bagarstugan”. Denna ska
användas som kombinerad träffpunkt
för omsorgen och föreningslokal för föreningslivets behov i Trekanten. Ljungbyholm har fått en ny sporthall och UNIK
har fått en parkouranläggning och klättersten samt att en graffitivägg byggdes.
Kalmar har nu två nya utegym som är
placerade på Fredriksskans respektive
Långviken. Tidigare finns utegym på
Skälby och i Berga.
Allaktivitetshuset ”Södermöre för alla”
har uppnått sin ambition att fungera
som en öppen verksamhet, med vidgad
målgrupp med generationsöverskridande möten. Aktivitetsutbudet har breddats och samverkan med föreningslivet
i kommundelen har utvecklats. Detta
har bland annat visat sig i integrationsinsatser i samarbete mellan ”Södermöre
för alla” och träffpunkterna, riktade mot
asylboendet i kommundelen.

Framtid
Vi ser flera stora utmaningar framöver.
Ett nytt kulturcentrum och en ny badanläggning är två av de största. Äventyrsbadet står inför en brytpunkt vad det

gäller att kunna tillmötesgå behovet av
simundervisning. Vi har identifierat att
fler elever inte är simkunniga redan idag
har köer på 400 barn i vår reguljära simundervisning.
”Idrott i Kalmar” som bygger på en anläggningsutredning som visar på hur vi
skall utveckla kommunens idrottsanläggningar under en 10-årsperiod ska genomföras. Det ska anläggas två nya konstgräsplaner i kommunen och Södra utmarken
ska utvecklas med nytt klubbhus när/om
Skyttis IP avvecklas. Vi behöver skapa
en skolidrottsyta på Lindö för gymnasieskolorna motsvarande en fotbollsplans
storlek och byta gräsmattor på konstgräsplanerna på Fjölebro, Gasten och Södra
Utmarken. Detta under perioden 20162019. Som en förberedelse inför bytet av
konstgräs har en utredning genomförts
och en samlad konstgrässtrategi ska tas
fram.
Biblioteket är en viktig mötesplats i
Kalmar och ska främja läsutveckling,
demokratiutveckling och bidra till ökad
informationskompetens där ungdomar
är en viktig målgrupp. Vi ser en kraftig
ökning i de digitala besöken och fler och
fler brukare genomför biblioteksärenden
hemifrån. Positivt såklart men också en
ekonomisk utmaning. Arbetet med att
få till stånd ett samarbete mellan biblioteket och matbutiken i Påryd är långt
framskridet med bättre tillgänglighet för
medborgarna i form av utökade öppettider. Biblioteket i Hagby kommer under
2017 att flytta in i nya lokaler i Hagbyskolan. Detta kommer att öka tillgängligheten för låntagarna.

  
bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner
Resultat		
Nöjd Medborgar-Index - Kultur
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar
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Kvalitetsarbetet
Verksamhetsledningssystemet
Arbetet med kommunens verksamhetsledningssystem och verksamhetshandbok fortsatte under 2015. Härigenom
säkerställs kvaliteten både inåt och utåt
liksom arbetet med ständiga förbättringar. Kvalitets- och miljönätverket har
under året bland annat arbetat med att
tydliggöra ansvar för bevakning och information av de lagar och andra krav som
berör kommunen.
Kommunens synpunktshantering, Tyck
till, har vidareutvecklats och inkluderar
nu även statistikuppföljning. Totalt noterades 887 interna och externa synpunkter via Tyck till.
Flest synpunkter tilldelades serviceförvaltningen, omsorgsförvaltningen samt
socialförvaltningen. 57 procent av synpunktslämnarna var kvinnor, 30 procent
män och för 13 procent saknas notering
gällande kön.
Internrevision
Interna kvalitets- och miljörevisioner
har genomförts för att ge kunskap om
verksamhetsledningssystemet fungerar
på avsett sätt samt notering av förslag
på förbättringar. Internrevisionerna har
genomförts enligt planer som tagits fram
kommunövergripande samt för respektive förvaltning. Under 2015 reviderade
samtliga förvaltningar kommunens rutiner gällande dokument och ärendehantering. Som följd av revisionerna noterades
ett antal förbättringsområden såsom att
förbättra kännedomen om våra rutiner
samt att tydliggöra ansvarsfördelningen
inom vissa områden.
I april hölls en aktivitetsdag för kommunens internrevisorer. Dagen leddes av
kvalitets- och miljönätverkets medlemmar och innehöll bland annat presentation av den omarbetade internrevisionsprocessen, gruppdiskussioner och kort
information om den nya ISO 9001 och
14001 standarderna.

Intern kontroll
Under året har ett nytt reglemente för
intern kontroll tagits fram samt riktlinjer
för arbetet och uppföljningen av detta.
Tillsammans med kommunens kvalitetssamordnare har redovisningschefen arbetat för att internkontrollarbetet i möjligaste mån ska kunna införlivas i den
interna kvalitetsrevisionen och vice versa.
Efter att kommunfullmäktige beslutade
att anta det nya reglementet i december
fortsätter nu arbetet med att skapa ett
bra verktyg för uppföljning i kommunens system Hypergene. Intern kontroll
har i avvaktan på det nya reglementet
utförts enligt tidigare reglemente liksom
löpande uppföljning av verksamhet och
redovisning.
Förvaltningarna har identifierat interna
och externa risker som kan påverka verksamheterna och det ekonomiska utfallet. För att motverka att dessa risker blir
verklighet finns interna kontroller och
system för löpande uppföljning av verksamhet och ekonomi. Kommunen har
vidare ett verksamhetsledningssystem
där rutiner och processer anges och där
interna kontroller finns inbyggda för att
motverka att fel uppstår. Nämnderna har
tagit fram internkontrollplaner utifrån
dem riskanalyser som gjorts och kontroller har utförts. Återrapportering av
riskanalyser, intern kontroll och internrevision görs i nämndernas årsrapporter.
Internrevisonen genomförs med ett kommungemensamt fokus och med möjlighet med tillägg av egna revisonsområden

Öppna
ärenden
12 %

Förbättringsförslag 24 %

Avvikelser
19 %

Beröm 4 %

Klagomål 41 %

Fördelning av synpunkter noterade via
Tyck till 2015

Ännu bättre och hållbarhetsprojekt
2015 fanns det en miljon kronor avsatt
för effektiviseringar inom projekt Ännu
bättre. Ett flertal projekt har fortsatt sedan tidigare år och två nya projekt med
klimatinriktning har påbörjats. Från och
med 2014 avsätter kommunfullmäktige
också en miljon kronor för socialt hållbara projekt gällande förebyggande arbete
och tidiga insatser för barn, unga eller
de som står långt från arbetsmarknaden.
Fyra ansökningar till kommunstyrelsen
inkom och samtliga beviljades. Det finns
även en fond för forskning, utveckling
och tillväxt som omfattar en miljon kronor där medlen ska bekosta anställning
av två professurer på Linnéuniversitetet.
Ingen av dessa tjänster har dock tillsats
varmed ingen utbetalning av medlen
skett under 2015.

Externrevision har genomförts av kommunens förtroendevalda revisorer där ett
flertal verksamhetsområden har granskats ingående. Inga allvarliga brister
har noterats men ett flertal förbättringsområden har identifierats där respektive
verksamhet har ansvar för att vidta åtgärder. Samtliga revisionsrapporter finns på
kommunens hemsida.
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Jämförelser med andra kommuner
Kalmar kommun arbetar aktivt med
jämförelser med andra kommuner. Syftet
är att ge en bild av hur de egna verksamheterna står sig i jämförelse med andra.
En av de största och viktigaste undersökningarna är Kommunens Kvalitet
i Korthet (KKiK) där 240 av Sveriges
kommuner deltog 2015. KKiK genomförs årligen av Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) och jämför ett fyrtiotal
mått inom fem olika områden. Ambitio-

nen är att ge ett förbättrat underlag till
styrning, verksamhetsutveckling och dialog med medborgarna.

tersta 50 procenten (gult), och i färre fall
blir bland de sämsta 25 procenten (rött)
av de jämförda kommunerna.

Jämförelsen visar att generellt står sig Kalmar kommuns verksamheter väl i jämförelse med andra kommuners. Kalmar har
deltagit i undersökningen under flera år
och den övergripande trenden över tiden
är att placeringen allt oftare blir bland de
bästa 25 procenten (grönt) eller de mit-

För 2015 är utfallet att 43 procent av
måtten är ”gröna”, 47 procent är ”gula”
och endast 10 procent av måtten är
”röda”. Starkaste perspektiven är tillgänglighet och samhällsutvecklare och
de svagaste perspektiven är effektivitet
och trygghet.

Resultat per område
de bästa 25 procenten,

Tillgänglighet

Området mäter olika aspekter på tillgänglighet. Möjligheten att få kontakt och svar
på frågor via e-post och telefon samt vilket
bemötande man fått. Öppethållande i exempelvis simhall och bibliotek. Väntetider
gällande olika ärenden, såsom ansökan om
plats i barnomsorg och särskilt boende.

Samhällsutvecklare

Området fokuserar på kommunens roll som
samhällsbyggare och utvecklare. Mäter och
jämför andel företag, andel förvärvarbetande och andel personer med försörjningsstöd. Även miljöfrågor och medborgarnas
allmänna upplevelse av att bo och leva i
kommunen vägs in i området.
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de mittersta 50 procenten,

de sämsta 25 procenten av de jämförda kommunerna.

Kalmar når ett mycket gott resultat inom området tillgänglighet.
Ett exempel på detta är att andelen medborgarna som uppfattar att de får ett gott
bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen stigit från 93 % till
99 %.
Väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på
önskat placeringsdatum visar också en positiv trend och har sjunkit från 35 dagar
2012 till 8 dagar 2015. Även väntetiden för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats har kortats, här från 40 dagar 2014 till 28 dagar 2015.
Inom andra områden behöver vi bli bättre. Även om handläggningstiden för att få
ekonomiskt bistånd vid nybesök har minskat från 65 till 24 dagar ligger vi fortfarande
över rikssnittet som är 16 dagar. Minskningen beror i huvudsak av ett ändrat förfarande vid rapportering, men även åtgärder har vidtagits för att nå förbättring. Ytterligare
insatser är under införande.

Inom detta område visar Kalmar också bra resultat. Exempel på detta är att Nöjdkund-index (NKI) höjts från 64 till 70 vilket är bättre än riksgenomsnittets. Det startas också fler företag i Kalmar än vad det gör i snitt i landet; 6,6 företag per 1000
invånare att jämföra med rikssiffran 4,9 företag per 1000 invånare.

Förvaltningsberättelse

Effektivitet

Området mäter hur kostnadseffektivt och
ändamålsenligt kommunen producerar
sina tjänster. Kvalitets- och kostnadsnyckeltal i olika verksamheter jämförs.

Trygghet

Kostnad och effektivitet är områden som kommunen haft stort fokus på de senaste
åren. Inom ett flertal områden har förbättringar skett, men fortfarande finns områden
där kostnaderna ligger relativt högt jämfört med andra kommuner. Annat exempel på
förbättringsområde är andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda
boende inom äldreomsorgen. Uppmätt värde är 79 % vilket är ett relativt lågt värde
jämfört med andra kommuner. Även kvalitetsaspekter vid LSS grupp- och serviceboende visar relativt låga resultat jämfört med andra medverkande kommuner. Flera
resultat pekar med andra ord på vikten av fortsatt fokus på detta område.

Inom flera av de genomförda mätningarna följer Kalmar kommun snittet för landet.
Antalet vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod
har i snitt minskat från 19 till 17, men vi ligger fortfarande över rikssnittets 15 vårdare
vilket innebär att förbättringsarbetet bör fortsätta.

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

Delaktighet

Inom detta område ingår såväl Nöjd-Inflytande-Index som helhet samt delaktighetsindex och även här når Kalmar kommun ett gott resultat.

Området mäter medborgarnas upplevda
delaktighet i utvecklingsfrågor samt insyn
och delaktighet i beslutsprocesser och möjligheten att inhämta information via webben.
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FOKUSOMRÅDE – VERKSAMHET
OCH MEDARBETARE
Kommentar
Det pågår insatser inom de olika målområdena där de olika målen har olika
tyngd och prioritet utifrån det aktuella
läget i respektive verksamhet.

Kalmar kommun ska vara en attraktiv
arbetsgivare och ett föredöme. Vi ska attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och
även avveckla personal för ett hållbart
arbetsliv. 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 Verksamhetsplan med
budget 2015 och ekonomisk planering
2016-2017, sid 20-22.

Fullmäktigemål - Rätt till heltid

Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara
genomförd på nämnder och bolag. Arbetet ska ske inom befintliga budgetramar.
Kommentar
Barn och ungdomsförvaltningen, kommunledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret och socialförvaltningen har kunnat tillmötesgå medarbetarnas önskade sysselsättningsgrad och har ingen ofrivillig deltid. I omsorgsförvaltning fortsätter diskussionen och man är ännu inte i mål, kultur och fritidsförvaltningen har inte lyckats
tillgodose önskemål inom vissa specialistfunktioner och serviceförvaltningen kan inte
tillgodose alla önskemål om sysselsättningsgrad inom befintlig budgetram.

Fullmäktigemål - Praktikplatser

Kalmar kommun ska till utrikes födda årligen erbjuda cirka 150 praktikplatser.
Kommentar
Språkpraktik där praktiken anpassas och skräddarsys för varje elev är ett framgångskoncept både gällande snabbare språkinlärning, möjlighet till arbete och en snabbare
integration. Noggranna kartläggningar, goda kontakter och samarbetspartners, studiebesök och täta praktikuppföljningar är grunden för det framgångsrika, kvalitativa
arbetet med språkpraktik. Kalmar kommun erbjuder årligen 150 praktikplatser till
utrikes födda men dessa blir inte helt besatta. Praktikanter tas emot vid förfrågan och
på det sättet är målet uppfyllt. Under 2015 har Kalmar kommun tagit emot 48 praktikanter från sfi. Flertalet av dessa har tagits emot av barn- och ungdomsförvaltningen
samt serviceförvaltningen. Periodvis krockar möjligheterna att ta emot sfi-praktikanter
med utbildningspraktikanter från universitetet. Ibland erbjuds praktikplatser men av
olika skäl kan inte platserna besättas. Samarbetet mellan sfi och kommunen fortsätter
dock att utvecklas. Bland annat har diskussioner förts kring att förbättra strukturen för
att praktikplatserna ska bli tillgängliga. Utifrån dessa har förvaltningscheferna utsett
var sin kontaktperson. Kalmar kommun har också anslagit medel för ytterligare en
praktiksamordnare under slutet av 2015 och 2016 för att kunna besätta fler platser
och att arbeta med kopplingen till näringslivet.
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Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet

Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.

Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.

