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KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 

Kommunstyrelsen 
 

 

Tid 
Tisdagen den 7 juni 2016 kl. 8:00 

Plats  
Sammanträdesrum Magistern 
 
Enligt uppdrag 
 
 
Jonas Sverkén 
 

Föredragningslista 
 

Val av protokollsjusterare 
 
1 Information från Kalmar FF 

Föredragande: Svante Samuelsson 
 

  

2 Genomgång av beslutsärenden 
 
______________ 
 
Ajournering för gruppmöten (ca 09.30) 
______________ 
 
 

  

3 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Föredragande: Urban Sparre 
 
Förslag till beslut: 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till verksamhetsplan med budget 

för 2017 och ekonomisk planering för 2018-2019. 
 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för bostadsförsörjningen.  
 
Det innebär att samtliga nämnders begäran om medel inför 2017 är 
besvarade.   
 

2. Anslag i budgeten för 2017 anvisas direkt till nämnderna som ”totala 
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nettoanslag” i driftbudgeten. För ombudgeteringar av anslag gäller: 
 
- Nämnd får inte fatta beslut om ombudgeteringar som medför  

väsentliga ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell art eller 
annars är av särskild vikt. Sådana förslag ska överlämnas till 
kommunfullmäktige för beslut. I övriga fall kan nämnd besluta om 
ombudgeteringar inom sitt verksamhetsområde. 

 
- Kommunstyrelsen får fatta beslut om sådana ombudgeteringar mellan 

nämnder som inte medför ändringar av servicenivå, berör frågor av 
principiell art eller annars är av särskild vikt.  

 
- Justering av ramar mellan nämnder, av administrativ karaktär, som 

inte får någon nettopåverkan på resultatet eller nämndernas 
verksamhet får beslutas av kommundirektören.  
 

3. Kommunstyrelsen får rätt att besluta om senareläggning av planerade 
investeringar i budgeten för 2017, om det riskerar att bli avvikelser mot 
fastställd budget som begränsar kommunens finansiella handlings-
utrymme. 
 

4. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Kalmar Kommunbolag AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 82 500 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
5. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Kalmarhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 
om 1 588 200 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 
totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp. 

 
6. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

KIFAB i Kalmar AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 768 200 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
7. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

HB Telemarkens låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
192 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala 
högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp. 

 
8. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Kalmar Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 
om 350 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 
totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp. 
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9. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Kalmar Öland Airport AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 30 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
10. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2017 har 

rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder, upp till totalt 1 260 
000 000 kronor.  
 

11. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2017 har 
rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande belopp på de lån som 
förfaller till betalning under år 2017. 

 
12. Den årliga avgiften för borgensåtagande för lån till helägda företag 

fastställs till 0,30 procent av utnyttjad borgen vid det senaste årsskiftet. 
 

13. Kommunfullmäktige beslutar att betala ut 1 818 715 kronor i partistöd år 
2017. Av partistödet ska 10 % fördelas som ett grundstöd till varje parti i 
fullmäktige och resterande som ett mandatbundet stöd. 
 

14. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2017 till 21:81 per 
skattekrona. 

 
4 Ny arena för idrottsverksamhet – KIFAB Arena 

Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny arena för idrottsverksamhet på 
fastigheten Släggan 3. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att i verksamhetsplan med budget 2017 utöka 
kultur- och fritidsnämndens driftbudget med totalt 4 miljoner kronor/år för 
budgeterade hyreskostnader i fastigheten Släggan 3. Om verklig entreprenad-
kostnad avviker för etapp 1 påverkas hyran proportionellt med 80 % av 
avvikelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att i verksamhetsplan med budget 2017 utöka 
kultur-och fritidsnämndens driftbudget för personal och driftkostnader för ny 
verksamhet med  
800 000 kr/år. 
 

  

5 Utökat stöd till föreningar 2016 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kultur- och fritidsnämndens budgetram 2016 utökas med 15 300 000 kronor 
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för investeringsbidrag till föreningar. 
 
Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2016 utökas med 950 000 kronor 
för driftbidrag till föreningar. 
 

6 Beslut om bidrag till enskilda vägar 2016 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Servicenämndens budgetram 2016 utökas med 600 000 kronor för 
förbättrings- och beläggningsåtgärder på enskilda vägar. 
 

  

7 Fastställande av förändring av verksamhetsområde för Kalmar Vatten 
AB:s Va-anläggning 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa utökade verksamhetsområden för 
vatten, spillvatten och dagvatten i enlighet med Kalmar Vatten AB:s förslag.  
 

  

8 Utvärdering och fortsatta nivåer för klimatkompensation av 
samhällsbetalda resor i Kalmar kommun 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige godkänner kommunledningskontorets utvärdering av 
klimatkompensationssystemet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta med klimatkompensationssystemet 
enligt länsgemensam modell för fossila flyg- och bilresor. 
 

  

9 Lån till Förlösa-Årtebäck fiber ekonomisk förening 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beviljar Förlösa-Årtebäck fiber ekonomisk förenings 
ansökan om lån på högst 1 500 000 kronor. Följande ska gälla: 
- Räntan för lånet ska vara marknadsmässig.  
- Del av lånet ska återbetalas när föreningen erhållit stöd från 

regionförbundet med motsvarande belopp som stödet. Resterande del av 
lånet ska återbetalas när hela fiberutbyggnaden är genomförd eller senast 
31 december 2021.  
 

Avtal ska skrivas mellan kommunen och föreningen att markupplåtelseavtal 
och kanalisation övergår i kommunens ägo om lånet inte kan betalas tillbaka. 
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10 Ansökan om kommunal borgen till Mokällan fiber ekonomisk förening 

Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunal borgen om 1 250 000 
kronor till Mokällan fiber ekonomisk förening. Avtal ska skrivas mellan 
kommunen och föreningen att markupplåtelseavtal och fibernät övergår i 
kommunens ägo om borgensåtagandet utfaller. 
 

  

11 Kommunal borgen och lån till fiberföreningar 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Föredragande: Annica Fonseca 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen får, med rätt att delegera vidare, bevilja kommunal borgen 
till fiberföreningar i Kalmar kommun under följande förutsättningar: 
 
Föreningen ska till ansökan om kommunal borgen bifoga: 
- Projektplan för utbyggnad av ett bredbandsnät, d.v.s. en anläggning som 

består av passiv bredbandsinfrastruktur och aktiv utrustning. 
- Kopia på ansökan om stöd som är inlämnad till länsstyrelsen. 
- Beslut från länsstyrelsen om beviljat bredbandsstöd. 
- Lånelöfte från banken. 
- Avtal om att ledningsrätt och fibernät övergår i kommunens ägo om 

borgensåtagandet utfaller. Detta avtal utformas av kommunen. 
 
Borgen beviljas upp till ett belopp motsvarande det beviljade bidraget. 
Beviljad borgen ska gälla från investeringens start fram till en månad efter det 
att föreningen fått bidraget utbetalt från bidragsgivande myndighet. 
Borgensavgift ska ej tas ut. 
 
Kommunstyrelsen får, med rätt att delegera vidare, bevilja kommunalt lån till 
fiberföreningar i Kalmar kommun under följande förutsättningar: 
- Lånet ska i första hand möjliggöra för föreningar att kunna samförlägga 

kanalisation med andra ledningsägare. 
- När lån inte kan erhållas i bank. 
- Räntan för lånet ska vara marknadsmässig.  
- Lånet ska återbetalas när hela fiberutbyggnaden är genomförd eller senast 

6 år efter att kanalisationen är genomförd. 
- Avtal ska skrivas mellan kommunen och föreningen att 

markupplåtelseavtal och kanalisation övergår i kommunens ägo om lånet 
inte kan betalas tillbaka. 

 

  

12 Detaljplan del av kv. Svalan 20, del av fastigheten Malmen 2:2 och 
Svanen 3 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
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Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan 
för del av kv. Svalan 20, del av fastigheten Malmen 2:2 och Svanen 3. 
 

13 Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun - i detaljplan och bygglov 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till Riktlinjer 
för parkering i Kalmar kommun – i detaljplan och bygglov.  
 

  

14 Drogpolitiskt program 2016-2020 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till Drogpolitiskt program 2016-2020 för 
Kalmar kommun.  
 

  

15 Program med mål och riktlinjer för privata utförare mandatperioden 
2015-2018 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige antar program med mål och riktlinjer för privata 
utförare för mandatperioden 2015-2018. 
 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning i 
arbetsutskottet, se bilaga. 
 

  

16 Budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet 2016 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Föredragande: Urban Sparre 
 
Förslag till beslut: 
 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen överlämnar kommunlednings-
kontorets rapport om budgetuppföljning efter april med prognos för 
bokslutet 2016 till kommunfullmäktige.  
 

  

17 Kommunstyrelsens och kommunledningskontoret ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning efter april 2016 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Föredragande: Åsa Bejvall 
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Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomi- och 
verksamhetsuppföljningen efter april 2016. 
 

18 Ekonomisk rapport tertial 1 med prognos för koncernen Kalmar 
Kommunbolag AB 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomisk 
rapport tertial 1 med prognos för koncernen Kalmar Kommunbolag AB. 
 

  

19 Kommunstyrelsens intern kontrollplan 2016 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den interna kontrollplanen för 2016. 
 

  

20 Medlemsavgift till Samordningsförbundet i Kalmar län 2017 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen godkänner för Kalmar kommuns del Samordningsförbundet 
i Kalmar läns förslag till intäktsnivå för 2017 på 14 miljoner kronor. Det 
innebär att Kalmar kommuns medlemsavgift år 2017 blir 959 526 kronor.  
 

  

21 Alternativa betalsätt i Kalmar kommun 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige fattar inte något beslut med anledning av 
kommunledningskontorets utredning kring alternativa betalsätt i Kalmar 
kommun.  
 

  

22 Kommunledningskontorets beslutsattestanter och firmatecknare 2016 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen fastställer förslaget till beslutsattestanter för 
kommunledningskontoret 2016. 
 

  

23 Försäljning av fastigheten Råstenen 1, Norra Vimpeltorpet 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
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Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Råstenen 1 enligt 
kommunledningskontorets förslag till Hansa Bygg AB (org.nr 556520-6660) 
för en köpeskilling om 7 156 000 kronor. 
 
 

24 Försäljning av fastigheten Verktygsmakaren 1, Fjölebro 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Verktygsmakaren 1 enligt 
kommunledningskontorets förslag till LW Bostäder AB (556656-9231) för en 
köpeskilling om 1 977 000 kronor.  
 

  

25 Försäljning av fastigheten Lingonet 2, Snurrom 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Lingonet 2 enligt kommun-
ledningskontorets förslag till GBJ Construction AB (org.nr 556938-7318) för 
en köpeskilling om 1 238 400 kronor.  
 

  

26 Försäljning av fastigheten Blåbäret 1, Snurrom 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Blåbäret 1 enligt 
kommunledningskontorets förslag till Eriksson och Ahlqvist AB (org.nr 
556795-0786) för en köpeskilling om 3 038 400 kronor. 
 

  

27 Markanvisningsavtal på del av fastigheten Svaneberg 2:10, Svaneberg 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal för del av fastigheten 
Svaneberg 2:10, mellan Kalmar kommun och WaNos Svaneberg AB (org.nr 
556802-4276) enligt kommunledningskontorets förslag. 
 

  

28 Markanvisningsavtal på del av fastigheten Oxhagen 2:1, 
Kungsgårdsvägen  
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal på del av fastigheten 
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Oxhagen 2:1, mellan Kalmar kommun och Kalmarhem AB (org.nr 556526-
5906) enligt kommunledningskontorets förslag. 
 

29 Markreservation för GBJ Bostadsutveckling AB på del av fastigheten 
Krafslösa 5:1, Norra Vimpeltorpet  
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag, del av 
fastigheten Krafslösa 5:1 för GBJ Bostadsutveckling AB (org.nr 556974-
6729).  
 
Markreservationen ska gälla till och med den 30 november 2016.  
 

  

30 Nya gatunamn på Guldfågeln Arena och i Snurrom 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar, enligt stadsingenjörens förslag, att  

- den nya gatan vid Guldfågeln Arena ska heta Arenavägen 
- de nya gatorna i Snurrom ska heta Blåeldsvägen, Blåklockevägen, 

Fältsippevägen, Gullrisvägen, Knipprotsvägen, Lupinvägen, Malörtsvägen, 
Martornsvägen, Prästkragevägen och Skvattramsvägen. 

- Värsnäsvägen får delvis ny sträckning.  
 

  

31 Förlängning av delegation att köpa och sälja fastigheter med anledning 
av flyktingsituationen 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens ordförande medges rätt att, efter samråd med vice 
ordförandena i kommunstyrelsen, köpa och sälja fastigheter upp till 150 
gånger prisbasbeloppet per fastighet. Beslutanderätten gäller för  fastigheter 
som ska användas för boende för ensamkommande barn där kommunen själv 
kommer att bedriva verksamhet. Delegationsbesluten ska anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutet gäller till och med den 31 december 2016. 
 

  

32 Samordningsförbundets årsredovisning och revisionsberättelse för 2015 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kalmar kommun beviljar för sin del förbundsstyrelsen för 
Samordningsförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för 2015 och godkänner 
årsredovisningen 2015.  
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33 Regionförbundet i Kalmar län årsredovisning 2015 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut:  
 
Kalmar kommun beviljar för sin del Regionförbundets styrelse och de 
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2015 och godkänner 
årsredovisningen 2015. 

  

Delegationsbeslut   
- Beslut att Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande över remiss om nytt 

system för kunskapsbedömning 
 

  

- Beslut om gästfrihetsbidrag vid vänortsbesök från Wismar 
 

  

- Beslut om gästfrihetsbidrag vid internationell golftävling för personer med 
fysisk och psykisk funktionsnedsättning 
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Syrsan 19 
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Ljungby 16:236  
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Lodjuret 11 
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Fålen 5 
 

  

Anmälningsärenden   
- Arbetsutskottets protokoll den 10 maj och 17 maj 2016 

 
  

- Planutskottets protokoll den 12 och 24 april 2016 
 

  

- Personaldelegationens protokoll den 11 maj 2016 
 

  

- Samhällsbyggnadsnämndens interna kontrollplan 2016 
 

  

- Servicenämndens internkontrollplan 2016 
 

  

- Kalmar läns pensionkapitalförvaltning AB:s portföljrapport april 2016   
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     Bilaga 

Ärende 15, Program med mål och riktlinjer för privata utförare 
mandatperioden 2015-2018 
 
Protokollsanteckning från Carl-Henrik Sölvinger (L): 
”Syftet med programmet för uppföljning av privata utförare är att förbättra 
uppföljning och kontroll av privata utförare och öka allmänhetens insyn. I 
programmet ska också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp 
och hur allmänhetens insyn ska öka. 
 
Fullmäktige har mål gällande bästa äldreomsorgskommun och uttalade mål vad 
gäller näringslivet och företagsklimat. Precis som man i programmet under mål 
& riktlinjer (s. 2 i programmet) lyfter fram upphandlingspolicyn och 
uppförandekoden bör man lyfta in en skrivning om hur allmänhetens insyn i 
privata utförare kan utgöra underlag för ökad valfrihet för brukarna och att 
kommunen i kontakterna med de privata utförarna ska arbeta med att förbättra 
bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och 
rättssäkerhet (se uppföljning verksamhetsplan sid 12). 
 
Kalmar kommun har inlett ett kommunövergripande projekt ’förenkla helt 
enkelt’ i syfte att förbättra företagsklimatet och har mål om att hamna topp 100 
i Svenskt näringslivs kommunranking. Det arbetet bör återspeglas i detta 
program. Likaså ambitionen att äldre ska känna inflytande och delaktighet i sin 
vardag. Även i detta kan privata utförare spela en viktig roll genom att vara ett 
alternativ till kommunens egen verksamhet.” 

 

 



 

 
 

 

 

 
Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten    
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18 

Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│jonas.sverken@kalmar.se  
   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
   2016-05-10 KS 2016/0343 
   

 
 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
 

Verksamhetsplan med budget 2017 och ekono-
misk planering 2018-2019 
Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till verksamhetsplan med budget 

för 2017 och ekonomisk planering för 2018-2019. 
 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för bostadsförsörjningen.  
 
Det innebär att samtliga nämnders begäran om medel inför 2017 är besva-
rade.   
 

2. Anslag i budgeten för 2017 anvisas direkt till nämnderna som ”totala 
nettoanslag” i driftbudgeten. För ombudgeteringar av anslag gäller: 
 
- Nämnd får inte fatta beslut om ombudgeteringar som medför  

väsentliga ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell art eller 
annars är av särskild vikt. Sådana förslag ska överlämnas till kommun-
fullmäktige för beslut. I övriga fall kan nämnd besluta om ombudgete-
ringar inom sitt verksamhetsområde. 

 
- Kommunstyrelsen får fatta beslut om sådana ombudgeteringar mellan 

nämnder som inte medför ändringar av servicenivå, berör frågor av 
principiell art eller annars är av särskild vikt.  

 
- Justering av ramar mellan nämnder, av administrativ karaktär, som inte 

får någon nettopåverkan på resultatet eller nämndernas verksamhet får 
beslutas av kommundirektören.  
 

3. Kommunstyrelsen får rätt att besluta om senareläggning av planerade 
investeringar i budgeten för 2017, om det riskerar att bli avvikelser mot 
fastställd budget som begränsar kommunens finansiella handlingsut-
rymme. 
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4. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Kalmar Kommunbolag AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 82 500 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
5. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Kalmarhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 
om 1 588 200 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp. 

 
6. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

KIFAB i Kalmar AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 768 200 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
7. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

HB Telemarkens låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 
om 192 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 
totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp. 

 
8. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Kalmar Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 
om 350 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 
totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp. 

 
9. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Kalmar Öland Airport AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta låne-
belopp om 30 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp. 

 
10. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt 

att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder, upp till totalt 1 260 000 000 
kronor.  
 

11. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt 
att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller 
till betalning under år 2016. 

 
12. Den årliga avgiften för borgensåtagande för lån till helägda företag 

fastställs till 0,30 procent av utnyttjad borgen vid det senaste årsskiftet. 
 

13. Kommunfullmäktige beslutar att betala ut 1 818 715 kronor i partistöd år 
2017. Av partistödet ska 10 % fördelas som ett grundstöd till varje parti i 
fullmäktige och resterande som ett mandatbundet stöd. 
 

14. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2017 till 21:81 per skat-
tekrona. 
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Bakgrund 
Den politiska majoriteten presenterar förslag till verksamhetsplan med budget 
för 2017 och ekonomisk planering för 2018-2019. 
 
Resultatet för år 2017 uppgår till 101,4 miljoner kronor, för år 2018 till 55,1 
miljoner kronor och för år 2019 till 24,0 miljoner kronor. 
 
 
 
Urban Sparre Jonas Agerhed 
ekonomichef budgetchef 
 
 
 
Bilaga: 
Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
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Så fungerar vår verksamhetsplanering 
Den här verksamhetsplaneringen innehåller de mål som vi vill nå, en del av de uppdrag som vi ska arbeta 
med och de förhållningssätt och värderingar som vi inom Kalmar kommun ska ha. Verksamhetsplanen 
med budget beslutas av kommunens folkvalda politiker i kommunfullmäktige som är det högsta 
beslutande organet. 
 
Den största delen av kommunens verksamhet bedrivs genom den ansvarsfördelning som 
kommunfullmäktige gjort till respektive nämnd och bolagsstyrelse via reglementen, bolagsordningar, 
ägardirektiv och tidigare beslut. Verksamheten ska hålla hög kvalitet, vara ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv. Vi mäter och jämför därför vår verksamhet med andra kommuner. Mätningen sker 
genom att jämföra nyckeltal (indikatorer) bl.a. i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. 
 
För den del av verksamheten där vi vill ha förändring eller särskild uppmärksamhet sätter 
kommunfullmäktige mål och ger uppdrag. 
 
Texterna ska i sin helhet betraktas som inriktningar för hela verksamheten tillsammans med 
politikens inledningstext. 
 
Vill du veta mer om hur kommunen står sig i olika undersökningar läs mer på www.kalmar.se/kvalitetsmatningar. 
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Ett Kalmar för alla – Vision 2025  
 
I ett Kalmar för alla finns framtidstron och det goda livet med närhet till stadens puls 
såväl som livskraftig landsbygd. Kunskap och det livslånga lärandet går han i hand 
med ett välmående näringsliv i en attraktiv och ständigt växande region som tar 
ansvar för klimat och miljö. Den demokratiska processen och vardagens verksamhet 
präglas av lyhördhet, nyfikenhet och mod att ligga i framkant i arbetet med ständiga 
förbättringar för att möta redan stolta invånare med respekt och engagemang. 
Tillsammans arbetar vi för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre. I alla beslut och 
vägval. Varje dag.  

 
Framtidstro 
Kalmar, med sina 75000 invånare, är en attraktiv kommun och navet i ett sydöstra Sverige som präglas av 
framtidstro. Med Linnéuniversitetet som motor utvecklas vi i ett kunskapsdrivet kluster av 
universitetsstäder runt södra Östersjön. Kalmar är en av Sveriges bästa kommuner att växa upp, bo och 
åldras i. I kombinationen av den stora kommunens möjligheter och den lilla kommunens charm skapar vi 
en livsmiljö präglad av tillgänglighet, kvalitet, mångfald, jämställdhet, öppenhet och nyfikenhet. Integration 
är en del av och en förutsättning för att nå den utveckling och tillväxt som behövs i Kalmar. Optimism 
och framtidstro är signum för ett Kalmar där vi söker lösningar. 

 

Ett Kalmar för alla 
Kalmar är en kommun med en rik och unik historia och en dynamik som attraherar. Hos oss erbjuds alla 
människor, i såväl stad som land och oavsett etnicitet, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning, 
goda möjligheter att uppnå livsmål och förverkliga drömmar. Kulturell och mänsklig mångfald bidrar till 
attraktivitet liksom jämlikhet och jämställdhet. Vi möter människor med en genuint välkomnande och 
tillåtande attityd i en av Sveriges tryggaste städer. 
 

Det goda livet 
I Kalmar finns förutsättningarna för det goda livet. Närheten i vardagen till både skola, jobb och fritid 
skapar förutsättningar för livsrikedom och får tiden att räcka lite längre och till lite mer. Här finns de goda 
boendemiljöerna i olika upplåtelseformer som tar hänsyn till miljö i både material och placering. Kalmar 
har gott om mötesplatser för både naturliga och spontana möten som med både nyfikenhet och 
experimentlusta bidrar till utvecklingen av vår region. Besöksnäringen utvecklas väl i hela 
Kalmarsundsregionen och bidrar inte bara med upplevelser och arbetstillfällen, utan även till regionens 
marknadsföring. Genom satsningar på Kalmars unika historia och kulturbebyggelse, vår vackra landsbygd 
samt idrotts- och kulturevenemang har vi utvecklats till ett av landets mest attraktiva besöksmål. Vårt rika 
föreningsliv inom både idrott och kultur är en viktig grund för den fortsatta utvecklingen. 
 

Näringsliv och arbetsmarknad 
Kalmar är motor i en gemensam arbetsmarknadsregion i sydöstra Sverige. Genom utbyggd kollektivtrafik, 
bra pendlingsmöjligheter och en infrastruktur för hög digital överföringshastighet i hela regionen kan 
människor bo och arbeta var de vill. Vår flygplats fortsätter ge näringslivet och regionens invånare goda 
möjligheter att utvecklas och resa genom flygförbindelser med såväl Stockholm som Europa. Näringslivet 
betraktar Kalmars företagsklimat som ett av de bästa i landet. Linnéuniversitetet fortsätter att vara 
grogrund för innovationer, forskning och nya företag, inte minst tack vare familjen Kamprads 
forskningsstiftelse. I nära och djup samverkan med näringslivet har vi modet att satsa på nya idéer.  
 

Kunskap och lärande 
I Kalmarsundsregionen är vi stolta över att leva i en miljö som hela vägen från förskola till universitet 
sätter fokus på bildning, kunskap och livslångt lärande var du än bor. Vi är en stolt universitetsstad och ett 
växande universitet lockar ungdom och kompetens till en region i stark tillväxt där Kalmar är navet. Vår 
skola, som står stark i både stad och på landsbygd, rankas som en av landets bästa och vi är stolta över att 
vara kända för kreativet och entreprenörskap. En förutsättning för detta är vår nära samverkan mellan 
samhälle, akademi och näringsliv.  
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Ett grönt Kalmar 
I ett grönt Kalmar är både vatten och gröna ytor en viktig resurs och förutsättning för det goda livet. Vi 
utvecklar vår verksamhet i samklang med naturen och vi ligger långt fram när det gäller klimat- och 
miljöarbetet. Vi utvecklar transportsystem som är långsiktigt hållbara, snabba och effektiva. Andelen 
förnyelsebar energi ökar kraftigt och Kalmar har kommit långt i arbetet att vara en fossilbränslefri 
kommun 2030. Kalmars rena vatten och vår giftfria miljö har lett till att vi är en av landets grönaste 
kommuner. 
 

Demokrati och kommunal verksamhet 
I Kalmar utövas ett öppet och inkluderande politiskt ledarskap som välkomnar medborgarnas insyn och 
delaktighet. Politiken är lyssnande och lyhörd mot omvärlden och dess påverkan och gör medvetna 
anpassningar i en föränderlig omvärld. Den kommunala verksamheten utvecklas och står för ständiga 
förbättringar drivna av att ge den bästa möjliga servicen till invånarna. Verksamheten bedrivs med ansvar 
för ekonomin och med kompromisslös respekt för medborgarnas krav på kvalitet. Vi nyttjar de 
möjligheter som den snabba teknikutvecklingen ger oss. Det är en merit att vara anställd i kommunen och 
vi är ett föredöme som attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att hela 
tiden göra Kalmar ännu bättre. I alla beslut och vägval. Varje dag.  
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Offensiv satsning på barn och äldre 
Det går bra för Kalmar. Arbetslösheten sjunker och investeringarna är stora. Just nu är cirka 1000 
bostäder i produktion och ett nytt universitet byggs. Kalmar lockar både investerare och nya invånare.  
  
Vår vision är en kommun som präglas av demokrati, solidaritet och rättvisa villkor. Denna grundar sig på 
miljötänkande, jämställdhet och en stark framtidsoptimism. Vi vill ha ett växande, integrerat och 
framgångsrikt Kalmar som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. 
  
Det genomsnittliga resultatet för de kommande tre åren landar på drygt 60 mnkr. Vår soliditet fortsätter 
förstärkas. Detta trots att vi genomför stora investeringar och får ökade pensionskostnader med 30 
miljoner under dessa tre år.  
  
Under de senaste åren så har vi gått mot strömmen och minskat skuldsättningen i kommunkoncernen 
samtidigt som liknande kommuner ökat sin. Vi har ordning och reda i ekonomin. 
  
Vi har därför muskler att fortsätta investera rejält. En bit över en miljard finns med i den 
investeringsbudget som nu läggs fram. Därutöver görs stora investeringar i de kommunala bolagen.  
  
Vi investerar i skolor, vård- omsorgsboenden, förskolor, infrastruktur men också en ny modern simhall, 
en ny sporthall i Rinkabyholm och ett Kulturcentrum. Det är investeringar i den kommunala 
kärnverksamheten men också investeringar som långsiktigt gör Kalmar till en attraktiv kommun att leva i.  
  
Kommunfullmäktige har fattat beslut om ett mål som innebär att skolan och äldreomsorgen ska vara en av 
de 30 bästa i landet.  
  
Inom skolan och förskolans område så är vi på rätt väg. I den senaste utvärderingen från SKL klättrar 
Kalmar rejält. Antalet barn och ungdomar växer rejält i Kalmar.  I den budget som vi idag presenterar 
skjuter vi till 74 mnkr ytterligare. Därtill kommer riktade statsbidrag till skolområdet. Skulle Kalmar få sin 
andel så handlar det om cirka 63 mnkr till förskolan och skolan. En total förstärkning på cirka 137 mnkr 
på tre år. Härtill kommer investeringar. Med detta som grund är det realistiskt att nå målet om att bli en av 
landets bästa skolkommuner. 
  
När det gäller äldreomsorg så har vi tagit målet att bli en av landets bästa äldrekommuner. För att nå det 
målet gör vi nu en extra satsning på just omsorgen.   

 Vi föreslår att heltid ska vara norm för nya tjänster från och med 1 januari 2017. 

 Vi vill minimera delade turer.  

 Öka bemanningen.  
  
Vi har byggt nya boenden i Berga, Varvsholmen, Ljungmansgården och Smedby. Nu byggs nytt i 
Norrliden. Södra området och Lindsdal står på tur. Det här innebär ett nettotillskott på 64 platser. Vi går 
som kommun mot strömmen och bygger ut äldreomsorgen.  
 
För att lyckas nå målet river vi upp den beslutade besparingen för 2017 på 7,3 mnkr. Vi tillför därutöver 
37 mnkr. Till detta kommer riktade statsbidrag till äldreomsorg på 13 mnkr. En sammanlagd utökning 
med på 57 mnkr för perioden 2017-2019.    
  
Ett uppdrag läggs om att undersöka förutsättningarna för att göra Folkets park till ett föreningarnas hus 
med pensionärsorganisationerna som bas för verksamheten.  
  
Vi utökar också stödet till Skälby 4H med 400 tkr årligen. Vi satsar på ett nytt samlat sportcentrum i 
KIFAB Arena. Vi bjuder in föreningslivet till dialog om hur resterande del av anläggningen ska nyttjas.    
  
Kalmar blir en allt grönare kommun. Vi ska vara en fossilbränslefri kommun 2030 och alla samhällsbetalda 
resor ska vara klimatneutrala till 2020. En viktig del är utbyggd kollektivtrafik. Under tre år satsar vi också 
50 mnkr på gång- och cykelvägar.  
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Vi ger ett uppdrag till Kalmarhem att inom ramen för sitt uppdrag undersöka förutsättningarna för 
utomhuspooler i Smedby, Oxhagen och Norrliden.  
  
Vi har med en ny simhall med inriktning om en 50 meters bassäng. Vi kommer pröva hyresupphandling 
som form. Runt Systraströmmen skapar vi äntligen en ny mötesplats i ett spännande kulturkvarter med 
Kulturskola, Bibliotek och Öppen Förskola.  
  
Resultatnivån för 2016 ser ut att bli relativt god. Mot den bakgrunden tar vi ett engångsbeslut om att 
bevilja investeringsstöd till föreningar som ansökt hos Kultur och fritidsnämnden men fått avslag. Det 
handlar om drygt 15 mnkr. På motsvarande sätt ges ett engångsbelopp för enskilda vägar på 600 tkr.   
  
En utmaning som landets alla kommuner står inför är att snabbt se till att våra nyanlända kommer i arbete. 
Det handlar om språkpraktik men också snabbspår när det gäller matchning mot arbetsmarknaden. Här 
ska vi göra vad vi kan.  
  
Kalmar är en av landets tryggaste Residensstäder. Så ska det fortsätta vara. Detta ska klaras genom ett tätt 
samarbete mellan polisen, näringslivet och Kalmar kommun. Trygghetsfrågorna kommer att bli än mer 
avgörande i framtiden.  
  
Givetvis är vi stolta över att den positiva befolkningsutvecklingen fortsätter för hela Kalmar kommun. 
Under både 2014 och 2015 sattes nya befolkningsrekord. Vi står fast vid vårt mål att planlägga för 2 500 
nya bostäder på tre år. Det är viktigt för oss att det byggs bostäder i alla delar av vår kommun. Hyresrätter, 
bostadsrätter och villor. I Kalmar ska alla kunna finna den bostad som passar alla. 
  
Kalmar kommun rankas sedan några år tillbaks som en av Sveriges främsta sommarstäder. Under 
sommaren tar vi nya steg samtidigt som vi strävar efter att förlänga säsongen. Arbetet med att Kalmar ska 
bli Årets Stadskärna fortskrider.   
  
Kalmar kommun ska erbjuda de tjänster och verksamheter som vi har lovat att göra och det inom den 
budget som angivits. Med den budget som nu presenteras gör vi detta. Vi lägger en god grund för att 
Kalmar ska fortsätta utvecklas och vara en av landets mest Attraktiva kommuner att leva, bo och besöka. 
 
 
 
 
 

Johan Persson (S)   Dzenita Abaza (S) 
 
 
 
 
Anders Andersson (C)   Bertil Dahl (V) 
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Riktlinjer för bostadsförsörjningen 
 
Ett Kalmar som växer behöver fler bostäder både i staden och på den omkringliggande landsbygden. En 
attraktiv kommun erbjuder bra bostäder och hela Kalmar ska vara en del av befolkningsökningen. Vi har 
fått fart på byggandet och vår höga ambition med att anta fler detaljplaner och möjliggöra bostäder för alla 
kvarstår.  
 
Kalmar ska ha en blandad bebyggelse där vi värnar hyresrätten och prioriterar aktörer som satsar på denna 
boendeform. Under de kommande åren vill vi i dialog med fastighetsägare och byggbolag fortsätta bygga 
en planberedskap som, oavsett konjunktur, medger en produktion mellan 2016 till och med år 2018 av 
minst 2500 bostäder varav 300 ska vara småhus. Vi vill medverka till att det byggs i hela kommunen och vi 
har en generös syn på byggande på landsbygden. Det är viktigt att hela kommunen får del av 
befolkningsökningen för att säkra underlaget för offentlig och privat service. 
 
Kalmars fantastiska boendemiljöer är ett av våra främsta argument för att locka hit fler invånare och det 
byggs som aldrig förr. De nya bostadsområdena som växer fram ska vara miljövänliga, barnanpassade och 
bidra till ett varierat bestånd. Fler tomter för egnahemsbyggare ska skapas i områden där söktrycket är stort. 
 
Vårt kommunala bostadsbolag Kalmarhem har ett särskilt ansvar för att byggtakten hålls på en hög nivå 
och Kalmarhems andel av byggandet är 75 hyreslägenheter per år.   
 
Det är av vikt att vi har ett socialt hållbarhetsperspektiv i bostadsplaneringen för att motverka hemlöshet 
och sociala problem. Kalmar kommun lägger också mycket tid och resurser på att få ihop en samverkan 
kring bostadsplaneringen mellan olika förvaltningar som ett led i att förebygga hemlöshet.  
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Ordning och reda i ekonomin  
Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både 
lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett 
verksamhetsperspektiv.  
 
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. 
  
Verksamhetsperspektivet tar sikte på att kommunen ska bedriva sin verksamhet på ett kostadseffektivt 
och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. För att 
säkerställa detta ska det finnas ett klart samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. 
Kontinuerliga uppföljningar syftar till att bedöma hur väl kommunen lever upp till god ekonomisk 
hushållning.  

 

 
 
 

Kommunsektorn befinner sig i en ”mild högkonjunktur” med ett par goda år och hög tillväxt i 
skatteunderlaget. Från 2018 minskar den årliga ökningen av skatteunderlaget kraftigt vilket gör att 
kommunernas intäkter går samma väg. Jämfört med toppåret 2017 med cirka 206 mnkr i ökade samlade 
intäkter minskar nivån med cirka 65 mnkr till 2019 då ökningen väntas stanna på cirka 141 mnkr. 
Tumregeln i god ekonomisk hushållning om ett resultat motsvarande två procent av skatter och bidrag 
väntas därmed inte kunna upprätthållas över tid. En mer realistisk målsättning torde vara en procent. 
Även för att nå denna nivå kommer det för kommunsektorn generellt att krävas såväl ökade statsbidrag 
och skattehöjningar som effektiviseringar i verksamheterna. 
 
Statsbidragen 
Kommunernas resultat har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter, dels i form av tillfälliga 
konjunkturstöd, dels i form av återbetalningar från inbetalda premier till AFA Försäkring. De sista 
återbetalningarna resultatfördes 2015 och framöver finns inga tecken på liknande engångsintäkter som kan 
förbättra ekonomin.  
 
Från statens sida har de riktade statsbidragen ökat såväl i antal som i storlek de senaste åren. Dessa pengar 
är värdefulla förstärkningar i verksamheterna. De riktade statsbidragen är dock administrativt krävande 
och den enskilda kommunen har små möjligheter att påverka inriktning och ambition. För Kalmar innebär 

God ekonomisk 
hushållning 

Finansiella  

perspektivet 

Mål om 
nettokostnads-

andel 

Mål om 
självfinansiering av 

investeringar 

Verksamhets- 

perspektivet 

Mål om 
kostnadseffektiv och 

ändamålsenlig 
verksamhet 

Indikatorer och 
nyckeltal 



9 
 

de riktade statsbidragen cirka 58 mnkr för skola och barnomsorg och cirka 13 mnkr för äldreomsorg. 
Detta förutsätter ett utfall i proportion med befolkningsandelen av riket.  
 
Signalerna från centralt håll att i höstbudgeten 2016 också tillskjuta ytterligare generella statsbidrag till 
sektorn är positiva. Kommunerna får själva rådighet över hur resurserna ska användas. För Kalmars del 
innebär den preliminära beräkningen ett tillskott på cirka 38 mnkr 2017. Pengarna kommer inledningsvis 
riktas i högre grad till kommuner med stort flyktingmottagande för att successivt viktas över mot 
befolkningsandelen. Det innebär att år 2021 är tillskottet cirka 47 mnkr. 
 
Utöver det krävs det att staten tillför de resurser som beräkningarna i utjämningssystemet ger. Annars 
kommer statsbidragen snabbt att urholkas. Den historiska erfarenheten talar för att tillskottet är sannolikt, 
men att man väljer att skjuta till pengarna för ett år i taget. Nivån för Kalmar motsvarar cirka 51 mnkr 
ytterligare 2019. Det är viktigt att upprätthålla en handlingsberedskap för att kunna agera utifrån de 
förutsättningar som sektorn ges. 
 
Stora utmaningar i verksamheterna 
Omfattningen av det framtida uppdraget påverkas både av demografiska förändringar och av andra 
faktorer. Befolkningen växer i stort, och en högre andel av befolkningen finns i de åldersgrupper som 
efterfrågar kommunala tjänster. Det årliga behovet av ökade resurser drivet av demografiska faktorer 
beräknas bli cirka 1,5 procent de närmaste åren, medan det i genomsnitt hittills under tjugohundratalet 
varit cirka 0,5 procent. Andra yttre krav och förväntningar på verksamheterna ökar kostnaderna därutöver 
med cirka 0,5 procent.  
 
