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Femårsöversikt, kommunen
Femårsöversikt

2015

2014

2013

2012

2011		

		
						
Folkmängd, den 31/12

65 704

64 676

63 887

63 671

63 055		

						
Utdebitering*

33:18

33:18

32:68

32:68

32:43		

varav kommunen**

21:81

21:81

21:81

21:81

22:22		

3 134,0

3 003,3

2 989,3		

49 055

47 169

47 589		

48 204

45 056

48 600		

98,2

95,8

57,3

125,8

-87,3		

343,5

-28,6

339,4		

1 625,4

1 508,9

1 491,7		

720,2

687,2

587,2		

3 098,6

3 060,8

2 758,1		

1 540,3

1 483,1

1 357,3		

49,7

48,5

49,2		

2,8

3,3

-0,5		

75,5

99,7

4 795

4 592

		
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning i mnkr

3 337,3

3 199,8

		
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
per invånare i kr

50 793

49 474

		
Verksamhetens nettokostnader per invånare i kr

50 018

49 525

		
Nettokostnadsandel

98,1

99,9

102,9		

		
Årets resultat i mnkr

62,5

2,5

		
Investeringar i mnkr (netto)

335,7

276,8

		
Pensionsåtaganden i mnkr

1 635,5

1 651,5

		
Låneskuld i mnkr

1 005,0

705,2

		
Totala tillgångar i mnkr

3 495,4

3 116,6

		
Eget kapital i mnkr

1 605,2

1 542,7

		
Soliditet exkl pensionsskuld i procent

45,9

49,5

		
Soliditet inkl pensionsskuld i procent

5,2

2,0

		
Likviditet i procent

75,9

41,2

62,7		

		
Antal årsarbetare

4 977

4 870

4 518		

							
		
*Utdebitering redovisas exkl kyrkoavgift och begravningsavgift						
** Utdebiteringen för 2012 inkluderar skatteväxlingen om 41 öre avseende överflyttning av kollektivtrafiken till landstinget.
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Vår omvärld
Kalmar kommuns verksamhet påverkas
ständigt av förändringar i omvärlden.
Det internationella ekonomiska läget,
näringslivets och arbetsmarknadens utveckling, politiska beslut av riksdag och
regering samt utvecklingen i regionen är
exempel på förutsättningar som på olika
sätt påverkar Kalmar kommuns utveckling. I detta avsnitt beskrivs kort några av
dessa förutsättningar. De grundas i de senaste bedömningarna som gjorts av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Näringsliv och export
Svensk ekonomi är starkt exportberoende och i många av de största mottagarländerna är tillväxten och därmed
efterfrågan betydligt lägre. Den svenska
kronan är fortsatt svag för att svensk industri ska vara konkurrenskraftig internationellt. Den svenska ekonomin drivs
i hög grad av den inhemska efterfrågan
som utgörs av hushållens, företagens och
den offentliga sektorns konsumtion och
investeringar.

Samhällsekonomin

Befolkningsökningen, främst till följd av
invandring, driver statlig och kommunal
konsumtion och investeringar. Det ger
även hög efterfrågan på bostäder varför
byggsektorns investeringar är höga. Det
historiskt sett låga ränteläget bidrar till
denna utveckling. Hushållens konsumtion är fortsatt dämpad, vilket medför att
sparandets andel av hushållens disponibla inkomst är hög. Det kan vara ett uttryck för en osäkerhet kring förväntningarna på den framtida utvecklingen.

Tillväxt
Den svenska ekonomin utvecklades
mycket starkt under förra året, medan
utvecklingen under första halvåret i år
har varit mer dämpad. I en internationell
jämförelse är dock fortfarande Sveriges
ekonomi stark. BNP-tillväxten som i fjol
var cirka 4 procent väntas i år bli cirka 3
procent för att sedan successivt mattas av
de kommande åren.

Sysselsättning
Trots en hög tillväxt har inte antalet
sysselsatta på arbetsmarknaden och antalet arbetade timmar i samhället ökat i
samma utsträckning. Istället är det produktiviteten som ökat starkt. Arbetsmarknaden befinner sig andra halvåret
2016 i högkonjunktur. I takt med att fler
nyanlända kommer ut på arbetsmarknaden ökar den totala arbetskraften. Men
erfarenheten visar att dessa har svårare att
etablera sig på arbetsmarknaden vilket
gör att antalet arbetade timmar inte ökar
i samma utsträckning.
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Kommunsektorns ekonomi
Resultatnivå
Det samlade resultatet för Sveriges kommuner 2015 uppgick till cirka 12 mdkr.
Då ingår en engångsintäkt av återbetalda
premier från AFA Försäkring med 3,5
mdkr och ett tillfälligt statsbidrag för
flyktingmottagande med 0,9 mdkr. Justerat för dessa poster uppgick resultatet
till 1,6 procent av skatter och generella
statsbidrag. Det är lägre än tumregeln för
god ekonomisk hushållning som säger
att resultatet bör vara minst 2 procent
av intäkterna från skatter och generella
statsbidrag. De närmaste åren väntas resultatnivån i kommunsektorn sjunka ytterligare, förutsatt att inte utdebiteringen
(kommunalskatten) höjs och/eller att de
generella statsbidragen räknas upp. I takt
med att arbetsmarknaden de närmaste
åren väntas gå mot balans mellan utbud
och efterfrågan bedöms den årliga tillväxten av skatteunderlaget bli lägre vilket
i sin tur påverkar kommunernas skatteintäkter vars ökningstakt därmed också
blir lägre.
Kostnadsutveckling
Den senaste tioårsperioden har de demografiska förändringarna inneburit
årliga ökningar av resursbehoven med
cirka 0,5 procent. De närmaste tre åren
förväntas ökningen vara i genomsnitt 2
procent årligen, vilket är en kraftig ökning. Dels ökar den totala befolkningen
och dels ökar andelarna i de åldergrupper (barn, elever och äldre) som i större
utsträckning än genomsnittet har behov
av kommunala verksamheter. Ökningen
är störst inom skolans område. De totala
kostnaderna för kommunsektorn ökar
dock mer än enbart utifrån de demografiska behoven och bedöms totalt vara cirka 2,7 procent per år under de närmaste
åren.
Statsbidrag
De riktade statsbidragen har fortsatt att
öka i omfattning och de avser främst
barnomsorg, skola och äldreomsorg. Resurserna är välbehövliga, men samtidigt
ger riktade statsbidrag sämre planeringsförutsättningar och minskat inflytande
för kommunerna jämfört med generella
statsbidrag. Även de generella statsbidragen behöver räknas upp för att kompensera för kostnadsutvecklingen och det
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ökade demografiska trycket på de kommunala verksamheterna.
Investeringar
Behovet av kommunala investeringar
kommer fortsatt att vara stort framöver. Kommunkoncernernas samlade årliga investeringar har ökat från 71 mdkr
2007 till 104 mdkr 2014 i löpande priser.
Verksamhetslokaler, infrastruktur och
bostäder behöver dels byggas ut till följd
av en ökande befolkning, och dels behöver gamla anläggningar från 1960- och
70-talen ersättas med nya. De kommunala bolagen svarar för den större delen
av investeringarna. Många kommuner
ökar sin låneskuld för att finansiera de
stora investeringarna. Kommunsektorns
samlade låneskuld var vid utgången av
2014 468 mdkr, eller motsvarande cirka
48 000 kronor per invånare. Merparten
av lånen finns i de kommunala bolagen.

Årlig procentuell förändring,
valda nyckeltal från SKL ekonomirapporten
april 2016 och SKL cirkulär 16:45
2015

2016

2017

2018

2019

Skatteunderlagsprognos augusti

4,8

4,8

4,6

4,1

4,1

Befolkningsökning i riket

1,2

1,5

2,0

2,1

1,8

Prisindex kommunal verksamhet (PKV)

2,6

3,0

3,2

3,3

3,5

Bruttonationalprodukt (BNP)

3,8

2,9

2,5

1,6

1,6

Arbetade timmar i samhället

1,0

1,3

1,6

0,4

0,3

Timlöneökning i samhället
Konsumentprisindex (KPI)

3,7
0,0

3,1
0,8

3,4
1,6

3,6
3,1

3,7
2,7

Realt skatteunderlag

2,2

2,1

1,6

0,9

0,5

Arbetslöshet, relativ

7,4

6,7

6,3

6,0

6,1

Reporänta vid årets slut

-0,4

-0,5

0,0		

Det här är Kalmar
Demografi
Under första halvåret 2016 ökade folkmängden i riket med drygt 55 000
personer. Det är en större ökning än
motsvarande period förra året. Folkmängden i riket uppgick därmed till cirka 9,9 miljoner invånare. Folkökningen
berodde främst på att jämfört med första
halvåret 2015 ökade invandringen betydligt mer än utvandringen. Samtliga
län fick fler invånare och i endast en av
tio kommuner minskade folkmängden.

den i kommunen vid september månads
början har ökat med cirka 360 personer
sedan årsskiftet. Källa: Kommunens invånarregister

Näringsliv
I november 2014 hade Kalmar kommun
enligt SCB (RAMS) 33 720 sysselsatta
i kommunen (16 636 män och 17 084
kvinnor). Den största näringsgrenen är
liksom tidigare vård och omsorg, följt av
handel och utbildning.

I juni 2016 hade Kalmar kommun 65
767 invånare (32 600 män och 33 167
kvinnor) vilket innebär en folkökning
med 63 personer under det första halvåret. Det är en minskning jämfört med
de senaste två årens rekordökning, men
inte lågt sett i ett längre perspektiv. Folkmängden brukar minska vid vårterminens slut för att öka på hösten. Tredje
kvartalet brukar vara det kvartal då Kalmar kommun ökar mest i invånarantal.

I augusti 2016 fanns det totalt 6 914
arbetsställen i kommunen enligt UC Selekt, i jämförelse med 6 695 vid samma
period förra året. Av dessa var 6 085 registrerade företag vars styrelser har sitt
säte i Kalmar kommun. 43 procent (43
procent föregående år) av företagen var
registrerade som aktiebolag medan 46
procent (46 procent föregående år) var
registrerade som enskild närings-verksamhet.

1 648 personer flyttade till Kalmar kommun under det första halvåret medan 1
675 personer flyttade ut. Det är färre inflyttade och fler utflyttade än samma tid
förra året. Jämfört med samma tid förra
året har vi färre inflyttade och fler utflyttade både mot det egna länet och mot övriga Sverige. Invandringen är också lägre
än samma tid förra året. Liksom tidigare
år har vi ett flyttöverskott (fler inflyttade
än utflyttade) mot det egna länet och utlandet men fler utflyttade än inflyttade
mot övriga Sverige.

Enligt UC Selekt startades 219 nya företag, eller egentligen nya arbetsställen
(arbetsställen med juridisk form aktiebolag, enskild näringsverksamhet och handels- och kommanditbolag) under första halvåret 2016, i jämförelse med 204
stycken samma period föregående år. 12
procent (11 procent 2014) av dessa startades inom området juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik. Handel stod för 16
procent (19 procent 2015) och jordbruk,
skogsbruk och fiske stod för 10 procent
(12 procent 2015). Av de nya arbetsställen som kom till under första halvåret
2016 har 38 procent en kvinnlig VD,
kontaktperson eller innehavare, vilket är
en ökning med 7 procent jämfört med
samma period 2015.