Kommentar
Nämnderna har brutit ner det övergripande målet och i varierad utsträckning har aktiviteter genomförts och effekter utvärderats. Ett systematiskt arbete sker i kultur och
fritidsförvaltningen och serviceförvaltningen och i viss mån kommunledningskontoret, och både omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen arbetar med frågorna men
inom mer avgränsade områden medan en del förvaltningar arbetar med att ta fram
planer för implementering.

Kommentar
Trenden mot en högre sjukfrånvaro som inleddes 2012 fortsätter. Sjukfrånvaron i %
av ordinarie arbetad tid uppgick under året till 6,8 % vilket är en ökning jämfört med
2014 (6,2 %). Kvinnornas sjukfrånvaro ökade under året från 7,0 % till 7,7 %. och
männens från 3,8 % till 4,1 %. Sjukfrånvaron varierar stort mellan förvaltningarna
och på flertalet av förvaltningarna har kvinnorna en högre sjukfrånvaro än männen.
På två förvaltningar har sjukfrånvaron minskat jämfört med 2014, kommunledningskontoret och serviceförvaltningen. Sjukfrånvaron är lägst bland personal som har ett
anställningsavtal på heltid. Enligt Försäkringskassans diagnosuppgifter beror ca 45 %
av vår sjukfrånvaro på psykisk ohälsa. Kommundirektören har tagit ett initiativ för att
arbeta för sänkt sjukfrånvaro.
Uppdrag - Välfärdsbokslutet

Pågående

Uppdrag - Service och bemötande

Pågående

Uppdrag - Demokratiutveckling

Genomförd

I årsrapporten ska respektive nämnd redovisa hur man använder välfärdsbokslutet i verksamheten. Samverkan och samarbete kring åtgärder måste fördjupas.
Både internt inom Kalmar kommun och externt.
Kommentar
Nämnderna beaktar välfärdsbokslutet i de kommande årsrapporterna för 2015.

Alla nämnder får i uppdrag att genomföra aktiviteter för att ytterligare förbättra
service- och bemötandefrågor.
Kommentar
Nämnderna arbetar med service- och bemötandefrågor.

Södermöre kommundelsnämnd får i uppdrag att sprida de kunskaper och erfarenheter som de har gjort inom ramen för sitt demokratiutvecklingsarbete till
andra nämnder.
Kommentar
Södermöre kommundelsnämnd har besökt kultur- och fritidsnämnden, servicenämndens presidie, och socialnämndens presidie, och informerat om Södermöre kommundelsnämnds demokratiarbete. Den lokala demokrativeckan genomfördes i Södermöre
för fjärde året i rad. Årets tema var tillgänglighet. Bland aktiviteterna kan nämnas
barnpanel, ungdomsnätverk, samt politikercafé
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Personal
Personalsammansättning
Vid årets slut hade Kalmar kommun
5 183 anställda med tillsvidareanställning vilket motsvarar 4 977 årsarbetare.
Utöver dessa fanns ett antal vikarier anställda för kortare eller längre tid. Antalet tillsvidareanställda hade jämfört med
samma tidpunkt år 2014 ökat med 107,3
personer. Antalet årsarbetare (omräknade
heltider) ökade med 2,2 procent. Tabellen visar antalet tillsvidareanställda och
omräknade heltider (årsarbetare) på förvaltningarna för åren 2014 och 2015.
En jämförelse mellan åren visar att den
största förändringen skedde på barn- och
ungdomsförvaltningen och på omsorgsförvaltningen. Förändringen beror till
stor del på växande förskoleverksamhet,
flyktingmottagande och höjda sysselsättningsgrader.
Timavlönad personal arbetade 590 488
timmar under 2015 vilket motsvarar 348
årsarbetare. Jämfört med 2014 var det en
kraftig ökning motsvarande 56 årsarbetare. Cirka hälften av timmarna görs under
semesterperioden juni–augusti. Utvecklingen under de senaste tio åren ser ut på
följande sätt:

Kommunen
Tillsvidareanställda (snitt jan–dec)		

2015		

2014		Förändring

Barn- och ungdomsförvaltningen		

1 460		

1 413		

Kommunledningskontoret		187		183		

47
4

Kultur- och fritidsförvaltningen		

144		

124		

20

Omsorgsförvaltningen		

1 297		

1 336		

-39

Samhällsbyggnadskontoret		97		90		 7
Serviceförvaltningen		489		473		 16
Socialförvaltningen		

1 135		

1 113		

Södermöre kommundelsförvaltning		350		350		
Totalt kommunen		

5 159		

Kommun, bolag och förbund			
Tillsvidareanställda (snitt jan–dec)		 2015		

5 082		

22
0
77

2014		Förändring

Destination Kalmar AB		

18		

18		

0

Kalmar Öland Airport AB		

41		

37		

4

Kalmar Familjebad AB		

0		

20		

-20

Kalmar Hamn AB		

19		

19		

0

Kalmar kommunbolag AB		2		2		0
Kalmar Science Park AB		

5		

6		

-1

Kalmar Vatten AB		73		70		 3
Kalmarsunds gymnasieförbund		499		507		 -8
Kalmarsundsregionens renhållare		74		65		 9
Kalmarhem		46		46		 0
Kifab		14		16		 -2
Totalt kommunkoncernen		
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5 950		

5 888		
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Genomsnittliga sysselsättningsgrader i
procent (tillsvidareanställda)

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kommunens tillsvidareanställda
är 96 procent, vilket är en ökning jämfört med 2014 då den var 95,5 procent.
Ökningen beror framförallt på att arbetet med ”rätt till heltid” fått genomslag
och att vi närmar oss målet. Kvinnornas
genomsnittliga sysselsättningsgrad är
95,4 procent och männens 98 procent.
Skillnaden mellan kvinnor och mäns sysselsättningsgrader minskar. Diagrammet
visar sysselsättningsgradernas utveckling
för kvinnor och män under de senaste
sju åren.
Tillsvidareanställda Andel kvinnor och män i procent
				
2014			
2015
Förvaltningar				
Kvinnor Män		
Kvinnor Män
Barn- och ungdomsförvaltningen				82

18		82

18

Kommunledningskontoret				46

54		49

51

Kultur- och fritidsförvaltningen				61

39		61

39

Omsorgsförvaltningen				90

10		89

11

Samhällsbyggnadskontoret				53

47		54

46

Serviceförvaltningen				57

43		56

44

Socialförvaltningen				75

25		75

25

Södermöre kommundelsförvaltning			89

11		89

11

Totalt				78

22		78

22

Könsfördelningen på förvaltningarna varierar. De mest kvinnodominerande förvaltningarna är barn- och ungdomsförvaltningen, omsorgsförvaltningen samt
Södermöre
kommundelsförvaltning.
Jämn könsfördelning finns på kommunledningskontoret,
samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen.
Diagrammet visar könsfördelning samt
hur många kvinnor respektive män som
är tillsvidareanställda på de åtta förvaltningarna per den 31 december för åren
2014 och 2015.
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De tillsvidareanställdas medelålder är
45,9 år vilket är samma som för ett år
sedan. Kvinnornas medelålder är 45,8 år
och männens 46,5 år. Kommunens anställda finns framförallt i åldersgruppen
50–59 år (1525 personer). 42 procent av
de anställda är över 50 år. Utvecklingen
under de senaste 10 åren har sett ut enligt
diagrammet.
Personalomsättning och pension
Personalomsättningen räknas som antalet tillsvidareanställda som slutat sin anställning på egen begäran (exkl. 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.
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Personalomsättning i procent
					
Genomsnitt i %
Förvaltningar
2013
2014
2015		
2011-2015
Barn- och ungdomsförvaltningen

1,8

2,3

2,7		1,9

Kommunledningskontoret

3,7

1,6

3,7		2,9

Kultur- och fritidsförvaltningen

1,7

0,8

2,8		1,6

Omsorgsförvaltningen

1,9

1,5

2,5		1,8

Under 2015 slutade 143 tillsvidareanställda på egen begäran vilket var 34 fler
jämfört med 2014. Årets personalomsättning landade på 2,8 procent vilket är
en ökning jämfört med 2014 då omsättningen var 2,1 procent. Den genomsnittliga personalomsättningen de senaste
fem åren är 2,1 procent.

Samhällsbyggnadskontoret

1,1

7,8

3,1		4,4

Serviceförvaltningen

1,5

0,6

2,0		1,4

Socialförvaltningen

2,1

2,9

3,2		2,5

Södermöre kommundelsförvaltning

1,7

2,9

3,1		2,4

Totalt

1,9

2,1

2,8		2,1

Personalomsättningen varierar mellan
förvaltningarna och under 2015 var omsättningen störst på kommunledningskontoret (3,7 procent). Under de senaste
fem åren har personalomsättningen varit
högst på samhällsbyggnadskontoret (4,4
procent). På flertalet av förvaltningarna
går trenden mot en ökad personalomsättning.

Personalomsättning

Störst personalomsättning under 2015
hade personal inom rehab och förebyggande arbete (10,7 procent) följt av personal inom socialt och kurativt arbete
(6,9 procent). Under de senaste fem åren
har personal inom socialt och kurativt
arbete haft den högsta personalomsättningen (5,6 procent). Nedanstående tabell visar personalomsättningen i de olika
personalgrupperna för 2015 och även
snittet de senaste fem åren.

Personalgrupper
Ledningsarbete
Handläggar - och administratörsarbete

Slutat –
egen begäran

PersonalSnitt
omsättning i % 2011-2015

9

3,8

2,4
1,2

7

2,1

43

2,1

1,7

6

10,7

3,6

Socialt och kurativt arbete

19

6,9

5,6

Skol- och barnomsorgsarbete

Vård- och omsorgsarbete m.m.
Rehab och förebyggande arbete

44

2,9

2,2

Kultur-, turism- och fritidsarbete

4

3,4

2,0

Teknikarbete

4

2,9

3,2

Hantverkare m.m.

4

2,8

1,9

Räddningstjänstarbete

1

2,3

3,3

Köks- och måltidsarbete

1

0,6

1,6

Städ, tvätt och renhållningsarbete

1

0,8

0,5

143

2,8

2,1

Totalt Kalmar kommun
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De senaste tillgängliga siffrorna från
2014 visar att 93,6 procent av Kalmar
kommuns månadsavlönade har Sverige
som födelseland. Det ger att 6,4 procent var utrikes födda vilket var en liten
minskning jämfört med 2013.
Kalmar kommun har en lägre andel
månadsavlönade som är utrikes födda
än rikets kommuner där andelen var 12
procent. Det bör samtidigt noteras att
Kalmar kommun har en lägre andel invånare som är utrikes födda än riket som
helhet.
Under 2015 slutade 122 personer med
tjänstepension vilket är 7 fler än 2014.
5 personer slutade med sjukersättning
som avgångsorsak.En tydlig trend under
senare år är att allt färre slutar p.g.a. sjukersättning.
Pensionsåldern är numera rörlig och personal har möjlighet att avgå med tjänstepension från 61 till 67 år. Totalt var
den genomsnittliga pensionsåldern 64,5
år för de som avgick med pension under
året. För kvinnorna var den genomsnittliga åldern 64,5 och för männen 64,6.
Under 2015 valde 15 personer att arbeta
till 67 års ålder innan de tog sin pension.

Utrikes födda och utländsk bakgrund

Ur ett mångfaldsperspektiv kan det vara
av intresse att följa hur stor del av personalen som är utrikes födda och har
utländsk bakgrund. All statistik i detta
avsnitt kommer från SKL och de senaste
siffrorna är från 2014. För att möjliggöra denna redovisning har SKL samkört
uppgifter från kommunens personalsystem med statistik från SCB .
Definitionen av begreppet utrikes födda
är följande: Anställd som är född i annat
land och som kan ha antingen utländskt
medborgarskap eller svenskt medborgarskap.

Födelseland för månadsavlönad personal i procent

Födelseland
Sverige
Övriga Norden
EU exkl. Norden
Övr. världen
Uppgift saknas

2013			
2014
Kvinnor
Män Totalt Kvinnor
92,5
1,0
3,6
2,9
0,0

92,6
0,9
3,8
2,8
0,0

92,5
1,0
3,6
2,9
0,0

93,4
1,1
3,8
3,1
0,0

Män

Totalt

94,3
0,8
4,1
3,4
0,0

93,6
1,0
3,9
3,1
0,0

Månadsavlönad personal
Bakgrund

2013			
2014
Antal Procent		 Antal Procent

Svensk bakgrund
Utländsk bakgrund
- därav utrikes födda
Uppgift saknas

4 893
443
399
1

91,7		 4 943
8,3		481
7,5		
428
0,0		 0

91,1
8,9
7,9
0,0

Nedanstående tabell visar på de månadsavlönades födelseland för åren 2013 och
2014 totalt, och för kvinnor och män.
Följande avsnitt redovisar hur många och
hur stor andel av den månadsavlönade
personalen som har svensk eller utländsk
bakgrund. Definitionerna är följande:
Svensk bakgrund: Anställd som är inrikes född med en inrikes och en utrikes född
förälder, eller inrikes född med två inrikes
födda föräldrar.
Det är m.a.o. inte alltid lika med den
personal som tillhörde gruppen med
födelseland Sverige som nämnts ovan.
Detta eftersom anställda som är inrikes
födda med två utrikes födda föräldrar
inte räknas i detta sammanhang tillhörande gruppen svensk bakgrund utan de
med utländsk bakgrund.
Utländsk bakgrund: Anställd som är utrikes född, eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar.
Den senaste siffran från 2014 visar att
8,9 procent av den månadsavlönade personalen hade utländsk bakgrund, vilket
är en ökning jämfört med året innan (8,3
procent). Detta kan jämföras med riket
alla kommuner där andelen var 16,2 procent.
Tabellen visar andelen månadsavlönade
som har svensk och utländsk bakgrund
för åren 2013 och 2014.
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Personalpolitik
Kompetensutveckling

Kommunledningskontoret erbjuder strategiska och förvaltningsövergripande utbildningar inom områden som arbetsmiljö,
ledarskap, datakunskap, juridik 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 att utbilda i ”Utvecklande ledarskap”, ”Indirekt ledarskap”
samt UGL. Detta innebär både en kvalitetssäkring, verksamhetsnytta och effektivt
utnyttjande av skattemedel.
Sjukfrånvaro och rehabilitering

Kommunens arbetar ständigt med att
förbättra arbetsmiljön och stärka arbetshälsan på individ, grupp- och organisationsnivå. Under året genomfördes en
genomlysning och utvärdering av företagshälsovårdens arbete vilket pekade på
en stor nöjdhet med den inbyggda Kommunhälsan.
Under 2015 har långtidsjukfrånvarons
andel av den totala frånvaron ökat till
44,9 procent jämfört med 2014 då den
var 42,7 procent. Enligt uppgifter från
Försäkringskassan så är ca 45 procent av
långtidsjukfrånvaron i kommunen beroende av diagnoser inom psykisk ohälsa
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.
Sjukfrånvaron i relation till ordinarie arbetad tid uppgick under året till 6,8 procent vilket är en ökning sedan 2014 då
den var 6,2 procent. Kvinnorna har en
högre sjukfrånvaro än männen och under året var kvinnorna sjuka 7,7 procent
av arbetstiden medan motsvarande siffra
för männen var 4,1 procent. Nedan visas
utvecklingen av sjukfrånvaron under de
tio senaste åren.
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Diagrammet visar sjukfrånvaron för
2015 för kvinnor, män och totalt i de
olika åldersgrupperna.
Sjukfrånvaron ökar i takt med åldern och
kvinnorna genomgående har en högre
sjukfrånvaro än männen i alla åldersgrupperna
Det andra diagrammet visar sjukfrånvaron i procent av arbetad tid i de olika åldersgrupperna totalt och könsuppdelat.