Nivån på investeringarna i kommunsektorn har fördubblats på tio år, utryckt i löpande priser. Kommuner 
med växande befolkning behöver förtäta bostadsområden och samtidigt exploatera nya. Det genererar 
investeringsbehov i form av såväl gator, vägar och VA-anläggningar som förskolor, skolor, 
idrottsanläggningar och äldreboenden. Dessutom behöver en stor andel av den infrastruktur och de 
lokaler som byggdes upp under 1960- och 70-talen nu renoveras eller ersättas. Kalmar kommun ska pröva 
hyresupphandlingar som ett verktyg för att minska kostnaderna. Upphandlingarna ska ställas i relation till 
att bygga i egen regi. 
 
Kalmars väg framåt 
Kalmar växer och det ska hanteras utifrån de ekonomiska utmaningar som hela kommunsektorn och 
samhällsekonomin står inför. De senaste årens budgetar har lagt en stabil finansiell grund för det närmaste 
året. En ekonomi i balans utgör fundamentet för en verksamhet av god kvalitet som är väl rustad för 
framtida utmaningar.  
 
En viktig egenskap hos en framgångsrik kommun är god förmåga att över tid kunna anpassa sig till 
ändrade förhållanden. Samtidigt är det en styrka att så långt det är möjligt kunna ge nämnderna stabila 
planeringsförutsättningar. Ett uttryck för det är att upprätthålla resursfördelningssystem som säkerställer 
att nya invånare och brukare får samma resurser till förfogande som befintliga.  
 
Ett annat uttryck är förmågan att som växande kommun klara de investeringar som krävs både för att 
möta det demografiska trycket, som för att ersätta gamla uttjänta anläggningar och även utveckla nya 
verksamheter med hög kvalitet. 
 
Under den förra mandatperioden gjordes flera större och mindre organisationsförändringar i syfte att ge 
bästa möjliga utgångsläge för att bedriva bra verksamhet. Det utvecklingsarbetet fortsätter kontinuerligt 
även under denna mandatperiod. Ekonomiska fördelar kan även uppnås genom ökad samverkan med 
andra aktörer, bland annat andra kommuner. Möjligheter till extern finansiering ska alltid undersökas. En 
hög verkningsgrad per skattekrona är nödvändigt för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.  
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Mål 2017 

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

 Självfinansiera investeringarna till 50 procent över en rullande femårsperiod. 

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

Uppdrag till verksamheten 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med barn- och ungdomsnämnden se över 
resursfördelningssystemet vad gäller vistelsetid i förskolan samt finna incitament för effektiva 
lokalkostnader. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med servicenämnden pröva hyresupphandling 
som alternativ till att bygga ny simhall i egen regi.   
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Ett grönare Kalmar  
Kommunens miljöbokslut för 2015 visade på att Kalmar är en av Sveriges grönaste städer. Vi har under 
flera år tagit stora steg för ett bättre klimat-och miljöarbete. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt 
arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och på lång sikt. Vi tar vårt ansvar och 
visar vägen i miljöarbetet med utgångspunkt från de nationella miljökvalitetsmålen. 
 
Miljövänliga transporter 
I Kalmar ska vi utveckla transportsystem som är långsiktigt hållbara, snabba, miljövänliga och effektiva. 
Vår satsning på mötesstationer och pendeltåg är en viktig del i detta arbete. Vi ska hitta former för en 
samexistens mellan trafikslagen där vart och ett fyller sin uppgift. Vi ska arbeta för att öka transporter med 
cykel och kollektivtrafik men i vårt glesbefolkade omland kommer bilen även i framtiden att vara ett 
viktigt transportmedel. Vi ska jobba på bred front för att stimulera bilägare att välja förnyelsebara 
bränslen. Vi ska bekämpa utsläppen och inte bilarna. Kvarnholmen har cirka 2 800 parkeringsplatser. När 
stadskärnan förtätas är det viktigt att antalet parkeringsplatser behålls i eller i anslutning till centrum. 
 
Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun 2030. I regional samverkan ska vi skapa hållbara 
transporter och en samhällsplanering som ger god tillgänglighet och minskat transportbehov. Att 
kollektivtrafiken ökar är en förutsättning för att minska våra fossila koldioxidutsläpp. Alla samhällsbetalda 
person- och godsresor ska vara klimatneutrala till år 2020. Vi utvecklar den nyligen uppstartade 
samlastningscentralen och fortsätter att effektivisera våra varutransporter. I våra egna transporter ska vi 
välja bästa miljöbränsle. Vi ska ta fram en tydlig övergripande plan för kommunens framtida 
transportsystem, en plan som innehåller ett helhetsperspektiv på olika typer av transporter. 
 
Biogas och el 
Biogas och el har stor betydelse som drivmedel för hållbara transporter. Vi satsar på fler el- och 
biogasbilar i kommunens fordonspark. Stadsbussarna drivs med biogas och den gjorda upphandlingen av 
kollektivtrafik innebär en fossilbränslefri kollektivtrafik där biogas är ett av de viktigaste drivmedlen. Det 
ger också grunden för en ökad produktion av biogas som i sin tur också ger stora möjligheter för miljön 
och de gröna näringarna. 
 
Kommunen ska arbeta för att skapa flera laddplatser för elbilar och tankningsställen för biogasbilar. Minst 
fem nya laddstationer för elbilar inom den kommunala verksamheten ska tillskapas. Kalmar kommuns 
hälftenägda bolag Kalmar Energi är aktiva i samverkan kring infrastrukturen kopplad till elbilar. 
Elbilspooler och en infrastruktur anpassad för laddning är konkreta områden och viktiga delar i 
samhällsansvaret. Att forma övergripande planer för stadsplanering och hitta enkla betalningsformer 
kommer naturligt när elbilar går från test till mer standardiserade lösningar. 
 
Kommunstyrelsen ska göra en översyn av hur kraven på klimatsmart resande tillämpas för kommunens 
egna resor och vilka konsekvenser det får i kvinno- respektive mansdominerade verksamheter. 
 
Cykelkommunen Kalmar 
Arbetet med att utveckla cykelkommunen Kalmar genom projektet Kalmar Cykelstad har förlängs till och 
med 2018. Cykelbokslutet för 2015 visar att cykeltrafiken ökar i kommunen och att Kalmar hela tiden blir 
en ännu bättre kommun att välja ett miljövänligt alternativ som cykel.  
 
Vi ska fortsatta att mäta cykeltrafiken, skapa fler och säkra cykelvägar – inte minst till våra skolor, bygga 
bort felande länkar, skapa säkra cykelparkeringar och utveckla huvudcykelvägnätet. Vi ska fortsätta knyta 
ihop cykling med kollektivtrafiken och aktivt påverka resvanor i mer hållbar riktning. Cykel kan bli ett 
alternativ för allt fler resor. En speciell utmaning är att skapa ett väl fungerande cykelnät för trafiken till 
det nya Linneuniversitetet i hamnen. Det allt mer omfattande cykelvägnätet kräver också mer underhåll 
och driftkostnader för att kunna fungera på ett bra sätt. Arbetet med Kalmar Cykelstad, som omfattar hela 
kommunen, ska fortsatt placera Kalmar högt i nationell rankning av cykelstäder. Cykelarbetet ska ses som 
en del i arbetet med olika trafikslag. 
 
Ekologisk och närproducerad mat 
Vi ska fortsätta att ligga i frontlinjen när det gäller att ställa krav vid upphandling. Vi ska öka 
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användningen av ekologiska, etiskt godtagbara och närproducerade varor i den egna verksamheten. Vi 
påverkar när vi som kommun upphandlar och kan göra skillnad för en bättre miljö och ett bättre samhälle. 
Kalmar är en Fairtrade City och har ett speciellt ansvar. När det gäller kött och ägg ska kommunen ställa 
krav motsvarande svensk djurskyddslagstiftning vid såväl uppfödning som vid slakt och att det under 
produktion inte har använts förebyggande antibiotika- eller hormonbehandlingar. Den startade 
samlastningscentralen ska öka möjligheterna att köpa in mer ekologiskt och närproducerat. Vi ska arbeta 
för att småskaliga producenter ges chansen att vara med vid upphandling. 
 
Kunskapen om exempelvis varor, innehåll, miljöpåverkan, arbetsvillkor och skatteflykt ändras snabbt. 
Därför bör en översyn göras av kommunens upphandlingspolicy, uppförandekod, vår roll som Fairtrade 
City och också beskriva hur en ännu bättre uppföljning av kraven kan ske. Utredningen ska visa på hur vi 
kan skapa en hållbar upphandling med fokus på närproducerat och cirkulära flöden.  
 
Kustmiljöarbete  
Vi behöver fortsätta vårt arbete med en reducering av fosfor och kväve i vår kustmiljö. HELCOM:s Baltic 
Sea Action Plan är ett internationellt program för att återställa den marina miljön i Östersjön till god 
ekologisk status till 2021. Kalmar har inom det regionala samarbetet Kalmarsundskommissionen åtagit sig 
att ta vår del i åtgärdsprogrammet vilket innebär 60 procent reducering av fosfor och 30 procent 
reducering av kväve. Minskningen av tillförseln av närsalter kan förverkligas genom förbättrade 
avloppssystem, anläggande av våtmarker och musselodlingar. Kalmars arbete har ett tydligt 
underifrånperspektiv och det finns en stor styrka i det lokala och ideella engagemanget från de 
nyetablerade vattenråden och kustmiljögrupperna. Deras arbete ska aktivt stödjas från Kalmar kommun. 
 
Miljögifter 
Varje år kommer det nya produkter ut på marknaden som innehåller många nya kemikalier. Det är svårt 
för lagstiftningen att hänga med och även om nya ämnen godkänns vet vi inte alltid vilka risker de innebär 
på sikt. Vi vet inte heller hur olika ämnen kan reagera med varandra. 
 
Under 2015 tog vi beslut om att förbjuda och fasa ut mikroplaster i kommunens verksamheter. Alla 
förskolemiljöer har inventerats och personalen har informerats om riskerna med exempelvis plast och 
gamla mobiltelefoner som leksaker. I budget 2016 gavs uppdrag om att i förskolor och skolor skapa en så 
giftfri miljö som möjligt. Detta arbete fortsätter och ska följas upp kommande år. 
 
Miljöbokslut                                                                                                  
Kalmar kommun har nu presenterat sitt andra miljöbokslut, nu för 2015. Miljöbokslutet samlar vårt 
miljöarbete och omfattar både kommunens egen verksamhet och kommunen som geografiskt område. 
Fokus är utifrån vad kommunen kan göra för att bidra till målen nationellt, det vill säga där vi själva kan 
påverka. Här ingår miljöpåverkan från alla som bor här, de företag som finns här, de resor vi gör i 
kommunen och så vidare. Miljöbokslutet ska tas fram årligen. Kalmar kommun ska uppnå sin del av de 
nationella miljökvalitetsmålen till 2020. 

Mål 2017 

 Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.  

 Cykeltrafiken ska årligen öka. 

 Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka. 

 Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 
procent år 2020, varav cirka 30 % ska vara ekologiskt. 

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

 Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status. 

 2018 ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader. 

Uppdrag till verksamheten  

 Kommunstyrelsen tillsammans med servicenämnden får i uppdrag att göra en översyn av 
nuvarande upphandlingspolicy och uppförandekod.  
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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 i dag 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. 
 
Näringslivsutveckling 
Kalmar har en lägre arbetslöshet än våra jämförelsekommuner, men vi kan bli ännu bättre och vi kan ännu 
mer använda oss av vad hela Sydöstra Sverige erbjuder. Vi behöver en utvidgad arbetsmarknadsregion, bra 
näringslivsklimat och en förmåga att använda möjligheterna med olika typer av elektroniska tjänster.  
 
Kalmar kommun ska vara aktivt i arbetet med att få nya företag att starta verksamhet och etablera sig i 
kommunen samtidigt som vi stödjer redan befintliga företag. Nyföretagarcentrum, Kalmar Science Park 
och våra egna företagslotsar är exempel på insatser som kommunen satsar på. En öppen och tolerant 
kommun är en förutsättning för tillväxt och hur vi hanterar hbtq-frågorna kommer att bli en viktig 
framgångsfaktor. 
 
Vi ser de kreativa näringarna som en möjlighet att stärka både vår egen och länets konkurrenskraft. Alla 
undersökningar visar att ett rikt kulturliv behövs för att en kommun ska vara attraktiv. Här vill vi bli bättre 
och undersöka vilka möjliga samarbeten som finns för att stärka vår position inom kreativa näringen. Med 
kulturskola, studieförbund och artistprojekt som Talangcoach ser vi stor utvecklingspotential i en sektor 
som gör att vi får behålla talangerna i regionen och som kan generera nya spännande arbetstillfällen.   
  
Kunskapsintensiva miljöer, innovation och inkubatorverksamhet har avgörande betydelse för nya jobb 
och tillväxt. Kalmar kommun har de senaste åren kraftigt ökat resurserna till Kalmar Science Park. 
Nyföretagarcentrum har etablerat sig kring Kalmarsund. Linnéuniversitetet har bestämt sig för att 
entreprenörskap ska genomsyra hela universitetets arbete. Även familjen Kamprads stiftelse har denna 
inriktning. Vi stödjer på olika sätt det arbete som bedrivs genom Ung Företagssamhet och i samverkan 
med Kalmarsunds gymnasieförbund har vi ett mål om att 2017 ska 30 procent av gymnasieleverna prova 
att vara UF-företagare. Även barn- och ungdomsnämnden arbetar med frågan.  
 
KIFAB har fortsatt fokus på anpassning av lokalbeståndet för verksamheters växlande behov. 
Målsättningen är beredskap och kapacitet för att kunna genomföra större satsningar avseende etableringar 
men även på andra expansiva näringsgrenar som till exempel e-handel. 
 
Kalmar kommun som ägare till Kalmar Hamn är positiva till de planer som finns kring Tjärhovet samt 
utveckling och samverkan med verksamheterna på Barlastholmen. Investeringen i energihamnen på 
Tjärhovet har säkerställt flera kunders möjliga tillväxt och vi stödjer planerna på en ny multikaj för att möta 
en ökande marknad för kryssningsfartyg samt utlastning av djupgående fartyg. Fler tänkta insatser är en 
igenfyllnad av Lotshamnen för att frigöra nya strategiska ytor, en ny oljekaj samt nya upplagsytor i inre 
Hamnbassängen för att möta en ny marknad där flis och massaved samt sågtimmer söker nya logistikvägar.   
 
Topp 100 
I de undersökningar som mäter företagsklimatet ska Kalmar i ett första steg bli en av de hundra bästa 
kommunerna. När det är uppnått ska vi klättra ytterligare. För att åstadkomma detta är dialog viktigt men 
också den typ av servicegarantier som införts när det gäller byggande. Kalmar kommun har varit 
framgångsrik med att förenkla rutiner och regler vid olika former av tillståndsgivning. Vi kommer att titta 
vidare på hur regelverket ytterligare kan förenklas. 
 
Kalmar Science Park 
Kalmar Science Park har koncentrerat sin verksamhet till Varvsholmen. Inriktningen fortskrider med att 
främja tillkomsten av nystartade kunskapsintensiva bolag via inkubatorn, att på olika sätt och med olika 
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aktörer arbeta med tillväxt i befintliga och etablerade kunskapsintensiva bolag via medlemsnätverket samt 
att arbeta med utvecklingen av e-tjänster och digitala marknader. Ett samarbete har påbörjats med 
intresserade kommuner i form av en inkubatorfunktion i syfte att öka antalet kunskapsintensiva 
tillväxtbolag i regionen. 
 
Vi är som ägare till Kalmar Science Park positiva till samarbeten med andra kommuner och uppmuntrar 
till utökad samverkan med vår omkringliggande arbetsmarknadsregion. Vi vill också fortsätta 
samarbetsplanerna med Landstinget och Linnéuniversitetet kring kommande läkarutbildning och 
innovationer. 
 
Flyget  
En väl utbyggd infrastruktur är en grundpelare i vår utveckling. Kollektivtrafiken byggs ut och allt fler åker 
kollektivt. Kalmar Öland Airport är vår väg ut i världen och en stark flygplats är helt avgörande för våra 
nationella och internationella samarbeten. Vi ska fokusera på att hitta lösningar för att i framtiden binda 
samman de kollektiva resalternativen på ett effektivt sett. Kalmar Öland Airport jobbar för att få fler 
besök från norra Sverige för att stimulera besöksnäringen och fortsatt vidareutveckling av 
Stockholmstrafiken och till övriga Europa.  
 
Kalmar Öland Airport har en positiv passagerarutveckling och destinationsutbud. Flygplatsen ska aktivt 
delta i utvecklingen när det gäller möjligheten att erbjuda biobränsle för flyg till och från Kalmar.  
 
Vi ser flygplatsen som en viktig strategisk funktion inte minst genom sitt geografiska läge i sydöstra 
Sverige. Flyget kommer att vara ett viktigt komplement till den planerade höghastighetsbanan för tåg, 
Europabanan, som planeras längre inåt landet. 
 
Bredband via fiber  

Målet att 90 % av kommunens företag och hushåll ska ha tillgång till fiber på minst 100Mbit/s senast 
år 2020 kommer att nås, bland annat genom samverkansavtal med Telia Sonera. För att nå resterande 
10 % intar kommunen en aktiv roll för att påskynda och underlätta utbyggnaden på landsbygden. 
Kommunen kommer tillsammans med andra ledningsägare och aktiva byalag att identifiera och 
föreslå utbyggnadsområden. Kommunen kommer också vidta olika åtgärder såsom samförläggningar, 
råd vid ansökningar om stöd från landsbygdsprogrammet, borgensåtaganden när stöd beviljats, lån 
samt bidrag till felande länkar för att minimera de vita fläckarna. Utgångspunkten är att möjliggöra en 
tillgång till fiber för hushåll och företag till en marknadsmässig jämförbar kostnad.  
 
Kalmar kommun kommer föreslå Regionförbundet att undersöka förutsättningarna för en 
upphandling gällande Kalmar län som syftar till 100 procents tillgång till fiber/bredband. 
Motsvarande upphandling har genomförts i Halland och Jämtland.  
 
It och e-tjänster 
Vi ser att it och e-tjänster blir allt viktigare för en kommuns attraktion. Det handlar om att underlätta 
för invånarna och näringsliv i sina kontakter med kommunen. Kommunstyrelsen ska tillsammans 
med servicenämnden organisera och införa den . En satsning likt denna gör att vi blir mer tillgängliga 
och kan öka servicen med snabbare svar och möjligheten att kunna följa sina ärenden. 
 
Vägar och cykelvägar 

Det finns ett stort behov av att rusta upp våra vägar och cykelvägar och under de senaste åren har en 
stor satsning skett på våra vägar och cykelvägar i Kalmar kommun. Denna satsning fortsätter bland 
annat på landsbygdens vägar (enskilda vägar). 
 
Linnéuniversitetet 
Linnéuniversitetets samlade etablering i Ölandshamnen, öppnar för flera spännande förändringar. Ett 
starkare universitet är viktigt för näringslivets utveckling och den kommunala välfärdsverksamheten. 
Genom fler samarbeten och gemensamma aktiviteter med Linnéuniversitetet stärker vi Kalmar som en 
modern universitets- och studentstad. För att bli en mer attraktiv kommun behöver vi ett nära samarbete 
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med Linnéuniversitetet. Tillsammans kan vi utveckla Kalmar genom att nya innovationer och mer 
spetskompetens tillförs vårt näringsliv.  
 
Linnéuniversitetet bidrar till att locka kompetens som behövs. Det är viktigt att vi fortsätter vår samverkan 
med Linnéuniversitetet både i vardagen och för framtiden. Forskning och utbildning skapar nya 
dimensioner för samhällsutvecklingen. Att arbeta med kunskapsutveckling och forskningsanknytning är 
viktigt för att erbjuda en god samhällsservice och en välfärd av hög kvalitet i nationell framkant. Det är i 
just universitetsstäder som den stora utvecklingen sker. 
 
Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig 
forskning så att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. I första hand 
stöds forskning och utbildning som bedrivs eller tillgodoser intressen i Småland och som bedrivs inom 
ramen för Linnéuniversitetet och vår förmåga att samarbeta med universitetet blir avgörande för den 
verksamhetsutveckling som kan få stöd från stiftelsen. 
 
Förutom Linnéuniversitetet finns samarbeten med andra universitet. Kalmar är också ny studieort för 
läkarutbildningen vid Linköpings universitet. Att läkarutbildning etablerats i Kalmar stärker regionen som 
en akademisk utbildnings- och forskningsmiljö vilket även främjar den regionala utvecklingen. Fullt 
utbyggd kommer Kalmar årligen att ha 100 studenter och de båda universiteten, Linköping och 
Linnéuniversitetet, kommer att samverka inom utbildning och forskning vilket ytterligare stärker den 
tvärprofessionella kompetensen och forskningen vid Linnéuniversitetet.  
 
Kulturkvarter med kulturcentrum 
Ett rikt och aktivt kulturliv är en mycket viktig del i utvecklingen av vår kommun och region och även en 
viktig konkurrensfaktor när människor väljer bostadsort. Under 2016 beslutade vi också om den största 
kultursatsning någonsin - ett sammanhängande kulturkvarter med kulturcentrum vid Tullslätten och 
Sveaplan. Ett nytt nav i staden kommer att ta form och är inte bara ett lyft för vårt eget kulturliv utan en 
viktig del i Kalmars fortsatta utveckling. Kulturkvarterets läge på Tullslätten och Sveaplan ligger helt i linje 
med den utveckling som just nu pågår i Kalmar, där vi vill stärka och utvidga stadskärnan med plats för 
kultur, upplevelser, möten, aktiviteter och handel. Det nya kulturkvarteret blir en viktig länk mellan 
Kvarnholmen och Malmen och ligger strategiskt nära kollektivtrafik. Runt Systraströmmen vill vi skapa en 
spännande mötesplats där vi knyter samman de olika byggnaderna med utemiljön till en öppen och 
välkomnande helhet – ett vardagsrum för alla Kalmarbor. 
 
Besöksnäring 
Kalmar är en upplevelsestad med rikt kulturellt utbud. Konserter och teaterföreställningar ges året om och 
vi lyckas locka både sverigeelit och världsartister till vår region. Under en 10-årsperiod har omsättningen 
mångdubblats och sysselsättningen har hängt med. Vi kan konstatera att kommunens insatser har betalat 
sig och vi fortsätter våra satsningar på att göra hela Kalmar attraktivt året om.  
 
De strandnära projekten med Kalmarsundsbadet som den klarast lysande stjärnan har fått en fortsättning 
med nya bryggor i Vita Sand och Norrliden. Beachvolleybollanläggningen vid Långviken har utvecklats för 
att bland annat kunna hysa fler beachsporter så som handboll och fotboll. Från sommaren 2015 och 
kommande två år anordnas SM i beachfotboll på Långviken och från sommaren 2016 och ytterligare två 
år framåt anordnas deltävling i svenska beachvolleybolltouren. 
 
Intresset för vår region ökar och en fortsatt viktig utveckling är arbetet med de digitala arenorna, både i 
våra möten med besökaren som planerar att resa till oss, men också de som är på plats och vill planera sin 
dag. Kommunens satsning på en gemensam evenemangsapp som lanserades i maj 2016 är en viktig del i 
detta arbete. 
 
Vi ser också att samarbetet med näringslivet måste öka. Fler partners måste vara med om vi ska kunna 
behålla det utbud Kalmar erbjuder i dag och för fortsatt utveckling. Inom idrottsturismen ser vi att 
satsningen på friskvård och hälsa blir allt viktigare. Därför kommer Destination Kalmar att fortsätta att 
satsa på bland annat löplopp, cykellopp och Ironman.  
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För 2017 tar vi som tidigare år ett samlat grepp om vad som händer i Kalmar genom vårt Kalmarmagasin 
som skickas ut i 150 000 exemplar. Magasinen är en viktig del i marknadsföringen av Kalmar.  
 
Fler bostäder  
Ett Kalmar som växer behöver fler bostäder både i staden och på den omkringliggande landsbygden. En 
attraktiv kommun erbjuder bra bostäder och hela Kalmar ska vara en del av befolkningsökningen. Vi har 
fått fart på byggandet och vår höga ambition med att anta fler detaljplaner och möjliggöra bostäder för alla 
kvarstår.  
 
Kalmar ska ha en blandad bebyggelse där vi värnar hyresrätten och prioriterar aktörer som satsar på denna 
boendeform. Under de kommande åren vill vi i dialog med fastighetsägare och byggbolag fortsätta bygga 
en planberedskap som, oavsett konjunktur, medger en produktion mellan 2016 till och med år 2018 av 
minst 2500 bostäder varav 300 ska vara småhus. Vi vill medverka till att det byggs i hela kommunen och vi 
har en generös syn på byggande på landsbygden. Det är viktigt att hela kommunen får del av 
befolkningsökningen för att säkra underlaget för offentlig och privat service. 
 
Kalmars fantastiska boendemiljöer är ett av våra främsta argument för att locka hit fler invånare och det 
byggs som aldrig förr. De nya bostadsområdena som växer fram ska vara miljövänliga, barnanpassade och 
bidra till ett varierat bestånd. Fler tomter för egnahemsbyggare ska skapas i områden där söktrycket är stort. 
 
Vårt kommunala bostadsbolag Kalmarhem har ett särskilt ansvar för att byggtakten hålls på en hög nivå 
och Kalmarhems andel av byggandet är 75 hyreslägenheter per år.   
 
Det är av vikt att vi har ett socialt hållbarhetsperspektiv i bostadsplaneringen för att motverka hemlöshet 
och sociala problem. Kalmar kommun lägger också mycket tid och resurser på att få ihop en samverkan 
kring bostadsplaneringen mellan olika förvaltningar som ett led i att förebygga hemlöshet.  
 
Förstorad arbetsmarknadsregion 
Kalmar är en motor i en gemensam arbetsmarknadsregion där också Växjö, Oskarshamn och Karlskrona 
ingår. Genom en väl utbyggd kollektivtrafik, bra pendlingsmöjligheter och ett utbyggt bredbandsnät inom 
hela sydost kan människor bo och arbeta var de vill. Det är en framtidsfråga för att hela Kalmar ska kunna 
utvecklas. 
 
Det goda och framgångsrika samarbetet mellan kommunen och näringslivet har lett fram till många nya 
företag och arbetstillfällen. Arbetslösheten har också varit lägre i Kalmar än i våra jämförelsekommuner de 
senaste åren. Samarbetet kommer att fortsätta eftersom det är helt avgörande för att Kalmar ska kunna 
fortsätta den positiva utvecklingen. 
 
Differentierat näringsliv 
Vår bredd av företag är en styrka. Vi vilar vår verksamhet på tre ben: tillverkning och industri, 
tjänsteföretag och handel. Eftersom vi har flera ben blir vi i konjunkturförändringar inte lika sårbara. Vi 
ska vara aktiva i arbetet med att få nya företag att starta verksamhet och etablera sig i kommunen samtidigt 
som vi stöder redan befintliga företag. Det är särskilt viktigt att arbeta med etableringar med utgångspunkt 
i de kompetensförsörjningsmöjligheter som finns på och genom Linnéuniversitetet. 
 
Statliga jobb 
Kalmar har en styrka i bredden på vår arbetsmarknad och för att vidga ytterligare ska vi verka för att få 
fler statliga jobb till vår region. Den statliga närvaron i Kalmar vad gäller arbetstillfällen är klart lägre än i 
andra residensstäder och vi ska arbeta för att etablera en statlig myndighet till Kalmar. 
 
Ungdomar och arbete 
Kalmar har en aktiv arbetsmarknadspolitik för att bland annat ge ungdomar en möjlighet att etablera sig 
på arbetsmarknaden. För de flesta ungdomar är sommarjobbet den första kontakten med arbetslivet. Vi 
ska genom utbildning och olika åtgärder pressa tillbaka den öppna arbetslösheten.  
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Gröna näringar 
De gröna näringarna i vår kommun tillhör de mest framgångsrika i hela vårt land. Vi kommer genom ett 
nära samarbete med näringen och LRF att arbeta för att livsmedelsproduktionen och lönsamheten ska öka 
ytterligare i vår kommun för att på så sätt öka tillgången på miljövänliga och bra livsmedel. 
 
Grön näring utgör en betydande del av den lokala arbetsmarknaden och en positiv utveckling ger spin off-
effekter i flera led. Denna fördel för vår region ska vi fortsätta att stötta och utveckla. 
 
Samlastningscentralen kommer att göra det möjligt för småskaliga livsmedelsproducenter att vara med vid 
upphandling av livsmedel. Vi kommer att arbeta för att upphandlingar bryts ner till mindre volymer för att 
öppna för den småskaliga livsmedelsproduktionens möjligheter att leverera närproducerade varor till våra 
kommunala kök. 
 
Attraktiv landsbygd 
Vi vill fortsätta satsa på landsbygdsutveckling. Vårt arbete ska stärka servicen på landsbygden och vi ska 
aktivt stödja engagemanget bland ideella föreningar, invånare och näringsliv. Här är vår 
landsbygdsutvecklare och Södermöre kommundelsnämnd viktiga faktorer. Vi ska fortsätta arbetet med att 
skapa mötesplatser för att främja dialogen. Hela Kalmar ska växa och frågor som fiberutbyggnad och 
fortsatt utveckling av förskolor och skolor är avgörande för att vi ska kunna ha en fortsatt växande 
landsbygd. Planberedskapen ska hållas hög för att möjliggöra byggnation i hela kommunen.   
 
Attraktiv stadskärna 
Kalmar har en av Sveriges mest attraktiva stadskärnor. Inte minst har vi en fantastisk kulturhistorisk miljö 
med många intressanta byggnader. Stadskärnan omgärdas också av flera vattenrum som alla bidrar till att 
öka attraktiviteten. Mitt i centrum finns både lek- och badplatser i direkt anslutning till stadsrummet. 
Detta är en styrka att kunna erbjuda och något vi både ska värna och utveckla. Att ta sig in till staden och 
att hitta i staden ska underlättas med ett nytt parkeringsledningssystem och ett utvecklat skyltprogram.  
 
Vi vill i samarbete med Kalmar City utveckla stadskärnan med plats för kultur, upplevelser, möten, 
aktiviteter och handel. Vi vill också se hur vi på bästa sätt ska ta tillvara allt bra som redan finns och allt 
bra som redan görs. Tillsammans ska vi arbeta för att bli årets stadskärna under denna mandatperiod. 
 
Trygghet 
Platsers sammanhang och utformning påverkar hur vi mår och hur trygga vi känner oss, men det är inte 
bara individer som har nytta av att vara trygga och må bra. Hela samhället påverkas. Trygga och 
välmående människor bidrar till ett gott samhällsklimat och en positiv lokal utveckling. När någon känner 
sig tvingad att avstå från att delta i samhällslivet på grund av rädsla och otrygghet är det ett hot mot 
demokrati och valfrihet. En av de grupper som avstår aktiviteter är kvinnor vilket gör att trygghet också 
blir en genusfråga.  
 
Ett av kommunens viktigaste uppdrag är att bidra till att Kalmars invånare känner sig trygga och säkra i 
vardagen. De som bor, vistas och verkar i Kalmar ska uppleva kommunen attraktiv och känna sig 
trygga. För att undersöka hur invånarna upplever tryggheten och hitta utvecklingsområden genomförs en 
trygghetsundersökning varje år.  
 
Kommunens trygghetsarbete bedrivs i nära samverkan med andra aktörer. I Kalmars lokala 
brottsförebyggande råd sker samverkan på både övergripande och verksamhetsnivå och där delar polis 
och kommunens olika verksamheter kunskap och erfarenheter, samt samverkar för att 
minska identifierade problemområden i kommunen. 
 
Integration  
Kalmar kommun ska vara en öppen stad, där individen har möjligheter att bosätta sig, utbilda sig, arbeta, 
driva företag och ingå i föreningslivet och samhället oberoende av ursprung, hudfärg, religion eller sexuell 
läggning. Som en öppen stad välkomnar vi alla som vill vara en del av oss. Kommunens nya invånare 
bidrar positivt till regionens utveckling och många är i arbetsför ålder vilket kan bidra positivt till 
regionens åldrande befolkningsstruktur. 
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Kalmar kommun ska vara delaktig och samarbeta med Migrationsverket och övriga aktörer när och om 
asylboende placeras inom vår kommun. Huvudansvaret kring asylboende ligger på Migrationsverket men 
vi som kommun värnar för individer som bor hos oss, därför vill vi underlätta mottagande och samverka 
med ansvariga på asylboenden. 
 
Kommunen växer och ett bra mottagande av nyanlända underlättar etableringen i kommunen. Personliga 
möten och individuella handlingsplaner ger goda förutsättningar till ett lyckad mottagande. Varje enskild 
som flyttar till kommunen har med sig utbildning, yrkeserfarenhet och andra kunskaper och erfarenheter 
som vi vill ta tillvara på. I kombination med språkundervisning och samhällsorientering skapas goda 
förutsättningar till ett bra mottagande.  
 
Den som flyttar till Kalmar eller redan bor här ska känna sig välkommen och ges samma möjligheter till 
personlig utveckling, livslångt lärande och sysselsättning. Kommunen ska aktivt arbeta i syfte att minska 
diskriminering, öka delaktigheten och värna om mänskliga rättigheter. De utmaningar som både Kalmar 
och länet står inför kan vi överbrygga genom att på ett aktivt sätt arbeta med inkludering i arbetslivet och i 
samhällsstrukturer. 
 
Integration handlar om hela befolkningen och samhället och är en ömsesidig anpassning. Ett starkt civilt 
samhälle är grunden för en stark demokrati. Ett ökat samarbete mellan den offentliga, privata och ideella 
sektorn är nödvändig för att utveckla samhället och integrationen. 
 
Kalmar kommun har tagit initiativ till en gemensam mötesplats, ett integrationsråd, för att öka 
förutsättningar och möjligheter för integration och samordning av insatser. Syfte med rådet är att öka 
dialogen och att förenkla och förkorta vägen till aktiviteter och handling. Rådet vill också synliggöra 
befintliga insatser för att utveckla samverkan. Detta arbete kommer att fortsätta att utvecklas. 
 
Den beslutade Handlingsplanen för Integration 2016-2020 kommer att vara vägledande i arbetet de 
närmsta åren och utifrån den har varje nämnd i uppdrag att arbeta med de beslutade insatserna.  
 
Tillgänglighet 
Kalmar ska vara en kommun som präglas av hög tillgänglighet både vad gäller fysisk tillgänglighet men 
också möjlighet till inflytande och påverkan. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt 
och meningsfull liv och delta i samhället på samma villkor som alla andra.  
  
Arbetet för ökad tillgängligheten ska vara ständigt pågående! I takt med att kunskap och medvetenhet höjs 
kan vi också aktivt åtgärda brister. Kalmar kommun ska även fortsättningsvis systematiskt arbeta för att 
identifiera och undanröja hinder för full delaktighet. Vi ska på bred front arbeta för att förebygga och 
bekämpa diskriminering mot personer med funktionsnedsättning. Genom att utveckla 
Tillgänglighetsrådets rådgörande funktion kan vi nå längre. Exempel på detta är kommunens dialog och 
samarbete med Kalmar City för att utveckla stadskärnan.  
  
Att flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning ska ges likvärdiga förutsättningar för 
självständighet, självbestämmande och god hälsa är en självklarhet och arbetet för att unga människor med 
funktionsnedsättning ska få sina röster hörda ska också vidareutvecklas med stöd av kommunens 
ungdomsombud. 
  
Arbetet för en webbaserad tillgänglighetsguide i länet har länge diskuterats. Arbetet är nu påbörjat och 
Kalmar kommun ska vara en aktiv part i detta. Under tiden som arbete pågår upprättar Kalmar en egen 
enklare guide över kommunens lokaler för att öka informationen om tillgängligheten i våra lokaler. 

Mål 2017 

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

 Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner. 

 Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. 

 År 2017 ska 30 procent av gymnasieleverna prova att vara UF-företagare. 
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Uppdrag till verksamheten  

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta samarbetet med Kalmar City gällande 
tillgänglighetsfrågor. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden utreda förutsättningarna för en upprustning av 
Folkets Park med syfte att skapa ett ”Föreningarnas hus” med pensionärsorganisationerna som 
bas. I uppdraget ingår också att utveckla området som park.  

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med socialnämnden göra en översyn och komma 
med förslag på mål, organisation, arbetssätt och uppdrag för kommunens hantering av frågor 
gällande arbetslöshet, försörjningsstöd, integration och flyktingmottagning. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att till regionförbundet föreslå att undersöka förutsättningarna 
för en upphandling gällande Kalmar län som syftar till 100 procents tillgång till fiber/bredband.  

 Som en del i Kalmarhems allmännyttiga uppdrag får bolaget i uppdrag att se över möjligheten att 
anlägga anpassade utomhuspooler i bostadsbestånden i Norrliden, Smedby och Oxhagen. 
 
  



20 
 

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. 
 
Attraktiv skola 
I Kalmar kommun har alla barn och elever rätt att få de bästa förutsättningarna att nå sin maximala 
förmåga. Förskolan, skolan och fritidshemmen ska fånga alla barns och elevers lust att lära sig och 
uppmana varje individ att vilja utvecklas. Hela verksamheten ska samarbeta i ett 1–16-årsperspektiv för att 
förbättra kunskapsresultaten. Kommunens barn och elever ska ha höga och positiva förväntningar på sig. 
Barn- och ungdomsnämndens och Södermöre kommundelsnämnds målsättning är att alla elever som går 
ut grundskolan ska vara behöriga i samtliga ämnen.  
 
Vi ska vara en av landets bästa skolkommuner. Förutom ökade statsbidrag på 63 mnkr så gör vi själva en 
rejäl utökning av ramen för barn- och ungdomsförvaltningen med cirka 74 mnkr. Det innebär en satsning 
på skolan på nästan 137 mnkr kommande tre år. Med detta som grund är det rimligt att nå målet om att bli 
en av landets bästa skolkommuner och fortsätta vårt arbete med att utveckla kvaliteten i förskolor, 
fritidshem och skolor. En del i detta är att bygga fler klassrum, förskolor, en ny särskola, med mera. En 
annan del är att öka möjligheten till utveckling, till inflytande och delaktighet för elever och trygghet i 
form av goda utvecklings- och studiemöjligheter, trygga och säkra skolvägar, en giftfri vardag och kunskap 
om kommande arbetsliv och en jämställd skola. Utbildningen ska självklart vara avgiftsfri. 
 
I våra ambitioner att vara en av landets bästa skolkommuner ingår självklart gymnasieskolan. I Kalmar är 
det Kalmarsunds gymnasieförbund, ett kommunalförbund som startade 1 juli 1995, som är huvudman för 
utbildningarna. Förbundet har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal 
vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. 
 