Under första halvåret 2016 föddes 412
barn vilket är i nivå med samma period
förra året då 423 barn föddes. Det innebär att antalet födda ligger kvar på en
hög nivå. 323 personer dog under första
halvåret vilket är något färre än samma
period förra året.
Folkökning efter halvårsskiftet
Folkökningen i Kalmar kommun har
fortsatt även efter halvårsskiftet. Färska
preliminära uppgifter visar att folkmäng-

Arbetslösheten i Kalmar län sjönk under
både 2014 och 2015. Enligt rapporten
”Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016
Kalmar län” beräknas arbetslösheten
sjunka ytterligare under 2016. Under
2017 bedöms dock arbetslösheten öka
för att i slutet av året hamna på samma
nivå som i fjärde kvartalet 2015. Sysselsätt-ningen ökar men utbudet av arbetskraft ökar mer än sysselsättningen vilket
driver upp arbetslösheten. Det ökade utbudet av arbetskraft hänger samman med
att antalet nyanlända förväntas bli stort
under de kommande åren. Även i riket
beräknas arbetslösheten öka under 2017
av samma orsaker som i Kalmar län.
Det finns stora utmaningar på arbetsmarknaden i Kalmar län. Under de senaste åren har mottagningen av nyanlända varit stor och arbetslösheten bland de
utrikes födda har ökat kraftigt. Samtidigt
minskar arbetslösheten bland de inrikes födda till låga nivåer. Den stigande
arbetslösheten bland de utrikes födda
beror till stor del på det ökade antalet
nyanlända och innebär en utmaning för
olika aktörer på arbetsmarknaden.
Trots att det finns många personer utan
arbete i länet har fler arbetsgivare svårt
att hitta rätt personal till yrken som kräver en längre eftergymnasial utbildning
eller ställer höga krav på yrkesfärdigheter
och hantverksskicklighet.

Under första halvåret 2016 gick 29 företag i konkurs i kommunen, enligt UC.
Det är en ökning med 107 procent i
jämförelse med samma period förra året
(notera att kommuntillhörigheten styrs
av företagens sätesplacering vid konkurstillfället).
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Dokumentansvarig
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Datum

Stadssekreterare Jonas Sverkén
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Politik och organisation
Kalmar kommuns organisation
Kommunkoncernens organisation

Kommunfullmäktige

Revisionen

Valnämnd

Kalmarsunds Gymnasieförbund 67,9 %

Överförmyndarnämnd
Kommunledningskontor

Kalmarsundsregionens Renhållare 49 %

Kommunstyrelse

Kalmar Kommunbolag AB

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadskontor

Kalmarhem AB

Servicenämnd

Serviceförvaltning

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsförvaltning

Barn- och ungdomsnämnd

Barn- och ungdomsförvaltning

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

93,0 %

Kalmar Energi Holding AB

50 %

Kommunernas hjälpmedelsnämnd

i Kalmar län

Omsorgsförvaltning

Omsorgsnämnd
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Socialnämnd

Socialförvaltning

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsförvaltning

1(

FOKUSOMRÅDE – ORDNING
OCH REDA I EKONOMIN

Kommunallagen slår fast att kommunen
ska ha en god ekonomisk hushållning
i sin verksamhet på både lång och kort
sikt. Varje generation av invånare ska bära
kostnaden för den service som man själva
beslutar om och konsumerar. Ekonomiskt
utrymme ska finnas för att ersätta gjorda
investeringar och för att säkra tillgångarnas värde över tid.
Fokusområdets text i sin helhet finns att
läsa i Verksamhetsplan med budget 2016
och ekonomisk planering för 2017-2018,
sid 6-7.
Kommentar
En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans
mellan löpande intäkter och kostnader.
Balanskravet innebär att intäkterna ska
överstiga kostnaderna. Om förbrukningen ett år överstiger intäkterna innebär det
att kommande år, eller kommande generationer, måste betala för denna överkon-

sumtion. En ekonomi i balans samt en
väl fungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet är
nödvändiga förutsättningar för att kommunen ska kunna leva upp till kravet på
god ekonomisk hushållning.
Kravet på god ekonomisk hushållning är
överordnat balanskravet. Detta innebär
att det inte är tillräckligt att i resultatet
uppnå balanskravet. För att kravet på
en god ekonomisk hushållning ska vara
uppfyllt bör resultatet ligga på en nivå
som reellt sett stabiliserar ekonomin på
kort och lång sikt. Begreppet god ekonomisk hushållning har två perspektiv; ett
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Det finansiella perspektivet
Det finansiella perspektivet innebär
bland annat att varje generation själv ska
bära kostnaderna för den service som den

konsumerar, det vill säga att ingen generation ska behöva betala för det som en
tidigare generation har förbrukat. Kalmar kommun måste ange en ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av finansiella
mål. För det finansiella perspektivet har
kommunfullmäktige i budget 2016 satt
två mål, dels om nettokostnadsandelen
och dels om självfinansiering av investeringar. Målen uttrycks som ett genomsnitt över en rullande femårsperiod för
att dämpa effekten av snabba uppgångar
och nedgångar för ett enskilt år.
En tumregel i kommunsektorn är att resultatet bör uppgå till minst två procent
av de samlade intäkterna från skatt, generella statsbidrag och kommunal utjämning för att god ekonomisk hushållning
ska anses uppnådd. Kommunsektorn
möter nu utmaningar i form av ökade
volymer och kostnader samt att de generella statsbidragen inte räknas upp i
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samma takt. Bedömningen är därför att
sektorn inte kommer att klara denna resultatnivå de närmaste åren. Kalmar är
en bland andra kommuner som följdriktigt justerat ned målsättningen till en
procent.

ändamålsenligt och kostnadseffektivt.
Ett arbete pågår, såväl centralt som ute i
verksamheterna, kring att utveckla metoder för att kunna påvisa ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet bland annat
med stöd av indikatorer/nyckeltal.

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

Kommunfullmäktige fastställde i budgeten för 2016/2017 övergripande mål för
kommunkoncernen. Utgångspunkten är
visionen Kalmar 2020. Målen inordnades under de fem fokusområdena; Ordning och reda i ekonomin, Ett grönare Kalmar, Ett växande attraktivt Kalmar, Hög
kvalitet i välfärden samt Verksamhet och
medarbetare. Fullmäktigemålen pekar ut
en färdriktning och en ambition inom
valda områden. Nämnder och styrelser
har sedan brutit ned dem till nämndsmål
och aktiviteter för den egna verksamheten. Av de 17 mål som identifierats, bedöms 13 uppnås helt eller delvis, vilket
motsvarar 76 procent. Motsvarande andel 2015 var 86 procent. Detta ska dock
noteras att för merparten av de mål som
inte bedöms som helt uppnådda är trenden positiv, det vill säga att verksamheten
går i rätt riktning. Det gäller exempelvis
inom ambitiöst satta mål som "bästa
skolkommun" och "bästa äldreomsorgskommun." Förvaltningar och bolag har
för 2016 tilldelats 37 uppdrag av kommunfullmäktige. Bedömningen nu är att

Verksamhetsperspektivet
Verksamhetsperspektivet tar sikte på att
kommunen ska bedriva sin verksamhet
på ett så kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt för att kunna
skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. För att säkerställa
detta krävs ett klart samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter.
För verksamhetsperspektivet har kommunfullmäktige i budget 2016 satt ett
mål om att verksamheten ska bedrivas

Fullmäktigemål - Nettokostnaderna

merparten av dessa uppdrag kommer att
vara genomförda vid årets slut.
En annan viktig faktor är god prognossäkerhet och budgetföljsamhet. Det kan
anses vara ett mått på organisationens
förmåga att anpassa verksamheten efter
ledningens beslut, givna ramar och ändrade förutsättningar.

Samlad bedömning över god
ekonomisk hushållning
De två målen under det finansiella perspektivet uppnås. Målet under verksamhetsperspektivet bedöms som delvis uppnått. Trenden är positiv, då den
negativa referenskostnadsavvikelsen är
minskande. På tre år (2012-2015) har
kostnadsutfallet minskat med 105 mnkr
från 154 mnkr (8,0 procent) till 49 mnkr
(2,5 procent) över referenskostnad. Även
placeringen inom flera av mätetalen i
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
är stigande. Av de övergripande fullmäktigemålen inom de fem fokusområdena
bedöms en hög andel (76 procent) att
uppfyllas helt eller delvis vilket stärker
bilden av en ändamålsenlig verksamhet.
Nämnderna uppvisar en god budgetföljsamhet. Den samlade bedömningen blir
att Kalmar kommun har en god ekonomisk hushållning.

Nettokostnaderna ska begränsas till högst 99 procent av skatteintäkter, generella
statsbidrag och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod.
Kommentar
Prognosen för resultaträkningen innebär att nettokostnaden för det enskilda året 2016
hamnar på 98,4 procent. Över den rullande femårsperioden 2016-2012 blir värdet
98,1 procent, en förbättring med 0,9 procentenheter jämfört med femårsperioden
2015-2011 (99,0 procent).

Fullmäktigemål - Investeringarna

Investeringarna ska självfinansieras till minst 50 procent över en rullande femårsperiod.
Kommentar
Prognosen för helåret 2016 avseende resultat och investeringar innebär att självfinansieringsgraden för det enskilda året 2016 hamnar på 57,7 procent. Över den rullande
femårsperioden 2016-2012 blir värdet 71,7 procent, en förbättring med 12,2 procentenheter jämfört med femårsperioden 2015-2011 (59,5 procent).

Fullmäktigemål - Ändamålsenlig
och kostnadseffektiv verksamhet
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Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Kommentar
Nämnderna arbetar med att formulera egna mål/indikatorer som ska ge förutsättningar att uttala måluppfyllelse. I avvaktan på dessa mål/indikatorer används två mätningar för bedömning av måluppfyllelsen, dels "Kommunens Kvalitet i Korthet" (KKiK)
för 2015 samt jämförelse mellan standardkostnad och verklig kostnad för 2015.
Syftet med KKiK är att bidra med en bild av en kommuns ändamålsenlighet och
kostnadseffektivitet. Metoden är att jämföra deltagande kommuners värden och rangordna resultaten. I mätningen 2015 deltog 240 kommuner. Mätningen omfattar totalt 42 nyckeltal som redovisas under perspektiven tillgänglighet, trygghet, delaktighet, effektivitet och samhällsutvecklare. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner
efter sina resultat, grön om man tillhör de bästa 25 procenten, gul om man tillhör de
mittersta 50 procenten och röd om man tillhör de sämsta 25 procenten.
För Kalmar kommun är utfallet i mätningen 2015 att 43 procent av nyckeltalen är
gröna, 47 procent är gula och endast 10 procent är röda. Starkaste perspektiven är
tillgänglighet och samhällsutvecklare och de svagaste perspektiven är effektivitet och
trygghet.
Referenskostnad för olika verksamheter används i kostnadsutjämningen och är den
beräknade kostnad som Kalmar kommun skulle ha om man bedrev verksamheten på
en genomsnittlig nivå i fråga om ambitioner och effektivitet och med hänsyn tagen
till Kalmar kommuns struktur, exempelvis demografi, med mera. Kalmar kommun
redovisar 2015 en högre kostnad jämfört med referenskostnaden med 2,5 procent
(2014: 5,9 procent) eller 49 mnkr (2014: 122 mnkr). På tre år (2012-2015) har det
kostnadsutfallet minskat med 105 mnkr från 154 mnkr till 49 mnkr över standardkostnad, och avvikelsen har därmed minskat från 8,0 procent till 2,5 procent. Under
samma tidsperiod har genomsnittsavvikelsen för jämförelsekommunerna Karlskrona,
Kristianstad, Växjö, Halmstad (KKVH) ökat från 0,5 procent till 1,1 procent.
Med hänvisning till avvikelsen mot referenskostnaden och resultatet i KKiK är bedömningen att målet delvis är uppfyllt. För att målet i sin helhet ska anses vara uppfyllt bör resultaten i KKiK vara högre med hänvisning till den högre kostnadsnivån.
Trenden är dock positiv främst med tanke på den årligen minskande avvikelsen mot
referenskostnaden (standardkostanden).
Uppdrag - Samverkan

Pågående

Uppdrag - Ny vision

Genomförd

Uppdrag - Hyresupphandling

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar och arbeta för samverkan med andra kommuner.
Kommentar
Frågan lyfts kontinuerligt i länets kommunchefsgrupp. Frågorna är bland annat kopplade till IT, kommunsamordningscentral, kommunhälsa, arkivcentrum och E-arkiv.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att med hjälp av en parlamentarisk grupp
arbeta fram förslag till en ny vision för Kalmar - Vision 2025. Förslaget ska vara
klart senast maj 2016 och sikta mot 75 000 invånare.
Kommentar
Den nya visionen är framtagen och fastställd av kommunfullmäktige i juni 2016 i
samband med beslut om verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering
2018-2019.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att pröva och utvärdera hyresupphandling som
en möjlighet att lösa kommunala lokalbehov istället för investeringar i egen
regi, samt att pröva om det finns andra fastigheter som genom försäljning och
därefter inhyrning kan ge positiva ekonomiska effekter. En rimlig soliditetsnivå
måste säkras i ett läge där Kalmar växer rejält.
Kommentar
Uppdraget har lämnats till ekonomienheten som, tillsammans med serviceförvaltningen, kommer att lämna en rapport i november.
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Finansiell analys
Analysmetod
För att beskriva kommunens finansiella
situation används den så kallade RKmodellen. Modellen belyser fyra aspekter
som är viktiga ur ett finansiellt perspektiv. Dessa fyra aspekter är:
Resultat – vilken balans har kom-

munen haft över sina intäkter och
kostnader under året och över tiden?
Kapacitet – vilken kapacitet har

kommunen att möta finansiella
svårigheter på lång sikt?