Förvaltningsberättelse

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetad tid

Sjukfrånvaron på förvaltningarna varierar och på samtliga förvaltningar har
kvinnorna en högre sjukfrånvaro än
männen. Sjukfrånvaron ökade på flertalet av förvaltningarna under året med
undantag för kommunledningskontoret
och serviceförvaltningen.
Diagrammet visar hur sjukfrånvaron såg
ut på förvaltningarna under 2015 uppdelat på kvinnor och män.
Definitionen av långtidssjukfrånvaro är
här all sammanhängande sjukfrånvaro
över 59 dagar. Den längre sjukfrånvarons
betydelse för den totala sjukfrånva-ron
har minskat under senare år men trenden har sedan 2012 brutits. Den längre
sjukfrånvarons betydelse är och har varit
större för kvinnorna än för männen.
Diagrammet visar hur sjukfrånvaron
över 59 dagar sett ut i förhållande till den
totala sjukfrånvaron under den senaste
tioårsperioden totalt och uppdelat på
kvinnor och män.
Frisknärvaro

Tv-anställda. Frisknärvaro i % (0 sjukdagar jan – dec 2015)
Förvaltningar

Kvinnor

Män

Totalt

Barn- och ungdomsförvaltningen

27,0

40,1

29,4

Kommunledningskontoret

42,2

48,6

45,3

Kultur- och fritidsförvaltningen

30,5

39,7

34,0

Omsorgsförvaltningen

23,6

31,7

24,5

Samhällsbyggnadskontoret

27,8

39,6

33,3

Serviceförvaltningen

30,9

40,7

35,2

Socialförvaltningen

29,6

44,2

33,2

Södermöre kommundelsförvaltning

25,4

46,5

27,7

Totalt

26,6

40,6

29,7

Som motvikt till att redovisa hur mycket
vi är sjuka bör vi även lyfta fram det faktum att vi också är väldigt friska. Under
2015 hade 29,7 procent av de tillsvidareanställda noll sjukdagar vilket är lite lägre
än 2014 då siffran var 31,6 procent. Andelen kvinnor med noll sjukdagar under
året var 26,6 procent vilket kan jämföras
med 28,2 procent under 2014. Motsvarande siffra för männen var 40,6 procent
vilket kan jämföras med 43,9 procent
under 2014.
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Förvaltningsberättelse

Övriga personalhändelser av vikt
Arbetet inom förvaltningarna med rätten
till heltid har fortsatt under året. Några
synliga effekter av det arbetet är att:
• Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda är
96 procent vilket är en ökning jämfört med 2014 (95,5 procent).
• Anställda med tidsbegränsad anställning, har minskat med 33 personer
jämfört med 2014.
• Andelen heltidstjänster för tillsvidareanställd personal är 80 procent
vilket är en ökning med 2,7 procent
jämfört med 2014.
• Timavlönade arbetade 590 488 timmar under 2015 vilket motsvarar
347 årsarbetare. Jämfört med 2014
var det en ökning som bland annat
kan förklaras av ökat behov av vikarier p.g.a. sjukfrånvaro.
• Fyllnads- och övertidsuttaget minskade motsvarande 2,4 årsarbetare.
• Personalrörligheten har ökat samtidigt som vi noterar svårigheter att
rekrytera inom vissa yrken. Detaljerad personalredovisning finns i ”Personalöversikt 2015”

Kortfakta
Den genomsnittliga heltidslönen för kommunens tillsvidareanställda är 27 588 kr/
månad, vilket är en ökning med 2,9 procent jämfört med 2014.
Kommunens två största yrkesgrupper är undersköterskor och lärare.
Sjukfrånvaron var under året 6,8 procent vilket är en ökning jämfört med 2014
(5,3 procent).
Antalet sparade semesterdagar motsvarar i snitt 11,2 dagar/anställd.
Personalomsättningen bland de tillsvidareanställda var under året 2,8 procent.
96 tillsvidareanställda slutade sin anställning på egen begäran.
Under 2015 slutade 122 personer med pension. Av dessa hade 24 personer
arbetat kvar till 67 år.
Under 2015 publicerade Kalmar kommun 279 lediga tillsvidareanställningar,
8 385 ansökningar kom in till de utannonserade tjänsterna.
Männen använder 2 procent av sin schemalagda tid till föräldraledighet och
kvinnorna använder 5,7 procent.
Kvinnornas medianlön motsvarar 96,2 procent av männens vilket är en ökning
sedan 2014.
Kommunens kostnader för sjuklön uppgick till 31,6 Mkr vilket är en ökning sedan
2014. Ökade andel heltider ger ökade sjuklönekostnader.
2 546 Mkr av kommunens budget kan härledas till personalkostnader.
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Resultaträkning
		
Mnkr

Not

Koncernen			
Kommunen
2015

2014		2015

2014

						
Verksamhetens intäkter

1

1 932,6

1 836,5		

932,4

860,9

Verksamhetens kostnader

2

-4 639,7

-4 501,9		

-4 054,3

-3 914,0

Avskrivningar

3, 4, 5

-319,5		-164,5

-150,0

Verksamhetens nettokostnader		

-322,7
-3 029,8

-2 984,8		

-3 286,4

-3 203,1

						
Skatteintäkter

6

2 740 ,0

2 592,5		

2 740,0

2 592,5

Generella statsbidrag och utjämning

7

597,3

607,4		

597,3

607,4

Finansiella intäkter

8

25,2

46,3		24,6

22,5

Finansiella kostnader

9

-114,6

-126,3		-13,0

-16,8

218,1

134,9		

Resultat efter finansiella poster		

62,5

2,5

						
Skattekostnader		
Årets resultat

10

-19,8
198,3

-24,8		110,1		

62,5

2,5
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Balansräkning
		

Koncernen			
Kommunen

Mnkr

2015-12-31

Not

2014-12-31		2015-12-31

2014-12-31

						
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

3

1,1

-		-

-

						
Materiella anläggningstillgångar						
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

4

5 691,2

Maskiner och inventarier

5

856,1

6 052,7		

2 464,5

2 300,0

298,8		217,8

224,8

						
Finansiella anläggningstillgångar

11

135,9

127,6		268,3

260,4

						
Summa anläggningstillgångar		

6 684,3

6 479,1		

2 950,6

2 785,2

						
Omsättningstillgångar						
Förråd

12

134,1

128,7		112,9

108,5

Fordringar

13

449,2

391,0		216,3

172,4

Kortfristiga placeringar

14

50,0

50,0		50,0

50,0

Kassa och Bank

15

342,4

275,4		

165,6

0,6

975,7

845,1		544,8

331,4

Summa omsättningstillgångar		
SUMMA TILLGÅNGAR		

7 660,0

7 324,2		

3 495,4

3 116,6

							
						
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
						
Eget kapital

16					

Eget kapital		
Årets vinst

10

Resultatutjämningsreserv		
Summa eget kapital		

2 016,4

1 928,2		

1 514,7

198,3

110,1		

62,5

2,5

28,0		28,0

28,0

28,0
2 242,7

2 066,3		

1 605,2

1 512,3

1 542,8

						
Avsättningar						
Avsättning för pensioner
och liknande förpliktelser

17

212,5

178,2		211,2

184,9

Andra avsättningar

18

216,1

221,6		82,7

83,7

						
Skulder		
				
Långfristiga skulder

19

3 739,1

3 740,3		

1 005,0

726,6

Kortfristiga skulder

20

1 249,6

1 117,8		

591,3

578,6

7 660,0

7 324,2		

3 495,4

3 116,6

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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		 Koncernen*			
Kommunen
Mnkr

Not

2015-12-31

2014-12-31		2015-12-31

2014-12-31

						
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER			

				

						
Panter och därmed jämförliga säkerheter		

Inga

Inga		

Inga

Inga

						
Ansvarsförbindelser

21					

Pensionsförpliktelser som inte upptagits
bland skulderna eller avsättningarna		

1 450,1

1 494,8		

1 426,1

1 468,4

Övriga ansvarsförbindelser		

269,9

298,0		

2 672,0

2 883,7

* Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 23.
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Finansieringsanalys
		
Mnkr

Not

Koncernen			
Kommunen
2015

2014		2015

2014

Den löpande verksamheten						
Årets resultat		

198,3

110,1		

62,5

2,5

						
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet				

		

Av- och nedskrivningar		

322,7

319,5		164,5

Gjorda avsättningar		

48,9

9,4		26,1

Ianspråktagna avsättningar		
Övriga ej likviditetspåverkande poster

22

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

-20,1

-		

-1,0

150,0
14,0
-37,4

-81,8

-79,0		

-17,1

-10,0

468,0

360,0		

235,0

119,0

						
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		
Ökning/minskning förråd och varulager		

-58,1
-5,5

Ökning/minskning kortfristiga skulder		

131,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten		

536,1

126,7		

-43,9

5,4		

-4,4

0,6

30,4		12,6

53,0

522,4		

199,3

12,8

185,4

						
Investeringsverksamheten						
Investering i immateriella anläggningstillgångar

-1,2

-0,3		

-

-

1,3		

-

-

-702,5

-519,1		

-331,7

-272,2

Försäljning av materiella anläggningstillgångar		

82,6

24,9		

26,9

4,7

Investering i finansiella anläggningstillgångar		

-31,8

-9,4		

-30,9

-9,3

-		

-

-

-502,7		-335,7

-276,8

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar		

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		
Kassaflöde från investeringsverksamheten		

45,2
-607,7

-

						
Finansieringsverksamheten						
Nyupptagna lån		

331,7

108,3		300,0

-

Ökning/minskning finansiell leasing		

-3,6

0,9		

-3,6

0,9

Amortering av skuld		

-213,0

-131,1		

-18,0

-15,0

Ökning/minskning långfristiga fordringar		

23,5

-37,4		

23,0

-40,7

Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

138,6

-59,3		

301,4

-54,8
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Årets kassaflöde		

67,0

-39,5		

165,0

-146,2

Likvida medel vid årets början		

275,4

314,9		

0,6

146,8

Likvida medel vid årets slut		

342,4

275,4		

165,6

0,6

Noter
		

Koncernen			Kommunen

		

2015

2014		2015

2014

Not 1 Verksamhetens intäkter
					
Försäljningsintäkter		

851,5

640,1		88,3

82,3

Taxor och avgifter		

254,9

247,0		

105,9

100,4

Hyror och arrenden		

600,4

594,9		

169,1

162,1

Bidrag		

365,2

615,1		345,0

295,4

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster		

203,2

195,7		

138,4

135,7

Exploateringsintäkter		

47,1

40,7		47,1

40,7

Realisationsvinster		

60,7

3,4		 14,6

3,4

0,5

3,2		0,4

0,9

Övriga intäkter/elimineringar		-474,5

-543,7		-

-

Försäkringsersättningar		
Summa		

1 909,0

1 796,5		

908,8

820,9

					
Jämförelsestörande intäkter					
Återbetalning av premier från AFA		

23,6

Återbetalning ”stiftelsepengar”		

-

Summa		
		

23,6
1 932,6

-		

23,6

40,0		

-

40,0

40,0		23,6

40,0

1 836,5		

932,4

-

860,9

Not 2 Verksamhetens kostnader
					
Löner och sociala avgifter		

-2 730,3

Pensionskostnader		

-190,0

-2 655,1		

-2 375,7

-2 301,2

-166,5		-166,7

-153,3

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial		

-90,1

-74,5		

-11,9

-14,6

Bränsle, energi och vatten		

-247,7

-312,8		

-58,2

-57,7

Köp av huvudverksamhet		

-777,3

-799,2		

-690,1

-689,3

Lokal- och markhyror		

-264,2

-245,6		

-198,3

-177,2

Övriga tjänster		

-209,9

-196,5		

-102,0

-88,6

Lämnade bidrag		

-157,6

-146,2		-155,4

-143,4

Realisationsförluster och utrangeringar		

-0,0

Bolagsskatt		 -75,6
Övriga kostnader/elimineringar		
Summa		

103,0
-4 639,7

-0,0		

-0,0

-0,0

-		-

-

94,6		-296,0

-288,8

-4 501,9		

-4 054,3

-3 914,0

					
Jämförelsestörande kostnader		
Summa		

0

-4 639,7

0		0
-4 501,9		

-4 054,3

0
-3 914,0
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Koncernen			Kommunen

		

Not 3

2015

2014		2015

2014

Immateriella anläggningstillgångar

		
Ingående anskaffningsvärden		

5,9

5,9

Årets förändringar			
-Årets aktiverade utgifter, inköp		

1,2

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

7,1

5,9

		
Ingående avskrivningar		

-5,9

-4,9

Årets förändringar			
-Årets avskrivningar		

-0,1

-1,0

Utgående ackumulerade avskrivningar		

-6,0

-5,9

		
Utgående ackumulerade uppskrivningar		

0

0

		
Utgående ackumulerade nedskrivningar		

0

0

Utgående restvärde enligt plan		

1,1

0

Not 4	  Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar
					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

				

Ingående anskaffningsvärden		

9 016,6

8 326,3		

3 636,7

3 407,0

Årets förändringar						
-Årets aktiverade utgifter		

373,6

307,0		

251,7

232,5

-Försäljningar och utrangeringar		

-34,5

-16,0		

-21,9

-2,8

-Omklassificeringar		-546,7
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

8 809,0

399,3		9 016,6		

3 866,5

3 636,7

					
Ingående avskrivningar		

-2 971,8

-2 747,5		

-1 392,7

-1 285,7

-Försäljningar och utrangeringar		

14,7

8,4		

12,1

1,3

-1,0		-

-

-Omklassificeringar		
-Årets avskrivningar		
Utgående ackumulerade avskrivningar		

-

-228,5
-3 185,6

-231,8		-117,8
-2 971,8		

-1 498,4

-108,2
-1 392,7

					
Ingående nedskrivningar		-148,2

-137,2		-

-

- Återförda nedskrivningar		

-

10,0		

-

- Årets nedskrivningar		

-

-21,0		

-

-

-148,2		0

0

Utgående nedskrivningar		-148,2

-

					
Summa		

5 475,2

5 896,5		

2 368,1

2 244,0

					
Pågående nyanläggningar						
Ingående balans		

156,2

109,5		56,0

62,6

Utgifter under året		

167,5

181,2		

102,0

57,9

Under året genomförda omfördelningar		

-107,8

-134,6		

-61,6

-64,5

156,2		96,4

56,0

Utgående balans		

216,0

					
Utgående restvärde enligt plan		

5 691,2

6 052,7		

2 464,5
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2 300,0

		