Genom gymnasieförbundet erbjuder vi ett brett utbud av utbildningar och vi har en hög ambition för 
gymnasieskolan i vår kommun. Goda resultat där eleverna ges kunskaper och färdigheter för att nå en så 
hög måluppfyllelse som möjligt är självklara för oss. Vi vill att våra gymnasieskolor förbereder våra 
ungdomar på såväl högre studier som ett inträde på arbetsmarknaden. 
 
Alla vuxna ska ges möjlighet att vidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja 
personlig utveckling, livslångt lärande och sysselsättning. Vuxenutbildning ska ha fokus på resultat i form 
av arbete och utbildning med de studerande och näringslivets behov i centrum. Svenska för invandrare ska 
uppnå goda resultat i ett nationellt perspektiv. Undervisningen ska utgå från individens 
utbildningsbakgrund och kopplas till tidigare arbetslivserfarenhet för att främja snabbare etablering på 
arbetsmarknaden.  
 
I ett gränslöst utbildningssystem som är öppet dygnet runt och där omfattande information finns snabbt 
och enkelt tillgängligt på internet, räcker inte längre den traditionella synen på lärande. Därför är 
förbundets fortsatta satsning på digital kompetens nödvändig och ytterst viktig. Kvaliteten i utbildningen 
ökar, nya arbetsformer och metoder växer fram och elevernas måluppfyllelse och resultat ökar. 
Digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara och förbundet ska ligga i framkant. 
 

Ny skola på Telemarken 
Hela kommunen växer och vi måste bygga ut skolor och förskolor i hela kommunen. Nu bygger vi 
exempelvis i Hagby och Lindsdal. Inom tio år väntas antalet elever i grundskolan öka med cirka 1 300. En 
stor del av ökningen kommer att ske centralt i Kalmar då vi förtätar. 
 
Fler elever ställer krav på nya lokaler. Att bygga ut skolor är ett alternativ som är svårt i centrala Kalmar, 
främst på grund av att hitta lägen som klarar krav på utemiljön. En annan lösning är då att omvandla 
befintliga lokaler till skollokaler. Just det blir möjligt i och med Linnéuniversitets flytt. Totalt frigörs 28 
000 kvadratmeter i lokaler som redan idag är för utbildningsändamål. Att bygga motsvarande ytor kostar 
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omkring en miljard. Vi anser det därför både lämpligt och vettigt att använda lokaler som vi redan äger. I 
översynen har Brofästet visat sig vara ett ypperligt alternativ med kapacitet att inrymma särskola. Denna 
lösning uppfyller också grundtanken med en integrerad särskola och möjliggör bättre förutsättningar för 
integration och inkludering.  
 
En skola på Telemarken minskar vårt behov av investeringar och planering för investeringar radikalt. 
Använder vi alla ytor som Linnéuniversitetet lämnar slipper vi bygga nytt för omkring en miljard.  
 
Omsorg för de äldres skull 
Kalmar kommun har, givet vår struktur, under flera år lagt mest pengar per invånare som är 65 år eller 
äldre av alla kommuner i länet på omsorgen. Vi har dock inte fått ut det resultat som man kan förvänta 
sig. Vi är också medvetna om att vår fantastiska personal har en ansträngd arbetssituation idag. Schemat är 
pressat och tempot är högt. Detta är allvarligt och arbetet med att få till en stadigvarande förändring är 
påbörjad. Vi ska vända på varenda sten för att få ut mer omsorg för pengarna. Fokus ligger på en effektiv 
omsorgsverksamhet där resurserna läggs där de gör mest nytta – längst ut i verksamheten, för de äldres 
skull. 
 
Vi är fast beslutna att tillsammans jobba vidare för att Kalmar ska ha en omsorg i nationell framkant. Ett 
viktigt led för att lyckas med detta är att öka samverkan mellan personalen i våra olika verksamheter. Allt i 
syfte för att få en bättre helhet kring varje enskild omsorgstagares behov av vård och omsorg. Vi ska också 
jobba innovativt och försöka hitta nya samarbetspartners i till exempel frivilligorganisationer, 
studieförbund och skolor.  
 
Ett varierat utbud av boende och stöd  
Äldre i Kalmar kommun ska kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv, ha inflytande och delaktighet i 
samhället och över sin vardag. Var och en ska kunna verka och åldras i trygghet och med bibehållen 
integritet, bemötas med respekt och värdighet samt ha tillgång till god vård och omsorg. 
 
Vi vill ha en modern äldreomsorg och vi gör också satsningar på boenden för att nå dit. Genom mångfald 
av attraktiva boendeformer ska äldre och funktionsnedsatta kunna leva och bo självständigt under trygga 
förhållanden. Det görs också stora satsningar för ökad standard inom äldreboendena och fler platser 
skapas. Planering pågår för framtida nybyggnation av boende i Norrliden, Lindsdal och södra Kalmar. 
Kalmar kommun kommer att ha en boendestandard för äldreomsorgen som ligger i nationell framkant.  
 
Vi kommer också att vidareutveckla vårt användande av nya tekniska trygghetslösningar. Det ska kännas 
tryggt att bli gammal i Kalmar! För att skapa denna trygghet gör vi stora satsningar kommande år. Vi river 
upp den beslutade besparingen på 7,3 mnkr och tillför därutöver 37 mnkr i ett samlingsanslag till 
satsningen på målet om bli en av de bästa äldreomsorgskommunerna. Till detta ska läggas riktade 
statsbidrag till omsorgsverksamheten på 13 mnkr vilket gör att det totalt sett blir drygt 57 mnkr i nya 
pengar för att utveckla en omsorg i nationell framkant för perioden 2017-2019. 
 
I Kalmar kommun ska personer med funktionsnedsättning kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv i 
gemenskap med andra och delta i samhället på lika villkor som andra. Omsorgstagare ska känna sig trygga 
med kommunens insatser och veta vad man får hjälp med utifrån sina behov och vad som ingår i goda 
levnadsvillkor. För att unga människor med funktionsnedsättning ska få sina röster hörda, utifrån sina 
intresseområden, bör det undersökas om möjligheten och intresset från dem att starta ett råd med stöd av 
kommunens ungdomsombud. 
 
Omsorg utifrån individen 
Verksamheten ska alltid se till helheten runt människan och se till att stöd- och hjälpinsatser ges utifrån 
individens fokus. Detta ska genomsyra både biståndsbedömning och verkställigheten. Verksamheten är i 
ständig utveckling genom samarbete med landstinget och universitet och kontinuerlig uppföljning av 
brukarnas behov. I verksamhetsplanering ska äldres inflytande tas till vara och aktivt stödjas genom bland 
annat pensionärsrådet. Kultur- och fritidsaktiviteter ska finnas oavsett ålder.  
 
På samma sätt ska inflytandet för personer med olika former av funktionsnedsättning säkras genom 
tillgänglighetsrådet och stöd till handikapporganisationer. Kalmar kommun arbetar aktivt med att 
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eliminera hinder i lokaler och allmänna miljöer så att ingen ska gå miste om möjligheten att delta i 
aktiviteter på grund av bristande tillgänglighet.  
 
Föreningslivet 
Kalmar ska vara en generös och nyfiken kultur- och fritidsstad. Vi ska ge både invånare och föreningsliv 
bästa förutsättningarna till att uppleva och erbjuda en lustfylld, spontan och hälsofrämjande fritid. 
 
Ett väl fungerande föreningsliv är en viktig del i vår demokrati. Det är också en möjlighet till fysisk 
aktivitet och bättre folkhälsa. För föreningslivet behövs bra ändamålsenliga lokaler. Satsningar på att bygga 
nytt och rusta upp simhall, ishall och friidrottshall är några exempel på behov som finns de närmaste åren. 
Det är investeringar som ger dubbel effekt, både genom ökad folkhälsa och fler arbetstillfällen.  
 
Det är kommunens inriktning att kultur- och fritidsförvaltningen ska ta över KSRR:s lokaler för att 
inrymma nytt klubbhus på Södra Utmarken. I budgeten tar vi höjd för en ny simhall och det är vår 
inriktning att den ska inrymma en 50 metersbassäng. 
 
En viktig förutsättning för föreningslivet och deras möjligheter att arrangera evenemang är att medlemmar 
och andra privatpersoner ställer upp med frivilligarbete och tillgång till hallar. Satsningen på KIFAB Arena 
säkerställer inte bara innebandyns utvecklingsmöjlighet utan frigör också värdefull tid i ett idag hårt belagt 
Kalmar Sportcenter. Till detta ska läggas en ny sporthall i Rinkabyholm och pengar för nya 
konstgräsplaner. Viktiga åtgärder och satsningar för att ge främst barn- och ungdomsidrotten bra 
förutsättningar. 
 
Kommunens föreningsliv bedriver en stor barn- och ungdomsverksamhet men har också en avgörande 
betydelse för folkhälsan i alla åldrar. Goda förutsättningar för kommunens föreningsliv är avgörande för 
att Kalmar ska fortsätta utvecklas och vara attraktivt för både invånare och besökare. Kalmar kommun 
beviljar årligen via kultur- och fritidsnämnden investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar. Varje år 
finns ansökningar som inte kan beviljas inom den ram som kultur- och fritidsnämnden förfogar över. 
Kommunfullmäktige har därför genom åren beslutat om särskilda insatser. Ett exempel är 2008 års bidrag 
till Kalmar Hästsportklubb om 16,5 mnkr för uppförande av ridanläggning och 2011 års bidrag till IFK 
Kalmar om 5 mnkr för nya omklädningsrum. 
  
Även i år finns ett stort behov bland kommunens föreningar att göra investeringar i lokaler eller av andra 
åtgärder för deras verksamheter. För det enskilda året 2016 utökas därför Kultur- och fritidsnämndens 
budgetram för investeringsbidrag med 15,3 mnkr. Nämnden får från och med 2016 och framåt också en 
utökad driftbudgetram på 400 tkr för ökade driftsbidrag till Skälby 4H och 150 tkr till Bjursnäs 
Bygdegårdsförening. Detta för att de ska klara sin verksamhet. Investeringsstöden förutsätter, enligt det 
nuvarande regelverket, att föreningarna själva finansierar 50 procent.   
 
Alkohol, narkotika, doping och tobak  
Kalmar är känt i hela riket för sitt arbete med ANDT-frågorna (alkohol, narkotika, doping och tobak) och 
vi ska fortsätta utveckla arbetet med Kalmar mot droger inom hela ANDT-området. Utvecklingsarbetet 
bedrivs i samverkan mellan socialförvaltningen, Kalmarsunds gymnasieförbund, kultur- och 
fritidsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, Kalmars friskolor och polismyndigheten. Speciellt 
fokus ska riktas på förebyggande insatser bland barn och ungdomar.  
 
Psykisk ohälsa 
Folkhälsomyndigheten har kommit med en rapport om kommunernas förebyggande arbete kring 
självmord. Nio av tio kommuner saknar en plan kring denna fråga. Kalmar är en av dessa kommuner. Vi 
ser att det är viktigt att ha beredskap och ett förebyggande arbete kring denna fråga, inte minst är den tätt 
sammankopplat med psykisk ohälsa, och kommer låta ta fram en handlingsplan för arbetet med detta. 
 
Hbtq 
Trots en ökad öppenhet i samhället så drabbas fortfarande hbtq-personer av våld, hot om våld, 
diskriminering och andra kränkningar. Unga hbtq-personer utsätts i större utsträckning än andra för 
exempelvis osynliggörande och mobbing. Platser som skolan och hemmet upplevs oftare som en otrygg 
plats av dessa ungdomar. Hbtq-personer uppger även i större utsträckning än andra känslor av otrygghet, 
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avsaknad av emotionellt stöd och brist på tillit till andra människor och inte minst till 
samhällsinstitutioner. Samtliga faktorer bidrar till såväl fysisk som psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan är 
mer än dubbelt så stor bland hbtq-personer jämfört med heterosexuella enligt Folkhälsomyndigheten. 
 
Kalmar kommun ska vara en tolerant och öppen kommun som synliggör och utmanar normer som 
begränsar människor. Arbetet för lika rättigheter och möjligheter är därför en viktig fråga för Kalmar 
kommun. Alla människor ska kunna leva sina liv utan att behöva dölja sin sexuella läggning, könsidentitet 
eller könsuttryck på grund av rädsla. Alla ska ha samma förutsättningar att utifrån eget intresse och 
förmåga delta i samhällslivet och att uppnå en god hälsa.  
 
Alla som har kontakt med Kalmar kommun ska, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning 
bemötas på ett respektfullt och lyhört sätt och hbtq-personer ska känna sig inkluderade och synliggjorda i 
kommunens arbete. 
 
Den kommunövergripande handlingsplanen kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet de 
närmaste åren. Kompetensutveckling är en av insatserna. Förtroendevalda, chefer och medarbetare i 
Kalmar kommun ska ha normkritik- och hbtq-kunskap för att kunna garantera likvärdig behandling och 
för att främja jämlika levnadsvillkor. 
 
Arbetet för en Pridefestival kan ytterligare förstärka arbetet med att synliggöra och utmana normer som 
begränsar människor. Kalmar kommun har och ska även i fortsättningsvis ha en aktiv roll i det arbetet.  
 
Välfärdsbokslut 
Välfärdsbokslutet ger en överblick över och mäter hur människors tillgång på välfärd har utvecklats. Den 
ska också visa om den kommunala verksamheten når de resultat som uttrycks i kommunens budget. 
Bokslutet är ett styrdokument och ska användas som underlag när kommunens resurser fördelas. 

Mål 2017 

 Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020. 

 Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020. 

 Skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper och olika delar av 
kommunen ska minska. 

Uppdrag till verksamheten  

 Alla nämnder får i uppdrag att utifrån välfärdsbokslutet arbeta med att förbättra barn och ungas 
psykiska hälsa. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med socialnämnden utarbeta en lokal strategi för 
frågor runt funktionshinder. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att förebygga självmord och 
minska psykisk ohälsa.  
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Verksamhet och medarbetare 
Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö 
där människor trivs och känner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen 
och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompetensen och organisationen. 
 
Vi ska jobba med att stärka ledarskapet och bli bättre på att lyfta de goda resultaten i verksamheten. Våra 
personalprocesser ska vara kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade. Våra anställda ska sätta brukare och 
invånares intressen i centrum och arbeta gemensamt mot uppsatta mål. Vi är en stor och viktig del av den 
gemensamma välfärdssektorn. Inom den kommunala verksamheten finns viktiga, ansvarsfulla och 
intressanta arbetsuppgifter som har mycket stor betydelse för medborgarnas livsmiljö och livskvalitet. 
Det nyligen reviderade ”Personalprogram för Kalmar kommun” ger en tydlig beskrivning av 
värdegrunden för personalfrågorna.  
 
Rätten till heltid är en mycket viktig fråga. Genom förvaltningarnas arbete har allt fler fått högre 
sysselsättningsgrad och heltid. Vi inför nu att heltid blir norm vid nyanställningar. Det nya avtalet mellan 
SKL och fackförbundet Kommunal beskriver också vikten av rätten till heltid. Att ha rätt kompetens är en 
framtidsfråga för välfärdens arbetsgivare och en stor utmaning är att kunna identifiera och rekrytera 
framtida chefer. Framtidens invånare kommer att kräva mer av oss vilket ställer 
krav på tillgänglighet, snabb handläggning och tekniskt kunnig personal med flexibla arbetssätt. 
 
Delaktiga medarbetare och en hållbar verksamhet  
Vi ska fortsätta jobba med vår värdegrund och med vår stolthet. Kommunen ska vara en attraktiv, effektiv 
och utvecklande arbetsplats. Vi ska arbeta för en långsiktig personalpolitik där kvalitet, jämställdhet, 
delaktighet och trygghet är i fokus. Vi ska tillsammans med de fackliga organisationerna utveckla 
samarbetsformer som ger personalen större inflytande över det egna arbetet och anställa fler personer 
med olika bakgrund. Den kommunala arbetsplatsen ska vara jämställdhetssäkrad och erbjuda goda villkor 
och trygga anställningar. Kommunen kommer att fortsätta arbeta för att ta tillvara nyanländas kompetens 
och arbetsförmåga.  
 
I samverkan med Linnéuniversitet ska vi arbeta för att attrahera kompetenser och ta tillvara de kreativa 
och innovativa krafter som finns i Kalmar. 
 
Jämställdhet 
Kalmar ska ligga i nationell framkant inom jämställdhetsområdet, som plats, i sin verksamhet och i 
arbetsgivarrollen. Kalmar kommun ska som organisation vara en lokal förebild inom området och vara 
drivande i den lokala utvecklingen. I kommunens jämställdhetsprogram för perioden 2014-2020 slås målen 
för jämställdhet fast samt den huvudsakliga strategin för att nå dem.  En annan utgångspunkt i arbetet är 
den europeiska deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå som fullmäktige anslöt sig till 2014. 
 
Könsrelaterat och sexualiserat våld, som drabbar flickor och kvinnor oproportionerligt hårt, är ett brott 
mot de grundläggande mänskliga rättigheterna och mot människors värdighet och fysiska och emotionella 
integritet. I Kalmar kommun ska vi även fortsättningsvis ha en effektiv samordning med andra aktörer 
och en aktuell handlingsplan för det förebyggande arbetet. Vi ska också ta fram rutiner för hur vi i ett 
arbetsgivarperspektiv ska arbeta mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.   
 
Hälsa i arbetet  
Kalmar kommun eftersträvar en god arbetsmiljö där olycksfall, ohälsa och arbetssjukdomar motverkas. Vi 
har en helhetssyn på arbetsmiljön där du som medarbetare har möjlighet att påverka arbetets innehåll och 
din arbetssituation. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs, utvecklas och känner sig 
delaktiga. 
 
Sjukfrånvaron har under senaste året ökat och en stor utmaning är att hitta vägar för att minska 
sjukfrånvaron. Det förebyggande arbetsmiljöarbete syftar till att försöka förhindra arbetsrelaterade 
sjukskrivningar och det är av vikt att lära av goda exempel på gott arbetsmiljöarbete i verksamheterna. Vi 
ska arbeta med rehabilitering utifrån respekt för den drabbade och de förutsättningar som finns och i 
enlighet med kommunens riktlinjer. 
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I Kalmar kommun ska ingen medarbetare bli sjuk på grund av sitt arbete. Kommunen ska ha en 
arbetsmiljö med fokus på medarbetarnas hälsa och trivsel och all personal ska uppmuntras till 
hälsofrämjande aktiviteter. Personalenheten och kommunhälsan är en viktig resurs och uppdraget med 
fokus på ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv. Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete som grund ska 
vi främja hälsa, förebygga och rehabilitera ohälsa. 
 
Vårt mål att minska sjuktalen ligger fast och under året ska fortsatt kartläggning av sjukfrånvaron 
genomföras och analys av resultatet ske för att få fram underlag till förslag på ytterligare åtgärder. Under 
planperioden ska riktade insatser göras för medarbetare med långtidssjukskrivningar och yrkesgrupper 
eller enheter med höga sjuktal ska särskilt uppmärksammas.  

 
Vi behöver arbeta långsiktigt med att etablera ett hälsofrämjande förhållningssätt som ska genomsyra våra 
verksamheter. I Kalmar kommun arbetar vi för att lyfta fram och stärka friskfaktorer såsom ledarskap, 
delaktighet, kommunikation och socialt stöd. Arbetet utgår från en helhetssyn på hälsa utifrån individ, 
grupp och organisationsperspektivet där fysiska, psykiska och social faktorer hänger samman. Vi strävar 
efter balans mellan arbetets krav och individens resurser och att medarbetare är delaktiga och har 
inflytande på sin arbetssituation. Fokus kommer att ligga på arbetet att motverka stress på arbetsplatsen 
och ett praktiskt arbetsmiljöarbete med hälsosamma arbetsplatser i centrum. Chefens ansvar i det 
förebyggande arbetet ska stärkas i olika utbildningsinsatser liksom arbetet med att utveckla och förbättra 
medarbetarnas fysiska och psykiska arbetsmiljö. 
  
En juste kommun och socialt ansvarstagande 
Kalmar är i dag en Fairtrade City och det ställer omfattande krav på vår verksamhet. Kalmar kommun är 
en stor upphandlare av varor och tjänster från privata företag. Vi är också en av regionens största 
arbetsplatser. Vi ska ta ett socialt och etiskt ansvar för hur verksamheten bedrivs och hur vi samspelar 
med omvärlden. Vi kan också påverka genom att ställa krav på vad som ska gälla för produktionen och 
transporter av varor och tjänster som vi upphandlar. Vi ska även markera våra ställningstaganden i vår 
marknadsföring. Det är viktigt att vi ökar vår kunskap om socialt och etiskt ansvar i verksamheten och 
skapar bättre rutiner för uppföljning av våra krav. 
 
Demokrati  
Kalmar är en kommun som ska karakteriseras av demokrati, solidaritet och rättvisa. Varje invånare ska ha 
god insyn i beslutsfattandet och känna att hon eller han har möjlighet att påverka sin vardag och sina 
livsvillkor. Det finns i dag en rad olika sätt att göra detta. Vi har psykiatriråd, LSS-råd, ungdomsråd, 
pensionärsråd, näringslivsråd och tillgänglighetsråd där föreningar och invånare kan göra sin röst hörd. Ett 
demokratiskt arbetssätt ska genomsyra all kommunal verksamhet. Olika typer av dialoger är viktiga för att 
stärka samtalet kommunens invånare och stödja en utveckling i hela kommunen. Vi ska utveckla 
dialogmodeller och kvalitetssäkra aktuella frågor och åtaganden. 
 
Internationellt  
Internationellt samarbete blir ett allt viktigare verktyg för att skapa mervärden för stadens invånare, 
näringsliv och vår egen verksamhet samt för att uppnå visionen om ett integrerat, hållbart och 
framgångsrikt Kalmar. 
 
Förvaltningar och bolag i Kalmar kommun uppmuntras att i större utsträckning än i dag använda resurser 
från EU:s stöd och program för att förstärka utvecklingsinsatser och höja kvaliteten i verksamheten. 
Internationellt samarbete uppmuntras då det skapar mervärden för stadens invånare och ofta är en 
nödvändig förutsättning för externt finansierade projekt. Vi ska ha ambitionen att vara en föregångare i 
regionen när det gäller att söka och driva externfinansierade utvecklingsprojekt med internationella 
partners varför möjligheten till EU- och annan extern finansiering alltid ska undersökas. 
 
It som stöd för verksamheten  
It ska vara ett stöd för verksamheten att utföra sitt dagliga arbete likväl som att utveckla det. Vi ska satsa 
på att ge likvärdiga förutsättningar för alla och ge särskilt fokus på våra skolelevers möjligheter för digitalt 
och mobilt arbetssätt. En förutsättning är tillgång till snabb uppkoppling via fiber och trådlösa nätverk i 
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våra lokaler och andelen fasta kommunala verksamheter som både är anslutna till kommunens it-nät med 
hög kapacitet och som erbjuder trådlös kommunikation i sina lokaler. 
 
Vi vill öka den interna effektiviteten genom att till exempel automatisera och förenkla interna processer 
För att detta ska kunna möjliggöras måste kommunens it-avdelning ska ges förutsättningar att samordna 
verksamheternas användning av it-system och underlätta införande och kontakter med leverantörer. Detta 
kräver att verksamheterna aktivt tar med it-avdelningen i sin planering vid införande, förändring eller 
avveckling av it-system. Det ingår i servicenämndens verksamhet att tillsammans med övriga nämnder 
kartlägga möjligheter att med hjälp av it automatisera och förenkla interna processer som till exempel 
anställningsprocessen, digital signering och användargränssnitt till interna system. 

Detta mäter vi för att se om vi har en hållbar utveckling i verksamheten 

 Vi mäter upplevd kvalitet hos brukare och kommuninvånare och hur nöjda de är med våra 
verksamheter. Andra viktiga kvalitetsfaktorer som vi följer är tillgänglighet, bemötande och ett 
hållbart medarbetarengagemang.  

 Vi mäter att våra verksamheter är kostnadseffektiva genom att följa kostnader som t.ex. per barn i 
förskola, per elev i grundskola, samt per brukare i socialtjänst och äldreomsorg. 

 Vi deltar i SCB:s undersökningar, SKL:s öppna jämförelser och Kommunernas kvalitet i korthet, 
KKIK. Med hjälp av dessa mått för kvalitet och kostnader jämför vi sedan med andra kommuner 
i Sverige och besvarar frågan om vår verksamhet är ändamålsenlig och kostnadseffektiv.  

Mål 2017 

 Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. 

 Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. 

 Vid nyanställning ska heltid vara norm. 

Uppdrag till verksamheten  

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera och uppdatera handlingsplanen för att förebygga våld 
mot kvinnor i nära relationer (från 2010). I uppdraget ingår att inventera eventuella insatser och 
effektivisera Kalmar kommuns arbete ur ett arbetsgivarperspektiv. 
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Ekonomiskt utgångsläge  

Samhällsekonomin 

Världsekonomin har under ett antal år haft en relativt svag utveckling. Den svenska ekonomin som är 
starkt exportberoende påverkas av den dämpade tillväxten i såväl norden som EU och USA. 
Arbetslösheten väntas ligga kvar på nuvarande nivåer de närmaste åren. Konjunkturuppgången genererar 
fler arbetstillfällen men den stora ökningen av personer i arbetsför ålder från som ännu inte är etablerade 
på arbetsmarknaden motverkar detta. Ränteläget bedöms vara fortsatt lågt under den närmaste tiden, men 
på längre sikt förväntas stigande räntor i takt med att inflationen tar fart. 
 
SKL gör bedömningen att Sveriges ekonomi (BNP) kommer att öka med 3,1 procent 2016 
(kalenderkorrigerat) och med 2,8 procent 2016. Det är en avmattning jämfört med den goda tillväxten 
2015 på 3,8 procent. För mer information kring samhällsekonomiska faktorer som påverkar den 
kommunala ekonomin se Ekonomirapporten utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i april 
2016. 
 

Den kommunala ekonomin, verksamheten och skatteunderlaget 

Kommunsektorns samlade resultat för 2015 uppgick till 12 mdkr, vilket motsvarar cirka 2,5 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Återbetalningen till kommunerna av tidigare inbetalda premier 
från AFA Försäkring uppgick till cirka 3,5 mdkr. Det var det sista året med denna form av 
engångsintäkter. 
 
Skatteunderlaget ökar i god takt 2015 och 2016, vilket tillsammans med statliga bidrag ger gynnsamma 
förutsättningar för goda resultat 2016 och 2017. Sedan väntas en sämre skatteunderlagsutveckling 2018 
och 2019 som i kombination med ökat kostnadstryck i de kommunala verksamheterna ger en betydligt 
sämre resultatutveckling. Den senaste skatteunderlagsprognosen från april 2016 innebär en nedskrivning 
av prognosen för skatteunderlagets utveckling. Det beror främst på att ökningstakten av antalet arbetade 
timmar i samhället väntas bli lägre. I SCB:s senaste befolkningsprognos för riket ökar inte befolkningen i 
arbetsför ålder i samma takt som i tidigare prognoser. Den årliga befolkningsökningen väntas bli i 
genomsnitt 1,5 procent de närmaste åren, vilket är en historiskt sett hög nivå men ändå väsentligt lägre än 
i prognoserna från hösten 2015. Det ska betonas att osäkerheten i befolkningsprognoserna är stora, då 
utvecklingen för asylinvandringens omfattning är svår att beräkna. 
 
I tabellen nedan visas utvecklingen av skatteunderlaget från SKL:s senaste prognos från april 2016 
(cirkulär 16:17). Det nominella skatteunderlaget ligger för de enskilda åren 2016 och 2017 klart över det 
tioåriga genomsnittet, för att åren 2018 och 2019 närma sig den genomsnittliga nivån den senaste 
tioårsperioden. Det reala skatteunderlaget, alltså rensat från pris- och löneökningar, väntas öka med mer 
än 2 procent årligen för 2016-2017 för att sedan sjunka mot 1,1 procent 2018 och 0,7 procent 2019.  
 

Skatteunderlagsutveckling, underliggande  2016 2017 2018 2019 

Genomsnitt 10 år bakåt 4,0% 4,1% 4,0% 3,9% 

Årlig förändring 5,1% 5,2% 4,3% 4,3% 

Differens 1,1% 1,1% 0,3% 0,4% 

Realt skatteunderlag 2,2% 2,1% 1,1% 0,7% 

 
De demografiskt drivna behoven ökar kraftigt i kommunerna Det årliga behovet av ökade resurser från 
demografiska faktorer beräknas bli cirka 1,6 procent de närmaste åren, medan det i genomsnitt hittills 
under tjugohundratalet varit cirka 0,5 procent. Dels ökar befolkningen totalt sett, men även andelarna i de 
grupper som är i särskilt behov av de kommunala tjänsterna inom förskola, skola socialtjänst och 
äldreomsorg ökar. Kostnaderna väntas också öka med cirka 0,5 procent utöver det demografiskt drivna 
behovet beroende på ökande krav och ambitioner i verksamheterna. 
 
Kommunsektorns samlade investeringar har ökat kraftigt de senaste åren och förväntas öka ytterligare 
under de närmaste åren. Kraven på investeringar gäller såväl egna verksamhetslokaler och 
idrottsanläggningar, som infrastruktur i form av VA-ledningar, gator, vägar och parker. Kommunernas 
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kostnader för avskrivningar ökar därmed successivt och kan då medföra ett minskat ekonomiskt utrymme 
för annan verksamhet i driften. Särskilt högt är trycket på kommungrupperna storstäder och större städer, 
där Kalmar ingår i den sistnämnda. En orsak till det är att befolkningstillväxten är som högst i dessa 
kommungrupper. Den höga investeringstakten medför också att låneskulden i sektorn ökar, då 
resultatnivån inte medger en självfinansiering fullt ut. 
 
SKL har en framräkning av kommunsektorns resultat de kommande åren med utgångspunkten att sektorn 
ska klara en resultatnivå på en procent av skatter, utjämning och generella statsbidrag fram till 2019. 
Förutsättningar är demografiska och övriga kostnadsökningar enligt prognos samt full statlig 
kompensation för flyktingmottagandet. För det krävs dels skattehöjningar på cirka en krona samt att 
statsbidragen ökas med nivån 7,9 mdkr fram till 2019. 
 

Prisindex för kommunal verksamhet 
SKL beräknar kommunernas ökade verksamhetskostnader i löpande och fasta priser. Man tar fram ett 
prisidex för kommunal verksamhet (PKV) som harmonierar med övriga beräkningar som SKL gör, 
exempelvis skatteunderlagsprognoserna. Indexet återspeglar förändringen av kostnadsläget vid en 
oförändrad verksamhetsvolym och kan ligga till grund för en kompensationsmodell inom budgetarbetet. 
Eftersom riktade statsbidrag till främst lärarlönesatsningar men även ökade pensionskostnader driver upp 
indexet, justeras för detta då beräkningar av interna kompensationer bygger på indexet. 

 

Prisindex för kommunal verksamhet, PKV (SKL 16:17) 2016 2017 2018 2019 

Arbetskraftskostnader (justerat för effekt av riktade 
statsbidrag och ökade pensionskostnader) 3,2% 3,4% 3,6% 3,6% 

Övrig förbrukning 2,0% 2,3% 2,7% 2,7% 

Sammanvägd prisförändring 2,8% 3,0% 3,3% 3,3% 

 
Generella och riktade statsbidrag 
Kommunerna är beroende av tidig och tydlig information om intäkternas utveckling i sin budgetprocess. 
Statsbidrag utgör cirka 18 procent av kommunernas totala intäkter och har därmed stor betydelse för hur 
den kommunala verksamheten ska dimensioneras såväl i omfattning som i kvalitet. Det finns två typer av 
statsbidrag:  

 De generella statsbidragen har kommunen egen rådighet över i enlighet med principerna för 
det kommunala självstyret. De är föremål för politiska prioriteringar i respektive kommun. 

 Riktade statsbidrag är avsedda att finansiera ett förbestämt ändamål eller uppdrag och 
redovisas ihop med andra verksamhetsanknutna intäkter. Dessa bidrag är ofta kopplade till 
någon form av motprestation samt återrapportering till statlig myndighet. 

 
Regeringen har i samband med vårbudgetpropositionen uttalat vikten av att minska antalet styrsignaler till 
kommunsektorn, vilket kan tolkas som en vilja att minska antalet riktade statsbidrag till förmån för 
generella statsbidrag.  
 

Kalmar kommuns egna budgetförutsättningar 
För en mer utförlig redogörelse av budgetförutsättningarna hänvisas till dokumentet Budgetunderlag 
2017-2019 utgiven av kommunledningskontorets ekonomienhet. Dokumentet finns på www.kalmar.se. 
 

Befolkning 

Beräkningen av kommunens skatteintäkter och kommunal utjämning, se not 2 i resultaträkningen, baseras 
på den senaste prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (cirkulär 16:17). I beräkningen har 
antagits att kommunens befolkning kommer att öka med 597 invånare 2017, med 607 invånare 2018 och 
med 618 invånare 2019 i enlighet med kommunens befolkningsprognos från december 2015. Osäkerheten 
är stor såväl i SCB:s nationella befolkningsprognos som i de lokala kommunprognoserna, främst beroende 
på flyktingsituationen som ger olika scenarier. 
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Personal 
Kalmar kommuns tillsvidareanställda ökar kontinuerligt och under 2014 ökade antalet med 86 personer 
(1,7 procent).  De tillsvidareanställda uppgår 2015-12-31 till 5 183 personer varav merparten är kvinnor 
(78 procent). För en utförlig information om, och analys av, personalområdet inom Kalmar kommun 
hänvisas till Personalöversikt 2015 utgiven av kommunledningskontorets personalenhet. Dokumentet 
finns på www.kalmar.se. 
 

Skattesats 

Utdebiteringen i Kalmar kommun uppgår 2015 till 33,18 kr, varav kommunalskatten uppgår till 21,81 och 
landstingsskatten 11,37. Enligt Statistiska centralbyrån är total kommunal medelskattesats 31,99 procent 
2015. Den primärkommunala genomsnittliga skattesatsen i riket uppgår 2015 till 20,70 procent. Budget 
2016 och ekonomisk planering 2017–2018 baseras på en oförändrad kommunalskatt, det vill säga en 
utdebitering på 21,81 procent. 
 

Skatteintäkter 

Skatteintäkterna för 2017–2019 grundas på skatteunderlaget enligt 2015 års taxering. Skatteunderlaget 
räknas upp till det aktuella budgetåret med uppräkningsfaktorer som innehåller prognoser för den 
ekonomiska utvecklingen. 

 

Verksamhetens nettokostnader 

Som underlag till budget 2017 ligger 2016 års budget. Nämndernas anslag respektive år 2017–2019 är 
angivna i 2015 års lönenivå. Under finansförvaltningen har kostnadsökningar beräknats för 2016–2019 års 
lönerevisioner. I samband med att respektive års lönerevision är avslutad kommer de skattefinansierade 
nämnderna att kompenseras för den genomsnittliga utvecklingen av lönesumman. 
 
I förslaget till budget för 2017 och ekonomisk planering för 2018–2019 har inte någon justering av 
nämndernas budgetramar gjorts med hänsyn till inflation/deflation. Däremot ska nämnderna bedöma 
kostnadsutvecklingen för olika typer av varor och tjänster och beakta detta i sina internbudgetar. 
 
De senare åren har det skett och kommer det att ske omfördelningar av resurser mellan nämnderna. Till 
största delen beror omfördelningen på volymförändringar som orsakas av demografiska förändringar. De 
största förändringarna har skett för socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden.  
 

Standardkostnader 

Standardkostnaden är den teoretiskt beräknade kostnaden för en kommun och används i 
kostnadsutjämningen. Kostnadsutjämningen är till för att utjämna strukturella behovs- och 
kostnadsskillnader. Den utjämnar däremot inte för skillnader i ambitionsnivå, effektivitet eller avgiftsuttag. 
 
Standardkostnaden kan också sägas vara den kostnad som kommunen ska ha om verksamheten bedrevs 
på en genomsnittlig avgifts-, ambitions-, och effektivitetsnivå och där hänsyn tagits till de strukturella 
faktorerna. Strukturella faktorer är exempelvis åldersstruktur, medborgarnas socioekonomiska bakgrund, 
geografisk struktur m.m. Standardkostnader beräknas inom verksamhetsområdena förskola, grundskola, 
gymnasieskola, äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg. 
 
Kalmars utfall 2014, som är de senast kända siffrorna, var totalt sett en kostnad som överstiger 
standardkostnaden med 122 mnkr eller 5,9 procent. Det är en minskning från året före med 26 mnkr då 
avvikelsen var 7,3 procent.  
    

Investeringar 2017–2019 

I bilaga 3 och 4 redovisas investeringsplan för åren 2017–2019. Totalbeloppet för respektive investering är 
fördelat under den period den beräknas kunna genomföras. Sammantaget för åren 2017–2019 uppgår 
investeringarna till 1 478 mnkr. Av dessa investeringar avser 422 mnkr exploateringsverksamhet eller 
andra räntabla investeringar. Det årliga taket för icke räntabla investeringar ligger fast på 350 mnkr vilket 
ger 1 050 mnkr för planeringsperioden. 
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Pensionerna i dag och i framtiden 

Enligt lagen om kommunal redovisning ska pensioner redovisas efter den så kallade blandmodellen. Detta 
innebär att pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen. 
Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. Av det skälet redovisas 
soliditetsmåttet både med och utan den skuld som redovisas i ansvarsförbindelsen. Under planperioden 
ökar pensionskostnadernas andel av summan av skatteintäkter och kommunal utjämning från 2,0 procent 
2016 till 2,6 procent 2019.  
 

Kommunalekonomiskt regelverk 

God ekonomisk hushållning (Balanskravet) 

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både kort och 
lång sikt. Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning är att varje generation av invånare ska 
bära kostnaderna för den service som de själva beslutar om och som de själva konsumerar, samt att gjorda 
investeringar ska kunna ersättas. En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns 
balans mellan löpande kostnader och intäkter. Verksamhetens nettokostnader bör därför inte öka i snabbare 
takt än skatteintäkter och statsbidrag. Om förbrukningen under ett år uppgår till mer än intäkterna innebär 
det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. En ekonomi i balans samt en väl 
fungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet än nödvändiga förutsättningar för att 
kommunen ska kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning. Kravet på god ekonomisk 
hushållning är överordnat balanskravet. Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. För att 
uppnå kravet på god ekonomisk hushållning räcker det inte att balanskravet är uppfyllt, utan resultatet bör 
ligga på en nivå som realt sett konsoliderar ekonomin på kort och lång sikt. En tumregel inom 
kommunsektorn är att resultatnivån för att uppnå god ekonomisk hushållning bör vara minst 2 procent av 
skatter och utjämning och generella statsbidrag. 
 