Risk – föreligger någon risk som

kan påverka kommunens resultat
och kapacitet?
Kontroll – vilken kontroll har

kommunen över den ekonomiska
utvecklingen?

Resultat – kapacitet
Årets resultat
Ett sätt att belysa god ekonomisk hushållning är att studera det löpande resultatet. 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 (Mnkr)

Utfall aug

Utfall aug

2016

2015

2015

2014

2013

2012

Årets resultat

161,1

66,2

62,5

2,5

57,3

125,8

Balanskravsresultat

157,4

55,4

47,9

-21,7

32,5

-1,2

sen för helåret förklaras av poster som
inte periodiserats, exempelvis statsbidrag
för flyktingmottagande, borgensavgifter,
ränteintäkter, retroaktiva löner och exploateringsintäkter.
Balanskravsutredningen utifrån prognosen på 56,7 mnkr redovisar ett positivt
balanskravsresultat på 49,2 mnkr där
avdrag gjorts för prognostiserade realisationsvinster med 7,5 mnkr. Balanskravsresultatet för 2015 var positivt och det
finns därmed inget negativt balanskravsresultat att återställa.
Nettokostnadsandel (olika kostnaders andel av skatteintäkter och
kommunal utjämning)
En grundläggande förutsättning för god
ekonomisk hushållning är att det finns
balans mellan löpande intäkter och
kostnader. Ett sätt att belysa detta är att
analysera hur stor andel olika typer av
återkommande löpande kostnader tar i
anspråk av skatteintäkter och kommunal
utjämning. På lång sikt räcker det inte
att intäkterna och kostnaderna är lika
stora. Tumregeln anger att minst 2 procent av de löpande intäkterna bör finnas
kvar för att bland annat finansiera årets
nettoinvesteringar med och för att möta

Nettokostnadsandel (%)
Verksamhetens nettokostnader

förändrade ekonomiska förutsättningar.
Kommunens mål för nettokostnadsandelen är högst 99 procent över en rullande
femårsperiod.
Balansen mellan intäkter och kostnader har sedan årsskiftet och till augusti
förbättrats. Utfallet per augusti visar en
nettokostnadsandel på 93,1 procent. Vad
gäller prognosen för helåret 2016 är det
en försämring, från 98,1 procent 2015
till 98,4 procent 2016. Sett över en rul�lande femårsperiod är prognosen att målet 99 procent (98,1 procent) kommer
att uppfyllas.
Investeringsvolym och självfinansieringsgrad
När den löpande driften har finansierats
bör det helst återstå tillräckligt stor andel
av skatteintäkter och kommunal utjämning så att större delen av investeringarna
ska kunna finansieras med egna medel.
Kassaflödet från den löpande verksamheten (finansieringsanalysen) utgör det
finansiella utrymmet för investeringsverksamheten utan att ta upp nya lån
eller minska befintlig likviditet. Detta
nyckeltal benämns självfinansieringsgrad. Kommunens mål för självfinansieringsgraden är lägst 50 procent över en

Utfall aug

Utfall aug

2016

2015

2015

2014

2013

2012

89,0

94,0

94,2

96,7

96,9

97,6

Resultatet för delåret januari till augusti
är 161,1 mnkr, en förbättring med 94,9
mnkr jämfört med delåret januari till augusti 2015. Prognosen för helåret är 56,7
mnkr, en positiv avvikelse mot budget
med 44,0 mnkr.

Jämförelsestörande poster

0,0

-1,1

-0,7

-1,3

-2,9

-6,4

Avskrivningar

4,7

4,7

4,9

4,7

4,3

4,3

-0,6

-0,6

-0,3

-0,2

-0,1

0,3

Summa löpande kostnader

93,1

97,0

98,1

99,9

98,2

95,8

Den kraftigt sjunkande resultatnivån
mellan utfallet per augusti och progno-

Över en rullande femårsperiod

97,0

98,8

99,0

98,8

98,2

98,4
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Finansnetto

rullande femårsperiod.
Kommunen investerade netto fram till
augusti 2016 för 246,6 mnkr. Större genomförda investeringar i år är skollokaler
för 40,0 mnkr, förskolelokaler för 43,8
mnkr, idrotts- och fritidsanläggningar
för 3,7 mnkr, gator och parker för 23,3
mnkr och produktion av arbets- och bostadsområden för 21,0 mnkr.
Det finansiella målet om lägst 50 procent
självfinansiering av investeringar är uppfyllt per augusti 2016 (134,6 procent)
och även över en rullande femårsperiod
(90,8 procent). Prognosen för helåret avseende resultat och investeringar innebär
att självfinansieringsgraden för det enskilda året 2016 hamnar på 57,7 procent.
Över den rullande femårsperioden 2016
– 2012 blir värdet 71,7 procent, en förbättring med 12,2 procentenheter jämfört med femårsperioden 2015 – 2011
(59,5 procent).
Soliditet
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.
Soliditeten, exklusive pensionsskuld intjänad före 1998, uppgår i periodbokslutet till 51,6 procent vilket är en förbättring med 0,8 procentenheter jämfört
med augusti 2015.
Att även ta med pensionsskulden i nyckeltalet speglar bättre kommunens långsiktiga finansiella kapacitet. Soliditeten,
inklusive pensionsskuld, intjänad före
1998, uppgår i periodbokslutet till 11,1
procent, en förbättring jämfört med augusti 2015 med 6,3 procentenheter.
Skuldsättningsgrad
Den del av de totala tillgångarna som
finansierats med främmande kapital benämns skuldsättningsgrad. I skuldsättningsgraden ingår avsättningar samt långoch kortfristiga skulder.
Kommunens skuldsättningsgrad har sedan augusti 2015 förbättrats från 49,2
procent till 48,4 procent i delårsbokslutet.

Självfinansieringsgrad (%)

Utfall aug

Utfall aug

2016

2015

2015

2014

2013

2012

Investeringar (Mnkr)

246,6

138,0

335,7

276,8

343,5

-28,6

Självfinansieringsgrad (%)

134,6

113,3

59,4

67,0

58,6

518,9

90,8

66,3

59,5

54,4

73,8

95,3

Över rullande femårsperiod

Soliditet (%)
Exkl. pensionsskuld intjänad

Utfall aug

Utfall aug

2016

2015

2015

2014

2013

2012

51,6

50,8

45,9

49,5

49,7

48,5

11,1

4,8

5,2

2,3

2,8

3,3

Utfall aug

Utfall aug

2016

2015

2015

2014

2013

2012

48,4

49,2

54,1

50,5

50,3

51,5

Utfall aug

Utfall aug

2016

2015

2015

2014

2013

2012

46,2

44,0

75,9

41,2

75,5

99,7

före 1998
Inkl hela pensionsskulden

Skuldsättningsgrad (%)
Skuldsättningsgrad

Kassalikviditet (%)
Kassalikviditet

Finansnetto (Mnkr)
Finansnetto

Utfall aug

Utfall aug

2016

2015

2015

2014

2013

2012

12,8

13,6

11,6

5,7

2,9

-8,8

Risk – kontroll
Likviditet
Ett mått som mäter likviditet eller
kortsiktig betalningsberedskap är kassalikviditet (likvida medel + kortfristiga
fordringar/kortfristiga skulder). Kassalikviditeten har förbättrats jämfört med
augusti 2015, från 44,0 procent till 46,2
procent i delårsbokslutet.
Ränterisk – Finansnetto
Kommunens finansnetto uppgick till
13,6 mnkr i augusti 2015 och till 12,8
mnkr i delårsbokslutet 2016.

Kommunens budgetföljsamhet och
prognossäkerhet
En viktig del för att nå och bibehålla en god
ekonomisk hushållning är att det finns en
god budgetföljsamhet i kommunen.
Nämndernas följsamhet mot budget (budgetavvikelse) har sedan 2014 varit positiv. I
prognosen för helåret 2016 redovisas ytterligare ett år med positiv avvikelse om 46,7
mnkr. Ingen av nämnderna redovisar en negativ prognos för resultatet för helåret 2016.
Att samtliga nämnder fortsätter håller sina
budgetramar är av stor betydelse för kommunens strävan mot en starkare finansiell
ställning.
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När det gäller prognoserna under året är
det ett område som bör stärkas ytterligare
för att hålla en god finansiell kontroll över
kostnader och intäkter under året.
Kommunens pensionsskuld
I kommunal redovisningslag (1997:614)
regleras hur pensionskostnad/skuld ska
redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Enligt denna modell ska pensionsförpliktelser intjänade från och med
1998 redovisas som skuld i balansräkningen och pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.
Kommunens samlade pensionsförpliktelser fram till augusti uppgår till 1 603,5
mnkr, varav 217,2 mnkr redovisas som
avsättning i balansräkningen och 1 386,3
mnkr som ansvarsförbindelse. Detta
betyder att 86,5 procent av pensionsförpliktelserna ligger utanför balansräkningen. Utbetalningarna hänförliga
till denna ansvarsförbindelse och som
belastar resultaträkningen kommer successivt att öka fram till ”toppnoteringen”
runt 2020–2023. Enligt den senaste pensionskuldsprognosen ökar utbetalningarna fram till 2020 med 10,4 procent
jämfört med 2016.
Borgensåtagande
Kommunens borgensåtagande per siste
augusti uppgår till 2 781,8 mnkr, 42 338
kr per invånare. 2 504,6 mnkr är beviljade
till helägda bolag, 150,7 mnkr till delägda
bolag och 126,5 mnkr till egnahem, stiftelser och föreningsägt bolag.
Av det totala borgensåtagandet för helägda bolagslån svarar Kalmarhem AB för
51,4 procent. En positiv befolkningsutveckling och därmed efterfrågan på bostäder är naturligtvis en förutsättning för
bolagets ekonomi. Efterfrågan på lägenheter har under 2016 varit god med fortsatt
hög uthyrningsgrad. Behovet av ytterligare bostäder i Kalmar kommun ökar årligen varför detta risktagande på kort och
medellång sikt bör betecknas som relativt
lågt. KIFAB i Kalmar AB svarar för 29,8
procent av det totala borgensåtagandet för
helägda bolags lån. Som fastighetsbolag
är KIFAB beroende av ett gynnsamt företagsklimat och hyresgästernas förmåga att
överleva på en konkurrensutsatt marknad.