Koncernen			Kommunen

		

Bokförda värden

2015

2014		2015

2014

				

Mark		

305,7

217,9		10,2

10,2

Verksamhetsfastigheter		

3 009,6

3 013,0		

1 494,0

1 456,2

Fastigheter för affärsverksamhet		

607,7

512,3		

59,2

59,5

Publika fastigheter		

801,7

715,0		801,7

715,0

Fastigheter för annan verksamhet		

3,0

3,0

3,2

216,0

156,2		96,4

56,0

Övrigt		 747,5

1 435,1		-

-

Summa bokförda värden		

6 052,7		

Pågående projekt		

Not 5

5 691,2

3,2		

2 464,5

2 300,0

Maskiner och inventarier

					
Maskiner och inventarier				
Ingående anskaffningsvärden		

858,3

828,2		584,9

539,2

Årets förändringar						
-Årets aktiverade utgifter		

159,5

66,6		

40,3

47,7

-Försäljningar och utrangeringar		

-15,0

-28,9		

-3,9

-1,9

-Omklassificeringar		 494,8
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

1 497,6

-7,6		858,3		

621,4

584,9

					
Ingående ackumulerade avskrivningar		

-577,7

-548,3		

-378,3

-343,5

Årets förändringar						
-Försäljningar och utrangeringar		

8,9

-Omklassificeringar		
-Avskrivningar		

23,0		

0,1

0,0

-

1,0		-

-

-87,1

-53,4		-39,7

-34,9

Utgående ackumulerade avskrivningar		

-655,9

-577,7		

-417,9

-378,3

Summa		

841,7

280,6		203,4

206,6

					
Finansiell leasing						
Ingående balans		

18,2

17,8		18,2

17,8

Årets förändringar						
- Årets anskaffningar		

3,2

7,2		

3,2

7,2

- Årets avskrivningar		

-7,0

-6,8		

-7,0

-6,8

Utgående balans		
Utgående restvärde enligt plan		

14,4
856,1

18,2		14,4
298,8		

217,8

18,2
224,8

Samtliga avtal avser leasing av fordon.					

Not 6

Skatteintäkter

		
Preliminära skatteintäkter		

2 742,2

2 598,9		

2 742,2

2 598,9

Slutavräkning f g år		

-5,0

-6,9		

-5,0

-6,9

Preliminär slutavräkning innevarande år		

2,8

0,4		

2,8

0,4

Summa		

2 740,0

2 592,5		

2 740,0

2 592,5
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2015

2014		2015

2014

Generella statsbidrag och utjämning

		
Inkomstutjämningsbidrag		

520,3

521,4		520,3

521,4

Kommunal fastighetsavgift		

103,4

102,2		103,4

102,2

Regleringsbidrag/avgift		

-2,5

14,9		 -2,5

14,9

6,7

6,7		6,7

6,7

-185,5

-179,6		-185,5

-179,6

Strukturbidrag		
Kostnadutjämningsavgift		
Bidrag för LSS-utjämning		

147,9

Generella bidrag från staten		
Summa		

Not 8

7,0
597,3

141,7		

147,9

141,7

-		

7,0

-

607,4		597,3

607,4

Finansiella intäkter

					
Utdelningar		

15,9

Räntor		

8,4

Kursdifferenser		

0,2

Övriga finansiella intäkter		

0,7

Summa		

Not 9

25,2

32,6		8,3
12,5		

8,1

-		1,2		

3,0
11,0
-

8,2

8,5

46,3		24,6

22,5

Finansiella kostnader

					
Räntekostnader		

-93,6

Ränta på pensionskostnader		

-1,1

Kursdifferenser		
Övriga finansiella kostnader		
Summa		
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-19,9

-114,6

-106,0		-11,3
-0,4		

-1,1

-		-19,9		

-15,9
-

-0,6

-0,9

-126,3		-13,0

-16,8

Årets resultat

		
Årets resultat enligt resultaträkningen					

62,5

2,5

Avgår: samtliga realisationsvinster					

-14,6

-2,8

Årets resultat efter balanskravsjusteringar					

47,9

-0,3

		
Medel från resultatutjämningsreserv					

-

18,6

Årets balanskravsresultat					47,9

18,3

		
Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5§:			
Avdrag: återföring av medel bildandet av två stiftelser					

-

-40,0

Årets balanskravsresultat efter synnerliga skäl					

47,9

-21,7

		
Balanskravsunderskott från tidigare år					

-21,7

-

Summa					 26,2

-21,7

		
Balanskravsresultat att reglera					
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2015

2014		2015

2014

Finansiella anläggningstillgångar

					
Aktier och andra andelar i dotterbolag		

-

-		

136,4

136,4

Övriga aktier och andelar		

61,4

27,8		

58,5

27,6

Långfristiga fordringar		

72,6

97,8		71,5

94,4

Bostadsrätter		

1,9

2,0		 1,9

1,9

135,9

127,6		268,3

260,4

Summa		

Not 12

Förråd

					
Förråd		

43,3

35,6		16,6

15,4

Exploateringsmark		

59,3

61,4		64,8

61,4

Tomträttsmark		

31,5

31,7		31,5

31,7

134,1

128,7		112,9

108,5

Summa		

Not 13

Fordringar

					
Kundfordringar		

142,7

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		

134,8

Skattefordringar		

50,5

Statsbidragsfordringar		 12,5

95,9		40,4
112,8		

27,3

107,6

84,9

66,6		38,6

37,0

-		-

-

Övriga kortfristiga fordringar		

108,5

115,7		

29,7

23,2

Summa		

449,2

391,0		216,3

172,4

Not 14

Kortfristiga placeringar

		
Placerade pensionsmedel KLP		
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

Anskaffnings

Bokfört		Marknadsvärde

värde

värde		bokslutsdag

Noterade aktier och aktiefonder

53,4

25,0		

63,2

Noterade räntebärande papper

41,3

25,0		

41,0

Summa

94,7

50,0		104,2

Not 15

Kassa och bank

					
Kassa		
Bank		
Övriga poster		
Summa		

45,5

0,2		0,1

296,1

274,7		 164,7

0,1
-

0,8

0,5		0,8

0,5

342,4

275,4		 165,6

0,6

69

		

Koncernen			Kommunen

		

Not 16

2015

2014		2015

2014

Eget kapital

					
Eget Kapital						
Eget kapital		

2 016,4

1 911,3		

1 514,7

1 512,3

BFNAR 2012:1 effekt		

-

16,9		

-

-

28,0		28,0

28,0

Resultatutjämningsreserv		

28,0

Justering enligt RKR 14.1*		

-

Årets resultat		
Utgående eget kapital		

-		

198,3
2 242,7

-

-9,2

110,1		62,5

11,7

2 066,3		

1 605,2

1 542,8

					
* Justering enligt RKR 14.1 Rättelse av fel har skett mot ingående eget kapital.
Rättningen avser felredovisad avsättning för pension till förtroendevalda.					
					
Resultatutjämningsreserv					
Ingående resultatutjämningsreserv		

28,0

46,6		28,0

46,6

- årets avsatta medel		

-

-		

-

-

- årets använda medel 		

-

-18,6		

-

-18,6

28,0		28,0

28,0

Utgående resultatutjämningsreserv		

28,0

					

Not 17	  Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
					
Ingående avsättning		

186,1

175,8		184,9

Pensionsutbetalningar		

-6,0

-5,1		-5,9

161,4
-5,0

Nyintjänad pension		

27,9

11,0		27,7

24,6

Ränte- och basbeloppsuppräkningar		

1,1

0,9		

1,1

0,3

Förändring av löneskatt		

5,2

0,9		

5,1

4,6

-

-2,0		

-

-

-1,8

-3,3		-1,7

-1,0

212,5

178,2		211,2

184,9

Ändringar av försäkringstekniska grunder (i förekommande fall)
Övrigt		
Utgående avsättning		

					
Utredningsgrad % (den andel av personakterna för anställd
personal som är uppdaterad med avseende på tidigare
pensionsgrundande anställning)		

98

97		98

97

					
Specifikation avsatt till pensioner

				

Särskild avtals/ålderspension		

12,5

13,7		12,3

12,4

Förmånsbestämd/kompl pension		

128,0

108,3		127,4

116,1

Pension till efterlevande		
Ålderspension		
Visstidspension		

4,7

4,0		

4,4

3,7

-

16,9		-

-

25,8

0,7		25,8

16,7

Löneskatt		

41,5

34,7		41,3

36,1

		

212,5

178,2		211,2

184,9

					
Antal visstidsförordnanden					
Politiker		

1

1		1

1

Tjänstemän		

1

1		1

1

					
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet redovisningsprinciper.					
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2015

2014		2015

2014

Andra avsättningar

					
Andra avsättningar					
Avsättning vid periodens ingång		

221,6

Periodens avsättningar		 38,4

228,4		

83,7

121,0

32,5		-

-

Ianspråktaget under perioden		

-28,3

-39,2		

-1,0

Periodens återföringar av outnyttjade belopp		

-15,6

-		

-

-37,4
-

Summa andra avsättningar		

216,1

221,6		

82,7

83,7

Specifikation					
Avsättning deponi Moskogen		

122,4

143,2		

82,7

83,7

Avsättning för uppskjuten skatt		

84,3

75,8		

-

-

Gymnasiereformen GY 2011		

6,4

0,9		

-

-

Övrigt/elimineringar		
Summa		

3,0

1,7		-

-

216,1

221,6		82,7

83,7

					
Kommunens och största delen av koncernens avsättning avser återställande av deponin Moskogen. Återställandet påbörjades 2012
och beräknas pågå till och med 2050. KSRR har löst upp 15,5 mnkr (Kalmars andel) av sin avsättning för återställande av deponi
Moskogen då en ny beräkning av kostnaden gjorts. 				
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Långfristiga skulder

					
Ingående låneskuld		

3 740,3

3 303,1		

726,6

740,7

Nyupplåningar under året		

314,7

568,3		

300,0

0,9

Årets amortering		
Utgående låneskuld		

-315,9
3 739,1

-131,1		-21,6
3 740,3		

1 005,0

-15,0
726,6

					
Långfristiga skulder

					

Skulder till kreditinstitut		
Övriga skulder		
Summa		

Not 20

3 137,2
601,9
3 739,1

2 985,1		

975,0

755,2		30,0
3 740,3		

1 005,0

693,0
33,6
726,6

Kortfristiga skulder

					
Kortfristig del av skulder till kreditinstitut		

16,0

12,7		

-

-

Checkräkningskredit		

296,8

152,0		

-

9,2

Leverantörsskulder		

259,7

280,1		

95,5

110,5

Moms och punktskatter		

16,6

-		

-

-

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag		

86,3

101,1		

82,5

78,8

Övriga kortfristiga skulder		

49,7

46,5		

0,9

3,7

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader		

524,5

525,4		

412,4

376,4

Summa		

1 249,6

1 117,8		

591,3

578,6
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2015

2014		2015

2014

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna		
Ingående ansvarsförbindelse pensioner		

1 494,8

Pensionsutbetalningar		

-51,7

			

1 475,5		

1 466,6

1 444,0

-43,8		-50,4

-43,8

Nyintjänad pension		

19,3

-		

20,0

-

Ränte-och basbeloppsuppräkningar		

5,3

68,5		

5,1

68,5

Förändring löneskatt		

-8,8

6,4		

-8,3

4,4

3,1		

-

3,2

-15,2		-8,7

-9,7

Ändringar av försäkringstekniska grunder
(i förekommande fall)		

-

Övrigt		
Utgående ansvarsförbindelse pensioner		

-8,8
1 450,1

1 494,8		

1 424,3

1 466,6

					
Utredningsgrad % (den andel av personakterna för anställd
personal som är uppdaterad med avseende på tidigare
pensionsgrundande anställning)		

98

97		98

97

					
Pensionsåtaganden för helägda bolag		

-

-		

1,8

1,8

					
Övriga ansvarsförbindelser						
					
Borgensförbindelser		
Operationell leasing		
Övriga ansvarsförbindelser		

185,7
78,1
6,1

186,6		

2 645,3

2 859,2

105,1		21,1

18,7

6,3		5,6

5,8

Summa		

269,9

298,0		

2 672,0

2 883,7

Summa ansvarsförbindelser		

1 720,0

1 792,7		

4 098,2

4 352,2

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 280 kommuner som per 2015-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått
likalydande borgens-förbindelser. 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 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 325 620 649 807 kronor och totala tillgångar
till 319 573 677 123 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 692 518 286 kronor och andelen av de totala
tillgångarna uppgick till 3 624 566 673 kronor.