Reglerna om återställande av uppkomna underskott och så kallade synnerliga skäl benämns ofta som 
”balanskrav”. Balanskravet är det resultatmässiga golv som inte får underskridas om man ska efterleva 
lagstiftningen. Kravet på återställande har stärkts genom att fullmäktige ska anta en åtgärdsplan som ska 
täcka hela underskottet. Beslut om en reglering av underskottet ska tas senast i budget det tredje året efter 
det år då underskottet uppkom. Om negativt resultat konstateras ska en åtgärdsplan tas fram. Enligt 
regelverket ska en kommun återställa ett negativt balanskravsresultat inom tre år. Ett underskott 2015 ska 
vara återställt senast vid utgången av 2018.  Det lokala ansvaret för att tolka och efterleva lagstiftningen är 
tydligt. Laglighetsprövning av en kommuns budgetbeslut eller ett beslut att inte återställa ett negativt 
resultat kan inte ske. Dessa beslut ska prövas i det politiska systemet. Om det finns ”synnerliga skäl” kan 
dock den budgeterade resultaträkningen undantagsvis underbalanseras. Det innebär att synnerliga skäl 
omfattar både budget och utfall. 
 
Från och med 2013 anger kommunallagen att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. Om vissa förutsättningar är uppfyllda får kommunen i en balanskravsutredning reservera och 
disponera medel till/från en resultatutjämningsreserv (RUR). Om RUR ska användas måste riktlinjerna för 
god ekonomisk hushållning även omfatta hanteringen av en sådan reserv. Det främsta syftet med 
lagändringen är att kommuner och landsting i balanskravsutredningen ska få möjligheter att utjämna 
intäkter över tid och därigenom få bättre förutsättningar att möta effekterna av konjunktur variationer. 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2013 om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR). 
 

Utformning och innehåll i de finansiella målen, övriga mål och riktlinjer 

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska 
skattesatsen och anslagen anges. Av planen ska också framgå hur verksamheten ska finansieras och hur 
den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Kommuner ska för verksamheten ange 
mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska de finansiella 
mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges. Budgeten ska också innehålla en plan 
för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska alltid vara periodens första år. 
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Det är viktigt att mål och riktlinjer uttrycker realism och handlingsberedskap samt att de kontinuerligt 
utvärderas och omprövas. Verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det ska 
finnas ett tydligt samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Det kräver också en 
utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en 
rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. 
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige 
beslutat om.  

 

I planen ska anges en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen. Exempel på vad som kan 
ingå i den finansiella målsättningen är resultatkrav med anledning av framtida kapacitetsbehov med 
nuvarande service. Resultatkravet bör ligga på en nivå som konsoliderar ekonomin. Andra exempel på mål 
är skuldsättningen på kort och lång sikt, soliditet samt hur investeringar och pensioner ska finansieras.  
 

Kommunalekonomisk utjämning, LSS-utjämning och fastighetsavgift 

I systemet för kommunalekonomisk utjämning ingår en modell för inkomstutjämning, en för 
kostnadsutjämning samt strukturbidrag, införandebidrag och en regleringspost. Syftet med utjämningen är 
att åstadkomma likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting att bedriva sin 
verksamhet. 
 
Kommuner garanteras genom ett inkomstutjämningsbidrag 115 procent av den uppräknade 
medelskattekraften. Kommuner som har en skattekraft över den nivån betalar en inkomstutjämningsavgift 
till staten.  
 
Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna för strukturella behovs- och kostnadsskillnader. Systemet ska 
däremot inte utjämna för kostnader som beror på skillnader i vald ambitionsnivå, avgiftsuttag och 
effektivitet. Kostnadsutjämningen för kommuner består av nio delmodeller, nämligen förskoleverksamhet 
och skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg, barn och 
ungdomar med utländsk bakgrund, äldreomsorg, befolkningsförändringar, bebyggelsestruktur samt 
lönestruktur. Därtill kommer delmodellen kollektivtrafik som är gemensam för kommuner och landsting. 
 
För varje delmodell beräknas en standardkostnad. Standardkostnaderna summeras till en strukturkostnad 
för varje kommun. Kommuner som har en lägre strukturkostnad än genomsnittet får betala en 
kostnadsutjämningsavgift och de kommuner och landsting som har en högre strukturkostnad får ett 
kostnadsutjämningsbidrag.  
 
Nettot av inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag och införandebidrag jämförs med statens 
anslag för kommuner för aktuellt utjämningsår. Om bidragsinkomsterna för kommunerna överstiger 
anslaget i statsbudgeten till kommunsektorn ska en regleringsavgift erläggas. Om bidragsinkomsterna för 
kommunerna uppgår till ett belopp som är mindre än anslaget till sektorn utgår ett regleringsbidrag. 
Bidraget eller avgiften beräknas för kommuner på totalnivå och var för sig som ett enhetligt belopp 
uttryckt i kronor per invånare. 
 
För den kommunala ekonomin är effekten av en befolkningsförändring marginell, vilket också r den 
bärande tanken med den kommunalekonomiska utjämningen. I ett vidare samhällsperspektiv finns det 
positiva effekter av en befolkningsökning. Det går dock inte att säga att en befolkningsökning per 
automatik är lönsam för den rent kommunala ekonomin. Avgörande där är den demografiska 
fördelningen befolkningsökningen och kostnadsläget i de kommunala verksamheter som dessa kommer 
att nyttja.  
 
Intäkter från skatt och 
utjämning (kr per invånare), 
SKL 16:17 2016 2019 

 
Skatteintäkter 44 084 48 877 

Inkomstutjämningsbidrag 8 661 8 758 

Kostnadsutjämningsavgift -2 886 -2 826 
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Regleringsbidrag/avgift -34 -767 

Summa utjämning 5 741 5 165 

LSS-utjämning 2 093 2 082 

Fastighetsavgift 1 622 1 575 

Summa intäkter (kr/inv) 53 540 57 699 

 
LSS, Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, tillkom 1993 i samband med den 
handikappreform som då genomfördes. Syftet med reformen var i första hand att ge personer med 
omfattande funktionshinder en starkare ställning i samhället med hjälp av insatser anpassade till den 
funktionshindrades individuella behov. Från och med 2004 infördes ett nationellt 
kostnadsutjämningssystem avseende kommunernas LSS-kostnader. Utjämningssystemet för LSS-
kostnader innebär att den enskilda kommunens standardkostnad relateras till den genomsnittliga 
standardkostnaden i landet. Beroende på avvikelse lämnas ett bidrag eller betalas en avgift. LSS-
utjämningsbidraget för Kalmar kommun 2016 uppgår till 137,2 mnkr.  
 
År 2008 infördes en kommunal fastighetsavgift. För 2008 var denna intäkt neutral då motsvarande belopp 
minskades i den kommunala utjämningen. Avgiften som fastighetsägarna får betala räknas upp med 
inkomstbasbeloppets förändring och dessutom kommer troligen avgiften öka genom att taxeringsvärdena 
på fastigheterna ökar. Detta innebär för kommunernas del en uppräkning av intäkterna med en 
eftersläpning på två år. Intäkterna från fastighetsavgiften för Kalmar kommun 2016 uppgår till 106,2 
mnkr.  
 
 

Kalmar kommuns principer för ekonomistyrning 

Budgetprocess 
Kommunens budgetprocess innebär att tyngdpunkten i det centrala budgetarbetet ligger på våren. 
Kommunfullmäktige i juni tar inte enbart beslut om ramar för den kommande treårsperioden, utan 
fastställer budgeten som helhet, inklusive skattesatsen. Höstens interna budgetarbete koncentreras till 
verksamhetsplanering och avstämning av eventuella förändrade förutsättningar.  
 
Anslag i budgeten anvisas till nämnderna som ”totala nettoanslag” i driftbudgeten. För ombudgeteringar 
av anslag gäller:  

 Nämnd får inte fatta beslut om ombudgeteringar som medför väsentliga ändringar av servicenivå, 
berör frågor av principiell art eller annat av särskild vikt. Sådana förslag ska överlämnas till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. I övriga fall kan nämnd besluta om 
ombudgeteringar inom sitt verksamhetsområde. Nämnd får uppdra åt sin ordförande och vice 
ordförande eller åt förvaltningschefen att fatta beslut om rutinmässiga ombudgeteringar av 
administrativ karaktär.  

 

 Kommunstyrelsen får fatta beslut om sådana ombudgeteringar mellan nämnder som inte medför 
ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell art eller annars är av särskild vikt. Övriga 
förslag ska överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.  
 

 Justering av ramar mellan nämnder av administrativ karaktär som inte får någon nettopåverkan på 
resultatet eller nämndernas verksamhet får beslutas av kommundirektören. Exempel på sådan 
åtgärd är att skifta internfakturering mot ramjustering för interna tjänster i syfte att förenkla den 
administrativa hanteringen.  

 
Nämnderna formulerar under hösten mål och riktlinjer samt gör prioriteringar för den egna verksamheten. 
Respektive facknämnd beslutar om internbudget och verksamhetsplan senast den 30 november.  
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I november/december beslutar kommunfullmäktige om ändringar i budget inför nästkommande år. 
Denna omfattar i huvudsak en uppdatering till senaste kända prognos för beräknade skatteintäkter, beslut 
i regeringens höstbudgetproposition, förändrade statsbidrag, utfall av löneavtal och liknande poster 
jämfört med den i juni fastställda budgeten.  
 
Kommunstyrelsen får rätt att besluta om senareläggning av planerade investeringar i budgeten, om det 
riskerar att bli avvikelser mot fastställd budget som begränsar kommunens finansiella handlingsutrymme. 
 

Justering av budgetramar 

I Kalmar kommun tillämpas en resursfördelningsmodell där hänsyn tas till befolkningsförändringar i olika 
åldersgrupper. Detta innebär att budgetramarna för grundskola, gymnasieskola och barnomsorg räknas 
fram utifrån antalet barn och elever som beräknas finnas i verksamheterna för det aktuella budgetåret. 
Den senaste befolkningsprognosen ligger till grund för en sådan justering. Det finns även en modell för 
att ta hänsyn till befolkningsförändringar inom äldreomsorgen samt för drift av tillkommande ytor (gator, 
vägar parker) i serviceförvaltningen.  

 

Resultatöverföring i samband med bokslut 

Överskott eller underskott mot driftbudget regleras mot resultatutjämningsfonden. Kommunfullmäktige 
kan senast i samband med fastställande av årsredovisning justera det belopp som ska regleras mot 
resultatutjämningsfonden. 
 
Nämnd kan föreslå disponering av medel från resultatutjämningsfonden. Förslaget får inte innebära 
utökad verksamhet på längre sikt. Resultatutjämningsfonden kan också användas till investeringar. Ett 
sådant förslag ska lämnas senast den 30 november och som behandlas av kommunfullmäktige i samband 
med avstämning av budget för kommande år.  
 
När ett underskott regleras mot resultatutjämningsfonden ska det täckas med motsvarande överskott de 
närmast två följande åren. Nämnden ska löpande i årsrapport, delårsbokslut och budgetuppföljningar 
redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas för att återställa resultatutjämningsfonden. 
 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 

En fungerande ekonomistyrning förutsätter att det finns en utvecklad ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning. Ekonomistyrningens främsta uppgift är att signalera avvikelser så att 
organisationen så snabbt som möjligt ska kunna göra förändringar i verksamheten. 
 
Respektive nämnd ansvarar för uppföljning av verksamhet och ekonomi inom sitt verksamhetsområde. 
Uppföljning ska ske på nivåer som tilldelats ett verksamhets- och ekonomiskt ansvar. Varje förvaltning 
ansvarar för att kontinuerlig avrapportering sker till respektive nämnd vid fastställda tidpunkter. 
Nämnderna ansvarar för att rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige i enlighet med 
anvisningar genomförs. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att följa hur verksamhet och 
ekonomi utvecklas för hela kommunkoncernen. 
 
Uppföljning ska ske i form av: 

 Delårsrapport per den siste augusti och årsredovisning per den siste december till 
kommunfullmäktige. 

 Budgetuppföljning per den siste april till kommunstyrelsen. 

 Ekonomirapport per den siste februari, juni och oktober till kommunstyrelsen. Ekonomirapporten tas 
fram av ekonomienheten för att få en snabb rapportering av det ekonomiska läget. 

 Fokusområden, fullmäktigemål och uppdrag följs upp i budgetuppföljning per den siste april, i 
delårsrapporten och i årsredovisningen. 

 

Nämnds åtgärder vid konstaterad/befarad budgetavvikelse 

Med budgetavvikelse avses både verksamhets- och beloppsavvikelse från fastställd årsbudget eller särskilt 
budgetbeslut (tilläggsbudget). Så snart avvikelse befaras eller har konstaterats är nämnd skyldig att vidta 
åtgärder så att anslaget kan hållas.  I de fall nämnden planerar eller har vidtagit åtgärder för att hålla 
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budgeten ska dessa också redovisas i den löpande uppföljningen.  Åtgärder som innebär väsentliga avsteg 
från de av kommunfullmäktige antagna målen eller ambitionsnivåerna får inte vidtas utan 
kommunfullmäktiges beslut.  
 
Vid konflikt mellan anslag och verksamhetsvolym gäller anslag. Ekonomin utgör alltså gräns för 
verksamhetens omfattning. 
 

Investeringsverksamheten 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den av kommunfullmäktige beslutade 
investeringsbudgeten. Investeringsbudgetramen utgör ett ”tak” för respektive år. Oförbrukade medel 
mellan faktisk förbrukning och taknivån överförs inte till nästkommande år. Senarelagda investeringar får 
då inrymmas i nästkommande års ram. 
 
Planering 

• Kommunledningskontorets ekonomienhet ansvarar för den övergripande tidplanen och 
kopplingen till budgetprocessen i övrigt. 

• Kommunledningskontorets ekonomienhet ansvarar för att i samverkan med 
samhällsbyggnadskontoret, serviceförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och 
kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet ta fram underlag för investeringar i 
infrastruktur, kultur- och fritidsanläggningar och exploateringsverksamhet. 

• Serviceförvaltningen ansvarar för att ta fram underlag för investeringar avseende verksamheternas 
lokalbehov. 

• Framtagna underlag sammanställs av kommunledningskontorets ekonomienhet för beredning i 
plan- och investeringsberedningen. 

• För löpande investeringsbehov av inventarier etc har respektive förvaltning ett samlingsanslag. 
 
Genomförande 
Kommunstyrelsen är ansvarig för investeringar i exploateringsområden, lokaler, gatuverksamhet, gång- 
och cykelvägar, parkering, trafiksäkerhetsåtgärder, kultur- och fritidsverksamhet, miljöåtgärder, 
parkverksamhet och övrigt infrastruktur. 
Kommunstyrelsen har rätt att, utifrån ändrade förutsättningar, besluta om ändringar inom 
kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget. För beslut om ändringar gäller följande: 

• Omdisponeringar får endast göras mellan åren i den aktuella planperioden. 

• Den totala investeringsbudgetramen för respektive år inom planperioden får inte överskridas. 

• Omdisponeringar får endast göras mellan objekt som ingår i underlaget för kommunfullmäktiges 
beslutade budget för planperioden. 

• Helt nya objekt kan enbart växlas mot att ett tidigare beslutat objekt helt eller delvis tas bort ur 
planperioden. 

 
Uppföljning 
Beslutad investeringsbudget följs upp och redovisas till kommunfullmäktige i samband med ordinarie 
budgetuppföljningar. Kommunledningskontorets ekonomienhet ansvarar för att förvaltningarnas underlag 
sammanställs och lämnar prognos för den totala investeringsverksamheten. 
Beslutad investeringsbudget följs löpande upp av kommunledningskontorets ekonomienhet. Avvikelser 
mot ”tak” eller enskilt projekt rapporteras till plan- och investeringsberedningen.  

 

Finansiell analys 
Syftet med analysen är att belysa var kommunen befinner sig finansiellt och hur utvecklingen över tiden 
ser ut. Genom analys av de fyra perspektiven resultat, kapacitet, risk och kontroll identifieras finansiella 
problem och visar om kommunen har god ekonomisk hushållning eller inte. I detta innefattas att 
kommunen i ett kort- och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta 
finansiella problem. 
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Resultat och kapacitet 

Ett sätt att belysa god ekonomisk hushållning är att studera det löpande resultatet. Balans mellan löpande 
intäkter och kostnader är en grundförutsättning för god ekonomi i kommunen. God ekonomisk 
hushållning innebär att dagens kommunmedborgare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte 
förbruka den förmögenhet som tidigare generationer byggt upp. Resultatet måste därför vara tillräckligt 
högt för att dels värdesäkra det egna kapitalet och dels täcka kommande ökade pensionsutbetalningar. Det 
bör också finnas en marginal som klarar oförutsedda händelser och risker, till exempel negativ 
skatteutveckling, eventuellt infriande av borgensåtaganden och oväntade kostnadsökningar.  
 

Årets resultat Bokslut Budget Prognos   Budget   

  2015 2016 2016 2017 2018 2019 

Årets resultat (mnkr) 62,5 29,5 61,7 101,4 55,1 24,0 

 
För planeringsperioden beräknas ett resultat på 101,4 mnkr för 2017, för 2018 beräknas ett resultat på 55,1 
mnkr och för 2019 ett resultat på 24,0 mnkr. Det genomsnittliga budgeterade resultatet för perioden 
2017–2019 planeras uppgå till 60,2 mnkr. 
 
Faktorer som bör framhållas när man bedömer styrkan i resultaträkningen är följande: 
 

 Regeringen har aviserat att man i höstbudgetpropositionen 2016 kommer att tillföra tio så kallade 
”välfärdsmiljarder” till kommuner och landsting. De definieras som ett generellt statsbidrag men 
kommer att fördelas med en egen nyckel och initialt inte ingå i det kommunala 
utjämningssystemet. Nyckeln består av två delar, dels invånarantalet och dels mottagandet av 
nyanlända och asylsökande. Den preliminära beräkningen ger att Kalmar kommer att få 38,4 
mnkr 2017. Samma belopp gäller preliminärt för 2018 och för 2019 ökar det till 41,1 mnkr. 

 

 Resultatnivån förbättras med 24,6 mnkr 2017 baserat på justeringarna av nämndernas ramar med 
en procent årligen, med undantag av omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnds 
omsorgsverksamhet.  
 

 Under 2017 och framåt motverkas den effekten av att den så kallade regleringsposten inom det 
generella statsbidraget, enligt nuvarande signaler, inte räknas upp i takt med att beräkningarna 
inom utjämningssystemet påkallar detta. SKL:s bedömning är emellertid, baserat på historiska 
erfarenheter, att det generella statsbidraget kommer att räknas upp men att regeringen väljer att 
skjuta till medel i höstbudgetpropositionen för ett år i taget. Om inte, kommer kommunernas 
intäkter på sikt att urholkas och försvåra upprätthållandet av omfattning och kvalitet i 
verksamheten. I resultaträkningen har en uppräkning av statsbidraget som motsvarar att 
regleringsposten är +/- 0 tagits med. Beloppet uppgår till 16,4 mnkr 2017, 33,2 mnkr 2018 och 
51,8 mnkr 2019. 

 

 Sett över tid har det ökade utfallet för Kalmar i LSS-utjämningen, med två års eftersläpning, 
kompenserat för cirka en tredjedel av den kostnadsökning som kommunen haft till följd av ökad 
omfattning av LSS-verksamheten. 
Bedömd effekt av ökade intäkter från LSS-utjämningen proportionellt med verksamhetens 
volymökning är inräknad i resultatet. Intäktsökningen utgör 30 procent av kostnadsökningen. 
Beloppen uppgår till 5,0 mnkr 2017, 9,5 mnkr 2018 och 14,3 mnkr 2019. 
 

 De goda åren 2016 och 2017 med hög tillväxt i skatteunderlaget bromsar in kraftigt under 2018 
och 2019. Effekten blir tydlig på de samlade skatteintäkternas årliga ökningstakt. Från toppåret 
2017 med cirka 206 mnkr i beräknad ökning till cirka 141 mnkr i beräknad ökning 2019. En 
minskad ökningstakt på cirka 65 mnkr vilket är en stor förklaring till de försämrade budgeterade 
resultaten i slutet av planeringsperioden.  

 

Nettokostnadsandel 



36 
 

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan intäkter och 
kostnader. Intäkterna måste överstiga kostnaderna så att utrymme skapas, dels för att skap en rimlig nivå 
för egenfinansierade investeringar och dels för att möta förändrade ekonomiska förutsättningar.  
 
Ett sätt att belysa detta är att analysera hur stor andel nettokostnaden tar i anspråk av skatteintäkter och 
kommunal utjämning. Enligt principerna för god ekonomisk hushållning är tumregeln bör inte 
nettokostnaden över tid överstiga mer än 98 procent av summan av skatteintäkter och mellankommunal 
utjämning. SKL:s bedömning är dock att sektorn de närmaste åren inte kommer att klara detta, utan 
istället hamna i närheten av en procent förutsatt uppräkningar av de generella statsbidragen, 
skattehöjningar och effektiviseringar i verksamheterna. 
 
Kommunens nettokostnadsandel för det enskilda året 2015 var 98,1 procent och för den rullande 
femårsperioden 2011-2015 99,0 procent, vilket därmed uppfyllde det finansiella målet om högst 99,0 
procent för 2015.  
 
Enligt planeringen kommer nettokostnadsandelen för de enskilda åren att vara 97,3 procent 2017, 98,6 
procent 2018 och 99,4 procent 2019. Över en rullande femårsperiod bakåt med 2017 som utgångspunkt 
beräknas nettokostnadsandelen till 98,5 procent. Med utgångspunkt 2018 beräknas nettokostnadsandelen 
till 98,6 procent och 2019 till 98,5 procent.  
 

Nettokostnadsandel Bokslut Budget   Budget   

(%) 2015 2016 2017 2018 2019 

Årsvis 98,1% 99,2% 97,3% 98,6% 99,2% 

Rullande femårsperiod 99,0% 98,2% 98,5% 98,6% 98,5% 

 

Självfinansieringsgrad 

När den löpande driften har finansierats bör det återstå en så stor andel av intäkterna från skatter, 
generella statsbidrag och kommunal utjämning att större delen av investeringarna kan finansieras med 
egna medel. Kassaflödet från den löpande verksamheten (enligt finansieringsanalysen) utgör det finansiella 
utrymmet för investeringar som kommunen kan göra utan att ta upp nya lån eller minska befintlig 
likviditet. Detta nyckeltal (kassaflödet från den löpande verksamheten/kassaflödet från 
investeringsverksamheten) benämns självfinansieringsgrad. 100 procent innebär således att samtliga 
investeringar självfinansieras. Det finansiella målet i Kalmar kommun för perioden är att 50 procent av 
investeringarna ska självfinansieras under en rullande femårsperiod. 
 

Självfinansieringsgrad Bokslut Budget   Budget   

av investeringar (%) 2015 2016 2017 2018 2019 

Årsvis 59,4% 42,5% 57,5% 58,4% 70,5% 

Rullande femårsperiod 59,5% 58,7% 55,1% 55,3% 56,6% 

 
Kommunens självfinansieringsgrad för 2015 var 59,4 procent och över en rullande femårsperiod 59,5 
procent, vilket därmed uppfyller det finansiella målet om självfinansiering som det är formulerat för 2015. 
Enligt planeringen kommer självfinansieringsgraden att vara 57,5 procent 2017, 58,4 procent 2018 och 
70,5 procent 2019. Över en rullande femårsperiod, med 2017 som utgångspunkt, beräknas 
självfinansieringsgraden till 55,1 procent. Med utgångspunkt 2018 beräknas självfinansieringsgraden till 
55,3 procent och med utgångspunkt 2019 till 56,6 procent.  
 

Risk - kontroll 

Soliditet (eget kapital/totala tillgångar) är ett viktigt nyckeltal när kapaciteten ska analyseras. Soliditeten 
mäter kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som 
har finansierats med skatteintäkter.  
 

Soliditet Bokslut Budget   Budget   

% 2015 2016 2017 2018 2019 
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Exkl. pensionsskuld 
intjänad före 1998 45,9% 42,0% 45,0% 43,2% 42,1% 

Inkl. pensionsskuld 
intjänad före 1998 5,2% 5,1% 9,9% 10,7% 10,9% 

 
Kommunens långfristiga skulder beräknas uppgå till 1 559 mnkr 2019. Kommunens samlade 
pensionsförpliktelser uppgick i bokslutet 2015 till 1 635,5 mnkr, varav 211,2 mnkr redovisas som 
avsättning i balansräkningen och 1 424,3 mnkr som ansvarsförbindelse. Det betyder att cirka 87 procent 
av pensionsskulden ligger utanför balansräkningen.  
 
Kommunsektorns årliga investeringar har i löpande priser fördubblats mellan 2005 och 2015. Detta 
påverkar såväl de långfristiga skulderna som soliditeten. En hög nivå på investeringsutgifterna gör det 
svårt att självfinansiera, och då kan ökade långfristiga skulder vara ett sätt att finansiera detta. En ökande 
befolkning ställer krav på exploatering, VA-utbyggnad, skolor, förskolor, äldreboenden etc. 
 
Kalmar kommunkoncerns långfristiga skulder mätt i kronor per invånare har minskat från 59 784 kr 2010 
till 57 831 kr 2014 (senast kända utfall), vilket är en minskning med 3,3 procent. Det kan jämföras med 
gruppen av ”liknande kommuner, övergripande” (SKL:s definition, baserat på strukturella likheter). Dessa 
var 2014; Karlstad, Östersund, Skövde, Luleå, Piteå, Karlshamn och Gotland. Genomsnittet för denna 
grupp har samtidigt ökat från 39 428 kr per invånare 2010 till 53 491 kr per invånare 2014, vilket är en 
ökning med 35,7 procent. 
 
Långfristiga skulder 
kommunkoncernen, 
kronor per invånare 2010 2011 2012 2013 2014 

För-
ändring 

Kalmar 59 784 61 591 58 236 58 882 57 831 -3,3% 

Liknande kommuner 39 428 43 936 49 091 52 073 53 491 35,7% 

 
Mätning av soliditeten på koncernnivå eliminerar faktorer som kan försvåra en jämförelse, såsom olika val 
av driftform. Vissa kommuner har stora verksamheter i bolagsform, andra i förvaltningsform. Soliditeten i 
Kalmar kommunkoncern har ökat från 23,8 procent 2010 till 28,2 procent 2014. En ökning på 4,4 
procentenheter. Genomsnittet för gruppen liknande kommuner har under tidsperioden 2010 till 2014 
istället minskat med 1,1 procent. 
 

Soliditet 
kommunkoncernen (%) 2010 2011 2012 2013 2014 

För-
ändring 

Kalmar 23,8% 22,4% 25,6% 27,9% 28,2% 4,4% 

Liknande kommuner 43,6% 42,6% 41,8% 43,1% 42,5% -1,1% 

 
Den kortsiktiga betalningsförmågan, ofta uttryckt med nyckeltalet kassalikviditet (de kortfristiga skuldernas 
andel av likvida medel och kortfristiga fordringar), bedöms vara mindre relevant för den finansiella 
analysen av kommuner. Dels då kommuner i grunden har ett kassaflöde från skatteintäkterna, och dels har 
möjlighet att påverka intäkterna genom förändringar i skattesatsen. Vidare bedöms inte en överlikviditet 
vara av godo i tider av negativa räntor som kan medföra avgifter på inlåning hos bankerna. 
 

Budgetföljsamhet 

En viktig del i att uppnå och bibehålla en god ekonomisk hushållning är att det finns en god 
budgetföljsamhet i kommunen. Genom att nämnderna håller sina budgetramar bidrar de till att de 
övergripande ekonomiska målen uppnås. 
 

Budgetföljsamhet (exkl. 
exploateringsverksamhet) 2015 2014 2013 2012 2011 

Nämndernas utfall i 
förhållande till budget, % 1,2 0,8 -0,6 -0,7 -0,3 
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Nämnderna (exklusive exploateringsverksamheten) redovisade en positiv avvikelse för 2014 och 2015, 
medan avvikelsen varit negativ för 2011-2013. Den samlade budgetföljsamheten får anses vara god hos 
nämnderna. 
 

Borgensåtaganden 

Kommunens borgensförbindelser i bokslutet 2015 uppgick till 2 650,9 mnkr. Det motsvarar 40 346 kr per 
invånare och är en minskning från föregående år med 214,1 mnkr. Lagstiftningen fastslår att borgensavgift 
måste vara marknadsmässig för att inte snedvrida konkurrensen. Borgensavgiften för koncernbolagen är 
0,3 procent.  
  

Resultaträkning 

    Bokslut Budget Prognos Budget Planering   

Mnkr   2015 2016 2016 2017 2018 2019 

Verksamhetens nettokostnader 
 

-3 286,4 -3 471,0 -3 451,9 -3 618,2 -3 805,1 
-3 

967,3 
  

 
    

   
  

Kommunalskatteintäkter  
 

2 740,0 2 886,0 2 884,0 3 031,2 3 161,6 3 297,5 

Kommunal utjämning 
 

597,3 614,7 619,8 678,8 697,7 702,4 

Finansiella intäkter  
 

24,5 21,7 20,7 21,7 21,7 21,7 

Finansiella kostnader    -13,0 -21,9 -10,9 -12,1 -20,7 -30,3 

Resultat före extraordinära poster 
 

62,5 29,5 61,7 101,4 55,1 24,0 

Extraordinära poster   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat   62,5 29,5 61,7 101,4 55,1 24,0 

Nettokostnadsandel   98,1% 99,2% 98,2% 97,3% 98,6% 99,4% 

 
Resultaträkningen innehåller bland annat följande poster (mnkr) 

"Välfärdsmiljarderna", preliminär fördelning       38,4 38,4 41,1 

Regleringsposten i statsbidraget hålls +/-0 
 

  
16,4 33,2 51,8 

Antagen volymkompensation i LSS-utjämningen     5,0 9,5 14,3 

 

Balansräkning 
  IB Budget Prognos Budget Planering 

Mnkr 2016 2016 2016 2017 2018 2019 

Anläggningstillgångar 2 950,6 3 451,0 3 248,4 3 563,2 3 848,7 4 021,9 

materiella anläggningstillgångar 2 667,9 3 174,6 2 981,0 3 299,2 3 614,7 3 799,1 

finansiell leasing 14,4 24,6 14,5 14,5 14,5 14,5 

finansiella anläggningstillgångar 196,8 162,7 196,8 196,8 196,8 196,8 

långfristiga fordringar 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

förskottering infrastruktur 60,0 77,6 44,7 41,3 11,3 0,1 

Omsättningstillgångar 544,8 366,3 369,1 366,4 368,0 368,4 

förråd, lager, exploatering och tomträtter 112,9 108,4 112,9 112,9 112,9 112,9 

kortfristiga fordringar 216,3 176,1 216,3 216,3 216,3 216,3 

placerade pensionsmedel KLP 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

kassa, bank 165,6 31,8 -10,1 -12,8 -11,2 -10,8 

Summa tillgångar 3 495,4 3 817,3 3 617,5 3 929,6 4 216,7 4 390,3 

          
 

  

Eget kapital 1 605,2 1 602,1 1 666,9 1 768,3 1 823,5 1 847,5 

varav årets resultat 62,5 29,5 61,7 101,4 55,1 24,0 

Avsättningar 293,9 276,3 287,2 282,9 319,9 354,5 

varav pensioner 211,2 209,6 221,5 234,2 271,2 305,8 

varav deponier 82,7 66,7 65,7 48,7 48,7 48,7 

Skulder 1 596,3 1 938,9 1 663,3 1 878,3 2 073,3 2 188,3 

varav långfristiga skulder 987,2 1 330,2 1 049,2 1 259,2 1 449,2 1 559,2 

varav finansiell leasing 17,8 21,4 17,8 17,8 17,8 17,8 
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varav övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

varav kortfristiga skulder 591,3 584,0 596,3 601,3 606,3 611,3 

varav koncernkontokredit 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 3 495,4 3 817,3 3 617,5 3 929,5 4 216,7 4 390,2 

 

Finansieringsanalys 
    Bokslut Budget Prognos Budget Planering 

Mnkr   2015 2016 2016 2017 2018 2019 

Den löpande verksamheten         
  

  

Årets resultat   62,5 29,5 61,7 101,4 55,1 24,0 

Justering för av- och nedskrivningar   164,5 187,1 187,1 195,6 211,7 224,7 

Justering för gjorda avsättningar   26,1 10,3 10,3 12,7 37,0 34,5 

Justering för ianspråktagna avsättningar   -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Justering för ianspråktagna avsättningar, Moskogen 0,0 -17,0 -17,0 -17,0 0,0 0,0 

Justering för ianspråktagna avsättningar, pensioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Justering för övriga ej likvidpåverkande   -17,1 -7,5 -7,5 -5,0 -2,5 0,0 

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital   235,0 202,4 234,6 287,7 301,3 283,3 

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar   -43,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ökning (-)/minskning (+)förråd och lager   -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder   12,6 -3,7 5,0 5,0 5,0 5,0 

  varav semesterlöneskuld   0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

  varav koncernkontokredit   0,0 -8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

  varav övrigt   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   199,3 198,7 239,6 292,7 306,3 288,3 

          
  

  

Investeringsverksamheten         
  

  

Investering i immateriella anl.tillgångar   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Försäljning av immateriella anl.tillgångar   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investering i materiella anl.tillgångar   -331,7 -512,7 -512,7 -528,8 -534,7 -414,1 

Försäljning av materiella anl.tillgångar   26,9 20,0 20,0 20,0 10,0 5,0 

Investering i finansiella anl.tillgångar   -30,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Försäljning av finansiella anl.tillgångar   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -335,7 -492,7 -492,7 -508,8 -524,7 -409,1 

          
  

  

Finansieringsverksamheten         
  

  

Ökning (+)/minskning (-) långfristiga skulder   282,0 275,0 62,0 210,0 190,0 110,0 

Ökning (+)/minskning (-) övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ökning (+)/minskning (-) finansiell leasing   -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ökning (-)/minskning (+) långfristiga fordringar   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ökning (-)/minskning (+) förskottering, infrastruktur 23,0 8,7 15,3 3,4 30,0 11,2 

Övriga finansiella poster   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   301,4 283,7 77,3 213,4 220,0 121,2 

                

Årets kassaflöde   165,0 -10,2 -175,7 -2,7 1,6 0,4 
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Investeringar 

            
Belopp i tkr 2016 2017 2018 2019 Not 

  
   

    

Kommunstyrelsen 428 538 370 250 353 350 370 850 1 

Exploateringsverksamhet 56 500 126 700 148 500 27 900 2 

Samhällsbyggnadsnämnden 1 000 1 000 1 000 1 000 3 

Servicenämnden 858 1 000 1 000 1 000 4 

Kultur- och fritidsnämnden 2 650 2 650 2 650 2 650 5 

Barn- och ungdomsnämnden 6 000 6 000 6 000 6 000 6 

Omsorgsnämnden 12 500 18 000 20 000 2 500 7 

Socialnämnden 1 200 1 200 1 200 1 200 8 

Södermöre kommundelsnämnd 3 410 2 000 1 000 1 000 9 

Summa investeringar 512 656 528 800 534 700 414 100   

varav räntabla investeringar och exploatering 162 656 178 800 184 700 64 100   

Summa icke räntabla investeringar 350 000 350 000 350 000 350 000   
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Noter 
 

Skatteintäkter och kommunal utjämning 
  Bokslut Budget Prognos Budget Planering 

Belopp i tkr 2015 2016 2016 2017 2018 2019 

Kommunalskatteintäkter       
  

  

Allmän kommunalskatt 2 742 215 2 891 474 2 889 620 3 031 219 3 161 562 3 297 509 

Skatteavräkning -2 174 -5 504 -5 610 0 0 0 

Summa kommunalskatteintäkter 2 740 041 2 885 970 2 884 010 3 031 219 3 161 562 3 297 509 

        
  

  

Kommunal utjämning       
  

  

Inkomstutjämning 520 345 555 527 567 713 590 122 592 496 590 858 

Kostnadsutjämning -187 988 -188 103 -189 172 -199 048 -188 206 -190 629 

Regleringsbidrag/avgift 6 975 -1 873 -2 243 -16 443 -33 196 -51 764 

Strukturbidrag 6 719 0 0 0 0 0 

Kommunal fastighetsavgift 103 357 106 364 106 289 106 289 106 289 106 289 

mellankommunal utjämning 0 0 0 0 0 0 

"Välfärdsmiljarderna" preliminär fördelning 0 0 0 38 447 38 447 41 100 
LSS-utjämning, volymökning eget 
antagande   3 282 0 4 986 9 483 14 334 

LSS-utjämning 147 881 139 488 137 192 137 955 139 198 140 462 

Kommunal utjämning 597 289 614 685 619 779 662 308 664 511 650 650 

SUMMA 3 337 330 3 500 655 3 503 789 3 693 527 3 826 073 3 948 159 

 
Finansnetto 
  Bokslut Budget Prognos Budget Planering 

Belopp i tkr 2015 2016 2016 2017 2018 2019 

FINANSIELLA INTÄKTER         
 

  

Ränteintäkter, kortfristiga fordringar 8 125 5 250 5 250 5 250 5 250 5 250 

Kravverksamhet etc.   1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Ränteintäkter långfristiga fordringar 0 0 0 0 0 0 

Utdelning aktier o andelar 8 328 6 975 6 975 6 975 6 975 6 975 

Borgensavgifter 8 088 8 500 7 500 8 500 8 500 8 500 

SUMMA 24 541 21 725 20 725 21 725 21 725 21 725 

          
 

  

FINANSIELLA KOSTNADER         
 

  
Räntekostnader på lång- och kortfristiga 
skulder -12 421 -21 692 -10 692 -11 972 -20 576 -30 141 

Övriga finansiella kostnader -601 -165 -165 -165 -165 -165 

SUMMA -13 022 -21 857 -10 857 -12 137 -20 741 -30 306 

FINANSNETTO 11 519 -132 9 868 9 588 984 -8 581 

 
  2016 2017 2018 2019 

Aktieutdelning Kalmar Kommunbolag AB (tkr) 6 975 6 975 6 975 6 975 

Borgensåtaganden helägda bolag (mdkr) 3,0 2,8 2,8 2,8 

Borgensavgift, tkr (0,30%) 8 500 8 500 8 500 8 500 

Räntekostnader på låneskuld, halvårseffekt (mnkr) 1 259 1 259 1 449 1 559 

Använd räntesats i procent, långfristiga skulder 1,75% 1,00% 1,50% 2,00% 

 

Finansförvaltning             

  Bokslut Budget Prognos Budget Planering 

Belopp i tkr 2015 2016 2016 2017 2018 2019 
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PENSIONSKOSTNADER         
 

  

Förändring pensionsavsättning 20 034 8 300 8 300 10 200 29 800 27 800 

Löneskatt på pensionsavsättning  4 860 2 014 2 014 2 475 7 229 6 744 

Förvaltningsavgifter pensioner 1 318 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Pensionsutbetalningar 61 595 61 000 61 000 62 000 65 000 70 000 

Individuell del 83 629 85 077 85 077 89 205 92 530 95 978 

Löneskatt 35 231 35 438 35 438 36 682 38 217 40 266 

PO-pålägg -119 251 -123 978 -123 978 -128 974 -134 172 -139 579 

SUMMA 87 417 68 851 68 851 72 588 99 604 102 210 

              

Specialregler arbetsgivaravgift -20 894 -8 500 -8 500 -4 200 -4 300 -4 500 

Återbetalning premier från AFA Försäkring -23 615       
 

  

Finansiell leasing nettoeffekt etc. 1 269       
 

  
Återföring till medlemskommunerna från 
gymnasieförbundet -5 954 -7 348 -7 348 -6 736 0 0 

              

OFÖRDELADE KOSTNADSÖKNINGAR 
("Potter")         

 
  

Kostnadsökningar vid om- och 
nybyggnation, nya hyror   36 474 36 474 55 500 102 610 135 810 

Förändring semesterlöneskuld   5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 
Volymökning barn och elever, prognos 
2016     0 9 008 9 008 9 008 

Volymökning LSS   10 940 10 940 27 560 42 550 58 720 

Personalkostnader    59 363 59 363 132 100 198 200 267 200 

SUMMA 0 111 777 111 777 229 168 357 368 475 738 

              

KAPITALKOSTNADER         
 

  

Internränta -78 105 -78 500 -78 500 -82 700 -93 500 -102 900 

SUMMA -78 105 -78 500 -78 500 -82 700 -93 500 -102 900 

              

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER             

Jämförelsestörande intäkter 0 0 0 0 0 0 

Realisationsvinster -13 079 -7 500 -7 500 -5 000 -2 500 0 

Jämförelsestörande kostnader 0 0 0 0 0 0 

Realisationsförluster 0 0 0 0 0 0 

SUMMA -13 079 -7 500 -7 500 -5 000 -2 500 0 

        
   SUMMA FINANSFÖRVALTNING -52 961 78 780 78 780 203 120 356 672 470 548 

 
Pensioner 
Pensionskostnad/skuld ska redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Denna innebär att 
pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och inte som skuld i 
balansräkningen. De löpande pensionsutbetalningarna belastar resultaträkningen. Pensionsförmåner 
intjänade från och med 1998 redovisas fullständigt via resultat- och balansräkning. På 
pensionsavsättningarna och pensionsutbetalningarna har även budgeterats en särskild löneskatt på 24,26 
procent. För att finansiera pensionskostnaderna ingår för hel- och deltidsanställda enligt kommunala avtal 
en andel av PO-pålägget på 5,5 procent. För finansiering av särskild löneskatt ingår ytterligare ett pålägg 
på 1,33 procent. 
 