Utfall aug

Utfall aug

Mnkr

2016

2015

2015

2014

2013

2012

Budgetavvik årets resultat

148,5

60,4

-15,8

47,2

121,1

-145,2

43,3

20,9

-16,9

-45,6

-48,6

Nämndernas budgetavvikelse
Driftsredovisning
Årets resultat (ej hänsyn tagen till ägd

Utfall aug

Utfall aug

Budget

Prognos

Avvikelse

2016

2015

2016

2016

2016

-126,3

-116,4

-216,6

-211,8

4,8

-9,9

-8,7

-11,0

-11,4

-0,4

andel)
Mnkr
Kommunstyrelsen:
-kommunledningskontoret
-överförmyndarnämnden
-exploateringsverksamhet
-gymnasieförbundet

53,7

7,7

30,0

57,0

27,0

-180,3

-185,0

-271,7

-270,5

1,2

-kommunens revisorer

-0,8

-0,8

-2,7

-2,7

0,0

-29,2

-32,6

-58,8

-51,3

7,5

Servicenämnden

-146,9

-131,5

-242,9

-242,9

0,0

Kultur- och fritidsnämnden

-115,2

-113,5

-191,0

-190,7

0,3

Barn- och ungdomsnämnden

-604,6

-579,1

-926,2

-919,9

6,3

Socialnämnden

-499,3

-479,3

-734,7

-734,7

0,0

Omsorgsnämnden

-424,1

-427,4

-644,9

-644,9

0,0

Södermöre kommundelsnämnd

-141,3

-140,0

-215,0

-215,0

0,0

-2 224,2

-2 206,6

-3 485,5

-3 438,8

46,7

Samhällsbyggnadsnämnden

Summa nämnder
Pensionsförpliktelser och pensionsmedelsförvaltning, Mnkr

Utfall aug

Utfall aug

2016

2015

2015

2014

2013

2012

217,2

207,3

211,2

184,9

170,9

147,7

1386,3

1453,7

1424,3

1466,6

1 452,7

1 361,2

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

112,4

106,3

106,0

100,5

90,1

78,6

1 491,1

1 554,7

1 529,5

1 551,0

1 533,5

1 430,3

-aktier

66,7

60,9

63,2

56,7

50,7

41,3

-obligationer m.m.

45,7

45,4

42,8

43,8

39,4

37,3

-aktier

7,79

8,83

8,85

17,21

24,03

12,40

-obligationer m.m.

3,21

1,81

1,10

3,82

3,44

7,01

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

Avkastning placerade pensionsmedel, procent (KLP)

Utfall aug

Utfall aug

2016

2015

2015

2014

2013

2012

2655,3

2670,6

2 550,3

2 763,3

2 835,4

2 958,9

121,0

95,0

95,0

95,9

96,8

97,7

Stiftelser, gruppbostäder

4,8

4,8

4,8

4,9

5,0

5,0

Egnahem

0,7

0,8

0,8

0,9

1,1

1,3

2 781,8

2 771,2

2 650,9

2 865,0

2 938,3

3 062,9

Borgensåtaganden mnkr
Egna hel- och delägda bolag
Föreningsägt bolag (KFF Fast AB)

Totala borgensåtaganden
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Kommunens verksamheter

Kommunens risk med hänvisning till
KIFAB:s marknad måste betecknas som
högre än det är för Kalmarhem AB.
Känslighetsanalys
Kalmar kommun påverkas av omvärldsfaktorer och i tabellen nedan ger vi exempel på händelser och dess effekter på
kommunens ekonomi.
else

Mnkr

Sammanfattande kommentar
SSyftet med analysen är att belysa var
kommunen befinner sig finansiellt och
Händelse

Mnkr

Höjd utdebitering med 1 krona

124,3

Löneökning med 1 procent

23,0

Räntan höjs med 1 procent

7,0

Prisökning med 1 procent

20,0

10 nya heltidstjänster

4,5

Ökning av försörjningsstödet
med 10 procent

5,5

hur utvecklingen över tid ser ut. Genom
analys av de fyra perspektiven; resultat,
kapacitet, risk och kontroll, identifieras
finansiella problem och visar om Kalmar
kommun har god ekonomisk hushållning eller inte. I detta innefattas att Kalmar kommun i ett kort- och medellångt
perspektiv inte behöver vidta drastiska
åtgärder för att möta finansiella problem.
Det viktigaste nyckeltalet är nettokostnadsandelen (olika kostnaders andel av
skatteintäkter och kommunal utjämning) och då verksamhetens nettokostnader. Prognosen för nettokostnadsandelen 2016 innebär en försämring med
0,3 procentenheter jämfört med 2015,
från 98,1 procent till 98,4 procent. Verksamhetens nettokostnader och finansnettot har då förbättrats med 0,3 respektive
0,1 procentenheter. Jämförelsestörande
poster har försämrats med 0,7 procentenheter medan avskrivningarnas andel är
oförändrad.

Prognos

aug

2016

2016

2015

2014

2013

2012

Årets resultat enligt resultaträkningen

56,7

161,1

62,5

2,5

57,3

125,8

- avgår samtliga realisationsvinster

-7,5

-3,7

-14,6

-2,8

-40,4

-172,5

49,2

157,4

47,9

-0,3

16,9

-46,7

16,9

-46,7

Balanskravsavstämning (Mnkr)

Årets resultat efter balanskravsjusteringar
- medel till resultatutjämningsreserv
- medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

18,6
49,2

157,4

47,9

18,3

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

-40,0

- tillägg justering RIPS-räntan

45,5

15,6

- tillägg avsättning för sluttäckning

För att säkerställa att det långsiktiga finansiella utrymmet förstärks krävs att
kommande investeringar självfinansieras.
Kassaflödet från den löpande verksamheten (finansieringsanalysen) utgör det
finansiella utrymmet för investeringsverksamheten utan att ta upp nya lån
eller minska den befintliga likviditeten.
Prognosen för helåret avseende resultat
och investeringar innebär att självfinansieringsgraden för enskilda året 2016
hamnar på 57,7 procent. Över den rul�lande femårsperioden 2016 – 2012 blir
värdet 71,7 procent, en väsentlig förbättring jämfört med femårsperioden 2015 –
2011 (59,5 procent).
Nämndernas förmåga att hålla sin budget har förbättrats över tid. Alla nämnder
klarar att hålla sina budgetramar. För att
hålla en god finansiell kontroll över kostnader och intäkter är det också viktigt att
det finns en god säkerhet i de prognoser
som görs under året.
De två målen under det finansiella perspektivet uppnås. Målet under verksamhetsperspektivet bedöms som delvis
uppnått. Trenden är positiv, då den negativa standardkostnadsavvikelsen är minskande. På tre år (2012-2015) har kostnadsutfallet minskat med 105 mnkr från
154 mnkr (8,0 procent) till 49 mnkr (2,5
procent) över standardkostnad. Även
placeringen inom flera av mätetalen i
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
är stigande. Av de övergripande fullmäktigemålen inom de fem fokusområdena
bedöms en hög andel (76 procent) att
uppfyllas helt eller delvis vilket stärker
bilden av en ändamålsenlig verksamhet.
Nämnderna uppvisar en god budgetföljsamhet. Den samlade bedömningen blir
att Kalmar kommun har en god ekonomisk
hushållning.

deponi Moskogen
- tillägg avsättning för omställningsåtgärder
Balanskravsresultat efter
synnerliga skäl att reglera

49,2

157,4

Balanskravsunderskott från tidigare år
Summa
Ackumulerat resultat

47,9

-21,7

-21,7

32,5

-1,2

-1,2

49,2

157,4

26,2

-21,7

31,2

-1,2

312,1

420,3

262,9

236,7

258,4

226,0
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FOKUSOMRÅDE – ETT GRÖNARE
KALMAR
Under de senaste åren har flera tydliga
steg tagits när det gäller klimat- och
miljöarbetet. Kalmar ska fortsätta ligga i
framkant och vårt arbete ska präglas av
konkreta insatser som ger effekt på både
kort och på lång sikt. Vi tar vårt ansvar
och visar vägen i miljöarbetet med utgångspunkt från de nationella miljökvalitetsmålen.
Fokusområdets text i sin helhet finns att
läsa i Verksamhetsplan med budget 2016
och ekonomisk planering för 20172018, sid 8-9.
Kommentar
Kalmar kommun jobbar inom flera områden för att se till att vi får ett grönare
Kalmar. Sedan två år tillbaka tar kommunen fram ett miljöbokslut för att stämma
av arbetet mot de nationella miljökvalitetsmålen. Bokslutet används också som
ett stöd i kommunikationen av Kalmar
kommuns miljöarbete.
Sedan flera år tillbaka arbetar Kalmar
kommun mot målet att vara fossilbränslefritt till 2030 i kommunens egna verksamheter och i Kalmar kommun som
geografisk plats. Sedan 1990 har Kalmar
minskat utsläppen av koldioxid med 42
procent. Den största kvarvarande utma-

Fullmäktigemål - Fossilbränslefri
kommun

ningen är transporter där merparten av
de bränslen som nu används fortfarande
är fossila.
En rapport från 2015 som kartlade hur
kommunanställda reser i tjänsten samt
till och från jobbet visade bland annat att
80 procent av kommunorganisationens
fossila utsläpp från resor kan härledas till
arbetspendling.
Samtliga förvaltningar i kommunen har
skapat aktiviteter under 2016 utifrån
Färdplan 2020, som är Kalmar kommuns
handlingsplan för att minska utsläpp
av växthusgaser till följd av tjänsteresor
och arbetspendling. Från och med 2015
är samtliga förvaltningar dessutom med
och klimatkompenserar för de tjänsteresor som fortfarande görs med fossila
drivmedel. Pengarna läggs i en klimatpott, där vem som helst inom Kalmar
kommuns förvaltningar kan ansöka om
bidrag till klimatförbättrande projekt.
2015 års pengar sponsrar ett pågående
projekt för att bygga ut laddinfrastrukturen för elbilar.
Kalmar kommuns arbete för att minska
övergödningen i Östersjön är nationellt
erkänt genom Kalmarsundskommissionen. Under 2016 blev kommunen

antagen som ett gott exempel av organisationen Race for the Baltic, som är ett
initiativ för att förbättra Östersjömiljön
genom bland annat kollektivt agerande
och uppmuntran till innovation.
Under tertial två blev Kalmar kommun
beviljade EU-pengar till projektet Life
SURE som på ett skonsamt sätt ska ta
upp bottenmassa från Malmfjärden och
återvinna den. Ett annat stort pågående
vattenprojekt är EU-projektet Baltic
Blue Growth om att anlägga en storskalig musselodling i Kalmarsund, med
syfte att hitta affärsmässiga vägar för att
minska mängden näringsämnen i Östersjön. Odlingen är nu på plats utanför
Byxelkrok. Kalmar kommun har även en
egenägd musselodling utanför Hagby.
Under hållbarhetsveckan i slutet på augusti - början på september, anordnade
Kalmar kommun och Linnéuniversitetet
för andra året i rad ett så kallat Hållbarhetssafari. 400 personer deltog på eventet. Syftet var att visa goda exempel på
miljöarbete i Kalmar som region. Arbetet med en giftfri förskola fortsätter och
varje förskoleenhet arbetar med en egen
handlingsplan för utfasning av farliga
ämnen.

Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.
Kommentar
Nettoutsläppen av fossil koldioxid i Kalmar kommun ska vara noll till år 2030. Sedan 1990 har Kalmar minskat utsläppen av koldioxid med 42 procent. Den största
kvarvarande utmaningen är transporter, där merparten av de bränslen som används
fortfarande är fossila. En rapport från 2015 som kartlade hur kommunanställda reser
i tjänsten samt till och från jobbet visade bland annat att 80 procent av kommunorganisationens fossila utsläpp från resor kan härledas till arbetspendling.
Samtliga förvaltningar i kommunen har skapat aktiviteter för 2016 utifrån Färdplan
2020, som är kommunens handlingsplan för att minska utsläpp av växthusgaser till
följd av tjänsteresor och arbetspendling. Aktiviteterna är allt ifrån inköp av elbilar,
uppsättning av laddstolpar, inköp av fler cyklar och genomförandet av fler webbmöten. Samtliga förvaltningar är dessutom med och klimatkompenserar för de resor som
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fortfarande görs med fossila drivmedel. Pengarna läggs i en klimatpott, där vem som
helst inom kommunensförvaltningar kan ansöka om bidrag tillklimatförbättrande
projekt. 2015 års pengar sponsrar ett pågående projekt för att bygga ut laddinfrastruktur för elbilar.
Upphandlingen av kollektivtrafiken som gjordes under börja av året har lett till att
man kommer att driva bussarna på 100 procent förnyelsebar energi, något som Kalmar kommun har verkat för. Kalmar kommuns stora energitjänsteprojekt fortsätter
och kommer, när året är slut, att ha genomfört energieffektiviserande åtgärder på 74
fastigheter. Även de kommunala bolagen jobbar med energifrågan. Till exempel minskade Kalmarhem sin energianvändning med 19,9 procent jämfört med 2007.