72

		

Koncernen			Kommunen

		

		

2015

2014		2015

2014

Koncernen Koncernen Kommunen Kommunen

		
2015
2014
2015
2014
Finansiella leasingavtal över 3 år

			

Maskiner och inventarier				
Totala minimileaseavgifter				18,3

21,5

Nuvärde minimileaseavgifter		

21,4

102,5

148,2

17,8

- därav förfall inom 1 år		

7,7

8,9

6,6

6,5

- därav förfall inom 1-5 år		

80,9

125,1

11,2

15,0

- därav förfall senare än 5 år		

13,9

14,2		

Operationella leasingavtal över 3 år					
Minimileaseavgifter		

21,1

18,7

21,1

18,7

- med förfall inom 1 år		

12,8

8,7

12,8

8,7

- med förfall inom 1-5 år		

8,3

10,0

8,3

10,0

- med förfall senare än 5 år					
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Ej likviditetspåverkande poster

					
Förändring finansiell leasing		
Reavinster/förluster		

-3,2
-14,6

-7,2		

-3,1

-7,2

-2,8		 -14,6

-2,8

Justering för betald skatt		

-8,4

-24,8		

-

-

Elimineringar i koncernen		

-55,6

-44,1		

-

-

-

-		0,6

-

-81,8

-79,0		-17,1

-10,0

Övrigt		
Summa		
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Koncerninterna förhållanden

Utdelning		 Försäljning
Enhet		Ägartillskott		Koncernbidrag		
Ägd andel
%

Givna Mottagna

Givna Mottagna

Givna Mottagna

Köpare

8,0

105,2

94,8

58,6

12,2

2,2

7,5

Kommunen
Kalmarsunds Gymnasieförbund

67,3

Kalmarsundsregionens Renhållare

49,0

Kalmar Kommunbolag AB

100

- Kalmarhem AB

100

- Kalmar Vatten AB

100

- KIFAB i Kalmar AB

100

- HB Telemarken i Kalmar

100

- Kalmar Hamn AB
- Kalmar Öland Airport AB

0,9

4,5

33,4

30,1

30,5

25,1

8,3

14,6

2,8

0,1

100

6,1

3,3

100

2,3

1,0

2,1

16,8

0,9

5,9

25,0

6,2

17,0

12,7

14,9

15,0

14,1

39,4

- Destination Kalmar AB

100

- Kalmar Science Park AB

92,5

Kalmar Energi Holding AB, koncern

50

- Kalmar Energi Elnät AB

50

- Kalmar Energi Försäljning AB

30

- Kalmar Energi Värme AB

50

Enhet

Ägd andel
%

16,7

1,0
11,7
5,0

20,0

8,0

15,0

0,2

5,0

1,0
40,0

Lån
Givna Mottagna

30,0

Räntor och borgensavgifter
Kostnader

Kommunen
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30,2

Säljare

Borgen

Intäkter

Givna

7,4

-170,2

Mottagna

Kalmarsunds Gymnasieförbund

67,3

Kalmarsundsregionens Renhållare

49,0

Kalmar Kommunbolag AB

100

0,7

-134,7

- Kalmarhem AB

100

3,7

-4,3

- Kalmar Vatten AB

100

0,8

-29,8

- KIFAB i Kalmar AB

100

1,7

2,5

- HB Telemarken i Kalmar

100

0,4

-20,0

- Kalmar Hamn AB

100

- Kalmar Öland Airport AB

100

0,0

16,1

- Destination Kalmar AB

100

- Kalmar Science Park AB

92,5

Kalmar Energi Holding AB, koncern

50

- Kalmar Energi Elnät AB

50

- Kalmar Energi Försäljning AB

30

- Kalmar Energi Värme AB

50

0,0

0,0
0,0

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet
med lagen om kommunal redovisning
och rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning. 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 varmed de beräknas inflyta.
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.
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 07.
Rättelse av fel enligt RKR 14.1 har gjorts
avseende intjänade pensioner för förtroendevalda politiker. Från och med 2014
ingår förtroendevalda politiker som
innehaft uppdrag över 40% av heltid.
Dessa redovisades i bokslutet 2014 felaktigt som ansvarsförbindelse. Rättelse har
nu gjorts retroaktivt med 9,3 mnkr mot
ingående eget kapital och jämförelsesifforna har räknats om. I sammanställd
redovisning för 2014 har jämförelsesiffrorna inte räknats om.
Kommunens finansiella placering i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB
(KLP) redovisas som en portfölj för pen-

sionsförvaltning. 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 i av fullmäktige antaget reglemente KF § 208/2008
och är värderad till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet.
Den preliminära slutavräkningen för
skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2. Detta innebär att kommunen i bokslutet för 2015 har bokfört den
definitiva slutavräkningen för 2014 och
en preliminär slutavräkning för 2015.
Kapitalkostnaderna består dels av rak avskrivning på anskaffningsvärdet, dels av
internränta med 2,9 procent på bokfört
värde. Avskrivning påbörjas månaden efter slutförd investering och beräknas på
anskaffningsvärdet. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter bedömning
av tillgångens nyttjandeperiod. Korttidsinventarier och inventarier av mindre
värde under 20 000 kronor kostnadsförs
direkt. Kommunens avskrivningstider
för fastigheter är 20-50 år, för maskiner
och inventarier 5-20 år och för mark och
konst sker ingen avskrivning.
För att bättre spegla hur anläggningstillgångars värde och servicepotential
successivt förbrukas har kommunen
påbörjat ett arbete med att dela upp
materiella anläggningstillgångar i komponenter.
Komponentuppdelningen
ska ske i enlighet med RKR:s rekommendation nr 11.4 ”Materiella anläggningstillgångar”. Kalmar kommuns anläggningstillgångar som blir föremål för
komponentavskrivning har identifierats
samt vilka komponenter och avskrivningstider som ska tillämpas. Tidigare
anskaffade anläggningstillgångar som
inte från början delats upp i komponenter kommer schablonmässigt delas
upp i komponenter. Utgångspunkten för
schablonuppdelningen är att minimera
eventuella felaktigheter i framtida resul-

taträkningar vad gäller periodiseringar
av anskaffningsutgifter. Övergången till
komponentavskrivning bedöms vara
slutförd under våren 2016.
En effekt av den ändrade redovisningsprincipen är att vissa underhållsåtgärder
som tidigare bokfördes i driftredovisningen istället ska aktiveras och avskrivas över nyttjandetiden. Under en
övergångsperiod innebär detta i regel att
kostnaderna minskar och investeringarna
ökar. Efter hand kommer dock avskrivningskostnaderna att öka.
Lånekostnader redovisas i enlighet med
huvudmetoden och belastar följaktligen
resultatet för den period de hänför sig
till.
Semesterlöneskuld och okompenserad
övertid för de anställda har redovisats
som en kortfristig skuld. Årets ökning
har belastat resultaträkningen. De intjänade förmånerna har belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter.
Kommunen har per 31 december 2005
klassificerat om anläggningstillgångar
i exploateringsverksamheten i enlighet med RKR:s 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.
Kommuninvests
överskottsutdelning
bruttoredovisas – utdelning av överskott
som finansiell intäkt i resultaträkningen
och ökning av medlemsinsats som utgift
i investeringsredovisningen (finansiell
anläggningstillgång).
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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.
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
resultat- och 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.
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Enhetliga redovisningsprinciper för
kommunen och i koncernen ingående
företag 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 i
redovisningsprinciperna mellan kommunen och bolagen i koncernen.

Utfall och avvikelse kommunen
Driftredovisning		 			
		
		
Budget 		
		
Utfall
Budget
avvikelse
Utfall
Mnkr		2015
2015
2015
2014

Budget
avvikelse
2014

					
Kommunstyrelsen:					
-kommunledningskontoret		-198,0

-207,0

9,0

-202,6

5,2

-överförmyndarnämnden		-10,1

-10,3

0,2

-9,6

0,0

-exploateringsverksamhet		31,4

30,0

1,4

25,8

-4,2

-gymnasieförbundet		-277,4

-277,9

0,5

-282,2

1,1

Kommunens revisorer		-2,2

-2,7

0,5

-2,0

0,7

Samhällsbyggnadsnämnden		-54,8

-58,0

3,2

-52,3

1,3

Servicenämnden		-221,3

-233,0

11,7

-214,6

9,2

Kultur- och fritidsnämnden		-170,8

-171,2

0,4

-166,5

0,6

Barn- och ungdomsnämnden		-886,1

-893,8

7,7

-844,4

4,8

Socialnämnden		-714,9

-717,1

2,2

-692,0

4,2

Omsorgsnämnden		-625,9

-632,7

6,8

-629,0

-2,0

Södermöre kommundelsnämnd		-209,2

-208,9

-0,3

-203,4

0,0

-3 339,3

-3 382,6

43,3

-3 272,8

20,9

Finansförvaltningen, del av		29,4

34,0

-4,6

29,8

-11,5

Jämförelsestörande poster		23,6

0,0

23,6

40,0

-23,0

-3 348,6

62,3

-3 203,0

-13,6

Summa nämnder		

Verksamhetens nettokostnader		

-3 286,3

					
Skatteintäkter		

2 740,0

2 755,7

-15,7

2 592,5

-2,5

Kommunal utjämning		597,3

591,8

5,5

607,3

-7,2

Finansiella intäkter		24,5

22,5

2,0

22,5

0,2

Finansiella kostnader		-13,0

-19,3

6,3

-16,8

7,3

Årets resultat		62,5

2,1

60,4

2,5

-15,8

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens verksamhet redovisar
ett överskott med 11,1 mnkr mot budget. Intäkterna blev ca 7,5 mnkr högre
än budgeterat vilket främst härrör från
ökade bidrag från Migrationsverket och
arbetsförmedlingen. Kontoret har även
fått bidrag från länsstyrelsen med ca 4,5
mnkr för sanering av Vassmolösa Ångsåg
samt bidrag från boverket med 1,1 mnkr
för jämställd utemiljö.
Personalkostnader uppgick till 194,7
mnkr mot budgeterade 202,4 mnkr vilket är ca 7,7 mnkr lägre. Den lägre kostnaden beror på ett flertal vakanser och

föräldraledigheter som inte har ersatts
med vikarier bland annat på kommunhälsan och kansli- och omvärldsenheten.
Brandkåren har inte heller haft någon
särskilt omfattande räddningstjänsthändelse vilket också påverkar personalkostnaderna främst hos deltidsbrandkårerna.
Övriga kostnader är ca 3,4 mnkr högre
än budgeterat. De största avvikelserna
kan hänföras till lägre kostnader i exploateringsprojekt som blivit försenade samt
högre kostnader för vuxenutbildning och
uppgradering av personalsystem. Verksamheten har också haft högre kostnader
för sfi och tolkning men dessa täcks av

bidrag från Migrationsverket. Utbildningskostnaderna är högre än budgeterat
då kontoret satsat på att utbilda personalen. Kontoret har numera egna handledare inom Indirekt ledar-skap samt
UGL samt testledare i Facet5, som är ett
personlighetstest att använda vid rekrytering, chefs- och lagutveckling.
Kommunens revisorer
Revisorerna redovisar ett överskott 2015
i förhållande till budget uppgående till
0,5 mnkr. Anledningen till överskottet är
den nya mandatperioden med flera nya
ledamöter och ett nytt sakkunnigt biträde som har medfört en inkörningsperiod
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och därmed viss fördröjning. Ytterligare
en orsak är att revisorerna har haft flera
vakanser under året.
Revisorerna har förutom de obligatoriska
granskningarna av delårsbokslut och årsbokslut också genomfört eller påbörjat
granskningar av socialnämndens ej verkställda beslut, vårdkedjan inom omsorgen, intern kontroll, generella IT-frågor,
kompetensförsörjning och kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala
bolagen.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadskontorets verksamheter redovisar ett överskott för 2015 på
3,2 mnkr mot budget vilket innebär en
positiv budgetavvikelse på 5,5 procent.
Med anledning av den stora ärendemängd som samhällsbyggnadskontoret
har hanterat under året ligger intäktsdebiteringen inom de flesta verksamheterna högre än budgeterat och ger totalt
ett överskott på 1,6 mnkr mot budget.
Personalkostnaderna för året ger ett
överskott med 5,9 mnkr mot budget.
Överskottet beror på ett flertal vakanser
samt föräldraledigheter under stora delar
av året. Bland annat har stadsarkitekten
varit tillförordnad planchef under hela
2015, varpå motsvarande en chefstjänst
varit vakant samt att tjänster som planarkitekt, projektör och bygglovarkitekt varit vakanta under hela eller delar av året.
Framför allt miljöenheten har haft föräldraledigheter som inte har ersatts och
därmed påverkat kostnaderna positivt.
Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag uppgår till 10,2 mnkr för 2015 och
innebär ett överskridande med 1,9 mnkr
mot budget. Anledning till det stora underskottet på bostadsanpassning är ett
flertal omfattande bostadsanpassningsärenden, främst anpassningar för barn
med funktionshinder.
Övriga kostnader överskrider budget
med 2,4 mnkr. De största avvikelserna
beror på att externa tjänster i vissa fall använts för att täcka vakanser, vilket ger ett
underskott på 0,9 mnkr samt att budge78

terat belopp för subvention av länstrafikens pendelkort ger ett underskott på 0,4
mnkr. Utöver detta har verksamheterna
haft ökade kostnader för IT och telefoni,
rekryteringskostnader, deltagande i Bussiness Area samt inköp av nya licenser.
Med anledning av flera vakanser och stor
belastning på grund av ökade ärendemängder har verksamheterna varit ansträngda under året. Trots detta har mål
och uppdrag i stort sett kunnat uppfyllas, handläggningstiderna har kortats och
andel servicegarantier som har uppnåtts
har ökat.
Förhoppningen är att rekryteringsproblematiken kommer att minska och att verksamheterna därmed kommer att vara fullt
bemannade inom kort, inte minst för att
klara de höjda målen avseende bostadsplanering under perioden 2016–2018.
Servicenämnden
Serviceförvaltningens verksamheter redovisar ett plus på 11,7 mnkr jämfört med
nettobudget i bokslutet. Förvaltningen
har fokuserat på att, i hela organisationen, öka förståelsen för de ekonomiska
parametrar som styr och att medvetandegöra detta utifrån begreppen kostnadseffektiva och ändamålsenliga.
De största avvikelserna återfinns inom
driftskostnader och där främst uppvärmning och snöröjningskostnader för kommunens fastigheter avviker. Men även
andra driftskostnader såsom förbruknings- och reparationskostnader visar på
lägre nivåer jämfört med budget inom
vissa verksamheter.
Personalkostnaderna är också lägre än
budgeterat inom vissa verksamheter med
anledning av tidsförskjutning vid anställningar efter pensionsavgångar och
personal som slutat. Även övriga driftskostnader visar på totalt lägre kostnader
som tillsammans utgör ett plus totalt för
serviceförvaltningens verksamheter.
Prognoserna för förvaltningen har under
hela året visat på ett resultat inom budgetramen varför inga särskilda åtgärder har

behövt vidtas. Förvaltningen har också till
stor del uppnått beslutade mål för året.
Kultur- och fritidsnämnden
Nämnden redovisar ett mindre överskott
om 0,4 mnkr. Intäkternas överskott om
0,8 mnkr härrör sig till medfinansiering
i olika projekt. Förvaltningen har under
året arbetat hårt med att hantera ett befarat underskott. Äventyrsbadets, som
från 1 januari 2015 ligger i nämndens
verksamhetsområde, har haft underhållskostnader som inte var kända vid övertagandet. Under året stängdes badet för
renovering under en tid i april. Detta gav
upphov till förlorade intäkter och ökade
kostnader motsvarande ca 1,0 mnkr.
Personalkostnaderna visar överskott om
2,7 mnkr mot budget. Återhållsamhet
med återanställningar på grund av befarat underskott och sjukskrivningar är orsaken. Övriga kostnader har ett utfall om
3,2 mnkr högre än budget. Då prognoserna för personalkostnaderna blev tydliga framåt hösten användes utrymmet till
nödvändiga underhållsåtgärder främst
inom idrott och kulturanläggningar.
Investeringsbudgeten ger ett överskott
om 1,3 mnkr då utbyte av Kalmar teaters
publikstolar inte har hunnits med under
året då länsstyrelsens handläggning av
ärendet har dragit ut på tiden. Åtgärden
genomförs nu under 2016.
Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämndens driftbudget ger ett överskott på 7,6 mnkr, vilket
innebär att 99 procent av tilldelad budget
har förbrukats. Intäkterna blev 18,3 mnkr
högre än budgeterat där den största anledningen är ökade statsbidrag samt högre
interkommunala ersättningar, främst avseende grundskolan men även förskolan
och fritidshemmen har högre intäkter.
Avgifterna som föräldrarna betalar för
barnen i förskolorna och fritidshem blev
0,3 mnkr lägre än budgeterat eftersom
föräldrarnas inkomstökning inte blev så
hög som planeringen byggde på.
Personalkostnaderna blev 10,7 mnkr
högre än budgeterat. Fritidshemmens