För att täcka arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt betalar förvaltningarna internt till 
finansförvaltningen ett personalomkostnadspålägg på alla löneutbetalningar. För 2015 är det preliminära 
PO-pålägget följande:  
• 38,33 procent för hel-, deltids-, och timanställda enligt kommunala avtal. 
• 31,42 procent för förtroendevalda och uppdragstagare. 
• 24,26 är den särskilda löneskatten som betalas på pensionsavsättningar och pensionsutbetalningar. 
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Övriga poster inom finansförvaltningen 
Kalmarsunds gymnasieförbund föreslår att göra en utdelning från det egna kapitalet till medlemskommunerna 
även under 2017. För Kalmars del handlar det om 6,7 mnkr (7,3 mnkr 2016). Dessa pengar kommer att 
återföras in i förbundets verksamhet för att finansiera projektet Digital kompetens under 2017. Budgetramen 
för gymnasieförbundet utökas inte varaktigt utan är kopplat till de utdelningar som förbundet gör, vilket 
innebär att det är kostnadsneutralt för medlemskommunerna. Från och med 2018 gör gymnasieförbundet 
bedömningen att en självfinansiering utan medlems-kommunernas insatser är möjlig. 
 
För ökade kapitalkostnader eller hyror i samband med om- och nybyggnad av lokaler och anläggningar 
m.m. upptas 55,5 mnkr för 2017, 102,6 mnkr för 2018 och 135,8 mnkr för 2019. Budgetramen för de 
nämnder som använder respektive anläggning justeras efter hand som anläggningen tas i bruk. 
 
För årlig löneuppräkning upptas för 2017 132,1 mnkr, för 2018 198,2 mnkr och för 2019 267,2 mnkr 
(jämfört med 2015).  
 
För ökad omfattning av insatser inom LSS-verksamheten upptas 2017 16,6 mnkr, för 2018 31,6 mnkr och 
för 2019 47,8 mnkr, detta utöver nivån 2016 där 10,9 mnkr är upptaget i pott för ändamålet. Dessa medel 
fördelas till socialnämnden efter hand som man kan påvisa att ny eller utökad verksamhet startar. 
 
För realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar har under planeringsperioden upptagits 
intäkter till 5,0 mnkr 2017 och 2,5 mnkr 2018. Från 2019 budgeteras inga intäkter från realisationsvinster. 
 

Finansnetto 
Kommunfullmäktige beslutade i december 1995 att kommunen ska vara delägare av Kalmar Läns 
Pensionskapitalförvaltning AB (KLP). Kommunen avsatte 50 mnkr för förvaltning av KLP år 2000. 
Marknadsvärdet den 31 december 2015 uppgick till 104,2 mnkr. 
 
För planeringsperioden beräknas kommunens borgensåtaganden för helägda företag till 2,8 mdkr. 
Borgensavgiften uppgår till 0,3 procent under planeringsperioden, vilket motsvarar 8,5 mnkr i intäkt 
respektive år. 
 
För aktieutdelningar från kommunägda bolag har beräknats 975 tkr för respektive år 2017–2019, vilket 
avser Kalmar Kommunbolag AB. Denna utdelning är dock beroende av om det finns utdelningsbara 
medel i kommunbolaget. Därutöver finns utdelning med 6 mnkr årligen från kommunbolaget som avser 
kommunens tjänsteköp från Kalmar Science Park AB med samma belopp. 
 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om nyupplåning för 2015 till högst 1 055,2 mnkr. 2015-12-31 
uppgår den långfristiga låneskulden till 975,0 mnkr. Räntekostnader för långfristig upplåning och 
förskottering till satsningar i infrastrukturen har upptagits med 12,0 mnkr 2017, med 20,6 mnkr 2018 och 
med 30,1 mnkr 2019. Räntebanan för perioden 2017-2019 har justerats ned, i linje med Riksbankens 
prognoser för styrräntan. Antagen räntesats för de långfristiga lånen är 1,0 % 2017, 1,5 % 2018 och 2,0 % 
2019. 
 

Kapitalkostnader 
För de skattefinansierade nämnderna har kapitalkostnader 2017–2019 beräknats utifrån följande princip 
och antaganden:  
 
•  Kapitalkostnaden beräknas med halvårseffekt första året utifrån antagandet att aktiveringarna fördelas 

jämnt över året. 
•  Internränta på 2,9 procent för planeringsperioden. I linje med SKL:s tidigare rekommendation. En 

justering av internräntan till 2017 är att vänta. Den rekommenderade internräntan för 2017 är 1,75 
procent. Detta är en intern fördelningsmodell och påverkar inte resultatet. 

•  Ekonomisk livslängd (avskrivningstid) utifrån typ av anläggning. 
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•  Rak nominell avskrivning tillämpas, d.v.s. lika stort avskrivningsbelopp per år. Detta innebär vidare att 
avskrivning sker av investeringens anskaffningsvärde och ränta beräknas på restvärdet. Metoden ger 
nominellt minskande kapitalkostnader, eftersom räntan räknas på ett successivt mindre restvärde. 

•  Ökningar av kapitalkostnaderna jämfört med den beräknade budgetramen kompenseras inte utan ska 
täckas inom given budgetram. Eventuellt utrymme som uppstår vid minskning av kapitalkostnaderna 
får behållas av nämnden. 
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Bilagor 

 

  

  



46 
 

Bilaga 2 Förändringar i nämndernas driftbudgetramar 

Not 1) Kommunstyrelsen Förändring mot föregående år 

Förändringar i driftbudgetram (tkr) 2017 2018 2019 

Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löner) 1 324 1 364 1 405 

Stabil ekonomi -1 990     

Förändrad debiteringsmodell IT p.g.a. lärardatorer (kostnadsneutralt) -273     

Arkivcentrum flyttkostnader 1 000 -1 000   

Summa 61 364 1 405 

 

Not 2) Exploateringsverksamhet Förändring mot föregående år 

Förändringar i driftbudgetram (tkr) 2017 2018 2019 

Nettointäkter från exploateringsverksamhet 0 0 0 

Summa 0 0 0 

 
 

Not 4) Gymnasieförbundet Förändring mot föregående år 

Förändringar i driftbudgetram (tkr) 2017 2018 2019 

Justering antal 16-19 åringar -2 729 6 339 4 050 

Digital kompetens (motsvaras av utdelning från gymnasieförbundet) -612 -6 736   

Den nya gymnasiesärskolan -65     

        

Summa -3 406 -397 4 050 

 

Not 5) Kommunens revisorer Förändring mot föregående år 

Förändringar i driftbudgetram (tkr) 2017 2018 2019 

Stabil ekonomi -29     

Summa -29 0 0 

 

Not 6) Samhällsbyggnadsnämnden Förändring mot föregående år 

Förändringar i driftbudgetram (tkr) 2017 2018 2019 

Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löner) 31 32 33 

Förändrad debiteringsmodell IT p.g.a. lärardatorer (kostnadsneutralt) -120     

Stabil ekonomi -570     

Summa -659 32 33 

 

Not 7) Servicenämnden Förändring mot föregående år 

Förändringar i driftbudgetram (tkr) 2017 2018 2019 

Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löner) 422 435 448 

Stabil ekonomi -2 336     

Samlastningscentral -160 -60   

Förändrad debiteringsmodell IT p.g.a. lärardatorer (kostnadsneutralt) -202     

Kostenheten, förändring barn och elever 2 697 1 419 1 624 

        

Summa 421 1 794 2 072 
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Not 9) Barn- och ungdomsnämnden Förändring mot föregående år 

Förändringar i driftbudgetram (tkr) 2017 2018 2019 

Resursfördelning grundskola och barnomsorg 21 747 16 275 14 739 

Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löner) 1 536 1 583 1 631 

Stabil ekonomi -8 977     

Förändrad debiteringsmodell IT p.g.a. lärardatorer (kostnadsneutralt) 1 743     

Utökad undervisningstid i matematik år 4-6 1 430 -65   

        

Summa 17 479 17 793 16 370 

 

Kalmars proportionella andel av riktade statsbidrag 51 300 2 800   

Summa inklusive riktade statsbidrag 68 779 20 593 16 370 

 

Not 10) Omsorgsnämnden Förändring mot föregående år 

Förändringar i driftbudgetram (tkr) 2017 2018 2019 

Volymutveckling äldreomsorg baserad på demografisk förändring 3 081 7 420 5 492 

Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löner) 450 464 477 

Höjt takbelopp i högkostnadsskydd äldreomsorg enligt budgetprop. -468     

Förändrad debiteringsmodell IT p.g.a. lärardatorer (kostnadsneutralt) -452     

Stabil ekonomi, borttagen ramjustering 2017: + 6 639 tkr 0     

Nya platser i särskilda boenden     9 000 

Samlingsanslag till satsning på målet om bästa äldreomsorgskommun 9 000     

Summa 11 611 7 884 14 969 

 

Kalmars proportionella andel av riktade statsbidrag  11 700     

Summa inklusive riktade statsbidrag 23 311 7 884 14 969 

 

Not 11) Socialnämnden Förändring mot föregående år 

Förändringar i driftbudgetram (tkr) 2017 2018 2019 

Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löner) Soc 559 576 593 

Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löner) LSS 1 295 1 334 1 374 

Jobbstimulans ekonomiskt bistånd -65     

Stödboendereform -130     

Förändrad debiteringsmodell IT p.g.a. lärardatorer (kostnadsneutralt) -472     

Stabil ekonomi -7 397     

Summa -6 210 1 910 1 967 

 

Not 12) Södermöre kommundelsnämnd Förändring mot föregående år 

Förändringar i driftbudgetram (tkr) 2017 2018 2019 

Resursfördelning grundskola och barnomsorg 2 399 467 3 948 

Volymutveckling äldreomsorg baserad på demografisk förändring 343 408 273 

Förändrad debiteringsmodell IT p.g.a. lärardatorer (kostnadsneutralt) -77     

Stabil ekonomi, borttagen ramjustering på omsorgsverksamheten (+648 tkr) -1 512     

Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löner) 143 147 152 

Utökad undervisningstid i matematik 195     

Höjt takbelopp i högkostnadsskydd äldreomsorg enligt budgetprop. -52     
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Samlingsanslag till satsning på målet om bästa äldreomsorgskommun 1 000     

Summa 2 439 1 022 4 373 

 

Kalmars proportionella andel av riktade statsbidrag 8 600  400    

Summa inklusive riktade statsbidrag 11 039 1 422 4 373 

 

Bilaga 3 Investeringsbudgetramar per nämnd 
Not 1) Kommunstyrelsen         

Belopp i tkr 2016 2017 2018 2019 

Inventarier kommunledningskontoret 200 200 200 200 

Brandkåren 3 000 3 000 3 000 3 000 

Investeringar för Kalmar Hamn AB 4 000 4 000 4 000 4 000 

Övriga räntabla investeringar 106 156 52 100 36 200 36 200 

Ramanslag för fastigheter och infrastruktur 315 182 310 950 309 950 327 450 

Total 428 538 370 250 353 350 370 850 

 

Not 2) Kommunstyrelsen exploateringsverksamhet         

Belopp i tkr 2016 2017 2018 2019 

Produktion av arbetsområden och bostadsområden 53 500 123 700 145 500 24 900 

Övrig markförsörjning 3 000 3 000 3 000 3 000 

Total 56 500 126 700 148 500 27 900 

 

Not 3) Samhällsbyggnadsnämnden         

Belopp i tkr 2016 2017 2018 2019 

Inventarier 1 000 1 000 1 000 1 000 

Total 1 000 1 000 1 000 1 000 

 

Not 4) Servicenämnden         

Belopp i tkr 2016 2017 2018 2019 

Övriga investeringar serviceförvaltningen 858 1 000 1 000 1 000 

Total 858 1 000 1 000 1 000 

 

Not 5) Kultur- och fritidsnämnden         

Belopp i tkr 2016 2017 2018 2019 

Inventarier 2 650 2 650 2 650 2 650 

Total 2 650 2 650 2 650 2 650 

 

Not 6) Barn- och ungdomsnämnden         

Belopp i tkr 2016 2017 2018 2019 

Inventarier 6 000 6 000 6 000 6 000 

Total 6 000 6 000 6 000 6 000 

 

Not 7) Omsorgsnämnden         

Belopp i tkr 2016 2017 2018 2019 

Inventarier 2 000 2 000 2 000 2 000 

HSL-hjälpmedel 500 500 500 500 

Inventarier till nya äldreboenden 10 000 15 500 17 500   

Total 12 500 18 000 20 000 2 500 

 

Not 8) Socialnämnden         

Belopp i tkr 2016 2017 2018 2019 

Inventarier 1 200 1 200 1 200 1 200 

Total 1 200 1 200 1 200 1 200 
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Not 9) Södermöre kommundelsnämnd         

Belopp i tkr 2016 2017 2018 2019 

Inventarier 3 410 2 000 1 000 1 000 

Total 3 410 2 000 1 000 1 000 
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Bilaga 4 Investeringar per kategori inom serviceförvaltningens 
verksamhetsområde, med ”bruttolista” per objekt för perioden 2017-2019 
 

Förskolelokaler 213,0 mnkr 

Djurängsområdet, ny förskola 

Förskola centr Lindsdal 

Förskola Hagby 

Rinkabyholm ny förskola (Parallellt med FÖP) med tillagningskök 

Trekanten förskola, Nybyggnad 

Vallmons förskola, Tillbyggnad (Falkenberg) 

Åby förskola, Nybyggnad (Läckeby) 

Nedanstående projekt: Utredning pågår 

Ev ombyggnad Kalmarsundsskolan anpassning för förskola 

Förskola 4-6 avd Norrliden 

Norrliden ny förskola, tillagningskök 

Skollokaler 137,7 mnkr 

Djurängsskolan om- och tillbyggnad (Klövern 1) 

Hagby klassrum, grupprum etc 

Halltorpsskolan, om- och tillbyggnad av skollokaler 

Kalmarsundsskolan, ombyggnad av lokaler 

Lindsdalsskolan sju klassrum, etapp 1 (Pulpeten 1) 

Lindsdalsskolan etapp 2 och skolor Lindsdal tillagningskök 

Ersättning hus 10 Falkenbergsskolan 

Barkestorpsskolan, omb kök (Gärdet 3) 

Falkenbergskolan, omb av kök 

Nedanstående projekt: Utredning pågår 

Ljungbyholmsskolan ers paviljong 

Fritidslokaler 419,0 mnkr 

Bad- och friskvårdsanläggning 

Kulturcentrum 

Berga: konstgräsplan, ersätter Fredriksskans 

Spelefanten, ombyggnad 

Nybyggnad av sporthall södra staden 

Ombyggnad omklädningsrum under södra läktaren, Fredriksskans 

Gräsplaner Lindö 

Mötesplats Norrliden (kultur- och fritidsfilial) 

Fjölebro - Byte av konstgräsmatta med asfaltsbreddning runt planen och 
konstgräsdeponi 

Gasten - Byte av konstgräsmatta med bevattningsanläggning och konstgräsdeponi 

Södra Utmarken - Byte av konstgräsmatta inklusive konstgräsdeponi 

Arena Bastionen 

Nedanstående projekt: Utredning pågår 

Södra utmarken idrottsplats 

Gröndal konstgräsplan 
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Förvaltningslokaler 22,4 mnkr 

Ny brandstation (inkl serverhall IT) 

Brandstationen Rockneby, omklädning jämst 

Flytt IT från extern hyresgäst till internt 

Fastighet övrigt 18,0 mnkr 

Oförutsedda fastighetsinvesteringar 

Gatuverksamhet 237,9 mnkr 

Bergagården 

Fjölebro vägar m m 

Fjölebro 

Belysning (ny) i gamla staden bla slottsalén (sista kvicksilvret) 

Belysningsåtgärder landsbygd 

Gatubelysning 

Kompletterande belysning 

Nedgrävning belysningskablar 

Bullervall Djurängens bostadsområde 

Byte av reglerutrustning trafikljus 

Renovering broar 

Dagvattenåtgärder tätorter 

Upprustning dagvattenbrunnar 

Utsmyckning cirkulationsplatser 

Djurängens bostadsomr gatuomb 

Erik Dahlbergs väg 

Fortsatt upprustning Kvarnholmen 

FÖP Norrliden, Norrlidens torg 

FÖP Norrliden, Norrliden Esplanaden 

FÖP Södra staden (Rinkabyholm), infra, skola, centrum 

FÖP Södra staden (Rinkabyholm), stråk/övergångar 

Förprojektering ombyggnad E22 Rinkabyholm 

Hastighetsplan omskyltning/info 

Hastighetsplan fysiska åtgärder 

Investeringsåtgärder vid VA-sanering 

Jägarevägen, delen Hjortvägen - Tallhagsvägen  

KLT åtgärder 

Korsning E Dahlbergs väg - Galggatan 

Kv Bilen - gestaltning 

Lasarettsvägen, Standardhöjning pga exploatering 

Linnéuniversitetet efter 2016 DP 

Reinvestering allmänna gator 

Reinvestering Kroksväg, ny gata Ebbetyorpsvägen exploatering 

Slottsentren kungsgatan Slottsallén 

Södra långgatan, Västra vallgatan - Larmgatan 

Trafikplats Ölandsleden 

Trafikstudier 

Tunnbindarevägen Ljungbyholm 

Utredning stationområdet 

V Vallgatan Teater t. strykjärnet 
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Valnötsträdet 

Västra Sjögatan, ombyggnad gångfartsområde 

Västra sjögatan, Stömgatan - Stortorget (likt Larmgatan och Fiskaregatan) 

Åtgärder i samband med fiberutbyggnad 

Oförutsett infrastruktur 

Provisorisk stängning korsning 

Åtgärder efter KVAB VA-sanering 

EAH Storgatan efter VA-sanering 

Strömgatan 

Smedby industriområde gata 

Signalanläggning Stensövägen-Esplanaden 

Upprustning av gator på östra Kvarnholmen i samband VA-sanering 

Infra Telemarken 

Nedanstående projekt: Utredning pågår 

Broar Boholmarna 

Korsningen Norra Vägen - Tyska vägen 

Gång- och cykelvägar 51,3 mnkr 

GC Felande länkar 

Reinvestering GC-vägar 

Cykel - strategi/h-plan 

Cykelparkering vid busshållplatser 

GC Esplanaden 

Esplanaden, Sveaplan - Norra vägen (södra sidan) 

GC Ångloksleden-Mörevägen 

HKP-anpassning 

Korsning Södra kanalgatan-Västra sjögatan 

Korsningar med genomgående cykelbana 

Norr om Träningsplanerna - ny GC-väg  

Röda Ugglan, Gc-väg 

Skeppsbrogatan 

Tallhagsvägen - projektering 

Tallhagsvägen Funkabovägen Jägarevägen 

Ängöleden, Södra kanalgatan-Varvsgatan 

Övergångställe Ståthållaregatan 

Detaljplan Lindsdals centrum. Flytt av två busshållpl, anläggande av ny gc-väg 

GC-väg förbi kvarteret Lärkan 

Del av Oxhagen 2:1 - Kungsgårdsvägen 

Nedanstående projekt: Utredning pågår 

Södra Vimpeltorpet  GC-väg Ljusstaden Norrlidsvägen 

Parkering 40,3 mnkr 

Parkeringsanläggning Kvarnholmen 

Övriga parkeringsåtgärder 

Trafiksäkerhetsåtgärder 1,6 mnkr 

Säkra skolvägar 

Friluftsverksamhet 26,1 mnkr 

Bad, bryggor/landfästen 

Brygga Vita sand 
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Brygga Norrlidens strand 

Fortsatt upprustning motionsspår 

Förstudier kajer och skoning 

Murverk och kajer runt Systraströmmen 

Miljöåtgärder 3,9 mnkr 

Samordnad muddring 

Upprustning elanläggning offentlig miljö 

Utrustning kommunägd del musselodling 

Vattengenomströmning Malmfjärden ("bada i Malmfjärden") 

Parkverksamhet 55,9 mnkr 

Parkinvesteringar 

Berga strandpark 

Bro Laboratorieholmen 

Fredriksskansbroarna- Gestaltningsåtgärder på ön mellan broarna 

Frimurarvallen - Teatervallen 

Lekplatser och lekredskap 

Lekplatser Lindsdal 

Norrliden parken 

Trädplanering 

Upprustning av Stadsparken 

Upprustning julbelysning 

Utvecklingsdialoger 

Varvsholmen park. Projektering  och anläggande av parkmiljö 

Tillgänglighet Bastionen 

Gångstråk Tjärhovsbågen 

Ny offentlig toalett vattentornsparken 

Attebergska Trädgården 

Esplanaden, Grönstråket 

Nedanstående projekt: Utredning pågår 

Utveckling Skälby 

Kalmarsundsparken 

Pildalen-Unionsmonumentplatsen 

Infra övrigt 11,6 mnkr 

Kalmar City 

Offentliga toaletter 

Nedanstående projekt: Utredning pågår 

Smedby centrum. Skapa tydlig och attraktiv centrumplats i Smedby. 

Produktion övrigt 24,0 mnkr 

Samlingsanslag Produktion 

Entreprenadmaskiner/maskinutrustn prod fritid/park 

Ny depå Lindsdal p g a att nuvarande yta ska användas till annat (parkering m m) 

Räntabla investeringar 124,5 mnkr 

Energieffektiviseringsprojekt 

Solceller 

Investeringar externa intressenter 

Ökad service småbåtshamnar 

Hyllsystem arkivcentrum 



54 
 

Fordon 

IT, Servrar och lagring 

IT, Dator som tjänst 

Städmaskiner 

Nedanstående projekt: Utredning pågår 

Kläckeberga 10:1, ny ladugård 

Summa investeringar exklusive räntabla 1 262,6 mnkr 

Summa investeringar inklusive räntabla 1 387,1 mnkr 
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UTDRAG 

Sammanträdesdatum 

2016-05-19 

Kultur- och fritidsnämnden 

Anslaget på kommunens anslagstavla den 24 maj 2016.  

§ 57

Ny arena för idrottsverksamhet – KIFAB Arena

Dnr KFN 2016/0115 

Handlingar 

Förvaltningschef Lolita Perssons skrivelse 9 maj 2016. 

Bakgrund 

Kalmar kommun befinner sig i en positiv utveckling med en ökande 
befolkning och stor framtidstro. Idrotten kan på ett påtagligt sätt bidra till att 
öka kommunens attraktivitet och att Kalmar är en bra kommun att bo, arbeta 
och leva i. En viktig förutsättning för idrottens möjligheter att utvecklas är 
tillgången på bra och ändmålsenliga anläggningar. Kommunen har under den 
senaste 10-årsperioden genomfört ett flertal ny- och renoveringsinvesteringar i 
idrottsanläggningar, till den sammanlagda kostnaden av c:a 300 miljoner 
kronor. Utöver dessa gjorda investeringar finns behov av ytterligare 
anläggningsinvesteringar.  

I samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen och KIFAB har möjligheter 
för nya idrottslokaler utretts för i första hand innebandyverksamhet men även 
förslag på andra idrotter som i samverkan kan nyttja framtida tillkommande 
lokaler. 

Kalmarsundsregionens innebandyverksamhet har utvecklats positivt i  
regionen. Föreningen FBC Kalmarsund som bildats i samverkan med  
Färjestadens IBK och Calmare Lindsdal 98 som idag har sin arena i Kalmar 
Sportcenter har behov av en ny och mer anpassad anläggning för sin 
verksamhet.  

KIFAB i Kalmar AB äger fastigheten Släggan 3 (Bränslehuset). Hyresavtalet 
med nuvarande hyresgäst kommer att upphöra och fastighetens förutsättningar 
för anpassning till idrottsverksamhet är goda. I samverkan med KIFAB har en 
utredning genomförts för ett ställningstagande och beslut om att i etapper 
iordningställa fastigheten för idrottsverksamhet. I en första etapp är det aktuellt 
att iordningställa delar av fastigheten för innebandyverksamhetens tränings- 
och tävlingsverksamhet med publikarena. Ett styrande och vägledande 
dokument i detta arbete är Svenska innebandyförbundets kravspecifikation för 
Svenska superligan. 
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Fastigheten Släggan 3  

Fastigheten Släggan 3 är en industrifastighet som består av två byggnader som 
uppfördes 1965. Den ena byggnaden är kontor och den föreslagna aktuella 
byggnaden är en lagerbyggnad. Lagerbyggnaden är av enkelt slag med 
asfaltsgolv och till 60 % oisolerad. Den totala ytan är c:a 6 200 m² (155x40m) 
med en takhöjd till takbalkar på 7,30 m. Fastigheten har ett strategiskt läge c:a 
3,5 km från centrum och c:a 0,7 km från Hansa City. Fastigheten omges av 
stora asfalterade ytor som ger goda möjligheter att ordna säkra angöringar och 
parkeringsplatser för besökare.  
 
Eftersom fastigheten har en konstruktion med en helt öppen yta utan bärande 
pelare eller väggar finns det goda förutsättningar att iordningställa och nyttja 
fastigheten för idrottsverksamhet. Det är dock viktigt att påpeka att fastigheten 
från början har byggts för industriändamål. För att tillgodose de verksamhets- 
och myndighetskrav som ställs på en modern idrottsanläggning krävs 
ombyggnationer. Fastighetens läge med öppna omgivande asfalterade ytor är 
positiva faktorer för idrottens tränings- och tävlingsverksamhet. Det finns 
möjlighet att ordna goda logistiska förhållanden för besökarna både i samband 
med träning och vid större publika arrangemang.  
 
Centrum för innebandy  
Det finns goda förutsättningar att i den del av anläggningen som är isolerad 
kunna etablera en arena för regionens innebandyverksamhet. Här kan 
iordningställas en modern tävlingsarena med de faciliteter och den status som 
krävs för spel på högsta nationella nivå. Arenan kan vid tävlingsmatcher få en 
publikkapacitet på c:a 1500 åskådare varav c:a 1 300 sittplatser på läktare. 
Etableringen kan också tillgodose de behov som finns för tränings- och 
breddverksamhet. Även utbildnings- och kursverksamhet kan lokaliseras till 
anläggningen.  
 
FBC Kalmarsund har vid ett flertal tillfällen under de senaste åren uppvaktat  
kommunen och beskrivit de anläggningsbehov som finns för att verksam-  
heten ska kunna utvecklas på alla plan. Föreningen har medverkat i utred-  
ningen med en referensgrupp. Referensgruppens representanter ser mycket  
positivt på en etablering i anläggningen. 
 
Övrig idrottsverksamhet  
I kultur och fritidsförvaltningens egen utredning ”Inomhushallar i Kalmar  
kommun” från 2015-11-26, konstateras att Kalmar Sportcenter idag är en  
flaskhals måndagar – torsdagar och att ledig kapacitet inte finns i anlägg-  
ningen i särskilt stor utsträckning. En ny idrottshall/publikhall, skulle frigöra  
många timmar i Sportcenter och ännu bättre kunna tillgodose föreningslivets  
efterfrågan om tider i inomhushallarna. I utredningen framhålls också att  
”Ska en ny hall byggas för inomhussporternas behov i Kalmar kommun,  
bör en hall anläggas i centrala Kalmar”. 
  
En ny idrottshall/publikhall skapar bättre förutsättningar för elitidrotts-  
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evenemang och andra evenemang. Idag är det innebandyn som önskar bättre  
förutsättningar för sina matchevenemang. I framtiden kan det vara andra  
inomhusidrotter som också har behov av de förutsättningar en ny idrotts-  
/publikhall kan erbjuda.  
 
En ny idrotts-/publikhall, skulle också avlasta och vara ett alternativ till  
Kalmar Sportcenter som evenemangsarena inomhus i Kalmar, där en rejäl  
ökning av antalet arrangemang skett de senaste åren. Att arrangemangen har  
ökat i omfattning och i antal i Sportcenter har, för föreningarna som bedriv-  
er sin träning där, inneburit mer och mer störningar i föreningarnas tränings-  
verksamhet. En ökning i antalet avbokade träningar för föreningarna är en  
effekt av ökade antal arrangemang i Sportcenter. Genom en ny idrotts-/ 
publikhall, kommer störningar i föreningarnas träningsverksamhet att minska.  
En etablering i anläggningen borde bli ett efterfrågat lokaltillskott som på ett 
påtagligt sätt kommer att få många positiva effekter för Kalmar idrotten. 
Innebandyn kommer att få goda förutsättningar att kunna utvecklas på alla 
plan. Dessutom kan vissa tränings- och matchtider i Kalmar Sportcenter 
frigöras och hyras ut till andra hyresgäster.  
 
Annan verksamhet  
Frågan om möjligheten att använda anläggningen till annan verksamhet än 
idrott har diskuterats. Utredningen ser en möjlighet att i innebandydelen 
arrangera konserter och andra scenuppträdanden för en större publik. Genom 
att nyttja innebandyarenans läktarkapacitet och komplettera med ytterligare 
stolar på golvet kan anläggningen vid dessa tillfällen få en publikkapacitet på c:a 
1 500 åskådare. Det bör också vara möjligt att i mindre omfattning kunna 
arrangera olika utställningar och liknande. Avgörande är dock vilka tekniska 
förutsättningar som anläggningen har i form av golvkonstruktion, ventilation 
och dylikt.  
 
Ekonomi  
I en första etapp kan den del av fastigheten (c:a 2000 m²) som är isolerad  
iordningsställas till en modern tävlings- och träningsarena för innebandy-  
verksamhet. Arenan kan få en status och de faciliteter som krävs för tävlings-
matcher på högsta nationella nivå. Asfaltgolvet tas bort och ersätts med gjutet 
betonggolv. En spelyta på 20 x 40m anläggs med omgivande läktare. Total 
läktarkapacitet c:a 1 500 åskådare. Omklädningsrum med duschar, domarrum, 
toaletter och grupprum byggs. Ny belysning och ventilation installeras. Brand-
myndighetens krav på bl.a. utrymningsvägar tillgodoses. En 
restaurangavdelning för c:a 65 gäster iordningställs.  
 
Kostnader  
Hyreskostnaden för etapp 1, innebandyarena beräknas till 2,9 mnkr/år. Om 
verklig entreprenadkostnad avviker påverkas hyran proportionellt med 80 %  
av avvikelsen. Utöver redovisad hyreskostnad har anläggningen behov av 
utrustning och inventarier. Som exempel kan nämnas resultattavla, möbler  
och innebandyrink.  
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Under förutsättning att erforderliga samråd, myndighets- och 
finansieringsbeslut kan tas under våren 2016 så bör det vara möjligt att 
iordningställa anläggningen med verksamhetsstart hösten 2017.  
 
Resterande del av fastighetens etapp 2 får fortsatt utredas. Hyreskostnad för  
etapp 2/ouppvärmd lokal exkl. ventilation inkl. ny LED -belysning och 
brandskyddstekniska åtgärder beräknas till 1,1 mnkr/år.  
 
Som jämförelse är fastighetens ytor (6 200 m²) jämförbara med ca 4 sport-  
hallar, kapital och driftkostnader för dessa exklusive bemanning från  
kultur-och fritidsförvaltningen beräknas till ca 7 mnkr/år. Kultur-och fritids-  
förvaltningens personalkostnader för skötsel/bemanning tillkommer i denna  
jämförelse.  
 
KIFAB som fastighetsägare äger rätten till arenanamnet KIFAB Arena.  
 
Slutsats och fortsatt process  
Utredningen visar att fastigheten har stor potential för att iordningställas för  
idrottsverksamhet. Detta kan på ett positivt sätt påverka möjligheterna att 
utveckla kommunens och regionens idrott. Fastigheten hyrs i sin helhet, etapp 
1 och etapp 2.  
 
För den fortsatta processen behöver beslutas om utökad driftbudget för  
kultur- och fritidsnämnden, beslut i kultur-och fritidsnämnden om  
utökad verksamhetsinriktning och beslut i KIFAB om investerings-och 
hyresnivåer (KS har godkänt ny investeringsram för KIFAB, dnr KS 
2016/0307 där bl a omställning av fastigheten Släggan 3 ingår).  
 

Överläggning 

Vice ordförande Karl Holst anser att hanteringen av ärendet kring KIFAB-
Arena har behandlats under all kritik, då det faller på kultur- och 
fritidsförvaltningen och dess nämnd att leda och besluta om frågor som rör sitt 
verksamhets- och ansvarsområde.  
Med anledning av detta deltar inte ledamöter och ersättare för Moderaterna, 
Liberalerna och Kristdemokraterna i beslutet. 
 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är förvaltningens 
förslag 

Omröstning 

Ordförande frågar om nämnden vill bifalla förvaltningens förslag, och finner 
att nämnden bifaller förvaltningens förslag. Ledamöter och ersättare för 
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna deltar inte i beslutet. 
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Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny arena för idrottsverksamhet på 
fastigheten Släggan 3.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att i verksamhetsplan med budget 2017 utöka 
kultur- och fritidsnämndens driftbudget med totalt 4 miljoner kronor/år för 
budgeterade hyreskostnader i fastigheten Släggan 3. Om verklig entreprenad-
kostnad avviker för etapp 1 påverkas hyran proportionellt med 80 % av 
avvikelsen.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att i verksamhetsplan med budget 2017 utöka 
kultur-och fritidsnämndens driftbudget för personal och driftkostnader för ny 
verksamhet med 800 000 kr/år. 
 

Protokollsanteckning 

”I Kalmar kommun har fullmäktige beslutat att ha ett antal nämnder som leder 
arbetet i sina respektive förvaltningar. Dessa nämnder och förvaltningar har av 
fullmäktige fått sina verksamhets- och ansvarsområden.  
 
I hanteringen av ärendet kring KIFAB-Arena har denna ansvarsfördelning 
kringgåtts på ett sätt som vi anser är under all kritik. Det faller på kultur- och 
fritidsförvaltningen och dess nämnd att leda och besluta om frågor som rör sitt 
verksamhets- och ansvarsområde. 
 
Vi anser att kommunledningen bör använda den kompetens och specifika 
ämneskunskaper som kultur- och fritidsförvaltningen besitter när satsningar 
gällande exempelvis idrott planeras, projekteras och diskuteras. 
 
Med anledning av detta vill vi ledamöter och ersättare för Moderaterna, 
Liberalerna och Kristdemokraterna, lägga till protokollet att vi ej deltar i 
beslutet.”  
 
 
 

Sekreterare 

Pia Axeheim 
 
 

Justeras 

 
Marianne Dahlberg Helena Olsson 
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Handläggare Datum  
Ola Johansson  2016-05-06  
 
 
                           
                                                                        

 
Kommunfullmäktige  

 

 

 

 

Ny arena för idrottsverksamhet – KIFAB Arena 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny arena för idrottsverksamhet  
på fastigheten Släggan 3.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att i verksamhetsplan med budget 2017 utöka 
kultur- och fritidsnämndens driftbudget med totalt 4 miljoner kronor/år för 
budgeterade hyreskostnader i fastigheten Släggan 3. Om verklig entreprenad-
kostnad  avviker för etapp 1 påverkas hyran proportionellt med 80% av 
avvikelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att i verksamhetsplan med budget 2017 utöka 
kultur-och fritidsnämndens driftbudget för personal och driftkostnader för ny 
verksamhet med 800 000 kr/år.  
 

Bakgrund 
Kalmar kommun befinner sig i en positiv utveckling med en ökande befolkning 
och stor framtidstro. Idrotten kan på ett påtagligt sätt bidra till att öka 
kommunens attraktivitet och att Kalmar är en bra kommun att bo, arbeta  
och leva i. En viktig förutsättning för idrottens möjligheter att utvecklas är  
tillgången på bra och ändmålsenliga anläggningar. Kommunen har under  
den senaste 10-årsperioden genomfört ett flertal ny- och renoverings- 
investeringar i idrottsanläggningar, till den sammanlagda kostnaden av c:a  
300 miljoner kronor. Utöver dessa gjorda investeringar finns behov av  
ytterligare anläggningsinvesteringar. 
 