Fullmäktigemål - Cykeltrafiken

Cykeltrafiken ska årligen öka.
Kommentar
Arbetet med Kalmar kommun som cykelstad pågår sen flera år tillbaka. Under tertial två
ökade cyklingen i Kalmar med 8 procent jämfört med samma period förra året. Ångloksleden ligger i topp med en ökning på hela 22 procent. Hansabron ökar med 12 procent.
De enda ställen där en minskning har noterats är Norra vägen (vid Kyrkogården) och
Ängöleden. En ny trafikplanerare ingår nu i arbetsgruppen för Kalmar Cykelstad, vilken
därför är bättre bemannad än tidigare. Många felande länkar är just nu i projekteringsstadiet för att åtgärdas. Bland annat pågår en större byggnation för att knyta ihop Smedby och Rinkabyholm. Säkra cykelparkeringar byggdes vid ytterligare ett tiotal hållplatser
i staden. Åtta nya publika cykelpumpar sattes upp under tertial två. Projektering pågår
för ny cykelvägvisning i Rinkabyholm (planerad byggnation 2017). Under tertial två
genomfördes så kallade gerillaaktiviteter på Kvarnholmen, vilket innebar utdelning av
den nya cykelkartan samt att cykelsadelskydd och cykelkorgsskydd kläddes på ett stort
antal parkerade cyklar. Kalmar Cykelstad medverkade på Lantfesten den 10 augusti. Cykelutflyktskartorna uppdaterades och nyproducerades, även i en specialvariant riktad till
alla skolelever på Summer Camp. Projektet Kalmar Cykelstad har ännu inte växlat upp
till att arbeta trafikslagsövergripande frånsett arbetet med cykelparkering vid stationen
och busshållplatser.

Fullmäktigemål - Kollektivtrafik

Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka.
Kommentar
Kommunen har kontinuerliga samverkansmöten med KLT, ca en gång i månaden. När
kommunen prioriterar detaljplaner är avstånd till kollektivtrafik en utvärderingsparameter. Projektering pågår för ett antal åtgärder för ökad framkomlighet och kapacitet för
kollektivtrafiken, bland annat vid hållplatserna ”Mejeriet” och ”Tullslätten”. Kollektivtrafikresandet ökade med drygt 18 procent andra kvartalet (gäller hela länet).

Fullmäktigemål - Ekologisk och
närproducerad mat

Andelen ekologisk och närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska
uppgå till 70 procent år 2020.
Kommentar
Målet att öka mängden ekologisk och närproducerad mat är något som Kalmar kommun har arbetat framgångsrikt med under ett antal år. Andelen för 2015 var 60,4procent. Andelen ekologiskt och/eller närproducerat är för första halvåret 2016 59,2 procent. Det är främst serviceförvaltningen med sin upphandlingsenhet som driver detta
mål. Men även andra förvaltningar drar sitt strå till stacken genom att vara medvetna
om målet och handla därefter, i de fall man inte upphandlar genom upphandlings-
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enheten. Serviceförvaltningen tittade specifikt på frukt för ekologiska fruktstunder.
Andelen ekologisk frukt under tertial två minskade till 32 procent från 34 procent
från tertial ett, vilket ändå är en ökning från 27 procent i slutet av 2015. Serviceförvaltningen gör analysen att det främst är bristande ekonomi som gör att mätvärdena
inte blir högre.

Fullmäktigemål - Klimatneutrala
resor

År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter
vara klimatneutrala.
Kommentar
2015 togs en gemensam Färdplan 2020 fram, med syfte att minska klimatpåverkan
från resor. Färdplanen är ett smörgåsbord av åtgärder som kan göras på förvaltningsnivå och handlar bland annat om att köpa in fler tjänstecyklar, underlätta för videomöten och byta ut bilar som går på fossila bränslen mot bilar som går på förnybart
bränsle. Inför 2016 tog samtliga förvaltningar fram åtgärder som passar för den egna
verksamheten. Till exempel genomför kommunledningskontoret och serviceförvaltningen kampanjen Hälsopendling tillsammans med Aktivt Liv. Den vänder sig till alla
kommunanställda och ska få fler att ställa bilen när de ska ta sig till jobbet. Serviceförvaltningen ersatte 26 stycken fossila bilar med biogasbilar och elbilar under tertial två.
Omsorgsförvaltningen är den förvaltning som har haft flest aktiviteter under målet
om klimatneutrala resor. Hittills under 2016 har de satt upp åtta nya laddstolpar till
sin verksamhet och ytterligare fyra ska upp innan året är slut. Omsorgsförvaltningen
har också nått målet om 20 elbilar i verksamheten. Utöver det som individuella förvaltningar gör så kommer samtliga förvaltningar att fortsätta klimatkompensera de
resor som inte kan göras fossilbränslefritt. Pengarna hamnar sedan i en pott för klimatåtgärder.

Fullmäktigemål - Vatten

Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status.
Kommentar
Kalmar kommuns arbete för att minska övergödningen i Östersjön är nationellt erkänt genom Kalmarsundskommissionen. Under 2016 blev kommunen antagen som
ett gott exempel av organisationen Race for the Baltic, som är ett initiativ för att
förbättra Östersjömiljön genom bland annat kollektivt agerande och uppmuntran till
innovation. Under tertial två blev kommunen beviljade EU-pengar till projektet Life
SURE som på ett skonsamt sätt ska ta upp bottenmassa från Malmfjärden och återvinna den. Ett annat stort pågående vattenprojekt är EU-projektet Baltic Blue Growth
om att anlägga en storskalig musselodling i Kalmarsund, med syfte att hitta affärmässiga vägar för att minska mängden näringsämnen i Östersjön. Odlingen är nu på plats
utanför Byxelkrok. Kommunen har även en egenägd musselodling utanför Hagby.
Kommunen har nu en tagen VA-plan som stakar ut det framtida arbetet. Vattenfrågor
finns alltid med som en parameter vid planarbetet. För att nå en god status för alla
våra vattendrag enligt alla Vattenmyndighetens parametrar krävs ett brett arbete. För
att minska försurningen så kalkas Skärvsjön regelbundet. Grävarbete för att restaurera
en våtmark och ett tvåstegsdike påbörjades i Nyttorp/Danesjö kanal. Skolprojektet
Vattendetektiver pågår. 16 skolklasser deltog i exkursioner, där även flera medlemmar
i vattenråden medverkade. Projektet fortsätter under hösten. Att vi har ett fungerande
reningsverk är A och O för kommunens vatten. Utsläppen av kväve ligger på 13,6
mg/l, vilket ligger under Kalmar Vatten ABs mål på 14 mg/l. Planeringen för ett nytt
reningsverk pågår. Under Hållbarhetsveckan i slutet på augusti - början på september,
anordnade Kalmar kommun och Linnéuniversitetet för andra året i rad ett så kallat
Hållbarhetssafari. 400 personer deltog på eventet. Syftet var att visa goda exempel på
miljöarbete i Kalmar som region.
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Uppdrag - Kalmar cykelstad

Pågående

Uppdrag - Ideellt engagemang

Pågående

Uppdrag - Musselodling

Pågående

Uppdrag - Nytt reningsverk

Pågående

Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får i uppdrag att fortsätta projektet Kalmar cykelstad. Uppdraget förlängs fram till
och med 2018.
Kommentar
Cykeltrafikens utveckling mäts och rapporteras i årliga cykelbokslut, nästa gång våren
2017. Se även uppföljning hittills i år under ”nämndsmål - cykeltrafiken ska årligen
öka”. Samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen har varsin representant i
projektet. Två nya trafikplanerare visstidsanställdes i maj varav den ena ingår i arbetsgruppen och den andra medverkar på olika sätt. Många felande länkar är just nu i projekteringsstadiet för att åtgärdas. Bland annat pågår en större byggnation för att knyta
ihop Smedby och Rinkabyholm. Säkra cykelparkeringar byggdes vid ytterligare ett
tiotal hållplatser i staden. Åtta nya publika cykelpumpar sattes upp under tertial två.
Projektering pågår för ny cykelvägvisning i Rinkabyholm (planerad byggnation 2017).
Under tertial två genomfördes så kallade gerillaaktiviteter på Kvarnholmen, vilket
innebar utdelning av den nya cykelkartan samt att cykelsadelskydd och cykelkorgsskydd kläddes på ett stort antal parkerade cyklar. Kalmar Cykelstad medverkade på
Lantfesten den 10 augusti. Cykelutflyktskartorna uppdaterades och nyproducerades,
även i en specialvariant riktad till alla skolelever på Summer Camp. Projektet Kalmar
Cykelstad har ännu inte växlat upp till att arbeta trafikslagsövergripande frånsett arbetet med cykelparkering vid stationen och busshållplatser.
Servicenämnden ska aktivt stödja det lokala ideella engagemanget från de nyetablerade vattenråden och kustmiljögrupperna.
Kommentar
Vattenråden har arbetat enligt deras verksamhetsplan och drivit skolprojektet Vattendetektiver. 16 skolklasser har varit på exkursion, där flera medlemmar i vattenråden
har medverkat. Projektet fortsätter under hösten. 27 augusti genomfördes höstbål för
Östersjön i Slakmöre och Vita Sand. Under tertial två rekryterades ytterligare en projektledare till enheten.
Servicenämnden får i uppdrag att verka för anläggandet av en större musselodling i Kalmarsund.
Kommentar
Under 2016 tertial två har musselodlingen utanför Byxelkrok sjösatts och Baltic
Blue Growth-projektet har startats upp. Hagbyodlingen är på plats utanför Hagby
och delar av den har rensats för att ny påväxt ska kunna följas av Linnéuniversietet
i samarbetsprojektet ”Hållbart djurfoder av alger och musslor” eller Algoland Feed.
Linnéuniviersitetet har under sommaren även utfört provtagning vid den nyanlagda
musselodlingen utanför Byxelkrok för att på tre års tid kunna följa upp hur den påverkar sin omgivande miljö. Arbetet med att sänka ner Hagbyodlingen ska påbörjas
under nästa tertial och planeras vara helt färdigt innan eventuell isläggning.
Kalmar Vatten AB får i uppdrag att planera för ett nytt reningsverk med höga
ambitioner när det gäller rening.
Kommentar
Tillståndsansökan enligt miljöbalken för Kalmarsundsverket lämnas in under september 2016. Ett visionsdokument tas fram tillsammans med intressenter. Planeringsfasen
fortsätter med följande delar: marknadsinventering entreprenörer, inventering marknadsläget lokalt/regionalt, kartläggning av liknande referensprojekt, färdigställande
av programhandling samt uppdatering av tidplan. En större insats än tidigare läggs
på offentlighetsarbete (studiebesök hos grannkommuner membranpilot, studiebesök
Lidköping beslutsprocess KSV, VA-mässa - presentation membranpilot,

19

Eco-Tech - presentation membranpilot, IWAMA-konferens - strategisk energiplan
KSV, Envisys Höstmöte - beslutsprocess). Projektplanering GAK-pilotförsök (start
försök januari 2017).
Uppdrag - Arbetspendling

Pågående

Uppdrag - Superbusstråk

Genomförd

Uppdrag - Giftfri miljö i förskolor
och skolor
Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnder och kommunala
bolag ta fram förslag och aktiviteter för att minska miljöpåverkan från kommunanställdas arbetspendling.
Kommentar
Samtliga förvaltningar har använt sig av Färdplan 2020 och har egna aktiviteter eller
mål inrapporterade i Hypergene. KLK ska fortsätta att finnas som stöd och se över
behovet av uppföljning och analys av Färdplan 2020 under 2017.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genom trafikplanering underlätta
för skapandet av ett superbusstråk mellan Karlskrona, Kalmar och Oskarshamn
och vidare till Norrköping.
Kommentar
Utredning är genomförd tillsammans med Trafikverket, Kalmar Läns Trafik AB, Regionförbundet samt Torsås, Mönsterås,Oskarshamn och Västerviks kommuner. Inga
beslut är tagna i ärendet.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med barn- och
ungdomsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd samt servicenämnden, ta
fram en plan för hur vi kan skapa en så giftfri miljö som möjligt i förskole- och
skolmiljöer. Uppdraget innebär också att starta en utfasning av farliga ämnen i
dessa miljöer.
Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt projektbeskrivningen och arbetsgruppen arbetar
för fullt. Återrapportering kommer att göras före årsskiftet. Respektive enhet på serviceförvaltningen har givits i uppdrag att upprätta handlingsplaner utifrån tre nivåer. I nivå
ett ska de åtgärder anges som är lättats att genomföras och som kan genomföras direkt
av förskolorna eller skolorna. I nivå två kan åtgärderna vara svårare att genomföra och är
ibland förknippade med högre kostnader, exempelvis utbyte av material. I nivå tre kan vissa
åtgärder vara sådana som förskolorna och skolorna inte själva har möjlighet att ta beslut
om, till exempel byggnadsteknik och byggnadsmaterial.