personalkostnader ger ett överskott på
1,3 mnkr. Ökat barnantal i denna verksamhet medför inte automatiskt en ökad
bemanning, vilket såklart skulle innebära
högre kostnader. De flesta förskolor och
skolor har haft fler barn och elever än
budgeterat. Detta har medfört att mer
personal har behövts som genererar högre personalkostnader.
Övriga kostnader motsvarade budget.
Ett större överskott finns dock på de utbetalningar som kommunen gör till de
fristående skolorna. I år blev utbetalningarna lägre än vad som planerats då friskolorna haft färre elever än planerat. Detta
medförde ett överskott på 6,9 mnkr. Det
är främst Thorén framtid (f.d. Karl-Oskarskolan) som haft en elevminskning
på ca 40 elever mot planerat antal. Kostnader som översteg budget var bl.a. förbrukningsinventarier och material, försäkringsavgifter, hyra och leasingavgifter
bl.a. för kopiatorer samt ett större inköp
av Ipads som ska användas av personal
inom förskolor och fritidshem.
Socialnämnden
Socialnämnden redovisar ett överskott
med 2,2 mnkr mot budget. För att klara
effektiviseringskravet
(ramminskning
med 15 mnkr under en tvåårsperiod)
har översyn skett inom socialnämndens
verksamheter enligt det åtgärdsprogram
som antagits. Det har bl a inneburit
förändringar i resurstilldelning till enheterna för boenden inom funktionshinderomsorgen. Övriga förändringar
har skett för anhörigstöd, förebyggandeverksamheten, budgetrådgivning. Nya
riktlinjer och handlingsplaner har tagits
fram för vård och behandling av barn
och unga samt för missbruksvården för
att säkerställa rätt vård och behandling.
Utredning om entreprenaddrift av kommunens egen personliga assistansverksamhet har gjorts under året.
För att socialnämndens verksamhet ska
uppnå lag och kvalitetskrav samtidigt
som effektiviseringar sker för att få budgeten i balans, har stort fokus lagts på att
ha ett ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete som lever upp till kraven

i socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem men även till kraven utifrån ISO
9001 som Kalmar kommun är kvalitetscertifierade mot. Årets arbete har sammanställts i en kvalitetsberättelse.
Personalkostnaderna uppgick till 578
mnkr under 2015. Det är en ökning med
32 mnkr jämfört med 2014. Huvudsakliga orsaker till förändringen är den
volymökning som skett inom funktionshinderomsorgen samt att verksamheten
för ensamkommande flyktingbarn expanderat från ett mottagande av 30 asylsökande under 2014 till drygt 250 under
2015. Under året har antalet anställningar totalt på förvaltningen ökat med 50.
Det förändrade ob- och jouravtalet som
trädde i kraft i slutet av 2014 har medfört en merkostnad på 5 mnkr för socialförvaltningen under 2015. Jämfört med
budget har personalkostnaderna minskat
med ca 2 mnkr. Orsaken till detta är
framför allt det stora förändringsarbetet
med bemanning och organisation inom
funktionshinderomsorgen. Även vakantsättning av vissa administrativa tjänster
har bidragit till överskottet.
Försörjningsstödet har ökat jämfört med
2014 vilket är ett trendbrott då dessa
kostnader den senaste femårsperioden
minskat eller legat konstant i kostnadsutvecklingen. Antalet hushåll är oförändrat
men personer med långvarigt försörjningsstöd har blivit alltfler. Externa köp
av framför allt vårdplatser har också ökat.
Externplaceringar av ensamkommande
flyktingbarn har skett för de som inte
inrymts inom kommunens egna boenden. Som ett led i att förhindra externa
institutionsplaceringar har även satsning
skett på extern öppenvård. Kostnader
för lokaler har stigit då volymökningarna medfört att fyra HVB-boenden, en
gruppbostad samt en servicebostad startats upp under året.
Den kraftiga ökningen av ensamkommande flyktingbarn har inneburit att
driftbidrag från staten ökat med 34
mnkr jämfört med 2014. Verksamheten
har därmed finansierats helt via statliga
medel. Den stora förändringen inom

verksamheten för ensamkommande flyktingbarn har medfört att socialnämnden
beslutat om vissa organisationsförändringar under året för att få bättre kontroll
över verksamhet, ekonomi och kvalitet.
Eftersom den ekonomiska prognosen
tidigt pekade på underskott för externa
placeringar har särskild redovisning och
uppföljning skett för dessa kostnader under året.
Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden redovisar, trots sparkrav på 11 mnkr, ett överskott om 6,9
mnkr. Under 2015 har stora förändringar ägt rum i omsorgsförvaltningens
verksamhet. En ny organisationsstruktur
har utformats och arbetet under året har
inriktats på att få en budget i balans och
att bygga en grund för det framtida kvalitetsarbetet inom vård och omsorgen.
Under året har ombyggnationen av vårdoch omsorgsboenden fortsatt. Därtill
har flera projekteringar av nya vård- och
omsorgsboenden startat för att påtagligt
möta valmöjligheten till vård och omsorg
i ordinärt boende.
Intäkterna blev högre än budget, främst
beroende på beslut om stimulansmedel
och andra statsbidrag. Personalkostnaderna uppgick till 526 mnkr vilket är
en minskning jämfört med 2014 på 22
mnkr. Då har ingen hänsyn tagits till årlig lönerevision. Besparingar har genomförts inom administrationen och delvis
inom träffpunktsverksamheten. Ett omfattande arbete med uppföljning på alla
enheter har genomförts under året. Detta
har bidragit till att enheterna successivt
har fått budgetbalans på månadsbasis.
Fler enheter håller nu budget jämfört
med 2014. Semesterlöneskulden minskade med 2 mnkr vilket är resultatet av
en medveten ändamålsenlig semesterplanering ute på enheterna.
Förvaltningen är i ett mycket expansivt
skede med mycket om- till- och nybyggnation inom boendeverksamheten. Detta
innebär en anspänning för både verksamhet och ekonomi. Det kommer från tid
till annan att uppstå dubbla kostnader
för både lokaler och personal samtidigt
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som intäkterna tillfälligt kan hamna på
en lägre nivå. Allt detta skall klaras inom
budgetram men det kan uppstå perioder
då budget inte riktigt räcker till. Detta
kommer inte att föranleda förvaltningen
att vidtaga kortsiktiga, mindre genomtänkta sparbeslut.
Omsorgsnämnden beslutade vid junisammanträdet om särskilda åtgärder för
att hålla budget:
• Fortsatt intensivt arbete på alla enheter med bemanningsbalans, övertalighet, schemabeläggning m.m.
• Fortsatt särskild ekonomisk uppföljning och stöttning av enheter med
negativ avvikelse.
• Lyfta fram enheternas framgångsexempel för att kunna lära av varandra.
I övrigt har inga direkta åtgärder behövt
vidtas under hösten då nämnden redovisat ett överskott och de mål som nämnden beslutat om har uppnåtts eller delvis
har uppnåtts.
Södermöre kommundelsnämnd
Södermöre kommundelsnämnd redovisar
ett underskott med -0,3 mnkr mot budget.
Intäkterna uppgick till 30,0 mnkr vilket
är 10,8 mnkr högre än budgeterad. En
stor del av detta härrör sig från ökade
statsbidrag. Förvaltningen redovisar intäkter på 2,2 mnkr från Migrationsverket
för elevbidrag för asylsökande samt för
förskoleverksamheten i Kolboda. Flera
nya statsbidrag beslutades av regeringen
under året, där Lågstadiesatsningen,
Mindre barngrupper i förskolan samt
Utökad bemanning inom äldreomsorgen
har tillfallit kommundelsnämnden, totalt 2,4 mnkr för 2015. Verksamheterna
knutna till Kolboda asylboende är inte
budgeterade, utan finansieras fullt ut via
statsbidrag.
Personalkostnaderna hamnade på 160,3
mnkr vilket är 8,3 mnkr högre än budgeterat. 1,1 mnkr beror på merkostnader
för övertid, främst inom omsorgsverksamheten. Hemtjänsttimmarna ökade
drastiskt under året, vilket innebär högre
personalkostnader än budgeterat. Totalt
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hamnade omsorgsenheterna på ett negativt resultat på -1,8 mnkr. Bemanning
vid ökad vårdtyngd anses vara en orsak
till detta. Denna situation blir extra
planeringsmässigt komplex inom hemtjänstverksamheten i glesbygd.
Tack vare de ökade riktade statsbidragen
inom skola och förskola, har enheterna
kunnat anställa fler pedagoger. Även
inom omsorgsverksamheten har undersköterskor anställts finansierade av statsbidrag, främst för att täcka det ökade
behovet inom HSL-verksamheten. Statsbidragen uppskattats ha använts fullt ut
till personalkostnader vilket innebär 2,4
mnkr i ökade kostnader.
Övriga kostnader blev 2,4 mnkr högre än
budgeterat. Differensen gentemot budget beror till stor del på högre kostnader
för kosten men finansieras med högre
kostintäkter. KLT:s höjning av priserna
för skolskjutskort har inneburit 0,2 mnkr
högre kostnader. 0,3 mnkr av differensen
kan härledas till inköp av surfplattor till
kommundelens alla förskolelärare. En
bokslutsjustering för december-elen har
gjorts med 0,1 mnkr. Detta innebär att
Södermöre kommundelsförvaltning tar
13 månaders elkostnader på 2015.
Jämförelsestörande poster
Den positiva avvikelsen på 23,6 mnkr
består av återbetalda premier från AFA
avseende år 2004. Denna återbetalning
var budgeterad att återbetalas 2014 men
detta sköts upp av AFAs styrelse vilket
förklarar avvikelsen 2014.
Skatteintäkter, generella statsbidrag
och kommunal utjämning
Skatteintäkter och kommunalutjämning
redovisar ett underskott med 10,2 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 2015 har bokfört den
definitiva slutavräkningen för 2014 och
en preliminär slutavräkning för 2015.
När det gäller slutavräkningen för 2014
så uppgår den till -77 kr per invånare
(-4,9 mnkr). Den preliminära slutavräk-

ningen för 2015 uppgår enligt Sveriges
Kommuner och Landsting till 43 kr per
invånare (2,8 mnkr) och har bokförts på
2015.
Generella statsbidrag och kommunalutjämning blev 7,1 mnkr högre än budgeterat medan den kommunala fastighetsavgiften blev 1,6 mnkr lägre än
budgeterat. Av statsbidraget om 27,4
mnkr som tillförts kommunen som tillfälligt stöd under 2015 och 2016 för att
hantera den rådande flyktingsitu-ationen
har 2,1 mnkr intäktsförts 2015. Som
kompensation för den höjda arbetsgivaravgiften för yngre har under året erhållits
statsbidrag om 5,0 mnkr.
Finansnetto
Finansnettot uppgår sammantaget till
11,5 mnkr vilket är 8,3 mnkr bättre än
budgeterat. Finansiella intäkter blev 2
mnkr högre än budget. Intäkterna består
av aktieutdelning från kommunala bolag
uppgående till 8,0 mnkr samt borgensavgifter på 8,1 mnkr. Utdelning från
Kommuninvest och övriga ränteintäkter
uppgick till 8,0 mnkr. Finansiella kostnader uppgick till 13,0 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 6,3 mnkr vilket
beror på en förskjutning i nytecknade lån
samt lägre räntor än beräknat.

Investeringsredovisning
mnkr

Utfall
2015

Budget
2015

Avvikelse

GATOR, VÄGAR O PARKERING
63,1
107,9
44,8
PARKER
14,9
23,3
8,4
MILJÖÅTGÄRDER
3,3
3,5
0,2
RÄDDNINGSTJÄNST
2,5
5,9
3,4
INSATSKAPITAL KOMMUNINVEST
30,8
0,0
-30,8
HAMNVERKSAMHET
2,6
4,0
1,4
KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET			
- inventarier kulturverksamhet
0,6
1,6
1,0
- inventarier idrotts- och fritidsanläggningar
6,9
9,2
2,3
- fritidslokaler
20,0
20,4
0,4
FÖRSKOLA			
- inventarier
1,4
1,7
0,3
-förskolelokaler
38,0
49,8
11,8
GRUNDSKOLA			
- inventarier
3,5
5,3
1,8
- skollokaler
52,7
107,9
55,2
GYMNASIESKOLA LOKALER
14,4
17,4
3,0
OMSORG			
- inventarier
5,1
13,3
8,2
- omsorgslokaler
1,5
1,5
0,0
FASTIGHETSFÖRVALTNING ÖVR
29,8
21,9
-7,9
GEMENSAMMA SERVICEVERKSAMHETER
24,4
66,0
41,6
EXPLOATERINGSVERKSAMHETEN			
- markförsörjning
9,7
3,8
-5,9
- arbetsområden och lokaler
18,8
41,6
22,8
- bostadsverksamhet
18,6
41,4
22,8
Summa investeringar
362,6
547,4
184,8
			
Försäljning anläggningstillgångar
-26,9
0,0
26,9
			
Summa nettoinvesteringar
335,7
547,4
211,7

Kommunens investeringar uppgick 2015
till 362,6 mnkr av budgeterade 547,3
mnkr. Detta motsvarar en förbrukning
på 66,3 procent. Huvudorsaken till att
inte hela investeringsbudgeten förbrukas
är förskjutningar i tidplanen för bland
annat projekten ny särskola, ombyggnad
och tillbyggnad av Lindöskolan, Djurängsskolan och Halltorpsskolan samt
förskolan Lindö. Men det finns även
projekt som haft lägre kostnader än budgeterat såsom sporthallen i Ljungbyholm
(2,5 mnkr) och Svanebergsrondellen (6

mnkr). Investeringsbudgetramen utgör
en taknivå för respektive år och oförbrukade medel överförs inte till nästkommande år.
De beloppsmässigt största investeringarna i infrastruktur har varit ombyggnad
av Svanebergsrondellen samt parkeringar
och cykelväg i Kalmarsundsparken. Lekplats har byggts på Kvarnholmen och
projektet vid Lillviken har fortsatt. Energieffektiviseringsåtgärder har genomförts i ett flertal skolor, förskolor och fri-

tidslokaler. En ny sporthall har byggts i
Ljungbyholm, en ny maskinhall vid Ingelstorpsgymnasiet och den nya Brandstationen har påbörjats. Därutöver har ombyggnaden av Lindsdalsskolan, förskola i
Hagby samt en ny förskola i Lindö varit
de största projekten.
Försäljning har skett av fastigheterna Valnötsträdet 8, Laxen 26, Stensö camping,
Sutaren 22 samt ett par bostadsrätter och
ett flertal bilar vilket genererar intäkter
på ca 26,9 mnkr.
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Exploateringsredovisning
EXPLOATERINGSMARK
TKR