   
 
 

2 

I samverkan med kultur och fritidsförvaltningen och KIFAB har möjligheter för 
nya idrottslokaler utretts för i första han innebandyverksamhet men även förslag 
på andra idrotter som i samverkan kan nyttja framtida tillkommande lokaler. 
 
 
Kalmarsundsregionens innebandyverksamhet har utvecklats positivt i  
regionen. Föreningen FBC Kalmarsund som bildats i samverkan med  
Färjestadens IBK och Calmare Lindsdal 98 som idag har sin arena i Kalmar  
Sportcenter har behov av en ny och mer anpassad anläggning för sin verksamhet. 
 
KIFAB i Kalmar AB äger fastigheten Släggan 3 (Bränslehuset).  Hyresavtalet   
med nuvarande hyresgäst kommer att upphöra och fastighetens förutsättningar 
för anpassning till idrottsverksamhet är goda. I samverkan  med KIFAB har en 
utredning genomförts för ett ställningstagande och  beslut om att i etapper 
iordningställa fastigheten för idrottsverksamhet. I en första etapp är det aktuellt 
att iordningställa delar av fastigheten för innebandyverksamhetens tränings- och 
tävlingsverksamhet med publikarena. Ett styrande och vägledande dokument i 
detta arbete är Svenska  innebandyförbundets kravspecifikation för Svenska 
superligan. 

Fastigheten Släggan 3 
Fastigheten Släggan 3 är en industrifastighet som består av två byggnader som 
uppfördes 1965. Den ena byggnaden är kontor och den föreslagna aktuella 
byggnaden är en lagerbyggnad. Lagerbyggnaden är av enkelt slag med asfaltsgolv 
och till 60% oisolerad. Den totala ytan är c:a 6 200 m2 (155x40m) med en takhöjd 
till takbalkar på 7,30 m. Fastigheten har ett strategiskt läge c:a 3,5 km från centrum 
och c:a 0,7 km från Hansa City. Fastigheten omges av stora asfalterade ytor som 
ger goda möjligheter att ordna säkra angöringar och parkeringsplatser för 
besökare.  
 
Eftersom fastigheten har en konstruktion med en helt öppen yta utan bärande 
pelare eller väggar finns det goda förutsättningar att iordningställa och nyttja 
fastigheten för idrottsverksamhet.  Det är dock viktigt att påpeka att fastigheten 
från början har byggts för industriändamål. För att tillgodose de verksamhets- och 
myndighetskrav som ställs på en modern idrottsanläggning krävs ombyggnationer. 
Fastighetens läge med öppna omgivande asfalterade ytor är positiva faktorer för 
idrottens tränings- och tävlingsverksamhet. Det finns möjlighet att ordna goda 
logistiska förhållanden för besökarna både i samband med träning och vid större 
publika arrangemang. 

Centrum för innebandy 
Det finns goda förutsättningar att i den del av anläggningen som är isolerad kunna 
etablera en arena för regionens innebandyverksamhet. Här kan iordningställas en 
modern tävlingsarena med de faciliteter och den status som krävs för spel på 
högsta nationella nivå. Arenan kan vid tävlingsmatcher få en publikkapacitet på c:a 
1500 åskådare varav c:a 1300 sittplatser på läktare. Etableringen kan också 
tillgodose de behov som finns för tränings- och breddverksamhet. Även 
utbildnings- och kursverksamhet kan lokaliseras till anläggningen. 
 
FBC Kalmarsund har vid ett flertal tillfällen under de senaste åren uppvaktat  
kommunen och beskrivit de anläggningsbehov som finns för att verksam- 
heten ska kunna utvecklas på alla plan. Föreningen har medverkat i utred- 
ningen med en referensgrupp. Referensgruppens representanter ser mycket  
positivt på en etablering i anläggningen. 
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Övrig idrottsverksamhet 
I kultur och fritidsförvaltningens egen utredning ”Inomhushallar i Kalmar  
kommun” från 2015-11-26, konstateras att Kalmar Sportcenter idag är en  
flaskhals måndagar – torsdagar och att ledig kapacitet inte finns i anlägg- 
ningen i särskilt stor utsträckning. En ny idrottshall/publikhall, skulle frigöra  
många timmar i Sportcenter och ännu bättre kunna tillgodose föreningslivets  
efterfrågan om tider i inomhushallarna. I utredningen framhålls också att  
”Ska en ny hall byggas för inomhussporternas behov i Kalmar kommun,  
bör en hall anläggas i centrala Kalmar” 
 
En ny idrottshall/publikhall skapar bättre förutsättningar för elitidrotts- 
evenemang och andra evenemang. Idag är det innebandyn som önskar bättre  
förutsättningar för sina matchevenemang. I framtiden  kan det vara andra  
inomhusidrotter som också har behov av de förutsättningar en ny idrotts 
hall/publikhall kan erbjuda. 
 
En ny idrottshall/publikhall, skulle också avlasta och vara ett alternativ till  
Kalmar Sportcenter som evenemangsarena inomhus i Kalmar, där en rejäl  
ökning av antalet arrangemang skett de senaste åren. Att arrangemangen har  
ökat i omfattning och i antal i Sportcenter har, för föreningarna som bedriv-  
er sin träning där, inneburit mer och mer störningar i föreningarnas tränings- 
verksamhet. En ökning i antalet avbokade träningar för föreningarna är en  
effekt av ökade antal arrangemang i Sportcenter. Genom en ny idrottshall/ 
publikhall, kommer störningar i föreningarnas träningsverksamhet att minska.  
En etablering i anläggningen borde bli ett efterfrågat lokaltillskott som på ett 
påtagligt sätt kommer att få många positiva effekter för Kalmar idrotten. 
Innebandyn kommer att få goda förutsättningar att kunna utvecklas på alla plan. 
Dessutom kan vissa tränings- och matchtider i Kalmar Sportcenter frigöras och 
hyras ut till andra hyresgäster. 

Annan verksamhet 
Frågan om möjligheten att använda anläggningen till annan verksamhet än idrott 
har diskuterats. Utredningen ser en möjlighet att i innebandydelen arrangera 
konserter och andra scenuppträdanden för en större publik. Genom att nyttja 
innebandyarenans läktarkapacitet och komplettera med ytterligare stolar på golvet 
kan anläggningen vid dessa tillfällen få en publikkapacitet på c:a 1 500 åskådare.  
Det bör också vara möjligt att i mindre omfattning kunna arrangera olika 
utställningar och liknande.  Avgörande är dock vilka tekniska förutsättningar som 
anläggningen har i form av golvkonstruktion, ventilation och dylikt. 

Ekonomi 
I en första etapp kan den del av fastigheten (c:a 2000 m2) som är isolerad  
iordningsställas till en modern tävlings- och träningsarena för innebandy- 
verksamhet. Arenan kan få en status och de faciliteter som krävs för tävlings-
matcher på högsta nationella nivå. Asfaltgolvet tas bort och ersätts med gjutet 
betonggolv. En spelyta på 20 x 40m anläggs med omgivande läktare. Total 
läktarkapacitet c:a 1500 åskådare. Omklädningsrum med duschar, domarrum, 
toaletter och grupprum byggs.  Ny belysning och ventilation installeras. Brand-
myndighetens krav på bl.a. utrymningsvägar tillgodoses. En restaurangavdelning 
för c:a 65 gäster iordningställs. 
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Kostnader 
Hyreskostnaden för etapp 1, innebandyarena beräknas till 2,9 mnkr/år. Om 
verklig entreprenadkostnad avviker påverkas hyran proportionellt med 80%  
av avvikelsen. Utöver redovisad hyreskostnad har anläggningen behov av 
utrustning och inventarier. Som exempel kan nämnas resultattavla, möbler  
och innebandyrink. 
 
Under förutsättning att erforderliga samråd, myndighets- och finansieringsbeslut 
kan tas under våren 2016 så bör det vara möjligt att iordningställa anläggningen 
med verksamhetsstart hösten 2017. 
 
Resterande del av fastighetens etapp 2 får fortsatt utredas. Hyreskostnad för  
etapp 2/ouppvärmd lokal exkl. ventilation inkl. ny LED -belysning och 
brandskyddstekniska åtgärder beräknas till 1,1 mnkr/år. 
 
Som jämförelse är fastighetens ytor (6 200 kvm) jämförbara med ca 4 sport- 
hallar och kapital och driftkostnader för dessa exklusive bemanning från  
kultur-och fritidsförvaltningen beräknas till ca 7 mnkr/år. Kultur-och fritids- 
förvaltningens personalkostnader för skötsel/bemanning tillkommer i denna  
jämförelse. 
 
KIFAB som fastighetsägare äger rätten till arenanamnet KIFAB Arena.  

Slutsats och fortsatt process 
Utredningen visar att fastigheten har stor potential för att iordningställas för  
idrottsverksamhet. Detta kan på ett positivt sätt påverka möjligheterna att 
utveckla kommunens och regionens idrott. Fastigheten hyres i sin  
helhet, etapp 1 och etapp 2. 
 
För den fortsatta processen behöver beslutas om utökad driftbudget för  
kultur- och fritidsnämnden, beslut i kultur-och fritidsnämnden om  
utökad verksamhetsinriktning och beslut i KIFAB om investerings-och 
hyresnivåer (KS har godkänt ny investeringsram för KIFAB, dnr KS 2016/0307 
där b l a omställning av fastigheten Släggan 3 ingår). 
 
 
 
 
Ola Johansson 
 
Bilaga 
Skiss 
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Kommunfullmäktige 

 

Utökat stöd till föreningar 
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämndens budgetram 2016 utökas med 15 300 000 kronor 
för investeringsbidrag till föreningar. 
 
Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2016 utökas med 950 000 kronor 
för driftbidrag till föreningar. 
 

Bakgrund 
Kalmar kommun beviljar årligen via kultur- och fritidsnämnden investeringsbi-
drag till föreningsägda anläggningar. Varje år finns ansökningar som inte kan 
beviljas inom den ram som kultur- och fritidsnämnden förfogar över. Kom-
munfullmäktige har därför genom åren beslutat om särskilda insatser. Ett ex-
empel är 2008 års bidrag till Kalmar Hästsportklubb om 16,5 miljoner kronor 
för uppförande av ridanläggning och 2011 års bidrag till IFK Kalmar om 5 
miljoner kronor för nya omklädningsrum.  
 
Även i år finns ett stort behov bland kommunens föreningar att göra investe-
ringar i lokaler eller av andra åtgärder för deras verksamheter. Föreningarna 
bedriver en stor barn- och ungdomsverksamhet men har också en avgörande 
betydelse för folkhälsan i alla åldrar. Goda förutsättningar för kommunens 
föreningsliv är avgörande för att Kalmar ska fortsätta utvecklas och vara attrak-
tivt för både invånare och besökare. 
 
Under 2016 bedömer vi att det finns ett ekonomiskt utrymme att bevilja ytter-
ligare ansökningar om investeringsbidrag. För det enskilda året 2016 utökas 
därför kultur- och fritidsnämndens budgetram med 15,3 miljoner kronor.  
 
Dessutom föreslås att kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 
550 000 kronor för ökning av driftsbidragen till Skälby 4H-gård och till Bjurs-
näs bygdegårdsförening från och med år 2016 och framåt. Detta för att de ska 
klara sin verksamhet. 
 
IFK Kalmars damlag är framgångsrikt och spelar nu i Elitettan. Laget är viktigt 
för Kalmar och är också förebild för yngre tjejer som spelar fotboll. Fram tills i 
år har Svensk Elitfotboll haft ett TV-avtal som gett lagen i Elitettan och All-
svenskan ekonomiskt stöd. I år har man misslyckats med att nå en motsva-
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rande uppgörelse om TV-sändningar. Av den anledningen tappar IFK Kalmar 
cirka 400 000 kronor i intäkter. Det är ett uteblivet stöd som man själva inte 
har kunnat förutse men som riskerar föreningens ekonomi och därmed fortsatt 
spel i Elitettan. Mot denna bakgrund föreslås kultur- och fritidsnämndens bud-
getram för år 2016 även utökas med 400 000 kronor för ett driftbidrag till IFK 
Kalmar.  
 
Investeringsstöden förutsätter, enligt det nuvarande regelverket, att föreningar-
na själva finansierar 50 procent. För att också ge utrymme för nya ansökningar 
att komma in är utökningen av budgetramen för 2016 högre än de bidrag som 
föreningarna nedan har ansökt om. 
 
Bland de föreningar som sökt bidrag men fått avslag finns:  

• Kalmar Golfklubb som vill bygga nytt klubbhus och handikappanpassa 
byggnader, vägar och entréer. 

• Kalmarbygdens fältrittklubb som vill renovera tak och elinstallationer. 
• Ridklubben Udden som vill bygga vindsförråd, köpa en fyrhjuling, byta 

system för vattenförsörjning i stall, komplettera hängrännor på ridhus, 
bygga ny tvättstuga och bygga nytt gäststall. 

• Möre BK som vill renovera garage samt renovera klubbhus Loverslun-
den. 

• IFK Berga som vill köpa ny kyl & frys, måla klubbhuset och inför-
skaffa nya bord och stolar. 

• Kalmar Motorklubb som vill anlägga Endurobana. 
• Läckeby GOIF som vill bygga nytt staket runt planerna. 
• Tvärskogs IF som vill förändra sina fotbollsplaner. 
• Södermöre RF som vill bygga domartorn och sekretariat samt skjul för 

förvaring. 
• För Folkets hus och bygdegårdsföreningar avsätts ett engångsbelopp 

för investeringar på 3 miljoner kronor. 
• För Scoutföreningar avsätts ett engångsbelopp för investeringar på 1.5 

miljoner kronor. 
• För övriga föreningar avsätts ett engångsbelopp för investeringar på 2 

miljoner kronor.  
 
Förändringar i driftsbudget  
Kultur och fritidsnämnden får från och med 2016 och framåt en utökad drift-
budgetram på 400 000 kronor för ökad driftsbidrag till Skälby 4H och 150 000 
kronor till Bjursnäs Bygdegårdsförening. 
 
 
 
Johan Persson (S) 
kommunalråd 
 
Dzenita Abaza (S) 
kommunalråd 
 
Anders Andersson (C) 
kommunalråd 
 
Bertil Dahl (V) 
kommunalråd 
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Kommunfullmäktige 

 
 
 

Utökat bidrag till förbättrings- och beläggnings-
åtgärder på enskilda vägar 2016 
Förslag till beslut 
Servicenämndens budgetram 2016 utökas med 600 000 kronor för förbätt-
rings- och beläggningsåtgärder på enskilda vägar. 

Bakgrund 
I Kalmar kommun finns ca 500 km enskilda vägar, detta vägnät har stor bety-
delse för alla transporter som sker utanför det vägnät som Trafikverket och 
kommunen ansvarar för. Trafikverket, kommun och de enskilda vägsamfällig-
heterna finansierar drift och investeringar i detta vägnät. Behovet av angelägna 
förbättrings- och beläggningsåtgärder är stora och i år finns det ansökningar 
om bidrag till förbättrings och beläggningsåtgärder som överstiger den kom-
munala budgeten för enskilda vägar med 600 000 kronor. 

Vi bedömer att det under 2016 finns ekonomiskt utrymme att bevilja dessa 
bidrag och föreslår att servicenämndens budgetram 2016 utökas med 600 000 
kronor för förbättrings- och beläggningsåtgärder på enskilda vägar. En förut-
sättning för Trafikverkets medfinansiering är att kommunen och den enskilda 
vägsamfälligheten medverkar. På så sätt växlar vi upp dessa pengar och får 
många förbättringsåtgärder gjorda. 
 
Johan Persson (S)   
kommunalråd   
 
Dzenita Abaza (S) 
kommunalråd 
 
Anders Andersson (C) 
kommunalråd 
 
Bertil Dahl (V) 
kommunalråd 







Vilan

Nygård

Snurrom

Holmsdal

Fredensborg

Abrahamstorpet

Kläckeberga skog

Återvinningsstation

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Vattenförsörjning

Krafslösa                             2016-05-03

Skala   1:6000                    06016-100d  



Nyttorp 6:4

Slakmöre 3:9

Marielund 4 fastigheter

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Vattenförsörjning

Kåremo m fl                         2016-05-03

Skala 1:25000                     06016-102d 



VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Vattenförsörjning

Korsgården                         2016-05-03

Skala   1:2000                    06016-103d  



Skola

Förskola

Sporthall

Koloniområde

Fotbollsplan
Barkestorpsskolan

Gruppboende VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Vattenförsörjning

Jakobsberg                         2016-05-03

Skala   1:3000                    06016-104e  



VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Vattenförsörjning

Harby                                    2016-05-03

Skala 1:2000                        06016-105f 



VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Vattenförsörjning

Ölvingstorp 5:12                   2016-05-03

Skala 1:2000                        06016-112c 



Vilan

Nygård

Snurrom

Holmsdal

Fredensborg

Abrahamstorpet

Kläckeberga skog

Återvinningsstation

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Spillvattenförsörjning

Krafslösa                             2016-05-03

Skala   1:6000                    06016-200d  



Nyttorp 6:4

Slakmöre 3:9

Marielund 4 fastigheter

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Spillvattenförsörjning

Kåremo m fl                         2016-05-03

Skala 1:25000                     06016-202d 



VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Spillvattenförsörjning

Korsgården                         2016-05-03

Skala   1:2000                    06016-203d  



Skola

Förskola

Sporthall

Koloniområde

Fotbollsplan
Barkestorpsskolan

Gruppboende VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Spillvattenförsörjning

Jakobsberg                         2016-05-03

Skala   1:3000                    06016-204e  



VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Spillvattenförsörjning

Harby                                    2016-05-03

Skala 1:2000                        06016-205f 



VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Spillvattenförsörjning

Ölvingstorp 5:12                   2016-05-03

Skala 1:2000                        06016-212c 



Vilan

Nygård

Snurrom

Holmsdal

Fredensborg

Abrahamstorpet

Kläckeberga skog

Återvinningsstation

VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Dagvattenförsörjning

Krafslösa                             2016-05-03

Skala   1:6000                    06016-300e  



VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Dagvattenförsörjning

Fjölebro                              2016-05-03

Skala   1:2000                    06016-301b  



Skola

Förskola

Sporthall

Koloniområde

Fotbollsplan
Barkestorpsskolan

Gruppboende VERKSAMHETSOMRÅDE VA
Dagvattenförsörjning

Jakobsberg                         2016-05-03

Skala   1:3000                    06016-303a  
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Kommunfullmäktige 

 
 
 

Utvärdering och fortsatta nivåer för klimat-
kompensation av samhällsbetalda resor i 
Kalmar kommun 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner kommunledningskontorets utvärdering av 
klimatkompensationssystemet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta med klimatkompensationssystemet 
enligt länsgemensam modell för fossila flyg- och bilresor.  

Bakgrund 
Klimatsamverkan Kalmar län, som drivs av Länsstyrelsen och regionförbundet, 
tog 2013 fram ett förslag till gemensam klimatkompensationsmodell för hela 
länet. Varje enskild kommun beslutade om man ville implementera modellen 
och i april 2014 tog kommunfullmäktige i Kalmar följande beslut: 
 
”Kommunfullmäktige beslutar att införa klimatkompensering enligt föreslagen 
länsmodell för fossila flyg- och bilresor i den kommunala verksamheten från 
och med 1 januari 2015 med undantag av hyrbilar och taxiresor. Modellen ska 
utvärderas efter ett år, därefter fattas nytt beslut om nivåer för kommande år. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att samla medlen från klimatkompenseringen i 
ett klimatkonto.  
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett system för hur klimatavgiften 
ska debiteras samt hur ansökningsförfarandet för medel från klimatkontot ska 
hanteras.” 
 
2015 infördes klimatkompenseringen med rutiner för fakturering och ansökan 
ur klimatkontot. 
 
Under 2016 års första månader har en utvärdering av systemet gjorts till-
sammans med samtliga förvaltningschefer. De har gemensamt kommit fram till 
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att klimatkompenseringssystemet bidrar till att uppfylla målet om klimat-
neutrala samhällsbetalda resor 2020 och att systemet bör fortsätta i sin 
nuvarande form och med den nuvarande nivåtrappan.  
 

 
 
 
Förklaring av trappan: Den är konstruerad för att uppnå klimatneutrala 
samhällsbetalda resor till 2020. Det innebär att alla resor som görs i 
kommunens tjänst inte ska gå på fossila bränslen så som bensin och diesel. 
Trappan har ett extra trappsteg till 2030 om några resor skulle behöva längre 
tid på sig att ställa om, men målet är att alla resor ska vara klimatneutrala 2020. 
 
 
 
 
Karin Löfström  
strateg ekologisk hållbarhet  
 
 
 
Bilagor 
Utvärdering 
Klimatkompensering av samhällsbetalda resor i Kalmar län 
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Utvärdering av klimatkompensationssystemet 
Bakgrund 
Klimatsamverkan Kalmar län, som drivs av Länsstyrelsen och regionförbundet, 
tog 2013 fram ett förslag till gemensam klimatkompensationsmodell för hela 
länet. Varje enskild kommun beslutade om man ville implementera modellen. I 
april 2014 tog kommunfullmäktige i Kalmar kommun detta beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att införa klimatkompensering enligt föreslagen länsmodell för 
fossila flyg- och bilresor i den kommunala verksamheten från och med 1 januari 2015 med 
undantag av hyrbilar och taxiresor. Modellen ska utvärderas efter ett år, därefter fattas nytt 
beslut om nivåer för kommande år. Kommunfullmäktige beslutar att samla medlen från 
klimatkompenseringen i ett klimatkonto. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett 
system för hur klimatavgiften ska debiteras samt hur ansökningsförfarandet för medel från 
klimatkontot ska hanteras. 

Rutiner 
Systemet för klimatavgiften är framtagen och den första fakturan till 
kommunens förvaltningar gick ut september 2015 och gällde 2014. Det 
samlade beloppet som fakturerades var 289 222 kronor. Dessa pengar lades, 
som beslutat, på ett klimatkonto. En rutin för ansökningar från kontot har 
tagits fram och finns i verksamhetshandboken, Riktlinjer för klimatkompensering.  

Användning av klimatpengarna 
Endast en ansökningsomgång har genomförts och då kom en ansökan in. 
Ansökan var för ett projekt om laddinfrastruktur och det beviljades. Projektet 
startade vid årsskiftet 2016 och planerar bygga 7 laddstationer, varav en 
snabbladdare under 2016- 2017. Ansökan gjordes av kommunlednings-
kontorets strateger för ekologisk hållbarhet och var förankrad med energi-
styrgruppen där förvaltningscheferna för Samhällsbyggnadskontoret och 
Serviceförvaltningen ingår. Även Södermöre kommundel deltar i projektet då 
laddstolpar ska lokaliseras i denna kommundel. Samtliga förvaltningar har 
informerats om projektet under den ”Miljöbokslut turné” som strategerna för 
ekologisk hållbarhet genomförde under våren 2015.  
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Utvärdering 
Inga nya fakturor kommer att skickas ut innan utvärderingen är klar och ett 
nytt politiskt beslut har fattats. Under januari och februari 2016 har strategen 
för ekologisk hållbarhet intervjuat alla förvaltningschefer. Dessa frågor ställdes: 
1. Har klimatkompensationen lett till att ni på er förvaltning har ändrat något 

i ert resande och/eller hur ni tänker kring resande i tjänsten? 
2. Kommer ni att ansöka om pengar från klimatkontot under 2016? Om ja – 

till vad, om nej- varför inte? 
3. Är det något i klimatkompenseringen som ni skulle vilja ändra på? 
4. I det länsgemensamma förslaget föreslås procentsatsen att höjas för 2016 

(faktureras 2017). Inrikes flyg förväntas höjas från 10 % av priset till 20 %, 
utrikes flyg från 5 % till 10 % och resandet med bilar som går på fossila 
bränslen från 5 % till 10 %. Hur ställer ni er till det? 

 
En sammanställning av deras svar presenterades under en förvaltningschefs-
träff den 23 februari 2016. 

Resultat 
Mötet med förvaltningscheferna för resultatsammanställning var på förhand 
utsatt och samtliga förvaltningschefer var inbokade innan mötet. Tyvärr utgick 
mötet med Kultur och Fritid men förvaltningschefen fanns med vid 
förvaltningschefsgruppen och har således deltagit i framtaget av slutsattser och 
förslag på beslut. Under tiden för intervjuerna så stod Södermöre kommundel 
utan förvaltningschef och har således inte intervjuats. Nedan följer resultat från 
intervjuerna med övriga förvaltningscheferna. 

Svar på fråga 1:  
Har klimatkompensationen lett till att ni på er förvaltning har ändrat något i ert resande 
och/eller hur ni tänker kring resande i tjänsten? Här svarade hälften ja och hälften 
nej. Samtliga svarade att en ändring i resemönstret har skett men hälften säger 
att klimatkompensationssystemet har vägt in i de beslut som har fattats och 
andra hälften säger att de ändringar man gjort ändå skulle ha genomförts även 
utan klimatkompensationssystemet. 

Svar på fråga 2: 
Kommer ni att ansöka om pengar från klimatkontot under 2016? Om ja – till vad, om nej- 
varför inte? Här svarade samtliga förvaltningschefer att de skulle söka ifrån 
klimatkontot under 2016. Samtliga förvaltningar hade relativt långt gångna 
tankar kring vad de skulle söka klimatpengar för. 

Svar på fråga 3 och 4:  
Svaret på dessa två frågor har gått i varandra och är här presenterade som ett 
svar:  
Är det något i klimatkompenseringen som ni skulle vilja ändra på? Och 
I det länsgemensamma förslaget föreslås procentsatsen att höjas för 2016 (faktureras 2017). 
Inrikes flyg förväntas höjas från 10 % av priset till 20 %, utrikes flyg från 5 % till 10 % 
och resandet med bilar som går på fossila bränslen från 5 % till 10 %. Hur ställer ni er till 
det? Hälften av de intervjuade tyckte inte att det fanns något i systemet som 
behövdes ändras. De tyckte att det var bra med en stegrande nivåer så att 
effekterna av att åka med fossila bränslen blev ekonomiskt kännbara och då 
kunde läggas in som en del i en kostnadskalkyl för t.ex. att köpa in en elbil. 
Den andra hälften tyckte att nivåerna ökade för brant och att det i vissa 
verksamheter blir orättvist då inga andra färdsätt finns att tillgå än fossildrivna. 
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Slutsatser och förslag till beslut 
Den 23 februari presenterades resultatet för samtliga förvaltningschefer och 
man diskuterade en gemensam ståndpunkt som ska lyftas fram till politiken 
som ett förslag på fortsatt beslut. 
 
Målet för Kalmar kommun är att år 2020 är alla samhällsbetalda resor 
klimatneutrala. Den klimatkompensationsmodell, inklusive nivåstegringen, som 
tagits fram på länsnivå har målet 2020 för ögonen. För att nå det målet bör 
nivåstegringen följas. Förvaltningscheferna enades om att klimat-
kompensationssystemet är ett fungerande verktyg för att nå det uppsatta målet 
och föreslår att kommunfullmäktige fattar ett beslut om att fortsätta efter 
existerande system. 
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Klimatsamverkan Kalmar län 

 
Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionförbundet, 

med syfte att öka takten i länets energi- och klimatarbete. Arbetet samordnas i 

klimatkommissionen. 

www.rfkl.se/klimat   



Inledning 

Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län satte år 2006 upp ett mål om att länet år 2030 ska vara en 
fossilbränslefri region. Ett delmål inom transporter är att alla samhällsbetalda resor ska vara 

klimatneutrala år 2020.  
 
Under kampanjnamnet NoOil har energi- och klimatarbetet varit en viktig del i det regionala 
utvecklingsarbetet och ett prioriterat område i länets regionala utvecklingsstrategi. De övergripande 
målen är att bidra till ett växande näringsliv för hållbar tillväxt, minskad klimatpåverkan och 
effektivare energianvändning. Arbetet drivs gemensamt i länet, under rubriken "Klimatsamverkan 
Kalmar län" och samordnas av klimatkommissionen.  
 
Kommissionen menar att de klimatutsläpp som inte kan undvikas om möjligt bör kompenseras. 
Klimatkommission Kalmar län föreslog i december 2010 ett gemensamt länsprojekt, med syfte att 
prova och utvärdera klimatkompensation som ett verktyg för minskad klimatpåverkan och ökad 
marknadsföringsnytta.  
 
I september 2012 bildades en grupp som ett svar på de motioner som lämnats i alla kommuner om 
klimatkompensering och denna rapport är gruppens förslag till Länsgemensam strategi. Det finns 
bakgrundsmaterial till förslaget, som kan lämnas vid behov. 
 
Arbetsgruppen har bestått av Tommy Lindström, Borgholms kommun, Katarina Söderberg, 
Oskarshamns kommun, Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost, Elvira Laneborg, Mörbylånga 
kommun, Annika Persson Åberg, Torsås kommun, Karin Svensson, Nybro kommun, Liselott 
Sjöholm, Landstinget i Kalmar län, Jens Karlsson, Hultsfreds kommun, 
Stefan Svenaeus, Länsstyrelsen i Kalmar län, Eva Öberg, Kalmar kommun och Carolina Gunnarsson, 
Regionförbundet Kalmar län.  
 
Gruppen anser att det har ett mycket stort marknadsföringsvärde att alla kommuner i länet samt 
Länsstyrelse, Regionförbund och Landstinget anammar förslaget. 
 
Arbetsgruppen 15 mars 2013 

Syfte 

Det här systemet fokuserar på omställning – från klimatovänligt till klimatsmart resande.  
 
Det övergripande målet med klimatkompensation är att minska utsläpp från resor som görs av 
organisationens medarbetare och folkvalda. Avgiften ska påverka valet av färdsätt till det minst 
klimatpåverkande alternativet. Betalning av en klimatavgift på resor ska ses som en sista utväg när 
utsläpp inte kan undvikas.  
 
Syftet med införandet av ett avgiftssystem för utsläpp av fossil koldioxid, CO2, är att komma åt 
användningen av fossila bränslen, varför fokus enligt denna modell ligger på flyg och 
fossilbränslebilar. Medlet är en avvecklingsplan för fossilbränslebilar, att fullständigt ersätta dessa 
med fossilbränslefria fordon. Fossilbränslebilar ska ersättas med fossilbränslefria bilar eller andra 
resalternativ och onödiga flygresor ska elimineras. De fossilbränsleresor som kvarstår ska 
klimatkompenseras.  
 
Tåg, buss, cykel, till fots och fossilbränslefri bil är de mest klimatvänliga resealternativen. Dessa 
ingår inte i klimatkompenseringen på grund av dess redan uppenbara bidrag till målet, men även för 
att minimera arbete och administration och därmed införa ett enkelt och tydligt system. Systemet 
fokuserar på omställning och dess syfte är att ställa om från klimatovänligt till klimatsmart resande. 



Nivåer 

Det här är ett för länet gemensamt minimiförslag. Tanken är att länets kommuner, landstinget, 
Länsstyrelsen och Regionförbundet har samma basmodell. Den organisation som vill höja 
ambitionen och takten i klimatarbetet kan öka procentsatserna, ändra tidsspannet eller involvera fler 
transporter.  

Klimatkompensering 

Ett system med klimatavgift på fossila bränslen utgör en form av reseriktlinjer som baseras på såväl 
miljömässiga som ekonomiska incitament. Systemet underlättar även genomförandet av andra 
kompletterande åtgärder för att minska koldioxidutsläppen eftersom avgiften möjliggör upprättandet 
av en fond för klimatrelaterade åtgärder. Avgifterna sätts in på ett gemensamt klimatkonto i 

organisationen. Från kontot kan alla verksamheter i organisationen söka bidrag årligen.  
 
Den stegvisa ökningen av påslaget möjliggör för organisationerna att införa nya rutiner och t.ex. 
ställa om fordonsparken. 
 
För att öka möjligheterna till att ett klimatkompensationssystem ska antas krävs det sannolikt att det 
är enkelt utformat och inte genererar ökat arbete. Den föreslagna modellen har sin styrka i att den 
medför minimalt med administration, i och med att så få transportslag innefattas. I ett system där 
man inkluderar påslag och avdrag är risken överhängande att detta blir för invecklat och svårt, 
eftersom så många resesätt, fordonsslag och bränslen kan beaktas. 

Avgränsning 

Tåg, buss och fossilbränslefri bil är de mest klimatvänliga resealternativen. De bidrar redan till målet 
och klimatkompenseras inte vilket också minimerar arbete och administration. Vi föreslår ett enkelt 
och tydligt system.  
 
Klimatkompensation ska ske av persontransporter i organisationens verksamheter, inklusive alla 
anställda och förtroendevalda. Klimatkompensation ska ske för alla resor i arbetet och inom politiska 
uppdrag, som betalas av organisationen, och som sker med:  
  Organisationens egna, hyrda eller leasade bilar  

 Privat bil i tjänsten  

 Flyg  
 

Samåkning påverkar inte prispåslaget då det i sig ger en minskad kostnad och minskad 
klimatpåverkan. 
 
Inom till exempel EU-projekt betalar inte EU prispåslaget. Om man ändå vill att dessa resor ska ingå 
i systemet, måste organisationen själv bekosta tillägget. Detta gäller alla externt finansierade projekt. 
 
 
 
  



 

  



Uppföljning 

Uppföljning av förslagets implementering i länet görs minst en gång per mandatperiod inom 
Klimatsamverkan Kalmar län. Rapportering sker till Klimatkommissionen. Revidering sker vid 
behov, bland annat med hänsyn till teknisk utveckling, som möjliggör ännu klimatsmartare resor. 
 
Förverkligandet av denna avvecklingsplan är ett naturligt steg i att uppnå en fossilbränslefri region. 
Kalmar län kan än en gång vara unikt i en kraftfull klimatsamverkan för ett gemensamt mål.  
 

Prioritering av kommunikationer vid resor 

Förslag att använda t.ex. i resepolicy om prioritering av olika möjliga färdsätt.  
 
1: Överväg om syftet kan uppnås utan möte/ resa 
 
2: Överväg möjligheten till resefria möten via t.ex. webb-möten 
 
3: Kollektivtrafik med låg klimatbelastning 
 
4: Kommunal bil/hyrbil med förnyelsebart bränsle, eftersträva samåkning.  
 
5: Kommunal bil/ hyrbil med fossilt bränsle som klimatkompenseras, eftersträva samåkning. 
 
6: Egen bil i tjänsten, fossila bränslen klimatkompenseras 
 
7: Flyg, klimatkompenseras 
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Kommunfullmäktige 

 
 
 

Lån till Förlösa-Årtebäck fiber ekonomisk 
förening 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar Förlösa-Årtebäck fiber ekonomisk förenings 
ansökan om lån på högst 1 500 000 kronor. Följande ska gälla: 

- Räntan för lånet ska vara marknadsmässig.  
- Del av lånet ska återbetalas när föreningen erhållit stöd från 

regionförbundet med motsvarande belopp som stödet. Resterande del 
av lånet ska återbetalas när hela fiberutbyggnaden är genomförd eller 
senast 31 december 2021.  

- Avtal ska skrivas mellan kommunen och föreningen att 
markupplåtelseavtal och kanalisation övergår i kommunens ägo om 
lånet inte kan betalas tillbaka. 

Bakgrund 
Förlösa-Årtebäck fiber ekonomisk förening har lämnat in en ansökan om lån 
från Kalmar kommun på totalt 1 500 000 kronor. Beloppet är avsett att täcka 
föreningens kostnader för den kanalisation som föreningen genomför i 
samband med att Eon ersätter befintliga luftkablar med markkabel i området.  
 
Förlösa-Årtebäck fiber ekonomisk förening bildades sommaren 2015. Syftet 
med fiberföreningen är att på sikt kunna bygga ut bredband i Förlösa, Sporsjö, 
Ugglerum, Melby, Årtebäck med flera byar och omgivning. Startpunkten för 
föreringen var möjligheten att samförlägga en kanalisation i samband med att 
Eon ska gräva ned elledningar i delar av området. Föreningen beviljades 
kanalisationsstöd från regionförbundet på 550 000 kronor samt 275 000 kronor 
från kommunen. Regionförbundets stöd kommer att utbetalas när 
kanalisationen är färdigbyggd medan kommunen har betalat ut stödet i förskott 
så att föreningen kunde köpa in material till samförläggningen. För att kunna 
finansiera den första etappen av fibernätet d.v.s. samförläggningen med Eon 
behöver föreningen låna pengar. Då en kanalisation i sig ännu inte har något 
värde förrän den har fibrerats och aktiverats har föreningen svårt att få lån i en 
bank.  
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I ändringar i Verksamhetsplan med budget och ekonomisk planering 2017-
2018 antagen av kommunfullmäktige i december 2015 antogs följande ändring 
och tillägg till fokusområden och mål: 
”Bredband via fiber 
Målet att 90 % av kommunens företag och hushåll ska ha tillgång till fiber på 
minst 100 Mbit/s senast år 2020 kommer att nås, bland annat genom 
samverkansavtal med Telia Sonera.  
 
För att nå resterande 10 % intar kommunen en aktiv roll för att påskynda och 
underlätta utbyggnaden på landsbygden. Kommunen kommer tillsammans 
med andra ledningsägare och aktiva byalag att identifiera och föreslå 
utbyggnadsområden. Kommunen kommer också att vidta olika åtgärder såsom 
samförläggningar, råd vid ansökningar om stöd från landsbygdsprogrammet, 
borgensåtaganden när stöd beviljats, lån samt bidrag till felande länkar för att 
minimera de vita fläckarna. Utgångspunkten är att möjliggöra en tillgång till 
fiber för hushåll och företag till en marknadsmässig jämförbar kostnad.” 
 
 
 
 
Annika Fonseca   
huvudprojektledare   
 
 
 
Bilaga: 
Låneansökan 
 
 



Sporsjö 2016-03-01

Kalmar Kommun Förlösa-Årtebäck Fiberförening
Att: Annica Fonseca Org nr: 769630-5957
Box 611
391 26 Kalmar

Låneansökan Förlösa Årtebäck Fiber

Härmed ansöker Förlösa Årtebäck Fiber om lån/låneutrymme på totalt 1 500 000 SEK (En miljon 
femhundratusen kronor)
Beloppet är avsett att täcka föreningens kostnader för den kanalisation som föreningen utför i 
samband med att Eon ersätter befintliga luftledningar med markkabel inom området.