Uppdrag - Vattenförsörjningsplan

Ej påbörjad
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Kalmar Vatten AB får i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden ta fram en kommunal vattenförsörjningsplan i samverkan med länsstyrelsen och berörda kommuner.
Kommentar
De låga grundvattennivåerna i Kalmar kommun och i grannkommunerna medför ett stort
fokus på planer och åtgärder i närtid för att hantera effekterna av vattenbristen. Arbetet
med den långsiktiga vattenförsörjningsplanen kommer successivt att påbörjas när resurserna medger detta utifrån att den akuta situationen prioriteras i första hand.

Uppdrag - Kalmarsundskommissionen
Pågående

Kommunstyrelsen och servicenämnden får i uppdrag att aktivt understödja Kalmarsundskommissionens arbete med särskild tonvikt på konkreta åtgärder.
Kommentar
Kalmarsundskommissionen har ansökt och blivit beviljad Front Runner för Race for
the Baltic. Samarbetet påbörjades i april och slutresultatet kommer att vara en kostnadseffektiv modell för åtgärder i Östersjön samt att Kalmarsundskommissionen har
fått möjlighet att marknadsföra sitt arbete nationellt. Vid sidan om Kalmarsundskommissionen har Kalmar kommun sökt pengar för ett projekt kring att sprida information om så kallade RAS-odlingar (recirkulära akvatiska system), en form av miljövänlig
fiskodling på land. 7 april anordnades ett seminarium tillsammans med LRF för intresserade jordbrukare. Under Kalmarsundsveckan ägde ett Hållbarhetssafari rum då
allmänheten fick möjlighet att besöka miljöåtgärder som görs i kommunen på tema
mat och vatten.
Efter en halvtidsgenomgång av Kalmarsundskommissionens verksamhetsplan och
uppdrag 2016 konstateras att mer än hälften av arbetstiden för sekretariatet är förbrukad. Mer än hälften av aktiviteterna som stod på årets verksamhetsplan är antingen
genomförda eller ej längre relevanta på grund av att beskrivna projekt ej blivit finansierade. Bedömningen är att återstående aktiviteter under 2016 kommer hinna att genomföras inom gällande avtal med sekretariatet. Serviceförvaltningen ska under hösten ta fram en verksamhetsplan för 2017 i samarbete med sekretariat och styrgrupp.

Uppdrag - Förnyelsebar energi

Pågående

Servicenämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och kommunala bolag arbeta för att andelen egenproducerad förnyelsebar energi, av den
elenergi som används i kommunens verksamheter, ska öka.
Kommentar
Följande solcellsanläggningar är installerade, Lindsdalsskolan, Åbyskolan, Falkenbergsskolan och Barkestorps sporthall. En total effekt på 64,2 kW. Planerat var även
Lindöskolan, men här medgavs inget bygglov.
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Miljö

Väsentliga händelser under året
Ett nytt klimat- och energiprogram har
arbetats fram och antagits politiskt. Det
har även fattats beslut om att fortsätta
med klimatkompensationssystemet. Ett
nationellt finansierat projekt om laddinfrastruktur för elbilar har beviljats
och projektet pågår året ut. Kalmarsundskommissionen har blivit utsedd till
”Front runner” av organisationen Race
for the Baltic och samarbete för att gemensamt minska övergödningen har påbörjats.
Kommunen har påbörjat ett strategiskt
arbete med förorenade områden för att
säkerställa ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart arbete med kommunens
fastigheter. Under 2015 erhölls bidrag
från Naturvårdsverket för arbetet med
huvudstudie och åtgärder för barkdeponi
Vassmolösa ångsåg. Projektet kommer
att avslutas under hösten 2016. Från och
med 2016 har visstidstjänsten som miljöspecialist på projekt- och exploateringsenheten permanentas.

Detta innebär att planeringen för att säkerställa miljömässiga och ekonomiskt
hållbara arbeten med kommunens fastigheter kan bli än mer långsiktig.
Kommunens arbete med masshantering
och förorenade massor är omfattande.
Livsmedelskontrollerna deltar i ett nationellt projekt och ett MSO-projekt gällande kosttillskott. Arbetet med uppdraget
att fasa ut farliga ämnen från förskolor
och skolor pågår för att skapa en så giftfri miljö som möjligt vid nybyggnationer
samt för att se vilka förbättringsåtgärder
som kan göras i befintliga lokaler. En redovisning av arbetet kommer att ske före
årsskiftet.
I och med sommarens bevattningsförbud
har bevattning av krukor, planteringar,
stadspark och fotbollsplaner skett från
tankvagn med vatten från bland annat
Kalmar Dämme. Dessutom har sommarblommorna minskats. Ett annat problem
under sommaren har varit att vattnet vid
häftigt regnväder inte hinner rinna un-

dan på ett antal platser.
Musselodlingen utanför Byxelkrok har
nu sjösatts och Baltic Blue Growthprojektet, som syftar till att få bort miljögifter i havet, har startats upp. Linnéuniversitetet har under sommaren även
utfört provtagning, för att under tre års
tid kunna följa upp hur musselodlingen
påverkar sin omgivande miljö. Hagbyodlingen är på plats utanför Hagby och
delar av den har rensats för att tillväxt ska
kunna följas av Linnéuniversitetet.
Solceller har installerats på fyra nya byggnader under året för att reducera elbehovet. Totalt har kommunen nu nio anläggningar. Andelen biogasbilar (+24) och
elbilar (+29) ökar i kommunens bilpooler. Avtal har tecknats med MoveAbout,
så kommunen har numera fyra delbilar
som även kan användas av privatpersoner
och företag.

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

Liknande

KKVH

Riket

139

67

73

67

100

110

101

154

Sol är i ropet. Många elkunder vill veta
hur deras energi produceras och flera
kunder kan tänka sig egen elproduktion.
Så Kalmar Energi utropade en Energirepublik för kunder och aktörer som vill
bidra till ett hållbart samhälle. Med delningsekonomi och nya ideal växer också
nya beteenden fram.
Kalmar Energi tog fasta på det här. Tillgången till en vara eller tjänst är viktigare än själva ägandet i sig. Resultatet är
Nöbble Solpark. Sveriges största medlemsägda soltak för egen elanvändning
och ett stort kollektiv med en gemensam
vision om ett hållbarare samhälle Vi startade projektet Nöbble Solpark hösten
2015 och ganska snart var samtliga andelar slutsålda. Privatpersoner från hela landet liksom lokala företag har köpt in sig.
Det händer mycket i regionen när det
gäller hållbar utveckling, både inom
produktion och tjänstesektorn och inte
minst finns en hög ambitionsnivå. För
fjärde året i rad arrangeras Kalmarsundsveckan av Kalmar Energi tillsammans
med olika partners. Nytt för året är hållbarhet utifrån ett ekonomiskt-, ekologiskt- och socialt perspektiv.
Under 2016 har ytterligare ett antal parkeringsplatser i garage i KIFABs fastigheter utrustats med ladduttag för elbil.
Dessa platser hyrs ut till rabatterat pris
och med el inkluderad. Solcellsanläggningen som installerades på KIFABs
kontor har varit i drift sedan januari utan
större störningar. Modernisering av fordonsparken fortsätter och andelen el och
gasbilar uppgår nu till 67 procent. Samtliga fastigheter är sedan tidigare uppvärmda utan hjälp av fossila bränslen.
Här följer exempel på övriga åtgärder

som är under arbete inom Kalmar Vatten:
• Kalmar Vatten AB har tillsammans
med andra samarbetspartners sökt och
fått LOVA-bidrag (Lokala Vattenvårdsprojekt) av Länsstyrelsen för ett projekt med syfte att bygga och utvärdera
en ny anläggning för dagvattenrening
vid Tjärhovet i Kalmar. Styrelsen har
anslagit 3 mnkr för en ombyggnad
av pumpstationen i Kölbygärde. Planerad åtgärd innebär en ny byggnad
samt att en automatisering installeras
i stationen. Det innebär optimering
av bräddfunktionen vid en hydraulisk
överbelastning för att minimera bräddade volymer. Stationen kommer även
att förses med reservkraft.
• Manganhalten i råvattnet från Bottorps
vattenverk har ökat de senaste tio åren.
Mangan oxiderar och fäller ut som
svarta partiklar i råvattenledningarna.
Det finns ett behov av en anläggning
för Manganavskiljning och styrelsen
har beviljat 0,8 mnkr till en pilotanläggning. Efter händelsen i juni med
missfärgat vatten planeras ytterligare
åtgärder i ledningsnätet och vattenverket i Skälby.