KVARNHOLMEN
VARVSHOLMEN
STENSÖ
SANDÅS

UTFALL

UTFALL

TKR

2015

2014

GAMLA INDUSTRIOMRÅDET

610,3

410,3

UTFALL

2015

2014

28 404,6

20 022,7

0,0

716,4

HAGBYGÄRDE/SVANEBERG

644,0

260,0

FLYGPLATSOMRÅDET
KARLSRO

43,8

451,5

816,2

1 106,0

SKÄLBY TRAFIKPLATS

5 948,3

4 664,9

SVENSKNABBEN

97,4

97,4

DJURÄNGEN

3 991,1

3 822,8

TALLHAGEN

428,3

378,6

NORRLIDEN

6 719,7

VIMPELTORPET

3 208,2

TEGELVIKEN
MALMEN
OXHAGEN

LINDSDAL

BERGA/BERGAGÅRDEN
KALMAR TÄTORT

0,0

150,0

642,4

739,4

2 922,2

2 922,2

0,0

35,0

660,2

555,2

1 057,8

1 045,8

0,0

4,5

FJÖLEBRO

610,5

243,3

6 543,7

SÖDRA VÄGEN

904,0

925,3

3 071,8

MOSEKROG

380,0

380,0

SMEDBY ARBETSOMRÅDEN

926,8

1 362,8

0,0

186,9

0,0

1 048,7

ROCKNEBY

780,4

980,4

MOSKOGEN

LÄCKEBY

177,8

927,8

TREKANTEN ARBETSOMRÅDEN

0,0

366,0

SMEDBY BOSTADSOMRÅDEN

328,3

762,2

KALMAR VÄSTRA

12,7

12,7

TREKANTEN BOSTADSOMRÅDEN

864,1

1 179,9

UTAN OBJEKT

-6,5

-6,5

RINKABYHOLM

465,4

959,1

LJUNGBYHOLM

2 871,5

5 007,0

64 745,2

61 402,4

0,0

16,1

240,9

52,2

-5,2

0,3

HAGBY
HALLTORP
ÖVRIGT LANDSBYGD

Inom exploateringsverksamheten pågår
arbete med projektet ”Etablering av det
stadsintegrerade Linnéuniversitetet” med
lokaliseringen för universitetet i Ölandshamnen. Under året har universitetsstyrelsen upphandlat byggnationen och
fattat beslut om att genomföra projektet.
Kommunen har beviljat bygglov för första etappen samt börjat bygga ut gator
och riva magasinsbyggnader i området. I
direkt koppling till detta har ett detaljplanearbete inletts för en hotelletablering
vid stationsområdet. Andra stora ut-
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EXPLOATERINGSMARK

UTFALL

TOTAL

vecklingsprojekt är Fredriksskans, Södra
staden, Västra Djurängen, samt Norra
Kvarnholmen inklusive Brandvakten och
Forellen.
Totalt har det arbetats med ca 40 detaljplaner, bl.a. i Ljungbyholm, Fjölebro,
Södra Vimpeltorpet samt vid Lindsdals
och Norrlidens centrum. I Fjölebro, Trekanten, norra Ljungbyholm, Rockneby,
Jakobsberg (västra Smedby) och Snättebro (Läckeby) pågår utbyggnation och
försäljning av villatomter. I Flygstaden,

Fjölebro, Berga industriområde, Svaneberg, Svensknabben och Mosekrog finns
utbyggda områden samt pågående byggnationer där tomtförsäljning för verksamhetsändamål pågår.

Förbundens och bolagens utfall
Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt, mnkr
(ej hänsyn tagen till ägd andel)

2015

2014
2013
2012
				

2011

				
Kalmarsunds Gymnasieförbund

5,1

10,7

-0,5

8,3

25,8

Kalmarsundsregionens Renhållare

0,1

10,3

15,4

12,6

7,5

84,8

59,2

9,8

12,6

-6,1

6,5

10,7

5,3

109,9

7,4

Kalmar Kommunbolag AB
Kalmarhem AB
Kalmar Vatten AB

0,7

0,5

0,0

0,0

0,0

KIFAB i Kalmar AB

4,0

22,8

-41,7

34,6

4,5

Kalmar Hamn AB

0,0

1,5

-0,6

11,6

0,0

Kalmar Öland Airport AB

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Destination Kalmar AB

0,6

-0,1

-0,4

0,5

0,2

Kalmar Science Park AB

0,1

0,0

-2,3

-2,0

-2,4

56,2

56,7

93,5

111,6

62,1

Kalmar Energi Holding AB, koncern

Kalmarsunds Gymnasieförbund
Kalmarsunds gymnasieförbund resultat
för 2015 uppgår till 5,1 mnkr. Inom
skolområdena finns dock större budgetavvikelser där enheternas samlade resultat visar ett underskott om 13,7 mnkr
vilken är en förbättring från oktober månads prognos med 5,3 mnkr. Resultatet
innebär att gymnasieförbundet även detta år klarat av att inhämta det besparingsbeting, minskning av 16–19 åringar, som
belastade verksamheten i början av året
med ca 25 mnkr. Det positiva resultatet
innehåller en återbetalning från AFA avseende 2004 års försäkringspremier med
3,5 mnkr.
Det positiva utfallet beror till stor del
på interkommunala ersättningar. Elever
från Kalmarsunds gymnasieförbund som
läser hos andra huvudmän är 650 stycken (748 stycken 2014) vilket resulterar i
ett överskott med 9,0 mnkr. Elever från
andra kommuner som läser på Kalmarsunds gymnasieförbund är 601 stycken
inklusive Särskolan och AST (580 stycken 2014) vilket ger ett överskott med 7,6
mnkr.

Utöver de interkommunala ersättningarna så finns det även andra poster som
generar ett positivt utfall 2015. Dessa är
bland andra inackorderingsbidrag, skolskjuts och intäkter från migrationsverket.
Projektet digital kompetens har övergått
till ordinarie verksamhet från och med
årsskiftet. IT-kostnaderna blev högre än
beräknat vilket beror på att man under
året har förhandlat fram ett nytt samarbetsavtal med IT-enheten inom Kalmar
kommun, ökat antal enheter och en stigande dollarkurs.
För att förbättra förbundets ekonomi såväl på kort som på lång sikt har förbundet
genomfört en översyn av gällande avtal
både avseende verksamhet så som lokaler. Utöver detta har förbundet genomlyst de ekonomiska förutsättningarna för
de skolenheter som under många år genererat underskott. Detta har resulterat
i flertalet omförhandlade avtal samt två
styrelsebeslut. Styrelsebesluten innebär
att gymnasieskolan Stage4you Academy
i Torsås flyttar sin verksamhet till skolor
belägna i Kalmar samt att gymnasieskolan på Ölands Gymnasium fasas ut.

Kalmarsundsregionens Renhållare
Resultatet för 2015 visar ett överskott på
0,1 mnkr (10,3 mnkr 2014). Resultatförsämringen beror främst på de problem
som varit med den optiska sorteringsanläggningen. Merkostnaderna kompenseras till en del av att avskrivningarna för
hela anläggningen är cirka 7,0 mnkr lägre
än budgeterat, då övertagandet skedde
senare än beräknat. Övertagandet av
verksamheten i Oskarshamn har också
medfört engångskostnader, bl a underjordsbehållare, kärl och justeringar på
Storskogen. Informationsinsatserna har
fortsatt på en högre nivå än vad som beräknades. Kundförlusterna är fortsatt låga.
De största budgetavvikelserna är
• Ökade intäkter behandling av avfall
på Moskogen, bl a Emmaboda (+5
Mnkr)
• Entreprenörer för behandling av
avfall (-14)
• Konsulter (-7)
• Personalkostnader, bl a i Oskarshamn (+8)
• Lokaler och energi, främst MOSA
(+6)
• Förbrukningsinventarier (--6)
• Avskrivningar för MOSA (+7)
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Under året har behandlingsanläggningen
MOSA färdigställts. Intrimning har pågått under året och identifierat ett antal
problem. Det är den optiska sorteringen
som inte har förväntad kapacitet. Aktiviteter är planerade för att lösa problemen
med målsättningen att ha en fungerande
anläggning i början av 2017. Förhandlingar har under året förts med leverantören av den optiska anläggningen för att
reglera våra ekonomiska mellanhavanden
med anledning av problemen. Förhoppningen är att avsluta dessa under kvartal
1 2016.
Oskarshamns kommun blev medlem i
förbundet från 2015-01-01. Under året
har verksamheten i kommunen anpassats
till vad som gäller i KSRR. Byggnation av
ny ÅVC och personalbyggnad i Storskogen i Oskarshamns tätort har påbörjats,
liksom en ny ÅVC i Figeholm med utökade öppettider.
En deponi för farligt avfall har färdigställts i Moskogen under året. Avtal har
slutits med Borgholm och Emmaboda
kommuner om omhändertagande av deras hushållsavfall.
Under året har en översyn gjorts av avsättningar på Moskogen. Översynen innebar
att beloppet för avsättningar sänktes kraftigt, från 48,0 mnkr till 17,0 mnkr.
Ett uppföljningssystem för reklamationer
och avvikelser i insamlingen har införts
under året. Detta ger förbättrade möjligheter att följa upp och korrigera verksamheten. Den personliga tjänsten på hemsidan, Mina sidor, utvecklas samtidigt som
förbundet har en fortsatt diskussion om
på vilka plattformar förbundet ska verka
för att hålla en hög tillgänglighet kombinerad med bra service. Vid årsskiftet
avskaffades fullmäktigeförsamlingen och
en direktion infördes. Ett arbetsutskott
med en ledamot från varje medlemskommun infördes. Det gjordes en översyn av
arbetsordningar,
ekonomireglemente
och instruktion till förbundschefen.
Kalmar Kommunbolag AB
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 65,8 mnkr. Bolaget har sålt dot84

terbolaget Industriparken i Kalmar AB
med en realisationsvinst på 44,2 mnkr.
Kalmar Flygutveckling AB avvecklades enligt beslut och ett inkråmsavtal
tecknades med Kalmar Öland Airport
om överlåtelse av tillgångarna i bolaget.
Med anledning av ny mandatperiod har
styrelseutbildning för nyvalda styrelseledamöter genomförts under året. Riktlinjer för styrning och avkastningskrav
för dotterbolagen har tagits fram och
beslutats samt att bolaget varit behjälpligt vid framtagande av reviderade bolagsordningar och ägardirektiv. Vidare har
bolaget varit behjälpliga och tagit fram
handlingar vid KIFAB:s köp och fusion
av Calmarsund Fastighets AB och med
fastighetsförvärv.
Bolaget har erhållit utdelning från Kalmar Energikoncernen med 30 mnkr och
1,0 mnkr i koncernbidrag har lämnats till
Destination Kalmar AB. En upparbetad
likviditet bland annat efter försäljningar
av bolag och erhållna utdelningar har
inneburit att bolaget löst lån på totalt 135
mnkr varmed räntekostnaderna minskar
i framtiden. Detta ligger helt i linje med
strategin att stärka bolagskoncernen inför
nya investeringar kopplat till ett växande
Kalmar. Under perioden 2010–2015 har
koncernen totalt amorterat ca 600 miljoner kronor och därmed minskat sin externa upplåning från ca 3 miljarder kronor
till 2,4 miljarder kronor.
I år har inte någon kapitaltäckningsgaranti tecknats till Kalmar Science Park eftersom beslut tagits om nya förutsättningar
för basfinansieringen 2015–2017. Kalmar
Science Park fakturerar kommunen köp
av tjänster enligt överenskommelse och
Kalmar Kommunbolag betalar motsvarande i högre utdelning till kommunen.
Kalmarhem AB
Kalmarhem redovisar ett resultat efter
finansnetto på +26 mnkr (+21 mnkr
2014) och ett resultat efter skatt på +7
mnkr (+11 mnkr). Kalmarhems ekonomiska resultat beror till stor del på ökade
intäkter från nyproducerade lägenheter,
fortsatt låga vakanser och ett varmt år
som medfört låga energikostnader. Även

de finansiella kostnaderna blev lägre än
beräknat. Detta beror på en minskad
belåning under året och lägre räntenivå.
Under perioden har arbetet fortsatt med
att förbättra och effektivisera verksamheten. Kostnader för underhåll har varit
61,2 mnkr (51,7 mnkr) och innefattar
bland annat fortsatta energisatsningar
med byte av ventilationsaggregat, fjärrvärmeväxlare och lägenhetsunderhåll.
155 stycken (143 stycken 2014) olika
projekt genomfördes som planerade underhållsåtgärder. Kostnader för snöröjning minskade till 0,2 mnkr (0,6 mnkr).
Under 2015 har 32 nya lägenheter färdigställts. Byggproduktion har startat av ett
höghus 15 våningar ’’Kajalen’’ med 86 lägenheter som blir klara för inflyttning under 2017. Byggproduktion i kv Vallmon
av ett studenthus med 31 lägenheter som
är klara för inflyttning 2016 har också påbörjats. Mark har förvärvats i kv Vallmon,
kv Porfyren och i kv Kungsljuset. Arbetet
för bättre planberedskap för nyproduktion, har resulterat i fyra pågående detaljplaner Kunggårdsvägen, Smedby tågstation (Högalidsvägen), i kv Spiggen 3 mfl
fastigheter och i kv Forellen 1.
För att tillgodose grupper med särskilda
behov och för att minska bostadssegregationen arbetar Kalmarhem aktivt med
socialförvaltning,
omsorgsförvaltning
och invandrarservice i Kalmar kommun.
Beslut finns om bostadsgaranti för studenter vid högskolan i Kalmar. Det innebär att studenter garanteras bostad inom
2 månader från att de har antagits vid
högskolan. Bostadsgarantin har uppfyllts
under året.
Hyresförhandlingarna hösten 2015 medförde en tvåårig uppgörelse med en ökning i genomsnitt med 0,5 procent år
2016 och 0,5 procent år 2017. Studentuthyrningen har fungerat bra under året och
lägenheterna har kunnat fördelas i enlighet med bostadsgarantin för studenter. De
underhåll och renoveringar som utfördes
under 2015 har lett till ytterligare förbättringar i fastighetsbeståndet vilket kommer
våra hyresgäster tillgodo.