Bakgrund
Intresset för fiber i Förlösa Årtebäck området är stort och i samband med att Eon skulle ersätta 
nuvarande luftledningar med markkabel aktualiserades de tankar som funnits förut att bilda en 
fiberförening och ta vara på den möjligheten till kostnadsbesparing för kanalisation som 
samförläggning med Eon medförde. Föreningen är bildad och ett antal möten har genomförts 
med bland annat deltagande av Annika Fonseca från Kalmar kommun.
Kostnaden för kanalisation är beräknad till  1 391 500 SEK + moms. Merparten av denna kostnad 
beräknas till kvartal 3 2016 då Eon förväntas fakturera sitt arbete men däremellan kan ytterligare 
utbetalningar behövas till entreprenörer och leverantörer av material. 

Föreningen har sedan tidigare erhållit ett bidrag från kommunen på 275 000 SEK vilket har täckt 
de initiala kostnaderna för huvudsakligen material i uppstartsskedet av kanalisationen. Ytterligare 
550 000 är beviljade från Regionförbundet att utbetalas i efterskott, dvs när kanalisationen är 
slutförd.
Ovanstående lånebelopp är avsett att täcka kostnader för kanalisationen inklusive moms och fram 
till föreningen beviljats och erhållit stöd från andra myndigheter.

Föreningen är tacksam för det bidrag som utbetalats och möjligheten att av kommunen få låna till 
resterande belopp för kanalisationen.

Sporsjö 2016-03-01

Ulf Lundström
Kassör Förlösa-Årtebäck Fiberförening
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Kommunfullmäktige 

 
 
 

Ansökan om kommunal borgen till Mokällan 
fiber ekonomisk förening 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunal borgen om 1 250 000 
kronor till Mokällan fiber ekonomisk förening. Avtal ska skrivas mellan 
kommunen och föreningen att markupplåtelseavtal och fibernät övergår i 
kommunens ägo om borgensåtagandet utfaller. 

Bakgrund 
Mokällan fiber ekonomisk förening har lämnat in en ansökan om kommunal 
borgen till Kalmar kommun. Föreningen har redovisat en projektplan, beviljat 
kanalisationsstöd samt lånelöfte från bank. 
 
Fiberföreningen har beviljats kanalisationsstöd från regionförbundet om 
1 000 000 kronor och Kalmar kommun om 340 000 kronor. Bidraget från 
regionförbundet kommer att betalas ut när fibernätet är utbyggt. Kalmar 
kommun har betalat ut bidraget som ett förskott för att möjliggöra för 
föreningen att kunna påbörja sitt arbete. 
 
Fiberföreningen planerar en byggstart 2016 och har i dagsläget 64 fastigheter 
som ska anslutas till nätet. Budgeten för en anslutning är satt till maximalt 
25 000 kronor per fastighet, vilket är en marknadsmässigt jämförbar kostnad.  
Under byggprocessen behövs en likviditet för att kunna genomföra projektet. 
Utöver den summa som alla fastighetsägarna betalar, har föreningen en 
bidragsdel på 1 340 000 kronor, plus den moms som först måste betalas in 
men som senare i projektet kan dras av i föreningen. Bidragsdelen från 
regionförbundet och momsdelen är summor föreningen inte får tillbaka förrän 
projektet haft redovisade och godkända kostnader.  
 
Föreningen behöver ett lån, motsvarande den beviljade bidragsdelen från 
regionförbundet om 1 000 000 kronor, samt för det momsbelopp om 250 000 
kronor som läggs på den summan i samband med investeringen. Total summa 



KS 2016/0391  2 (2) 
 
 
som behöver lånas är 1 250 000 kronor och för vilket föreningen nu önskar att 
kommunen ska bevilja kommunal borgen för. 
 
 
 
Annika Fonseca   
huvudprojektledare   
 
 
 
Bilaga 
Ansökan 
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Kommunfullmäktige 

 
 
 
 
 

Kommunal borgen och lån till fiberföreningar 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen får, med rätt att delegera vidare, bevilja kommunal borgen 
till fiberföreningar i Kalmar kommun under följande förutsättningar: 
 
Föreningen ska till ansökan om kommunal borgen bifoga: 
- Projektplan för utbyggnad av ett bredbandsnät, d.v.s. en anläggning som 

består av passiv bredbandsinfrastruktur och aktiv utrustning. 
- Kopia på ansökan om stöd som är inlämnad till länsstyrelsen. 
- Beslut från länsstyrelsen om beviljat bredbandsstöd. 
- Lånelöfte från banken. 
- Avtal om att ledningsrätt och fibernät övergår i kommunens ägo om 

borgensåtagandet utfaller. Detta avtal utformas av kommunen. 
 
Borgen beviljas upp till ett belopp motsvarande det beviljade bidraget. Beviljad 
borgen ska gälla från investeringens start fram till en månad efter det att 
föreningen fått bidraget utbetalt från bidragsgivande myndighet. Borgensavgift 
ska ej tas ut. 
 
Kommunstyrelsen får, med rätt att delegera vidare, bevilja kommunalt lån till 
fiberföreningar i Kalmar kommun under följande förutsättningar: 
- Lånet ska i första hand möjliggöra för föreningar att kunna samförlägga 

kanalisation med andra ledningsägare. 
- När lån inte kan erhållas i bank. 
- Räntan för lånet ska vara marknadsmässig.  
- Lånet ska återbetalas när hela fiberutbyggnaden är genomförd eller senast 6 

år efter att kanalisationen är genomförd. 
- Avtal ska skrivas mellan kommunen och föreningen att markupplåtelseavtal 

och kanalisation övergår i kommunens ägo om lånet inte kan betalas 
tillbaka. 
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Bakgrund 
Fiberutbyggnaden i kommunen pågår på flera olika sätt. I kommunens tätorter 
pågår en kommersiell utbyggnad av olika aktörer. På landsbygden finns ett 
antal fiberföreningar som driver fiberutbyggnaden utifrån sina lokala 
förutsättningar. Några föreningar kan bygga ut genom så kallad kundinitierad 
fiber via en aktör på marknaden. Andra föreningar bygger ut sitt nät själva med 
eller utan bredbandsstöd. I de fall utbyggnaden är så dyr att stöd behövs 
kommer föreningen ha ett behov av att låna pengar i bank för att finansiera del 
av anläggningskostnaden till dess stödet är utbetalat. För att en ekonomisk 
förening för bredband, som saknar tillgångar vid lånetillfället, ska kunna uppta 
ett lån, kan det komma att krävas möjlighet till borgen.  
 
För att ge möjlighet till fiberföreningarna att genomföra en samförläggning 
med andra ledningsägare kan kommunen behöva låna ut pengar till 
fiberföreningar eftersom det är svårt att få lån innan hela fiberprojektet är 
genomförbart. 
 
I ”Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 
2017-2018” gjordes följande tillägg till fokusområden och mål: 
”Bredband via fiber 
Målet att 90 % av kommunens företag och hushåll ska ha tillgång till fiber på 
minst 100 Mbit/s senast år 2020 kommer att nås, bland annat genom 
samverkansavtal med Telia Sonera. 
 
För att nå resterande 10 % intar kommunen en aktiv roll för att påskynda och 
underlätta utbyggnaden på landsbygden. Kommunen kommer tillsammans 
med andra ledningsägare och aktiva byalag att identifiera och föreslå 
utbyggnadsområden. Kommunen kommer också att vidta olika åtgärder såsom 
samförläggningar, råd vid ansökan om stöd från landsbygdsprogrammet, 
borgensåtaganden när stöd beviljats, lån samt bidrag till felande länkar för att 
minimera de vita fläckarna. Utgångspunkten är att möjliggöra en tillgång till 
fiber för hushåll och företag till en marknadsmässig jämförbar kostnad.” 
 
Reglerna för att få stöd från jordbruksverket medger att kommunen kan gå i 
kommunal borgen för banklån.  
 
 
 
 
 
 
Annika Fonseca   
huvudprojektledare   
 
 
 
  
 





 

  

Planenheten │  
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A 

Tel 0480-45 00 00  │ Fax 0480-45 04 29 
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se 

  
 

Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Emil Stille Upprättad 2016-05-25 2012-2917 1(11) 
0480-45 03 59  
 

 
 
 
 
 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE (PUL-säkrat) 
 

Detaljplan för 
del av Svalan 20, del av Malmen 2:2, samt 
Svanen 3  
Kalmar kommun 
 
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2016-04-08 – 2016-
05-06. Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt 
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. 
Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter. 
 

Sammanfattning 
Det har inkommit liknande synpunkter som i samrådet från en del boende och 
fastighetsägare i området. Bebyggelsens skala upplevs som för stor, 
trafiksituationen är svår och förvärras och man vill istället se bevarande av 
öppna ytor eller lägre bebyggelse. Dessa synpunkter är i huvudsak bemötta i 
samrådsredogörelsen, några ytterligare kommentarer ges i anknytning till varje 
yttrande där så är påkallat.  
Några yttranden påpekar redaktionella eller formella förtydliganden som bör 
göras i planhandlingarna, bl a kompletteringar vad gäller underjordiska 
ledningar och avfallshantering, samt att plankartan bör uppdateras utifrån de 
nya allmänna råden för planbestämmelser. Detta justeras i handlingarna. 
Avgränsningen av parken kring Monte Cavallo har justerats marginellt. 
 

Inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
 Länsstyrelsens bedömning  
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Länsstyrelsens bedömning är att detaljplanen inte aktualiserar några frågor som kan 
föranleda prövning enligt 11 kap. 10 § PBL.  
 
RÅDGIVANDE SYNPUNKTER  
Kulturmiljö  
Det är positivt att kommunen lyfter området runt Monte Cavallo och ger 
byggnaderna både ett exteriört men även till vissa delar ett interiört skydd. 
Utifrån kulturmiljösynpunkt finns det flera delar som inte direkt rör den 
aktuella planen men är presenterade i planhandlingarna som behövder 
diskuteras vidare. 
Flera av kartorna visar på bebyggelse som ännu bara finns i planeringsstadiet 
och kommer ha stor påverkan på områdets karaktär. 

 
Kommentar: Delningen av planärendet görs för att kunna komma igång med en första 
planetapp, då den östra delen har komplexa frågeställningar som behöver utredas vidare. 
Planområdet är således minskat. I de fall bebyggelse illustreras i planbeskrivningen som är 
på planeringsstadiet så framgår det tydligt i bildtexter. Att det görs på detta sätt beror på 
resursskäl, eftersom det vore ett stort merarbete att göra om visualiseringsarbetet. 
 

Lantmäterimyndigheten  
Plankarta 

Beteckningarna bör ändras till de nya allmänna råden, annars bör det 
framgå på plankartan att äldre riktlinjer har tillämpats. 
Övriga frågor 

Redaktionella synpunkter lämnas direkt till planförfattaren. 
 
Kommentar: Plankartan ändras utifrån de nya allmänna råden. 
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Boende och fastighetsägare 
Boende på Norrgårdsgatan, yttrande bifogas 
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Kommentar: Synpunkterna liknar de som lämnades in i samrådet och har bemötts 
i samrådsredogörelsen. Vad gäller fråga 1 om gång- och cykelvägen anger 
plankartan en sträckning och ungefärlig höjdsättning för denna. Vad gäller fråga 
2 om balkonger för de nya husen så är den lösning som föreslås av byggherren att 
ha väster- respektive östersidan glasad men sluten och norrsidan öppen. Detta 
regleras dock inte av detaljplanen. Vad gäller fråga 4 om parkering på 
Biskopsgatan så förtydligas planbeskrivningen att enkelsidig parkering inte bör 
genomföras innan dubbelsidig parkering är genomfört på Erik Dahlbergs väg 
mellan Smålandsgatan och Stagneliusgatan. 
 
Två fastighetsägare på Biskopsgatan  

Vi vill med detta brev invända mot ovan nämnda beslut av följande skäl: 
 
1 Vi anser att man inte ska ta bort parker ur en innerstad för att bygga höghus! 
-Kommunen har en lovvärd grön satsning med grönstrukturplanen som tagits 
med bred politisk majoritet. Nu åsidosätter man den i stort sett helt. I 
grönstrukturplanen står det uttryckligen att Monte Cavalloparken ska bevaras 
som den grönyta som finns i detta annars avskurna område i Kalmar (s 24). 
Den lilla grönyta som beskriv i detaljplanen uppfyller inte till närmelsevis 
samma krav. Dessutom att ta ner en uppvuxen (sedan över 100 år) park med 
för staden unika träd är ju ett kulturellt övertramp. 
Det man nu beskriver som en fickpark (resterna av parken) är en gångväg med 
liten grönyta som kommer att vandra i ständigt solförmörkelse pga höjden på 
husen runt omkring (öster-söder o väster). 
Kommunen skriver i förslaget till detaljplan att man inte anser att det är en 
park runt Monte Cavallo. Här motsäger man sig själv då man i 
grönstrukturplanen sid 24 pratar om Monte Cavallo som en grannskapspark. 
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2 Att bygga så många nya bostäder på en plats där redan kaos och anarki gäller 
för parkeringsplatser och trafik i området.  Det  kommer förstås att generera 
ytterligare bilar till boende och besökare. Dessutom är det ju tänkt att några 
näringsidkare ska komma till området med ytterligare parkeringsbehov. 
Vägarna i området är redan nu igenkorkade och enfiliga där bilar i båda 
färdriktningarna trängs med cyklister. En tidsfråga till första allvarliga olyckan. 
Incidenter sker dagligen!!! 
Vi kräver därför att en fullständig trafikutredning görs före det att man antar 
detaljplanen. Vi vill att man tar fram hur det ser ut nu och hur det kommer att 
se ut efter ett ev genomförande av planen. 
 
3 Det finns en jävsituation i hela processen då en suppleant i 
Samhällsbyggnadsnämnden dessutom är styrelseledamot i brf Norrgård 
Riksbyggen, brf Rasten Riksbyggen och brf Aspelyckan Riksbyggen. Denne 
deltog i mötet som godkände detaljplanen för samråd även om han inte röstade 
just i den frågan men det räcker inte med att gå ut när ärenden dras för att 
risken för påverkan på planen försvinner. Jäv kan ha förekommit under 
beredningen av planen.  Att det verkar vara hans partikamrater i första hand 
som är för planen gör det hela än mer tveksamt.  
Vi utgår från att beslut om en sådan avvikande detaljplan tas i 
kommunfullmäktige. 
 
4 Att byggnadsnämnden var så oeniga och tog beslutet med knapp majoritet 
visar också att hela planen är tveksam. 
Vi anser att kommunen måste redovisa vilka avvägningar man gjort för att 
ställa våra enskilda intressen mot exploatörens enskilda intressen av att 
genomföra exploateringen. Vi vill också att kommunen redovisar hur man 
avvägt det enskilda intresset från exploatören mot allmänna intressen. 
 
5 Ett 32, 5 m hus i ett område där det nu finns 10,5 m höga hus som högst är 
helt orimligt. Kommunen säger att det blir 8 våningshus men det skulle inte 
förvåna oss om det blir fler våningar än så då höjden på huset verkar väl 
tilltaget för 8 våningar (lekmans tolkning av höjdbehov per våning). Ohederligt 
att skriva antal våningar i så fall. 
Denna höjd kommer att skugga  vår fastighet samt ge en oacceptabel insyn. 
 
6 Vi invänder också mot avstyckningen av Monte Cavallo då vi anser att det är 
bättre att planera för parken och huvudhuset som en enhet. Vi anser också att 
vår fastighet bör ingå i detaljplanen som tänkt från början. 
 
7 Att man i Kalmar troligen mest trafiktäta korsning nu ska bygga 150 
lägenheter utan att någon miljökonsekvensutredning görs borde inte vara 
möjligt. Man bara antar att det inte blir någon ökad trafik vilket ju är en åsikt 
helt gripen ur luften och troligen helt osann. 
Man vill öka trafiken på Galggatan, vilket är bra, men det kommer att innebära 
att området blir ännu mer avskärmat och behovet av en funktionell grönyta 
inom området ökar. 
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Vi anser att det finns så många frågetecken runt boendemiljö, avsaknad av 
funktionell grönyta/park inom avskärmat område, trafik, p-platser, avvikande 
hushöjder gentemot befintlig byggnation, outredda detaljer och en brist på 
objektivitet från kommunen att detaljplanen borde återremitteras. 
 
Sammanfattningsvis så behövs en miljö, trafik och parkeringsutredning vara 
gjord före beslutet. Husens höjd bör harmonisera med övrig bebyggelse inom 
området dvs 3-4 våningar (10-11 m höjd). 
 
Kommentar: 1.Grönstrukturplanens rekommendationer framgår i 
planbeskrivningen. I grönstrukturplanen beskrivs området vid Monte Cavallo som 
ett där skapande av en grannskapspark är önskvärt, inte som en befintlig park. 
Kommunen avser återkomma med planförslag som omfattar östra delen av 
kvarteret Svalan, parkens fulla utbredning är inte fastslagen än. 
2. Trafik och parkeringslösningar framgår av planhandlingarna. Se kommentar 
till föregående yttrande om parkeringen på Biskopsgatan. 
3. Den omnämnda personen har inte deltagit i ärendets beredning eller hantering. 
Planförslaget avses tas upp i kommunfullmäktige för antagandebeslut. 
4. Planhandlingarna (inklusive samrådsredogörelsen) redovisar och motiverar 
kommunens ställningstaganden som lett fram till planförslaget. 
5. Den omnnämnda byggnadshöjden utgår från nollplanet, ungefär havsytans nivå, 
vilket är 6-7 m under markytan vid byggnaden.  
6. Kommunen har ingen användning för Monte Cavallo som byggnad, det är 
viktigt för byggnadens fortbestånd att hitta en realistisk fortsatt användning som 
möjliggör nödvändigt underhåll och renovering. Därför är det inte lämpligt att 
planlägga byggnaden som park. Motiven till att minska planområdet beskrivs i 
kommentaren till länsstyrelsens yttrande. 
7. Kommunen anser inte att projektet innebär betydande miljöpåverkan, vilket är 
kriteriet för behov av en miljökonsekvensutredning. Relevanta miljöfrågor som t ex 
buller behandlas i planbeskrivningen. 
 
BRF Kalmarhus 14 har tagit del av samrådsredogörelse daterad 2016-03-16. 
Vid styrelsemöte 2016-04-21 beslutades att lämna följande synpunkter. 
Föreningen vidhåller det yttrande som som tidigare inlämnats och som återges 
i handlingen på sidan 17. 
 
Kommentar: Noteras. 
 
En medborgare boende på Stagneliusgatan 

Hur kan man komma på att bebygga området ytterligare och tränga ihop fler 
människor, med allt vad det innebär. Fler människor, fler fordon på ett redan 
belastat område, med mycket luftföroreningar, dåligt med parkeringsplatser, 
köbildning både på Galggatan, Erik Dahlbergs väg och Stagneliusgatan. Det 
har aldrig varit bra att tränga ihop folk på liten yta. 
Bättre att bygga längre ut från staden och förbättra de allmänna 
kommunikationerna. Bygg mer i t ex Trekanten och Smedby, där 
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tågförbindelse finns idag. Vem tänker på barnen som finns i området? Var 
finns bra lekplatser? Människorna tränger undan djuren mer och mer och 
ondgör sig över att djuren förstör grönytor och trädgårdar, men vart ska de ta 
vägen? 
Hur mycket luftföroreningar ska vi utsättas för? Redan idag märks det att 
luften i området inte är hälsobefrämjande. På en vecka är fönsterbrädorna redo 
för en ny tvätt och bilarna är dammiga efter någon dag, så vad människorna får 
i sig kan man bara ana. 
Med ännu mer folk i området blir det ännu mer avgaser och partiklar som far 
omkring. 
Det kan väl inte vara meningen att man ska ha fina inglasade balkonger som 
man inte ska kunna nyttja. Man måste väl kunna dra bort glasen och öppna 
fönstren utan att få i sig onödigt mycket giftiga partiklar. 
Kalmar behöver inte ha storhetsvansinne genom att ”förfula” staden. Många 
tokiga beslut har tagits redan!  
En gammal fin stad som många turister besöker ska väl inte förstöras. Det 
finns många bra idéer också, men sen gäller det att hålla efter det som utförs, 
så det inte förfaller. En stad som satsar på universitet måste t ex förstå att 
slitaget på gator, parker osv måste åtgärdas, ytor ständigt städas! 
Det är ibland så skitigt i centrala Kalmar så man skäms inför turisterna. Det 
byggs fler gallerior, men det går tydligen inte att fylla de som finns redan. 
Har Kalmar storhetsvansinne? 
Det blir som i USA, massor med stora gallerior, som står tomma och nu ska 
det bli samma sak i lilla Kalmar. Vilka är det som hyr de flesta lokalerna i 
centrum? Gym, frisörer, hudvård och allt för skönhet och flärd. Det håller nog 
inte i längden. 
Hejda er med ytterligare dåliga byggbeslut för Svalan-området. Miljön 
försämras enormt för oss som redan bor i området. Idag fullt kaos med bilar, 
avgaser, parkeringsplatser och dåligt med lekområden för områdets barn. 
Låt förnuftet segra! 
 
Kommentar: Om man som yttrandet anger vill minska biltrafiken i innerstaden är 
det inte en framgångsrik strategi för en stad att växa enbart ytmässigt. Då blir fler 
människor bilberoende och reseavstånden blir längre när man sprider ut boende och 
stadens olika funktioner. En tillräckligt tät stadskärna och innerstad är i själva 
verket en grundläggande förutsättning för ett levande stadsliv, egentligen stadens idé 
överhuvudtaget: att sätta tillräckligt många människor tillräckligt nära varandra 
för att de ska kunna interagera  på överraskande och nyskapande sätt. En tätare 
stad ger också bättre förutsättningar för gott underhåll och skötsel av stadens 
allmänna ytor, vilket lyfts fram i yttrandet, eftersom vi kan inrymma fler 
människor i befintlig infrastruktur.   
 
Fyra boende på Erik Dahlbergs väg  
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Kommentar: Planförslaget kan inte överklagas innan det antagits av kommunen. 
Efter antagandebeslut så skickas besvärshänvisning till berörda sakägare som 
redovisat synpunkter som inte tillgodosetts. 
Monte Cavallo är en kulturhistoriskt värdefull byggnad som ges rivningsskydd i 
planförslaget. Kommunen bedömer att en fickpark där byggnaden kvarstår ger mer 
till staden och stadslivet än en rivning och skapande av en alternativ torgyta i 
annat läge, eller ett bevarande av nuvarande parkeringsplats.   
 

Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter 
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 

Ksrr har talat med planhandläggaren gällande avfallshanteringen på ärende 
2012-2917, och rekommenderat att etablera en underjordsbehållare för hushåll 
/ matavfall i norra hörnet av området för det nybyggda flerfamiljsboendet, 
med angöring för avfallshämtning ut mot Norrgårdsgatan. Vid en etablering av 
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ett mindre hus för återvinnings material så rekommenderar vi att lägga detta i 
anknytning till övrig avfallshantering. Avfallsfordonen skall i största möjliga 
mån hållas utanför kvartersområdet, detta med tanke på både boende och 
arbetsmiljö. Vad det gäller Monte Cavallo och Svanen 3 så känns det som om 
det handlar om vanlig villa hämtning dvs kärlhämtning, det ser vi inte som 
något problem. 
 
Kommentar: Noteras, planbeskrivningen kompletteras vad gäller avfallshantering. 
 
Kalmar Energi Elnät AB 

I planbeskrivningen står det nämnt att vi har en el-servis till Monte Callo, som 
vi behöver ledningsrätt för. Eftersom det är allmän platsmark behöver vi inte 
ledningsrätt för den kabeln. 
Vi har en optofiberkabel som kommer att hamna inne på den nya fastigheten. 
Den måste flyttas.Det står inget om den optofiberkabeln i planbeskrivningen. 
I planområdet ligger även en lågspänningskabel. Den måste också flyttas till 
nytt läge. Det finns inte något nämnt om den kabeln i planbeskrivningen. 
För mera detaljerade uppgifter hänvisar jag till de brev via e-post (2016-04-15 
och 2016-04-18), som jag har skickat till planhandläggaren. 
För att kunna planera och genomföra flytt av kablar måste vi få veta det i 
mycket god tid.  
Eventuell flytt av ledningar bekostas av beställaren. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras vad gäller underjordiska ledningar. 

 
Polismyndigheten 

 
 
Kommentar: Noteras. 

 
Intresseorganisationer och övriga 
Hyresgästföreningen i KalmarTorsåsÖland ställer sig positiva till att 
förslaget för detaljplan del av Svalan 20, del av Malmen 2:2 samt Svanen 3 
möjliggör för fler hyresrätter. Parkeringsmöjligheter måste tas i beaktning. 
 
Kommentar: Noteras. 
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 Kalmar läns museum har tagit del av Kalmar kommuns samrådsförslag 
(2016-03-13) till detaljplan för kvarteret Svalan m fl fastigheter. Planen syftar 
till ”… att möjliggöra en förtätning längs med Erik Dahlbergs väg som ges en 
stadsgatukaraktär, samtidigt som en offentlig park skapas kring Monte Cavallo 
som tar tillvara platsens kulturhistoriska värden”. Förslaget är det tredje som 
presenterats under 2 års tid. Kalmar läns museum har tidigare yttrat sig 
angående detaljplanen 2014-05-05 och 2014-11-17.  
Inför arbetet har de kulturhistoriska värdena i områdets undersökts och 
beskrivits, dels genom en separat antikvarisk förundersökning för Monte 
Cavallo, dels en kulturhistorisk utredning för hela planområdets utbredning, 
båda framtagna av Kalmar läns museums Bebyggelseenhet. I 
planbeskrivningen har både förundersökningen och utredningen använts, vilket 
är positivt.  
Kalmar läns museum ser det som positivt att kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader värnas genom förslaget.  
Kalmar läns museum noterar och uppskattar ambitionen att bevara 
parkkaraktären och tillgängliggöra parken närmast kring Monte Cavallo men 
ser att den del av parken som ingår i planförslaget avsevärt minskats i det nu 
aktuella förslaget. Att behandla hela den gamla parken inom samma detaljplan 
hade varit positivt ur kulturhistoriskt hänseende. I tidigare yttranden har vi 
föreslagit att den tidigare utförda trädinventeringen skulle kunna kompletteras 
med en beskrivning av anläggningar såsom grindar, stenläggningar e t c och 
karta över parkens struktur samt att en enkel skötselplan tas fram för parkens 
vegetation och anläggningar. Kommentarer kvarstår. 
Kalmar läns museum noterar i det här yttrandet, liksom i tidigare yttranden, att 
Monte Cavallos friliggande och öppna läge, kommer att påverkas negativt om 
föreslagen detaljplan kommer till fullt utförande. Det friliggande och öppna 
läget har lyfts fram som ett bevarandevärt kulturhistoriskt karaktärsdrag i den 
kulturhistoriska utredningen. De höga och stora byggnader som möjliggörs på 
ytan väster om Monte Cavallo kommer att hindra upplevelsen av villan vid 
infarten mot Kalmar. Vi ser det också som problematiskt att parkområdet öster 
om Monte Cavallo inte ingår i detaljplanen och att vi därför inte kan förutse 
vilka planer som finns för det här området, som är en del av den gamla 
parkstrukturen. En villa som Monte Cavallo kräver en viss yta kring sig för att 
kunna upplevas så som var avsett. 
 
Kommentar: Se bemötande av länsstyrelsens synpunkt angående delningen av 
planärendet och påföljande minskning av planområdet. I övrigt så liknar 
synpunkterna de som inlämnades vid samrådet och bemöttes i samrådsredogörelsen. 
 

Följande sakägare och likställda har senast under 
granskningstiden inkommit med skriftliga synpunkter som inte 
blivit tillgodosedda:  
Lista finns i utlåtande (ej PUL-säkrat) i diariet. 
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 Datum Ärendebeteckning 
 2016-05-25 2012-2917 
 
 

 

 

Bilaga: Samrådsredogörelse daterad 2016-03-16. 
 
 
 
Emil Stille 
Arkitekt MSA 
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Adress Besök  Telefon Telefax 
Box 611 Storgatan 35 A 0480-45 03 00 0480-45 04 29 
391 26  Kalmar  Epost: sam.byggnadskontoret@kalmar.se 

Planens syfte och huvuddrag 
Planen syftar till möjliggöra en förtätning längs Erik Dahlbergs väg som ges en 
stadsgatukaraktär, samtidigt som en offentlig park skapas kring byggnaden 
Monte Cavallo som tar tillvara platsens kulturhistoriska värden. Byggnaden 
med närområde ska kunna styckas av men planen möjliggör en publik 
centrumanvändning. 

 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Emil Stille Upprättad 2016-05-25 2012-2917 

 0480-45 03 59 
 
 

 
Detaljplan för del av Svalan 20, del av Malmen 2:2, samt Svanen 
3, Kalmar kommun 
 

Plandata 
Planområdet omfattar del av Svalan 20, del av Malmen 2:2 och Svanen 3, 
norr om Erik Dahlbergs väg. Sammanlagt en yta på ca 9 160 kvadratmeter, 
varav kommunen äger huvuddelen.  

 
Orienteringskarta (streckad linje visar planområde) 
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Fastigheter, gällande planer och gator i området 
 
Tidigare ställningstaganden  
Översiktliga plandokument  
För den nyligen antagna översiktsplanen fyller planprojektet en viktig roll. 
Inriktningen på förtätning och utveckling av stadskärna och innerstad främjas av 
omvandlingen av Erik Dahlbergs väg till stadsgata. Det syftar också till att stärka 
sambandet mellan Kvarnholmen och Hansa city/Flygstaden.  
För fördjupning kring utvecklingen av stadens gröna strukturer hänvisas till 
Grönstrukturplanen. 

 
Kommunala program 
Utvecklingsplan för Erik Dahlbergs väg och Norra vägen – 
Utvecklingsplanen ska fungera som ett underlag för planering och projektering i 
området. Målsättningen i utvecklingsplanen är en omvandling till stadsgator för 
dessa gator i stadskärnan, med bevarad eller utvecklad tillgänglighet till 
Kvarnholmen/Malmen. Omvandlingen ska möjliggöra förtätningsprojekt och 
skapande av attraktiva offentliga rum, vilket stärker stadsdelen som en del av en 
utökad stadskärna. Utvecklingsplanen konkretiserar alltså översiktsplanens vision 
för denna del av staden.   
Ny bebyggelse är önskvärd längs Erik Dahlbergs väg, för att få fler målpunkter 
längs gatan och omvandla gaturummet med husväggar och entréer riktade mot 
gatan. Korsningen med Norra vägen görs om så en starkare rumslig avgränsning 
erhålls, medans platsen framför kv Norrgård blir ett viktigt busstorg  och offentligt 
stadsrum för denna del av staden. När husliv flyttas närmre gatan så ges större 
förutsättningar för stadsliv och nya verksamheter i området. Gatusektionen 
utformas också för att bli mer trivsam och uppmuntra till besök, vistelse och 
rörelse. 

0880K-I:221 

0880K-I:148 

0880K-I:327 
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Utdrag från Utvecklingsplan för EDV-NV, Byggda kvaliteter 
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Grönstrukturplanen – 
Påvisar ett behov av grannskapspark i Norrgårdsgärdet väster om Norra vägen, 
eftersom det inte finns någon större publik grönyta och att stadsdelen är omgiven 
av vältrafikerade gator på alla sidor. Området kring byggnaden Monte Cavallo är 
utpekat för en sådan park med tanke på dess fina trädgård. Planförslaget innebär att 
området kring Monte Cavallo blir tillgängliggjort som en attraktiv parkmiljö för 
stadsdelen, men också ett identitetsskapande offentligt rum invid stadens 
huvudstråk. Begreppet grannskapspark är definierat i grönstrukturplanen utifrån 
kvantitativa mått och särskilda upplevelsevärden som ska finnas på platsen. I detta 
fall är det särskilt de rekreativa och kulturhistoriska upplevelsevärdena som ska 
lyftas fram. 

 
Utdrag ur Grönstrukturplanen, kartbilaga för särskilt värdefulla rekreationsområden  (rött markerar nya parker, 

grönt befintliga särskilt värdefulla rekreationsområden och gula linjer är grönstråk) 
 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
Gällande planer i området: 
0880K-I:148 Stadsplan som berörs av planändring 

för Svanen 3. 
0880K-I:221 Stadsplan som omfattar huvuddelen av 

det nu aktuella planområdet, se bild 
nedan. Gatuplantering och allmän 
kvartersmark påverkas av ändrad 
användning. 
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0880K-I:327 Stadsplan som endast berörs vad gäller 
Erik Dahlbergs väg. 

 

 
Gällande stadsplan för huvuddelen av planområdet (aktbeteckning 0880K-I:221) 

Förutsättningar och förändringar 
Natur- och kulturmiljö 
Planområdet består av gatu- och parkeringsmark, bostadskvarter och byggnaden 
Monte Cavallo (Svalan 20) som har en stor och mogen trädgård (trädinventering 
finns daterad 2008-09-16). En geoteknisk utredning är gjord och området bedöms 
ha goda geotekniska förhållanden för byggnation, konventionell bebyggelse kan 
utföras utan särskilda förstärkningar. Marken består av ett tunt lager mulljord följt 
av morän, huvudsakligen av sandig och siltig typ.  
Planområdet har en karaktär av lummig stadsmiljö, med relativt låg 
exploateringsgrad. Monte Cavallos trädgård är  idag relativt privat i sin karaktär men 
med höga kulturvärden, både vad gäller hus och trädgård. Planförslaget möjliggör 
ett bevarande och tillgängliggörande av trädgården, främst söder om byggnaden i 
denna planeringsetapp.  Längst i väster inom planområdet finns en yta med 
parkeringsplats, gångstråk och outnyttjade gräsmattor.  
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Monte Cavallos terrass i söder, trädgård med exotiska träd och kalkstenshällar 
 
En kulturhistorisk utredning har tagits fram för planområdet som förutom en 
beskrivning av historik och kulturvärden även innehåller rekommendationer som 
syftar till dessas bevarande. För området som helhet betonas värdet av 
parkkaraktären och Monte Cavallos fristående läge. 

 
Karta från 1868, tidigt utbyggnadsskede på stadens utmarker  

Monte 
Cavallo 

Spännare-
backen 
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Området var tidigare stadens utmarker med åkrar och började bebyggas med en 
blandning av kåkbebyggelse och fina residens för sommarboende under 1800-talet. 
Ordnade stadskvarter lades ut under 1900-talet. Norra vägen är det historiska 
stråket genom området, som har strukturerat både bebyggelse och gatunät.  

 
Karta från 1941, nya strukturer kan anas, men innan Erik Dahlbergs väg anlades 

 
Spännarebacken, vid Norra vägen norr om korsningen med Fredriksskansgatan, 
hade tidigare en koppling från Norra vägen till Monte Cavallo, en gränd som 
kantades av enklare bebyggelse som revs när Svalan 19 bebyggdes. Spår av gränden 
finns kvar i form av en trädbeväxt vall  

 
Åkare D på Spännarebacken (1926, Walter Blomberg) 

Monte 
Cavallo 

Tidigare 
gatukoppling  i 
Norrgårdsgärdet 
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Spår av grändkoppling och flerbostadshus på Svalan 19 (2013, Liselotte Jumme) 
 
Svalan 20 (Monte Cavallo) – 
Utökad lovplikt exteriört och för trädgård), rivningsförbud 
och förvanskningsförbud för trädgård, exteriört och 
interiört (i delar av byggnad)  
Monte Cavallo rymmer en spännande berättelse 
om skedet när stadens utmarker togs i anspråk för 
institutioner och sommarhus för de välbesuttna. 
Samband finns med till exempel Carlsbergsvillan 
(i Carlsbergsparken vid simhallen och Iffehallen), 
något som skulle kunna lyftas fram i 
parkutformning kring villorna. Det finns en 
intressant personhistorik kopplat till Monte 
Cavallo som belyser stadsdelens utveckling i stort, 
tex. har fabrikörer på den närbelägna gamla 
chokladfabriken bott i huset. Tomten har tidigare haft en större utbredning, 
ungefärligen angivet i angränsande figur, och omfattat en stallbyggnad på nuvarande 
Svanen 3. 
Arkitektoniskt är huset ett intressant exempel på 1800-talets historicerande och 
eklektiska arkitektur, kompletterat med en ambitiös renoveringsinsats från tidigt 30-
tal genom arkitekten Tor Torsson. Huset ges ett rivnings- och förvanskningsskydd i 
planförslaget, dessutom värnas parkkaraktären kring byggnaden. Detta skydd 
omfattar även interiör förvanskning, särskilt den inre rumsindelningen. Det interiöra 
skyddet är begränsat till tre salar på bottenvåning och trapphuset enligt figur på 
planritning, se ritning nedan. Den norra delen av huset är redan kraftigt förändrad 
jämfört med ursprunget och den utformning som gavs i samband med en större 
renovering 1930, se vidare den kulturhistoriska utredningen. Utredningen betonar att 
även renoveringsarbetena 1930 har ett kulturhistoriskt värde som ska värnas. Detta 
måste dock vägas mot att trygga en fortsatt användning och kunna skapa en adekvat 
tillgänglighet osv, därav begränsningen av det interiöra skyddet. 
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Vy av Monte Cavallo från Biskopsgatan (2013, Liselotte Jumme) 

 
Ritning från 1930 över Monte Cavallos bottenvåning (Tor Torsson, arkitekt), avgränsning 

med punktstreckad linje för interiört förvanskningsskydd 
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Interiör vy från salongen ut mot terrass 

 
Trapphus med fina måleri- och snickeriarbeten (2013, Liselotte Jumme) 
  

  



Samhällsbyggnadskontoret 2016-05-25 11 (31) 
 
 

Svanen 3 – 
Utökad lovplikt exteriört, rivningsförbud och 
förvanskningsförbud för trädgård och exteriört  
Innan Biskopsgatan drogs fram hade byggnaden 
Monte Cavallos en tomt med betydligt större 
utbredning än idag, men spår av detta kan 
fortfarande ses, bland annat i en tidigare 
stallbyggnad som nu används som bostadshus. 
Huset är lite kuriöst i sitt sammanhang pga dess 
ovanliga proportioner, och intressant både i sig 
själv och genom den ombyggnad som gjordes till 
bostad 1933 av samme arkitekt som renoverade 
Monte Cavallo, Tor Torsson, och i kopplingen 
som bevarad byggnadsvolym från tiden som 
ekonomibyggnad. Placeringen definierar det gamla tomthörnet i nordväst. 
Byggnaden skyddas från exteriör förvanskning och rivning i planförslaget, särskilt 
viktiga värden handlar om byggnadsvolymen och den arkitektoniska karaktären från 
30-talsombyggnaden. Åtgärder som syftar till ett återställande av den ursprungliga 
karaktären från ombyggnaden stärker det kulturhistoriska värdet och bör bejakas, tex 
byte till lertegelpannor. 
Gällande plan för fastigheten närmast förutsätter en rivning av befintlig 
huvudbyggnad, i planförslaget disponeras byggrätten om för att möjliggöra 
nybyggnad kombinerat med bevarande. Detta kompenserar även för att de 
kulturhistoriska skyddsbestämmelserna förhindrar utnyttjande av de så kallade 
Attefallshus-reglerna. 