Framtid
Serviceförvaltningen arbetar vidare med
solceller och målet är att det 2018 ska
finnas solcellsanläggningar på 20 fastigheter.
Kommunen har i sommar fått projektet
Life-Sure (Sediment Uptake and Remidiation on Ecological basis) godkänt av
EU. Arbetet kommer att pågå i fyra år
och Kalmar kommun är projektansva-

rig. Partners är Linnéuniversitetet och
Teknikmarknad. Medfinansiär är också
Havs- och Vattenmyndigheten. Målet är
att demonstrera en optimal teknisk lösning för att avlägsna, rena och recirkulera
övergödda och lätt förorenade sediment.
ekniken ska vara billigare än nuvarande
teknik, robust och ska kunna drivas med
minimal arbetsinsats från experter.
KIFABs arbete fortsätter med att i dialogform påverka hyresgästerna att tänka
energismart och att säkerställa att driftoch verksamhetstider i uthyrda lokaler är
uppdaterade så att fastigheternas driftprofil hålls energioptimal. Målsättningen
att till alla delar bedriva en fossilbränslefri
verksamhet redan 2017 fullföljs genom
utbyte av resterande fossilbränsledrivna
fordon under 2017.
Reningsverket på Tegelviken är föråldrat
och är över 50 år gammalt. Kalmar kommunfullmäktige har tagit ett inriktningsbeslut till en ny vattenreningsdel samt
ny/ombyggnad av slamhanteringen som
ersätter den befintliga anläggningen. Den
planerade platsen för ”Kalmarsundsverket” är mellan befintligt reningsverk och
KSRR. Projektering och byggnation av
det nya reningsverket kommer att pågå
under många år framöver. Inriktningsbeslutet innebär en övergång från förstudiefas till planeringsfas. Planeringsfasen
avser en ny vattenreningsdel samt ny/
ombyggnad av slamhanteringen. Den
totala investeringskostnaden för det nya
Kalmarsundsverket inkl. slambehandlingsdelen är i intervallet 850 – 1 100
mnkr. Dagvattenhanteringen vid Hagbygärdediket kommer att förbättras. En ny
kulvert samt omläggningar av dagvattenledningar kommer att genomföras.

  
bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner
Resultat		

Utfall

Liknande

KKVH

Riket

Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete



62

59

60

56

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



22,5

16,9

21,0

17,5
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FOKUSOMRÅDE – ETT VÄXANDE
ATTRAKTIVT KALMAR

Kalmar ska vara en växande och attraktiv
kommun. Det är en förutsättning för att
vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Kalmar är idag ett av Sveriges
mest attraktiva besöksmål och vi fortsätter att utveckla detta, men attraktiviteten
ska också finnas med 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 fortsätter
utvecklingen kring att vara ett spännande
besöksmål. Vi berättar gärna om allt bra
vi gör och allt det positiva som händer i
Kalmar.
Fokusområdets text i sin helhet finns att
läsa i Verksamhetplan med budget 2016
och ekonomisk planering 2017-2018,
sid 10-15. Tillägg till detta finns att
läsa i Ändringar i Verksamhetsplan med
budget 2016 och ekonomisk planering
2017-2018, sid 3.
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Kommentar
Kommunkoncernen jobbar ständigt
för att bli en mer attraktiv kommun
och även om befolkningstillväxten varit
blygsam hittills i år ser det positivt ut för
återstoden av året. En av orsakerna till
den skrala befolkningsökningen har varit bristen på bostäder. Under perioden
januari-augusti 2016 har dock nio detaljplaner vunnit laga kraft. Nytillkomna
bostäder i dessa detaljplaner uppgår till
175 bostäder varav 79 avser småhus.
Många bostäder står snart klara för inflyttning med ökad befolkningstillväxt.
Arbetet med att bli ”Årets stadskärna”
2017 har gått vidare över sommaren.
Verksamheterna arbetar med ständiga
förbättringar och projektarbetsgruppen
jobbar vidare med innehållet i den ansökan som ska lämnas in senare i år.
Att det går bra för Kalmar kommun visar
inte minst arbetslöshetssiffrorna där Kalmar fortsatt ligger lägre än våra jämförelsekommuner. Vårt differentierade nä-

ringsliv är en nyckel för detta och arbetet
med att förbättra förutsättningarna för
näringslivet fortsätter med bland annat
deltagande i SKLs projekt Ännu bättre
där arbetet drar igång på allvar i höst.
En väl utbyggd infrastruktur är en grundpelare i vår utveckling. Kollektivtrafiken
byggs ut och allt fler åker kollektivt i en
stad där också cyklandet ökar. Vi noterar
också att Kalmar Öland Airport har en
fortsatt positiv passagerarutveckling.
Kalmar har ett rikt kultur- och fritidsutbud. Evenemangen sommaren 2016 slog
alla rekord och Kalmar utsågs också till
Årets Sommarstad för andra året i rad.
Den gemensamma KALMAR-appen
lanserades i maj. Appen, som samlar alla
evenemang, sevärdheter, shopping, interaktiv parkeringskarta, mat och dryck
med mera, fick ett bra mottagande och
över 10 000 nedladdningar av appen har
gjorts.

Fullmäktigemål - Planering för bostadsbyggande

Till och med 2018 ska Kalmar planera för 2 500 bostäder, varav 300 småhus. Målet förutsätter en planering för minst 833 bostäder, varav 100 småhus för år 2016.
Kommentar
Prioriteringslistan för detaljplaner under den aktuella perioden innehåller bostäder
motsvarande målet.

Fullmäktigemål - Arbetslösheten

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner.
Kommentar
Kalmar kommun har i skrivande stund en lägre arbetslöshet än riket och vi ligger
bättre till än våra jämförelsekommuner.

Uppdrag - Utveckla Brofästet

Genomförd

Uppdrag - UF-företagare

Pågående

Uppdrag - Årets stadskärna

Pågående

Uppdrag - Bullervall i Djurängen

Pågående
Uppdrag - Depå för biobränsle

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och bolag skapa förutsättningar för verksamhet, exempelvis förskola och grundskola,
på Brofästet i kombination med bostäder.
Kommentar
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 30 maj om att inrätta en skola i
kvarteret Telemarken enligt det underlag som arbetas fram av barn- och ungdomsförvaltningen.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med Kalmarsunds gymnasieförbund för att till 2016 nå ett mål som innebär att 20
procent av gymnasieeleverna prövar att bli UF-företagare. Till 2017 höjs ambitionen till 30 procent.
Kommentar
Arbetet med uppdraget pågår och möten med UF och gymnasieförbundet är inplanerade för att uppnå utlovat resultat.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, styrelser och Kalmar City arbeta för att Kalmar ska bli årets stadskärna
under innevarande mandatperiod.
Kommentar
Serviceförvaltningens produktionschef ingår i projektgruppen. Förvaltningschef deltar i projektet i sin roll som styrelseledamot i Kalmar citys styrelse. Målsättningen är
att ansöka om att utses till ”Årets stadskärna” 2017.
Servicenämnden får i uppdrag att anlägga en bullervall i Djurängen. Detta för att
dämpa bullret från Ölandsleden.
Kommentar
Projektet pågår och hanteras av projektledare hos samhällsbyggnadskontoret.
Kalmar Öland Airport AB får i uppdrag att undersöka de praktiska och ekonomiska möjligheterna för att etablera en depå för biobränsle på flygplatsen för att
därigenom kunna erbjuda biobränsle för flyg till och från Kalmar.
Kommentar
Kalmar Öland Airport har för avsikt att kunna erbjuda bioflygbränsle med start under
2016. Målet är en initial iblandning av 5 procent bioflygbränsle, med en stegvis ökad
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iblandning upp till 50 procent, vilket är den godkända maxnivån i dagsläget. Parallellt
med detta pågår ett arbete för en möjlig framtida etablering av produktion av bioflygbränsle i regionen, baserad på skogsråvara.

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

Pågående

Uppdrag - Årets stadskärna

Pågående

Uppdrag - Regional bomässa

Genomförd

Uppdrag - Sänka arbetslösheten

Pågående

Uppdrag - Kontakter med näringslivet

Pågående

26

Uppdraget till samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden att ta fram
belysningsprogram ska gälla tätorterna i Kalmar kommun utifrån aspekterna
trygghet, trafiksäkerhet, energiförbrukning, utveckling och gestaltning.
Kommentar
Belysningsprogrammet är beslutat i samhällsbyggnadsnämnden men återremitterat till
samhällsbyggnadsnämnden för kompletteringar. Arbetet pågår.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, styrelser
och Kalmar City fortsätta arbetet för att Kalmar ska bli årets stadskärna under
innevarande mandatperiod.
Kommentar
Arbetet fortsätter enligt den upprättade aktivitets- och åtgärdslistan med flera lyckade
satsningar under våren och sommaren, bland annat kring torghandel, tillgänglighetsfrågor, trygghetsfrågor och sommarinstallation på Stortorget. Arbetet har även gått in
i en fas kring själva ansökan om att bli årets stadskärna. Ansökan skall vara inskickad
senast den 31 januari 2017 och innan dess skall den förankras hos alla berörda.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med bostadsmarknadens aktörer utreda förutsättningarna för en regional bomässa år 2020.
Kommentar
Utredningen om regional bomässa är utförd.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i bred samverkan med andra aktivt arbeta
för att sänka arbetslösheten.
Kommentar
Arbetet med uppdraget pågår bland annat i samverkan med Arbetsförmedlingen och
socialförvaltningen. Styrgruppen för arbetet har inbokade möten under resten av året
för att följa upp och även initiera olika insatser för de arbetslösa personer som är
inskrivna på Arbetsförmedlingen och som i många fall bedöms tillhöra en eller flera
utsatta grupper.

Kommunstyrelsen får tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden och socialnämnden i uppdrag att i kontakten med näringslivet förbättra bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet.
Kommentar
Datum för utbildningen är inbokad för hösten/vintern och inbjudningar har gått ut
till både chefer, handläggare och politiker. ViaCompetence används för anmälan till
alla utom för politiker. Det saknas ännu en del anmälningar från personer som bör gå
utbildningen, varför vi nu börjar gå ut med påminnelse till berörda chefer.

Politiker- och tjänstemannaledningen har under två timmar fått träffa SKLs processledare som ska följa oss under hela utbildningen. Vid denna förträff så fick ledningen
information om hur utbildningen genomförs och vad som krävs av ledarskapet för en
bra utväxling av insatsen. I samband med denna träff så fick också ledningen möjlighet
att lämna synpunkter och input på utbildningens innehåll och om vi skulle trycka på
något särskilt.
Socialchefen och alkoholhandläggarna kommer under året att tillsammans med berörda förvaltningar att delta i utbildningen Förenkla - helt enkelt som är en utbildning
för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter.
Miljöenheten jobbar intensivt med bemötandefrågorna. Fokusgrupper inom olika
områden har bildats för att öka och förbättra dialogen med näringslivet. Samhällsbyggnadskontoret mäter även kundnöjdhet i Nöjd Kund Index (NKI) och strävar
efter att höja resultaten. Utifrån NKI-resultatet görs en handlingsplan. Detta arbete
har lett till en kvalitetsprocess som kommer att uppdateras efter varje NKI-period.
Aktiviteter är inplanerade under året.
Uppdrag - Tillväxt och service på
landsbygden

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att stimulera och stärka
service på landsbygden och att aktivt stödja engagemanget bland ideella föreningar, invånare och näringsliv för fortsatt tillväxt.
Kommentar
En serviceplan, som är beslutad i kommunfullmäktige, beskriver hur Kalmar kommun ska arbeta för att stärka servicen på landsbygden. Ett projekt pågår i samverkan
med Regionförbundet i Kalmar län kring att utveckla en modell för stärkt service.
Fokus har legat på mindre butiker med låg omsättning.
Arbetet med att stödja lokala och ideella engagemang sker fortlöpande på landsbygden
i hela kommunen utifrån behov och förutsättningar. Arbete pågår med lokal utvecklingsplan för Påryd i samverkan med Karlslunda byalag. Ett projekt pågår även i samverkan med Bygdegårdsföreningen i Tvärskog, Regionförbundet i Kalmar län samt
White arkitekter AB med syftet att använda visionsbilder som drivkraft för utveckling
och tillväxt. Arbetsgruppen för fiber stödjer byalag i arbetet med att få tillgång till
snabbt bredband genom fiber.
Tjänsten som landsbygdsutvecklare har varit vakant under sommaren men kommer
att tillsättas 1 oktober.

Uppdrag - Idrottsturism

Pågående

Servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att stödja Destination Kalmar AB i deras framgångsrika arbete med idrottsturism. Detta som ett
sätt att stärka besöksnäringen och det lokala föreningslivet.
Kommentar
Destination Kalmar och kultur- och fritidsförvaltningen har flera nära samarbeten. Ett
pågående arbete är att försöka samverka kring att skapa fler arrangemang på Guldfågeln arena. Ett konkret utfall av detta är att den lokala fotbollsföreningen IFK Berga
spelat två av sina division 2-derbyn på Guldfågeln Arena (GFA) mot Nybro IF och
Lindsdals IF. Det kom mellan 1 500- 2 000 besökare till GFA. Förhoppningsvis kan
detta stimulera föreningarna inom lokalfotbollen att fortsätta ha liknade evenemang
på GFA.
Vi arbetar också med en besöksapp som förvaltningen initierat. Vi har haft ett tätt
samarbete med destinationen och kommunikationsenheten i arbetet. Den lanserades
precis innan sommaren. Appen är mer heltäckande än att enbart rikta in sig på
idrottsturism men en viktig del är att synliggöra vad vi har för evenemang inom idrotten, både bredd och spets.
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Serviceförvaltningens roll i uppdraget kommer att förändras i och med en planerad
organisationsförändring då TME-enheten (trafik, markupplåtelse och evenemang) är
föreslagen att flyttas över till samhällsbyggnadskontoret.