Kalmar Vatten AB
Resultatet före bokslutsdispositioner och
skatt uppgår till 16,6 mnkr (25,6 mnkr
2014). Bolagets budget för 2015 var 8,6
mnkr. Överskottet fonderas och kommer
att användas för de stora investeringar
som bolaget står inför de närmaste åren
i vatten- och avloppsverksamheten. Intäkterna från försäljning av dricksvatten, behandling av avloppsvatten samt
dagvattenrening ökade under 2015 till
132,6 mnkr (129,3 mnkr). Den bidragande orsaken till intäktsökningen beror
på högre försäljningsvolym av dricksvatten. Försåld mängd dricksvatten ökade
under året från 4,8 miljoner kubikmeter
till 5,0 miljoner kubikmeter. Intäkterna
från anslutningsavgifterna minskade under året och uppgår till 6,0 (7,1) mnkr.
Anslutningsavgift tas ut när en fastighetsägare ansluter sig till va-ledningsnätet.
Bolagets totala kostnader för underhåll
av va-ledningsnätet och dagvattendammar ökade och redovisas till 16,9 mnkr
(16,3 mnkr). Under år 2015 har 46 st
(43 st) vattenläckor uppstått i vattenledningsnätet. De totala lönerna inklusive
sociala kostnader och pensionskostnader
redovisas till 47,4 mnkr (43,6 mnkr).
De främsta orsakerna till ökningen beror
på bl.a. på löneökning enligt kollektivavtalen, fler antal anställda och att pensionskulden ökade i bolaget.
Bolaget har under året investerat för 60,0
(56,4) mnkr i va-ledningar och utrustningar i vatten- och reningsverk. Dessa
investeringar har självfinansierats utan
att behöva ta upp nya lån. De lån som
har omsatts under året har fått en lägre
ränta än de ursprungliga lånen.
Ett av de viktigaste målen som bolaget arbetar med är att byta och underhålla valedningsnätet för att få ner den genomsnittliga åldern på ledningsnätet. Genom
att förbättra ledningsnätet kan antalet
läckor reduceras, minska inläckaget av
ovidkommande vatten i spillvattenledningar och minska bräddningar. Reinvestering dvs. byte av gamla ledningar till
nya uppgår till 38,5 mnkr (22,5 mnkr).

Följande områden har reinvesterats: Området i kv Getingen, Lindölund, västra
Malmen, Slöjdaregatan m.fl. Utfallet för
antal meter reinvesterade va-ledningar är
högre än målet.
Enskilda avloppsanläggningar är ett miljöproblem och många fastighetsägare har
fått anmärkningar på sina anläggningar.
Kalmar Vatten har tidigare beslutat att
under en treårsperiod bygga ut va-ledningar till prioriterade områden. Under
året har va-ledningar byggts ut till Harby,
Billsäng, Mellby och Stenskallehult.
KIFAB i Kalmar AB
KIFAB i Kalmar ABs resultat efter finansiella poster uppgick till 28,6 mnkr vilket ligger i nivå med föregående år som
gynnades av en del engångseffekter från
försäljningar. Förutom minskade underhållskostnader och en minskad personalstyrka är en bidragande orsak till det fortsatta goda resultatet dotterbolaget HB
Telemarken i Kalmar som gynnats av det
låga ränteläget samt en positiv utveckling av hyresintäkterna till följd av ökad
hotell- och konferensverksamhet som på
bolagets uppdrag bedrivis av Sodexo.
Under inledningen av 2015 såldes systerbolaget Industriparken i Kalmar AB
vilket till fullo förvaltats av KIFAB. Detta innebar att det förvaltade beståndet
minskade med ca 20 procent vilket blev
grunden till en organisationsöversyn och
en personalminskning.
Bolagets fastigheter har efter flera års
satsningar nu en generellt mycket hög
underhållsstatus. Det har möjliggjort
att bolaget under 2015 kunnat minska
insatserna på underhåll något och istället ökat fokus och resurser på utveckling,
miljösatsningar, ombyggnationer och nybyggnad.
Under året har två större byggentreprenader startats varav en är ombyggnad av
ca 5000 m2 i Mjölnaren 4 för ny hyresgäst och den andra är nybyggnad av en
tågservicedepå för landstinget/KLT. Ombyggnaden av Mjölnaren har inneburit
ett tillfälligt hyresbortfall som är den

huvudsakliga förklaringen till att omsättningen har minskat från 112,7 mnkr
2014 till 110,2 mnkr 2015. Två fastigheter har köpts för att öka bolagets markreserv i anslutning till industrietableringar
på Berga industriområde. Uthyrningsgraden har succesivt ökat under året men
Linnéuniversitetet har samtidigt sagt upp
ett antal hyresavtal för omförhandling av
löptider och uppsägningsvillkor i syfte
att matcha avtalen mot den planerade
flytten till hamnen 2018–2020.
Kalmar Hamn AB
Årets resultat är bättre volymmässigt än
förväntat med 1 157 000 ton vilket är 11
procent högre än 2014. Resultatet efter
finansiella poster uppgår till 1,0 mnkr
(9,2 mnkr 2014) vilket är 23 procent
bättre än budget. Det finns jämförelsestörande poster både under 2015 och
2014 varmed det inte går att jämföra
årens redovisade resultat med varandra.
Bolagets intäkter har ökat på grund av en
högre volym än föregående år. Framförallt är det import av timmer till Tvärskogs sågverk som dominerar samt flis
och massaved ifrån övriga sågverk. Flis,
massaved, timmer är lågvärdiga produkter som ger en hög volym men lägre omsättningsökning och en lägre marginal
jämfört med sågade trävaror. Hamnens
kostnader och struktur är uppbyggd för
att hantera större virkesvolymer. Andra
godstyper ger lägre marginal men hög
volym då de är mindre personalkrävande
en stor del av personalen är fast kostnad.
Bolaget har tillfälligt tappat hyresintäkter
i vakanta lokaler.
Personalkostnaderna har minskat då det
har skett en omorganisation av den administrativa personalen. Driftskostnaderna
är lägre i förhållande till omsättningsökningen som beror på en högre volym.
Många kostnader är fasta såsom servicekostnader som sker med tidsintervall och
inte volymberoende. Avskrivningarna
har ökat då investering har gjorts i en
kran samt höglyft med specialtruck för
virkeshantering för att möta kundernas
krav på hantering av importtimmer samt
massaved. Hamnen
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är regionens viktigaste infrastrukturnod
och måste möta kunderna godsslag på
ett säkert och kostnadseffektivt sätt därav
måste kontinuerliga investeringar ske i
rätt typ av maskiner.
Kalmar Öland Airport AB
Det totala antalet flygresenärer vid Kalmar
Öland Airport under 2015 blev 222 848.
Det innebär en ökning med 4,1 procent
jämfört med 2014. Det är tredje året i rad
som flygplatsen har över 200 000 resenärer. Flyglinjerna Kalmar – Stockholm
nyttjades under 2015 av 185 317 resenärer, vilket motsvarar en ökning om 3,5
procent jämfört med 2014.
Resultatet 2015 före bokslutsdispositioner och skatt blev 0,6 mnkr, vilket är 0,2
mnkr lägre än budget. Trafikintäkterna
visar ett positivt resultat, medan övriga
intäkter blev lägre än budget. Kapitalkostnadsstödet är lägre på grund av senarelagda investeringar.
Driftkostnaderna blev 1,6 mnkr högre
än budget. Detta beror främst på advokatkostnader till följd av SGEI-utnämnandet, konsulter vid upprättande av
”Vision 2025” samt ny entreprenör till
bärning och säkerhetskontroll. Avskrivningar och räntor är lägre än budget tack
vare uppskjutna investeringar samt en
överavskrivning på 0,6 mnkr.
Bolaget fortsätter att fokusera på kvalitet, effektivitet och säkerhet tillsammans
med en utvecklad dialog med näringsliv,
region, passagerare och flygbolag har
inneburit en god måluppfyllnad. Den
fortsatta trafiktillväxten visar på att regionen fortsätter att växa och utvecklas.
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het nationellt. Bland annat röstades Kalmar fram som Årets sommarstad 2015 av
resesajten Reseguidens läsare och Kalmar
Slott, med slottschefen Mimmi Mannheimer i spetsen, fick ta emot Kulturarvspriset 2015 för de lyckade satsningarna
på barnevenemang.
Det är också tydligt att satsningarna på
evenemang och idrottsturism har slagit
väl ut. Externa konsertarrangörer ser numera Kalmar som en av de viktigaste arenorna för sommarkonserter, det märktes
t.ex. på att Roxette valde Kalmar som
en av bara fem platser under sin Sverigeturné. Även etablerade evenemang,
som t.ex. Kalmar Stadsfest, Musik på
Larmtorget, Guld Agility, Kalmar Grand
Prix och Ironman Kalmar lockade stor
publik. Kostnaderna har ökat gällande
bland annat säkerheten kring de större
evenemangen med 0,4 mnkr
I år var den turistekonomiska omsättningen i samband med Ironman Kalmar
41,5 mnkr (36 mnkr 2014). Kalmar
klättrade till plats 21 (plats 29) på listan
med Sveriges främsta idrottskommuner.
Ett av årets nya evenemang var SM i
Beach Soccer, som kommer att hållas vid
den nya idrottsanläggningen vid Långviken i minst tre år. Det sistnämnda visar
hur viktigt det är att utveckla nya attraktiva arenor.

Destination Kalmar AB
Destination Kalmar redovisar ett resultat
efter finansiella poster på -0,4 mnkr mot
budgeterat
-1,0 mnkr. Destination Kalmar erhåller
ett koncernbidrag på 1,0 mnkr vilket ger
ett resultat efter bokslutsdispositioner på
0,6 mnkr.

Antalet besök på Kalmar Turistbyrå
ökade under året med 2 500 till 82 200.
Den mest bokade produkten på Kalmar
Turistbyrå är fortfarande teaterpaketet
på Krusenstiernska teatern, som stod för
strax hälften av bruttoomsättningen när
det gäller paketbokningar. Antalet besökande båtar ökade något, från 6 598 till 6
607. Andelen utländska gäster har minskat något, men utgör fortfarande mer än
hälften (ca 55 procent). Antalet betalda
dygn på husbilsplatserna fortsätter att
öka; från 1 670 dygn 2014 till 2 354
dygn 2015. Utvecklingspotentialen är
enorm, så det är viktigt att hitta nya ytor
för ställplatser i närområdet.

Kalmars besöksnäring hade ett mycket
bra år och Kalmar fick stor uppmärksam-

Kalmar Slott slog i år besöksrekord och
når upp till det mål som sattes i utveck-

lingsplanen vilket ökade Slottets entréintäkter med 1,0 mnkr. Under 2015 hade
Kalmar Slott 84 902 entrébetalande besökare, 129 506 intäktsskapande besökare och 280 340 besökare totalt på området, vilket är en ökning med 18 procent
för entrébetalande, 21 procent för intäktsskapande och totalt 5 procent fler
besökare än under 2014. I och med att
många av målen i utvecklingsplanen har
uppnåtts har planen under året reviderats
i samarbete med Statens fastighetsverk,
med nya insatser för att möta framtiden.
Under året har Destination Kalmar haft
månadsvisa budgetuppföljningar med
verksamhetsansvariga samt tertialuppföljningen till Kalmar Kommunbolag
AB. Under hösten infördes köpstopp
samt indragning av en stor reklamkampanj vilket gav en besparing på 0,3 mnkr.
Kalmar Science Park AB
Årets resultat efter finansiella poster
uppgick till 0,1 mnkr. Den väsentligaste
händelsen för Kalmar Science Park under
2015 var att EU-projektet Regionala Inkubatorer i Kalmar län (RINK) har blivit
beviljat av Tillväxtverket. Total omslutning av detta projekt är 10 mnkr under
tre år. Projektet finansieras med EUpengar till 50 procent. Övrig finansiering
kommer från Kalmar kommun och fyra
andra kommuner i länet, Kalmar Science
Park samt Regionförbundet. Uppstarten
av detta projekt har skett under sommaren och hösten.
Uppstarten av RINK-projektet har bland
annat innehållit en marknadsaktivitet för
att öka inflödet av nya idéer/företag till
vår inkubator från de kommuner som
är med och finansierar projektet. Denna
aktivitet har inneburit att inflödestakten till Kalmar Science Parks inkubator
under oktober till december har mer än
fördubblats jämfört med övriga månader
under 2015.
I Kalmar Science Parks Membernätverket har under året vidtagits åtgärder för
att ytterligare höja kvalitén på detta.
Medlemmar som inte längre uppfyller
kraven för medlemskap har tagits bort

och ett antal företag som väl uppfyller
kraven har antagits som nya medlemmar.
Kalmar Science Park har deltagit i uppstarten av Miljö Tekniskt Forum – som
är ett öppet forum som främjar samverkan inom miljöteknik för hållbar blå och
grön tillväxt. Det finns ledamöter från
Kalmar Science Park både i styrgruppen
och i ledningsgruppen.
Kalmar Energi Holding AB, koncern
Totalt sett för koncernen landade resultat
före skatt, minoritet och dispositioner på
76,9 mnkr mot budgeterade 87,6 mnkr.
Resultatet når upp till ägarkraven på 8
procent avkastning på sysselsatt kapital.
Totalt investerades närmare 37 mnkr i
infrastruktur för Kalmars utveckling.

för alla parter. Kunder vill vara delaktiga
och göra medvetna val. Kalmar Energi
ska ge de verktygen för att kunna verkställa. Hemleveranser av pellets via hemsidan är ytterligare ett av dessa.
Under året har verksamheten stärkt
kundfronten genom att tydliggöra och
renodla roller som kundkommunikatörer och mer aktivt arbeta med sociala medier för att få en mer direkt kunddialog.

Nybyggnationen i Kalmar påverkar bolaget positivt och historiskt många anslutningar har gjorts under året både av el
och fjärrvärme. Möjligheten att via samarbetspartner erbjuda bredbandstjänster
till svartfibererbjudandet har tagits emot
väl och över 150 kunder har genom detta
fått både fjärrvärme och fiberleverans i
samma paket. Elhandel och elnätsrörelserna har båda haft bra år och nått resultat som överträffar budget.
2015 var åter ett väldigt varmt år vilket framför allt påverkat leveranserna
av fjärrvärme vilket ger ett ekonomiskt
tapp. En mindre skada på turbinen på
kraftvärmeanläggningen Moskogen påverkade återstarten med några veckor efter sommaren och ökade kostnaderna för
underhåll. Högre kostnader för bränsle
och fortsatt sjunkande elpriser pressade
intjäningen och trots en försäkringsersättning på närmare 10 miljoner kronor
för turbinskada 2014 nådde inte värmerörelsen upp till planerade resultatnivåer.
Energirepubliken lanserades under året.
Syftet med kampanjen är att lyfta fram
vikten av lokala och regional lösningar i
en värld där energisystemet håller på att
omvärderas och småskaliga lösningar får
en allt större plats. Kalmarsund Sol är ett
konkret exempel på hur lösningar tillsammans med kunden skapar mervärde
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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

5 kr

Kultur- och fritidsverksamhet

7 kr		 Individ- och familjeomsorg
7 kr

Gymnasieskola

15 kr

Förskola och skolbarnomsorg

17 kr		Grundskola

37 kr

Produktion: kommunikationsenheten Kalmar kommun
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Omsorg om äldre och funktionsnedsatta

Foto: där inte annat anges Jan Magnusson

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