 
Bostad på Svanen 3, tidigare stallbyggnad tillhörig Monte Cavallo 
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Entré från gården till Svanen 3 (2013, Liselotte Jumme) 

 
Bebyggelseområden 
Norrgårdsgärdet är framförallt bebyggt enligt en ”hus i park”-struktur, även om 
vissa partier längs Norra vägen har tydligare gaturum med hus som antingen är 
parallell- eller gavelställda längs gatan. Erik Dahlbergs väg är ett dominant stråk som 
skapar barriäreffekter mellan stadsdelen och Västra Malmen, vilka förstärks av att 
gatan drogs fram relativt sent och i viss mån slog sönder befintliga strukturer. Detta 
har orsakat upplösta och oattraktiva stadsrum längs gatan.  

 
Befintlig bebyggelsestruktur 
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Förstärkt bebyggelsestruktur längs stadens huvudstråk (schematisk skiss baserat på 

utvecklingsplan för Erik Dahlbergs väg och Norra vägen) 
 

Kvartersmarken inom planområdet ska användas till: 
 Bostäder, kontor- och centrumverksamhet (BKC), sammanlagt ca 3 500 

kvadratmeter BTA tillskapas, vilket motsvarar ca 30 lägenheter. Svanen 3 är 
en utpräglad villatomt med högt kulturhistoriskt värde. Viss utbyggnad och 
ändrad användning till kontor är möjlig om de kulturhistoriska värdena inte 
förvanskas. 

 Bostadskomplement, kontor-  och centrumverksamhet för Monte Cavallo, 
särskilda bestämmelser för att säkra en publik parkkaraktär och bevarande 
av kulturhistoriska värden. Byggnaden tillsammans med en mindre tomtyta 
är tänkt att avstyckas som gemensamhetslokal för angränsande bostäder, 
men en del av byggnaden kan också fungera för publik verksamhet. 

 
Bestämmelser som reglerar bebyggelsens omfattning och utformning syftar till att 
skapa en tät stadskärnekaraktär som samtidigt tar till vara områdets kulturhistoria. 
Det betyder att en hög exploateringsgrad och ökad bebyggelseskala kombineras 
med ett värnande av äldre bebyggelse. Parken är ett mycket viktigt element för att 
väga upp den ökade tätheten med ett grönt element med tydlig identitet och stor 
potential för möten och vistelse.  
Våningshöjder relaterar till den skala som nu etableras söder om Erik Dahlbergs väg 
i kv Vipan. I anslutning till kv Ripan möjliggörs ett punkthus på 6-8 våningar, som 
trappar ner mot Norrgårdsgärdet där bebyggelsen är betydligt lägre, vilket ur 
stadsbildssynpunkt blir en kraftig kontrast. Punkthusets volym bestäms av att ha en 
hållbar storlek för en bostadsrättsförening som kan nyttja Monte Cavallo som 
gemensamhetslokal. Punkthuset bidrar till att avsluta gaturummen för Biskops- och 
Norrgårdsgatan vilket även bör förstärkas i den mer detaljerade utformningen av 
gaturummet.  
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Perspektiv från Erik Dahlbergs väg österut, ark. SAR/MSA Olle Utterback 

 
Det finns ett utbud av kommersiell service längs Norra vägen, affärer, restauranger 
mm. För att stärka underlaget för sådan verksamhet är det viktigt att på sikt 
förbättra angöringsförhållandena både för denna gata, men också Erik Dahlbergs 
väg för att stimulera till ett stadsliv som motsvarar det centrala läget. Entréer ska 
finnas mot gatan, dessa kan dock vara sekundära entréer. Husliv ska placeras 
parallellt med gata minst 0.5 m från fastighetsgräns. 
Offentlig service finns i närområdet, tex Barnens gård och Lindöskolan på östra 
sidan Norra vägen, TIC-huset vid Trädgårdsgatan, gymnasieskolorna och 
idrottscentrum i Västra Malmen. Kommersiell service finns en del längs med Norra 
vägen i närområdet, och både Kvarnholmen och Giraffen-området är inom 
bekvämt cykelavstånd.   
Solstudier är gjorda utifrån en förenklad illustrationsplan och visar sommar- och 
höstsituation. En vintersituation visas också, men i en stadsmiljö så blir det generellt 
väldigt långa slagskuggor av bebyggelsen under vintern. Den nya bebyggelsen har 
sämre ljusförutsättningar än den nyligen planerade tvärs över gatan (kv Vipan), då 
gatufasaden är i söderläge. Gårdsfasadernas utformning blir viktig för att fånga 
kvällsljus ifrån väster, balkonger med ljusinsläpp från söder kombinerat med 
luftinsläpp från norr kan också bidra till bättre boendemiljö. Gårdsytor kommer 
skuggas av husen, därför är parken kring Monte Cavallo ett viktigt komplement till 
bostäderna. Parken får bäst ljusförhållanden söder och öster om huvudbyggnaden. 
De tider på året när solen står lägre påverkas Svanen 3 och det östligaste huset på 
kv Ripan under vissa tider på dagen. Under vintern så påverkas även andra delar av 
kv Svalan och Svanen.   
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Solstudier sommartider – (OBS. Planområdet minskat inför antagande) 

 
26 juni 09:00 
 

 
26 juni 12:00 
 

 
26 juni 15:00 
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26 juni 18:00 
 
Solstudier hösttider – (OBS. Planområdet minskat inför antagande) 

 
26 september 09:00 
 

 
26 september 12:00 
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26 september 15:00 
 
Solstudie vintertid – (OBS. Planområdet minskat inför antagande) 

 
26 november 12:00 

 
Friytor 
Norrgårdsgärdet väster om Norra vägen har idag ca 800 invånare, nu aktuella 
projekt i stadsdelen kan väntas lyfta detta till en bit över tusen boende. Denna och 
omgivande stadsdelar har en bristsituation när det gäller offentliga grönytor. 
Befolkningssammansättningen i stadsdelen är ganska speciell, med stora grupper 
äldre och väldigt få barn och ungdomar. Detta kan antas bero på lägenhetsstorlekar, 
att man trivs och bor kvar i stadsdelen och kanske också brist på grönytor, även om 
flera av bostadsfastigheterna har relativt stora egna gårdsytor.  

 
 

 
Sektion genom kv Svalan och fickpark kring Monte Cavallo med kv Ripans trevåningsbebyggelse till höger 

 
Att tillskapa en publik fickpark som tar till vara de kulturhistoriska värdena vid 
Monte Cavallo och erbjuder boende och verksamma i stadsdelen en grön lunga som 
stimulerar till möten, aktivitet och vila är en viktig del av planförslaget, som följer av 
grönstrukturplanens inriktning. Begreppet grannskapspark uppfylls inte kvantitativt 
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när det gäller yta, men parken rymmer å andra sidan flera starka kvalitativa 
upplevelsevärden. Kan bara området tillgängliggöras så finns alla förutsättningar att 
parken blir både attraktiv och välanvänd, vilket främjar ett stadsliv och en 
stadskaraktär som närmar sig stadskärnans, i linje med stadens övergripande 
planering. Den kommer också stärka attraktiviteten i de exploateringsprojekt som 
ingår i planförslaget vilket underlättar faktiskt genomförande. Vid utformningen av 
parken bör ett särskilt fokus vara att lyfta fram trädgårdens historiska värden. 
Närmast byggnaden Monte Cavallo ska en stensatt plats skapas med omsorg i 
utformning, materialval och tillvaratagna ståtliga idegranar. Denna blir ett hjärta i 
parken som ska samspela med byggnadens representativa karaktär. 

 
Skiss på parkutformning kring Monte Cavallo (Cedervall arkitekter, bearbetad av Kalmar kommun) 
 

Gårdsytorna blir små i förhållande till exploateringsgraden, men detta kompenseras 
av den nya, direkt angränsande parken. Gaturummen blir starkare definierade med 
ny byggnation parallellt Erik Dahlbergs väg, byggnadshöjden understiger 
gatubredden (jämför tex med 1874 års byggnadsstadga där byggnadshöjder inte fick 
överstiga gatubredden).  
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Skiss över gaturrummet Erik Dalhbergs väg, västra punkthuset till höger och kv Vipans ungefärliga höjdnivåer till 

vänster 
 
Gator och trafik 
Planområdet är centralt beläget med mycket god tillgänglighet för flera olika 
trafikslag. Erik Dahlbergs väg är dock en gata som det är svårt att angöra utfart 
mot, utan dessa ska orienteras mot mindre omgivande gator. Av stadsbildsskäl ställs 
dock krav på en entré mot Erik Dahlbergs väg, som dock kan vara komplementär 
eftersom det kan vara svårt att klara tillgänglighetskraven mot denna gata. En utfart 
från kv Ripan påverkas av exploateringen, denna ges en g-bestämmelse för att säkra 
utfarten över det framtida bostadskvarteret.  

 
Projekteringsskiss över Erik Dahlbergs väg (stadsgatukaraktär, robusta gatuträd och kantstensparkering) 

 
En ny sektion för Erik Dahlbergs väg kommer lyfta fram gång- och cykeltrafikens 
behov, liksom angöringsmöjligheter för ny bebyggelse, samtidigt som biltrafiken får 
fortsatt framkomlighet, fast i lägre hastigheter. Gatuträd ska ges bättre 
växtförutsättningar vilket tillsammans med trängre körbanor dämpar hastigheterna. 
En mindre del av körbanan kan eventuellt göras med annat material, gärna 
genomsläppligt, för att ytterligare förstärka denna effekt. Körbanans bredd medger 
att räddningsfordon ska kunna passera en stillastående personbil. Vid hållplatser 
finns två filer i hållplatsens riktning för att bilar ska kunna passera en stannande 
buss. Korsningslösning med Norra vägen ska prioritera kollektivtrafiken, men 
denna får studeras vidare i samband med planering vid kv Norrgård.  
Passagen från Smålandsgatan över Erik Dahlbergs väg är viktig att göra attraktiv för 
att fånga upp stråket mot Norra vägen och Röda ugglan (med bla Friskis och Svettis 
som stor målpunkt). Biskopsgatan upplevs idag trång med tanke på alla fotgängare 
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och cyklister som trafikerar gatan, som dessutom har dubbelsidig parkering. Här 
föreslås i första hand att parkeringen görs enkelsidig vilket underlättar blandtrafik 
på körbanan, en naturlig lösning på denna typ av gata som ingår i en ”30-miljö”. 
Detta kommer dock inkräkta på antalet parkeringsplatser. Biskopsgatans korsning 
med Norra vägen bör ses över i kommande planeringsarbete med tanke på gc-
trafikens säkerhet och komfort och en utökad trafik in till den nya bebyggelsen. 
Mötet mellan Biskopsgatan och Norrgårdsgatan måste bearbetas så att gaturummet 
inte flyter samman med Erik Dahlbergs väg och det nya bostadskvarteret. 

 

 
Schematisk skiss över gång- och cykelvägar (parkstigar är inte inkluderade) 
 

Gång- och cykelvägar genom området ska erbjuda full tillgänglighet, medan vissa 
mindre stråk från Erik Dahlbergs väg kommer ha trappor på grund av 
nivåskillnader. Parken ska göras fullt tillgänglig från alla omgivande gator.  
En parkeringsräkning gjordes dag- och kvällstid under maj 2013 och visar att det i 
västra Norrgårdsgärdet som helhet då fanns en del ledig kapacitet för parkering. 
Troligen har flytten av delar av Liljas bils verksamhet minskat parkeringsbehovet. 
Flera boende har dock påpekat att de upplever situationen som fortsatt mycket 
besvärlig i stadsdelen. Dagtid var beläggningen på gatuparkering mellan 40-70% på 
de olika gatorna i området (ca 125 platser totalt). Kvällstid steg beläggningen till 45-
90 %, med den högsta beläggningen på Fröbergsgatan. Långtidsparkeringen i 
planområdets västra del på 14 platser försvinner i och med planförslagets 
genomförande, denna hade ungefär samma beläggning dag- och kvällstid, ca 80 %. 
Kommunen bedömer inte att långtidsparkering är ett behov som kommunen 
behöver lösa på gatumark i denna relativt glest bebyggda del av staden, se PBL 8 
kap 10 § som anger att parkering ska anordnas även på redan bebyggda tomter i 
skälig omfattning . Gatuparkering på Biskopsgatan avses minskas i samband med 
anpassningsåtgärder för förbättrad gång- och cykeltrafik, ca 12 platser försvinner 
med enkelsidig parkering (huvuddelen av detta dock utanför planområdet). Längs 
Erik Dahlbergs väg blir det möjligt att skapa kantstensparkering från 
Stagneliusgatan till Smålandsgatan, vilket kan ge ca 25 platser totalt. Ändrad 
utformning på Biskopsgatan bör genomföras först när kantparkering på Erik 
Dahlbergs väg är genomförd på bägge sidor gatan. Således ger planförslaget i sin 
helhet en omfördelning av gatuparkering mot huvudgatorna vilket är positivt för att 
minska belastningen på smågator och stärka stadslivet på huvudgatorna. Parkering 

Gång- och cykelbana eller -väg 

Gångstråk eller trottoar 

Planerat stråk 
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fördelas också om från långtids- till angörings- och besöksparkering. Kommunen 
får senare bestämma hur en lämplig reglering av parkering ska ordnas. 
Besöksparkering kan tex kombineras med nattparkering. 
För nytillkommande bebyggelse måste den största delen av parkeringsbehovet lösas 
under mark. Parkeringsgarage angörs från Norrgårdsgatan. Den parkeringsnorm 
som kommunen tillämpat i området (dokument daterat 2006-05-23) är ett behov på 
0.7-0.9 P-platser per lägenhet (beroende på lägenhetsstorlek), varav 0.1 är för 
besöksparkering. För närvarande bereds förslag till nya parkeringstal vilket kan 
förändra angivna siffror i denna planbeskrivning. Avstånd från parkeringsplats till 
målpunkt bör inte vara mer än 200 m, helst kortare för besökare. Vid tillämpning av 
normen är kommunen positiv till att pröva särskilda lösningar som samutnyttjande, 
bilpool osv som kan minska parkeringsbehovet. Eftersom parkeringsnormen från 
2006 är några år gammal och ej formellt antagen så redovisas som jämförelse 
riktvärden för den nu framtagna (likaså ännu ej antagna) parkeringsnormen för 
Kvarnholmen och Malmen, ett direkt angränsande område: Bostäder 0.3 – 1.0 P-
platser/lägenhet; kontor 15 P-platser/1000 kvadratmeter; Handel 30 P-platser/1000 
kvadratmeter. Kommunen bedömer i detta fall att lämpliga behovstal ligger 
någonstans mellan dessa normer, med tanke på översiktsplanens uttalade 
innerstadsambition för området och förändringar i resvanor. Verksamheter i 
området bedöms kunna använda gatan för besöksparkering. Det är också önskvärt 
att ha en mer nyanserad parkeringsnorm beroende på lägenhetsstorlek. 
Cykelparkering regleras också av normen och det är angeläget att denna lokaliseras 
närmre målpunkter än bilparkering, samt helst är väderskyddad. En extra kvalitet 
kan vara att ge möjlighet till att ladda elcykel, plats för lådcyklar mm. 
Parkeringsfrågan prövas definitivt i bygglovsskede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Området har god närhet till starka kollektivtrafikstråk, både lokalt och regionalt. 
Tågstationen ligger ca 1200 m söderut. 
 
Kretsloppsfrågor 
Planområdet är väl försörjt med teknisk infrastruktur. Fjärrvärmeledningar finns i 
omgivande gator och berörs delvis av omdragningar. VA-ledningar finns både i 
Biskopsgatan/Norrgårdsgatan, Smålandsgatan och Norra vägen. Med tanke på den 

Sammanvägd bilparkeringsnorm för planområdet: 
Bostäder (inklusive besöksparkering) 
Studentbostad med pentry – 0.3 P-plats/lgh 
1 rok – 0.4 P-plats/lgh 
2 rok – 0.6 P-plats/lgh 
3 rok – 0.8 P-plats/lgh 
>3 rok – 1 P-plats/lgh 
Handel (enbart anställda) 
Närbutik – 5 P-platser/1 000 kvadratmeter lokalyta 
Kontor (enbart anställda) 
15 P-platser/1 000 kvadratmeter lokalyta 
 
Sammanvägd cykelparkeringsnorm för planområdet: 
Bostäder (inklusive besöksparkering) 
2 rok och mindre – 1.8 cykelplatser/lägenhet 
3 rok och större – 2.8 cykelplatser/lägenhet 
Handel (anställda och besökare) 
Närbutik – 25 cykelplatser/1 000 kvadratmeter lokalyta 
Kontor (anställda och besökare) 
15 cykelplatser/1 000 kvadratmeter lokalyta 
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höga andelen bebyggd yta på kvartersmark, som tills nu varit infiltrerande 
vegetationsytor, behöver yteffektiva fördröjningslösningar anordnas. Kalmar Vatten 
bedömer att fördröjning på kvartersmark är nödvändigt för att klara kapaciteten i 
dagvattensystemet, motsvarande 10 mm nederbörd på de tillkommande hårdgjorda 
ytorna inom kvartersmark. Åtgärder kan vara fördröjande tak eller magasin på 
tomten, helst öppna och ytliga system. Dessa åtgärder bör ingå i 
markanvisningsavtal, det bör även finnas ekonomiska incitament för 
fastighetsägaren att arbeta med lokalt omhändertagande av dagvatten. Åtgärder som 
hjälper till att rena dagvatten gör störst nytta på de belastade ytorna, dvs de större 
gatorna. Erik Dahlbergs vägs nya sektion med utökad grönyta filtrerar en del 
dagvatten med renande effekt, vilket förstärks av att en mindre del av körbanan 
görs genomsläpplig. Övergripande reningsåtgärder är genomförda för det 
avrinningsområde som främst påverkas, med nya dammar vid Norrgård.  

 
Karta över avrinningsområde med gradering av belastning på recipienten (planområde markerat) 
 

Utrymmen för avfallshantering bör förläggas mot Norrgårdsgatan och 
Biskopsgatan, se följande principskiss. Det är viktigt att undvika stående sopkärl på 
gång- och cykelbanor. KSRR undersöker nya former för att hämta avfall vilket 
möjliggör underjordiska utrymmen som kan tömmas direkt. Då behövs inget 
miljöhus eller utrymmen man behöver vistas i, vilket spar yta och att man slipper 
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potentiellt ofräscha miljöer. Det bör också undvikas att sopbil behöver köra in och 
bända eller backa på fastigheterna.   

 
Möjliga angöringsplatser för avfallshantering markerade med transparent stjärna (befintliga opaka) 

 
Störningar och risker 
Utrymningsbehov måste beaktas vid utformning av hög byggnation. Ny sektion för 
Erik Dahlbergs väg är utformad för att kunna möjliggöra för brandkåren att 
utrymma från gatan, men för enkelsidiga lägenheter mot gården måste räddningsväg 
tillskapas från gata till gårdssida där byggnaderna är högre än fem våningar. 
Planområdet har normalradonmark, bebyggelse ska utföras radonskyddat. 
Bullerutredning har gjorts inför granskning av planen och uppdaterats utifrån 
reviderad utformning av bebyggelsen. Lägenhetsutformning måste anpassas så att 
alla bostäder har en tyst eller ljuddämpad sida mot gården. Avstegsfallet bedöms 
motiverat här eftersom det är ett centrumnära läge där förtätning och utveckling är 
prioriterad i översiktsplanen. Bullerutredningen visar att gällande riktvärden kan 
klaras för de föreslagna lägenhetstyperna. Bullerreglerna har ändrats sedan 
planarbete inleddes, vilket betyder att nya riktvärden kan komma att gälla vid 
framtida bygglovprövning. Kommunen bedömer att det ska vara möjligt att klara 
dessa. Särskild omsorg bör läggas på ljusföring om enkelsidiga smålägenheter byggs.  

 
 



Samhällsbyggnadskontoret 2016-05-25 24 (31) 
 
 
 

 
Bullerprognos utifrån framtida trafiksituation (+ 20 år), ekvivalent trafikbuller (starkt orange över riktvärde) 
 

 
Utdrag ur bullerutredning, 2015-01-26, lägenhetslösningar för punkthus i väster 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 
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Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det 
innebär att kommunen ansvarar för anläggande, underhåll och skötsel av 
dessa områden. 

Markförvärv 
Kommunägd kvartersmark för bostäder är tänkt att säljas. Två mindre 
markområden av Malmen 2:2 kan överföras till Ripan 1 för att få en mer funktionell 
fastighetsform. Överföring av mark redovisas i de fastighetsrättsliga 
konsekvenserna.  

Avtal eller andra överenskommelser 
Kommunen ansöker om och bekostar de lantmäteriförrättningar som berör 
fastigheterna Malmen 2:2, Ripan 1 samt Svalan 20 och som behövs för 
genomförandet av detaljplanen. Om de nybildade fastigheterna för bostad- och 
centrumändamål ska indelas i flera fastigheter, kan köpare av området ansöka 
om avstyckning mm. I markanvisningsavtal vid försäljning av kommunal mark bör 
överenskommelse om fördröjning av dagvatten på kvartersmark ingå. 
Avtal om flytt/ombyggnad av ledningar bör finnas med Skanova innan detaljplanen 
antas.  

Regler och tillstånd 
Utökad lovplikt finns för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 
fastigheter, se q- och a-bestämmelser på plankartan. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Allmänt 
De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs översiktligt nedan. De 
fastighetsrättsliga konsekvenserna per fastighet framgår av separat 
fastighetskonsekvenskarta och av tabellen ”Konsekvensbeskrivning för  fastigheter 
inom planområdet och för berörda ledningshavare”.  
 
Fastighetsregleringarna genomförs i första hand med överenskommelse om fastig-
hetsreglering mellan fastighetsägarna som grund. Detsamma gäller inrättande av 
gemensamhetsanläggningar och bildande av ledningsrätter. Ansökan om lantmäteri-
förrättning görs hos Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.  
 
För området finns inga fastighetsindelningsbestämmelser. Kommunen bedömer att 
några sådana inte behövs för att detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov 
uppstår, kan fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av 
detaljplanen. 
 
Kommunen ansöker om och bekostar erforderliga lantmäteriförrättningar 
avseende avstyckning, fastighetsreglering och bildade av 
gemensamhetsanläggning. Respektive ledningshavare ansöker om och 
beskostar lantmäteriförrättningar för bildande av ledningsrätt.  

Tekniska frågor 

Tekniska utredningar 
Bullerutredning som prövar den nya bebyggelsens lämplighet utifrån 
lägenhetsplaner och byggnadsvolymens utformning har gjorts, bullerpåverkan 
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jämförs med lägenheternas disposition. Principiellt är upplägget en tyst gårdssida 
som kompensation för den bullerstörda gatusidan, men vissa lägenheter i husens 
hörn kan behöva bevakas särskilt i bygglovs- och byggsamrådsskedet. Projektering 
av Erik Dahlbergs väg görs parallellt med planärendet, en utvecklingsplan för gatan 
är framtagen (observera att föreslagen gatusektion för Erik Dahlbergs väg 
förändrats under projekteringsarbetet, se i planbeskrivningen under Gator och 
trafik för aktuellt förslag).  
Geoteknisk utredning har tagits fram. Planområdet bedöms ha goda geotekniska 
förutsättningar för bebyggelse. Konventionella byggnader kan grundläggas på 
befintliga jordlager efter vegetationsborttagning utan någon förstärkning. Byggnader 
med särskild utrustning som ger stora laster kan dock behöva någon form av 
förstärkning. Grundläggning kan utföras med hel kantförstyvad bottenplatta med 
konventionellt betonggolv på mark, ”platta på mark”, utfört med isolering och 
kapilärbrytande/-dränerande skikt. Alternativt med grundsulor och/eller plintar och 
fribärande golv. 
Förstudiearbete kring parkens utformning har gjorts, vissa mindre justeringar av 
denna kan bli aktuellt i samband med projekteringen. Den östra delen av parken 
kommer behöva studeras i kommande planarbete för resten av kv Svalan. 
Ett parti inom planområdet med gång- och cykelväg mellan Erik Dahlbergs väg och 
Biskopsgatan/Norrgårdsgatan är besvärligt med tanke på nivåer och flera olika 
funktionella och estetiska krav som ska samverka i en god helhetslösning. I arbetet 
med parkens utformning har en nivåsättning tagits fram för detta område, men det 
kommer krävas fortsatt dialog under projekteringen av kvartersmark och allmän 
platsmark.  

Tekniska anläggningar 
Erik Dahlbergs väg kommer få en annan sektion vilket presenteras under Gator 
och trafik, baserat på visionsarbetet i Utvecklingsplan för Erik Dahlbergs väg. Detta 
kommer ge en stadsgata med tydligare struktur och gaturum, samtidigt som ett antal 
nya parkeringsplatser och angöringsmöjligheter skapas längs gatan. I samband med 
ombyggnad av gatan bör även befintliga träd bytas ut och ges bättre 
växtförutsättningar. 
Ett antal ledningar berörs när kvartersmark läggs ut på vad som idag är allmän 
platsmark. Det handlar om fjärrvärme-, VA-, el- och teleledningar. Ett antal 
dagvattenledningar berörs men dessa är till för lokal avvattning som istället ska 
lösas av exploatören inom fastigheten, innan det leds ut i dagvattennätet. En 
servisledning för el till Monte Cavallo kommer ligga på parkmark, denna kan ligga 
kvar och säkras med ledningsrätt vid behov.  

Konsekvenser 

Inverkan på miljön – behovsbedömning (bilaga) 
Syftet med behovsbedömning är att ta reda på om en betydande 
miljöpåverkan uppstår till följd av detaljplaner. 
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning 
krävs därför inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i planbeskrivningen. 
Planförslaget innebär en förtätning på idag delvis gröna ytor, detta 
kompenseras dock av att de gröna ytor som sparas i ökad grad blir 
tillgängliga. Grönstrukturplanen är i denna del av staden inriktad på 
rekreativa värden som stärks i planförslaget, dock inte fullt ut till den nivå 
som föreslås i grönstrukturplanen. Kulturhistoriska värden som idag 
saknar skydd säkras och i viss mån utvecklas. Den översiktliga 
planeringens inriktning på förtätning och utveckling av stadskärna och 
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innerstad främjas av omvandlingen av Erik Dahlbergs väg till stadsgata. 
Förtätningen påverkar Norrgårdsgärdets stadsbild med en större 
bebyggelseskala. En tät stad med välutvecklade gröna offentliga rum har 
hållbarhetsfördelar jämfört med mer utspridd stadsbebyggelse. 

Sociala konsekvenser 
Skapandet av en park vid byggnaden Monte Cavallo med förbättrad 
tillgänglighet gör stadsdelen Norrgårdsgärdet mer attraktiv för bredare 
befolkningsgrupper och bidrar till stadsliv utanför det som idag definieras 
som stadskärnan. En lekplats i parken kan vara ett sätt att locka in 
barnfamiljer till stadsdelen i stort, även om den föreslagna bebyggelsen inte 
riktar sig just denna kategori. Barnfamiljer är idag en kategori som i stort 
sett inte finns i stadsdelen.  
Bostäder i centrala lägen med inslag av smålägenheter och hyresrätter är 
viktigt för en mer tillgänglig bostadsmarknad i Kalmar. Förtätning av 
stadskärnan ökar mängden människor som har del av stadskärnans 
faciliteter och bidrar till dess stadsliv. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Kommunen får en intäkt vid försäljning av byggrätter samt Monte Cavallo. 
Intäkterna för försäljning av byggrätter uppgår till cirka 6,5 mnkr.  
 
Kommunen får kostnader för  

 framtagande av detaljplan 
 fastighetsbildning 
 ombyggnad av Erik Dahlbergs väg, Norrgårdsgatan och Biskopsgatan 
 anläggande av park 
 flytt av fjärrvärmeledning, va-ledning m fl. 

 
Kostnaderna uppgår till totalt cirka 5,5 mnkr.  
 
Ekonomiska konsekvenser för andra 
Skanova får kostnad för flytt av teleledning, cirka 900 000 kronor.  
Möjlig byggrätt skapas på Svanen 3. 

Fördelning av kostnader, avgifter och taxor 
Kommunen bekostar exploateringen genom markförsäljning och eventuell annan 
överenskommelse i samband med denna. Se i övrigt konsekvensbeskrivning för 
berörda fastigheter. 
Kommunen bedömer att de kulturhistoriska skyddsbestämmelser som finns i 
planförslaget inte är av sådan art att de berättigar till ersättning till fastighetsägarna.  
Planavgift tas inte ut vid bygglov. 

Konsekvensbeskrivning för fastigheter inom planområdet 
och för berörda ledningshavare 

Fastighet
/Ledning
shavare 

Förändring Lantmäteriförrättning 
(se 
fastighetskonsekvens-
karta) 

Intäkt för 
fastighets-
ägaren 

Kostnad för 
fastighets-
ägaren/lednin
gshavare 

Malmen 2:2 Kvartersmark och byggrätt för 
bostads-, kontor- och 

Från Malmen 2:2 och Svalan 
20 kan fastigheter för 

Exploaterings-
intäkter vid 

Plan-, förrättnings- 
och exploaterings-
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centrumverksamhet skapas. 
Allmän platsmark för park 
skapas. Utfartsförbud tillkommer 
mot Erik Dahlbergs väg. 
 

bostäder, kontor- och 
centrumverksamhet bildas 
genom avstyckning och 
fastighetsreglering (fig. A och 
E, samt C och D).  
 
Från Malmen 2:2 kan två 
markområde för 
bostadsändamål genom 
fastighetsreglering överföras 
till Ripan 1 (figur B). 

markförsäljning kostnader 

Svalan 20  Kvartersmark och byggrätt för 
bostads-, kontor- och 
centrumverksamhet skapas. 
Allmän platsmark för park 
skapas.  
Kulturhistoriska 
skyddsbestämmelser tillkommer, 
se Natur- och kulturmiljö.  

Från Malmen 2:2 och Svalan 
20 kan fastigheter för 
bostäder, kontor- och 
centrumverksamhet bildas 
genom avstyckning och 
fastighetsreglering ((fig. A 
och E, samt C och D).  

Exploaterings-
intäkter vid 
markförsäljning 

Plan-, förrättnings- 
och exploaterings-
kostnader 

Svanen 3 Byggrätten omdisponeras inom 
fastigheten för att bättre stämma 
överens med befintliga 
förhållanden, liksom att 
lovplikten utökas. 
Byggnadshöjden sänks samtidigt 
som tillåten utbredning på 
marken utökas. Kulturhistoriska 
skyddsbestämmelser tillkommer, 
se Natur- och kulturmiljö.  

Fastigheten berörs inte av 
några fastighetsrättsliga 
konsekvenser. 

Eventuellt kan 
kulturhistoriska 
skydds-
bestämmelser ge rätt 
till ersättning, se 
PBL 2010:900 14 
kap. § 7 och 10. För 
att rätt till ersättning 
ska uppkomma 
måste det dock 
handla om ett 
rivningsförbud som 
medför en 
betydande skada 
eller skydds-
bestämmelser som 
innebär ett avsevärt 
försvårande av 
pågående 
markanvändning. 
Kommunen 
bedömer inte att 
villkoren för 
ersättning är 
uppfyllda. 

 

Ripan 1 Gemensam utfart med ny 
bebyggelse, justerade 
fastighetsgränser med mer 
funktionell fastighetsform 

Till Ripan 1 kan två 
markområde (fig. B) för 
bostadsändamål genom 
fastighetsreglering överföras 
från Malmen 2:2 
 
Inom område (figur G) i 
västra delen av planområdet 
som markerats med g på 
plankartan kan en 
gemensamhetsanläggning 
avseende gemensam in- och 
utfart bildas för den 
nybildade fastigheten (fig. A 
och E) och Ripan 1. 
Området med den 
gemensamma in och utfarten 
kan fortsätta att tillhöra 
Malmen 2:2, ingå i den nya 
fastigheten eller kan en 
marksamfällighet bildas med 

Inga ekonomiska 
konsekvenser 

Förrättning 
initieras och 
bekostas av 
kommunen 
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Ripan 1 och den nya 
fastigheten som delägare.    

Ny 
fastighet för 
bostäder, 
kontor- och 
centrumver
ksamhet 

 Från Svalan 20 och Malmen 
2:2 kan en fastighet för 
bostäder, kontor- och 
centrumverksamhet bildas 
genom avstyckning (fig. C 
och D ).  

 Plan-, förrättnings- 
och exploaterings-
kostnader 

Ny 
fastighet för 
bostäder, 
kontor- och 
centrumver
ksamhet 

 Från Malmen 2:2 och Svalan 
20 kan en fastighet för 
bostäder, kontor- och 
centrumverksamhet bildas 
genom avstyckning och 
fastighetsreglering (fig. A och 
E).  
 
Ledningsrätt ska bildas för 
befintliga fjärrvärme-, tele-, 
fiber- samt ev vatten och 
avloppsledningar inom u-
område (fig. F och H). 
Ledningsrätterna ska gälla till 
förmån för Kalmar Energi 
Värme AB, TeliaSonera 
Skanova, Kalmar Energi 
Elnät AB respektive Kalmar 
kommun.  
 
Inom område (figur G) som 
markerats med g på 
plankartan kan en 
gemensamhetsanläggning 
avseende gemensam in- och 
utfart bildas för den nybilade 
fastigheten och Ripan 1. 
Området med den 
gemensamma in och utfarten 
kan fortsätta att tillhöra 
Malmen 2:2, ingå i den nya 
fastigheten eller kan en 
marksamfällighet bildas med 
Ripan 1 och den nya 
fastigheten som delägare. 
 
Om fastigheten indelas i flera 
fastigheter kan ytterligare 
gemensamhetsanläggningar 
behöva bildas för t.ex. 
parkering, gård m.m.  
 

 Plan-, förrättnings- 
och exploaterings-
kostnader 

Kalmar 
Energi 
Värme AB  

Ledningar som behöver flyttas 
genom den nybildade 
bostadsfastigheten. 
 

Ledningsrätt ska bildas för 
befintliga fjärrvärmeledningar 
inom u-område. 
Ledningsrätten kommer att 
belasta den nybildade 
fastigheten i västra delen av 
planområdet (fig. F, G och 
H). 

 Förrättningskostna
der för bildande av 
ledningsrätt. 

TeliaSonera 
Skanova  

Ledningar som behöver flyttas 
genom den nybildade 
bostadsfastigheten. 
 

Ledningsrätt ska bildas för 
befintliga eller nya 
teleledningar inom u-område. 
Ledningsrätten kommer att 
belasta den nybildade 
fastigheten i västra delen av 
planområdet (fig. F och G).  

 Förrättningskostna
der för bildande av 
ledningsrätt. 
Kostnad för 
ledningsflytt enligt 
avtal. 
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Kalmar 
kommun 

Ledningar som behöver flyttas 
genom den nybildade 
bostadsfastigheten. 
 

Ledningsrätt ska eventuellt 
bildas för befintliga vatten- 
och avloppsledningar inom 
u-område. Ledningsrätterna 
kommer att belasta den 
nybildade fastigheten i västra 
delen av planområdet (fig. 
H). 

 Förrättningskostna
der för bildande av 
ledningsrätt.  

Kalmar 
Energi 
Elnät AB 

Fiberledningar längs Erik 
Dahlbergs behöver flyttas. 
Ledning ska läggas i gc-bana eller 
refug vid sidan om körbanan. 
Lågspännings- och 
belysningsledning måste läggas 
om till ny gc-väg från Erik 
Dahlbergs väg till Biskopsgatan.  

Ledningsrätt ska bildas för 
fiberledningar inom u-
område. Ledningsrätten 
kommer att belasta den 
nybildade fastigheten i västra 
delen av planområdet (fig. F 
och G). 

 Förrättningskostna
der för bildande av 
ledningsrätt. 

Administrativa frågor 

Handlingar 
Planhandlingarna består av:  

 Plankarta med bestämmelser 
 Planbeskrivning  
 Illustrationsplan 
 Fastighetskonsekvenskartor (2 st) 

 
Till planen hör också: 

 Fastighetsförteckning 
 Behovsbedömning 
 Bullerutredning, daterad 2015-01-26 
 Kulturhistorisk utredning, 2013 
 Utvecklingsplan för Erik Dahlbergs väg och Norra vägen, daterad 

2012-03-16 

Planförfarande och tidsplan 

 
Normalt planförfarande (OBS. Programsamråd inte aktuellt i detta ärende) 

 
Planarbetet bedrivs utifrån Plan- och bygglagen 2010:900. 
Detaljplanen handläggs enligt s k normalt planförfarande och förväntas ha 
följande preliminära tidsplan 

 Samråd 1:a kvartalet 2014 

 Förnyad granskning – 1:a kvartalet 2016 

 Godkännande i samhällsbyggnadsnämnden –  2:a kvartalet 2016 

 Antagandeprövning i kommunfullmäktige – 2:a kvartalet 2016 
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Genomförandetid 
Planens genomförandetid är satt till 10 år räknat från den dag då planen 
vinner laga kraft. För att fastighetsägare ska vara garanterade att få bygga 
enligt planen måste bygglov sökas innan genomförandetidens utgång. 

Medverkande tjänstemän 
Planen har upprättats på samhällsbyggnadskontoret med Emil Stille som 
handläggare. I arbetet har Anders Berg, Tomas Burén, Maria Eidrup, Mikael Kalin, 
Staffan Lindholm, Carl-Fredrik Nelson, Helén Nordin och Björn Strimfors från 
Samhällsbyggnadskontoret deltagit, liksom Lisa Klasson och Elin Neckén från 
Lantmäterimyndigheten, Stefan Ahlman från Kalmar Vatten AB, Johanna 
Kindqvist (som beställarrepresentant), från Kommunledningskontoret. Kollegial 
granskning av samrådsförslaget har gjorts av Eleonor Karlsson. 
Volymskisser på ny bebyggelse har gjorts av Atrio arkitekter genom Olle Utterback 
som underlag till planläggning. Parkstudie har gjorts av Cedervall arkitekter genom 
landskapsarkitekt Mats Haglund. Visst fotomaterial har tagits fram av Liselotte 
Jumme på länsmuseet. Övrigt bildmaterial har tagits fram av planhandläggaren. 
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