Uppdrag - Enhetstaxa

Genomförd

Uppdrag - Gatumiljöer

Pågående
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Kommunstyrelsen får i uppdrag att förhandla och skriva avtal med KLT om fortsatt enhetstaxa inom Kalmar kommun.
Kommentar
Nytt avtal är tecknat.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden
starta en dialog med fastighetsägare om utveckling av Kalmar kommuns gatumiljöer och dess finansiering.
Kommentar
En del av aktiviteterna ingår i arbetet med ”Årets stadskärna” för övrigt kommer en
plan att tas fram och frågan lyfts i plan- och investeringsberedningen.

Bygga och bo

Väsentliga händelser under året
Arbetet har fortsatt med projektet ”Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet” i Ölandshamnen. I direkt
koppling till detta har ett detaljplansarbete påbörjats för en hotelletablering
vid stationsområdet. Andra stora utvecklingsprojekt är Fredriksskans, Norra
Kvarnholmen, Karlssons äng, Snurrom
och Södra staden (Rinkabyholm). Det
har investerats i arbetet med att möjliggöra tillgången till fiber för hushåll och
företag och kommunen arbetar vidare
med att samordna utbyggnaden av fiber.
Snabba bostäder
Kommunen har köpt Kolbodagården
i Kolboda för att klara det hastigt uppkomna behovet av bostäder för ensamkommande flyktingbarn. Vid Snurrom
arbetar kommunen med snabba bostäder. När det gäller infrastrukturen i området följer serviceförvaltningen tidsplanen i samarbete med Kalmar Vatten.

Planerade bostäder
Samhällsbyggnadskontoret har arbetat
fram rutiner för uppföljning och resurssättning för att uppnå bostadsmålet om
antalet planerade bostäder. Förvaltningen har även förenklat och systematiserat
uppföljningen av övergripande bostadsstatistik (antalet planerade bostäder, antalet i produktion samt antalet färdigställda) genom nya rutiner och verktyg.
Statistiken presenteras regelbundet såväl
internt som externt via bland annat nyhetsbrev. Förvaltningen har fokuserat
extra mycket på dialog med allmänheten
samt andra aktörer genom flera medborgardialoger i såväl detaljplaner som
andra projekt. Förvaltningen har köpt in
en utställningsmodul som används vid
exempelvis stadsfesten för att underlätta
kommunikationen om Kalmar kommuns utveckling.

handlagts bygglov för 293 lägenheter i
flerbostadshus 2016 vilket kan jämföras
med samma period 205, då endast 28
bygglov för detta syfte hanterades. Den
höga bostadsproduktionen innebär således både ökad ärendemängd och större
insatser per ärende. Bygglovsenheten har
trots det under det senaste året hanterat
fler bygglov på färre resurser och på kortare handläggningstid.
Verksamheten på stadsingenjörsenheten
präglas av hög aktivitet på alla områden.
I första hand är det planarbete och byggande som ger den höga aktiviteten vad
gäller fastighetsbildning samt GIS- och
kartuppdrag. Insatserna på informationsområdet har ökats och en film har tagits
fram som visar de större planerade byggnationerna i kommunen. Trots den stora
belastningen har handläggningstiderna
hållits inom de uppsatta målen.

Bygglov
Antalet bygglovsärenden ökar som en
följd av satsningen på flerbostadshus
samt större komplexa projekt som till exempel Linnéuniversitet (LNU). Det har

 högre kostnader  lika kostnader   
lägre kostnader än liknande kommuner
Kostnad		
Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv
Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv
Nettokostnad fysisk o. teknisk planering, bostadsförbättringar, kr/inv
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666

884

1 258
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881

1 171

600

346

292

307
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Studentbostäder
Kalmarhems nyproducerade studenthus
med 31 lägenheter i kvarteret Vallmon
(Falkenbergsvägen) är i slutskedet. Inflyttning i fastigheten kommer att ske 1
september 2016. Den pågående nyproduktionen av höghuset Kajalen fortlöper
enligt plan. Fastigheten som är belägen
vid sjukhuset kommer att innehålla 86
lägenheter. Inflyttning är planerad till
juni 2017.
Kalmarhems garanti för att ge nyintagna studenter bostad kommer troligen
att uppfyllas även för 2016. Garantin
innebär att alla studenter som börjar studera vid LNU i Kalmar erbjuds en bostad inom 2 månader. Sommaren 2016
har varit LNUs tredje och bästa år med
Summer Academy. Totalt har cirka 100
studenter ifrån hela världen bott i Kalmarhems lägenheter under fem sommarveckor.
Hyresrätter
KIFAB i Kalmar AB förvaltar totalt ca
152 000m2. Uthyrningsgraden har varit
hög hela året. Intresset ifrån arbetsgivare
inom Kalmar kommun gällande bostad
för nyanställd personal som flyttar till
Kalmar har ökat. Fastigheten Mjölnaren
4 har byggts om till ett modernt aktivitetsbaserat kontor om ca 5 000m2 för
länsstyrelsen. Nyproduktion av en tågservicedepå pågår och kommer att slutföras under året. Anläggningen är uthyrd
till Landstinget i Kalmar län på 22,5 år
och kommer att utgöra bas för underhåll
och reparation av KLT:s cirka 20 tågset.
Byggnation av en logistik-/industrihall

om cirka 3 800 kvadratmeter, inleddes
under sommaren och skall vara färdig efter årsskiftet. Byggnaden är fullt uthyrd
men friställer samtidigt en annan byggnad som skall moderniseras under 2017.
Kalmar Energi
Byggboomen i Kalmar har präglat Kalmar Energis verksamhet första fyra
månader under 2016 med flera nya
projekt och kontrakt. Några aktuella
är Kalmarhems 15-våningshus Kajalen
och studentboendet Vallmon. I projekt
Bergagården har första etappen om 90
lägenheter gått igång. Dessutom byggs
en större sportbutik med fjärrvärme på
Hansaområdet. Kalmar Energi pratar om
en energilösning i samarbete med Noda
som gäller ett större antal fjärrvärmekunder på företagssidan med centralt läge i
Kalmar. Lösningen innebär en optimering av fjärrvärmekonsumtion med hänsyn till fastighetens funktion i kombination med faktiska väderförhållanden.
Vatten
Nya bostadsområden ska försörjas med
vatten och avlopp och Kalmar Vatten
bygger nu ut VA-ledningar till dessa områden (Snurrom, Norra Vimpeltorpet,
Södra Ljungbyholm, med flera). För att
klara detta har bolaget omprioriterat i
tidplanerna för planerade VA-arbeten.
Vissa VA-ledningsarbeten bland annat
reinvesteringar i ledningsnätet har senarelagts.

vattennivåerna är låga. Mörbylånga
kommun har ett akut behov av mer vatten och har efterfrågat hjälp från Kalmar
kommun. Sedan februari månad pågår
vattenleveranser från Kalmar till Öland
och transporterna har pågått dygnet
runt.
I mars tog Landshövdingen i Kalmar
län och kommunalråden i Kalmar, Mörbylånga och Borgholm kommuner, ett
beslut att bygga en överföringsledning
för dricksvatten mellan Revsudden och
Stora Rör. Överföringsledningen blev
klar i slutet av juni och Borgholm Energi
AB stod för byggandet och finansieringen. För att säkerställa vattentillgången i
Kalmar och för att kunna försörja Öland
med vatten har ett antal planerade investeringar tidigarelagts. De investeringar
som har genomförts är bland annat:
• anslutning av Trafikverkets avhjälpande brunnar vid Nyboråsen
• uppgradering av vattenverket i Bottorp
• nya brunnar i Bottorp
• uppstart av Halltorp vattenverk
• uppgraderingar i Råsbäck vattentäkt
• tryckstegringsstationer i Läckeby och
Drag.
För att säkerställa uttagskapaciteten i de
kommunala vattentäkterna beslutade
Kalmar Vatten att införa bevattningsförbud under perioden 12 maj-31 augusti
2016.

Vattenbrist
Nederbörden i vår del av länet har varit
mycket knapp sedan i höstas och grund-

  
bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner
Resultat		
Nöjd Medborgar-Index - Räddningstjänst
Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar
Nöjd Medborgar-Index - Renhållning
Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp
Nöjd Region-Index - Bostäder
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Framtid
Planerade byggprojekt
Den kommunövergripande översiktsplanen ska aktualitetsprövas en gång per
mandatperiod och förvaltningen kommer påbörja det arbetet under hösten.
Framöver förväntas flera större detaljplaneprojekt antas, exempelvis Fredriksskans, Södra staden och Karlssons äng.
Bygglovsprocessen ska fortsätta utvecklas
under hösten och i och med det arbetet
kommer bygglovsenhetens arbetssätt och
rutiner att ses över.
Kommunens exploateringsenhet följer
och analyserar omvärldsfaktorer som
påverkar planeringen och verksamheten,
bland annat nya lagar o regler inom fastighets- och byggområdet. Antalet projekt
har ökat mycket de senaste åren. Projekten är stora och komplicerade vilket
kräver kommunikation och dialog med
medborgarna och exploatörerna. De
kommande åren är det ett flertal stora
exploateringsprojekt med försäljning
av kommunal mark som ska slutföras,
bland annat Ölandshamnen, Fredriksskans, Djurängen, Karlssons äng, Snurrom och Södra staden (Rinkabyholm).
Fem stycken modulhus, som ska placeras
i Påryd, har köpts in. Detta för att snabbt
kunna möta upp behovet av bostäder för
våra nya svenskar. De nya husen blir väl
integrerade i befintligt bostadsbestånd.

Ombyggnationer
Under perioden 2017 - 2022 kommer,
förutom KIFABs pågående projekt, de
lokaler som idag hyrs av Linnéuniversitetet att byggas om för ny verksamhet.
Beslut har tagits avseende ombyggnad av
fastigheten Telemarken till en ny grundskola för Kalmar kommun. Gymnasieförbundet har uttalat intresse för fastigheten Storken 4. Samtidigt pågår planer
för ett nytt kommuncenter genom ombyggnation av fastigheten Norrgård 1.
Vatten
Kalmar Vatten AB har som mål att minimera antalet läckor, minska inläckaget
av ovidkommande vatten i spillvattennätet och reducera antalet bräddningar för
att sanera VA-ledningsnätet. Kommande
VA-saneringar är vid Hagbygärde, Esplanden etapp 2 och 3, Bergaområdet,
Dörbylund och Halltorp. Kalmar Vatten
AB anpassar och prioriterar utbyggnad
av ledningsnätet då det finns behov av
ny infrastruktur. Förutom pågående arbeten till nya bostadsområden planeras
VA-utbyggnader till Djurängen, Södra
Ljungbyholm, Åbygatan och Bjursnäs
Måsbacken. Kalmar Vatten AB står inför
stora investeringar i VA-ledningsnätet,
vattenverksamheten, avloppsverksamheten och dagvattenhantering de kommande åren.

Hyresrätter
Kalmarhem har ett antal detaljplaneprojekt som pågår, vilket totalt omfattar
300 - 500 lägenheter. Kalmarhems mål
är att ett antal av dessa nyproduktioner
kommer att bli klara för inflyttning under 2017/2018. För närvarande pågår en
upphandling gällande 150 lägenheter i
projektet Skärgårdsstaden. Upphandlingen beräknas bli klar under hösten.
Kalmarhem förväntas få ett ökat behov
av lägenheter till studenter och sökanden
via arbetsgivarbonusen då eHälsomyndigheten och läkarlinjen kommer att etableras i Kalmar.
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Näringsliv och turism

Väsentliga händelser under året
Företagslotsarna har hittills i år hjälpt
närmare hundra personer med konkreta
frågor gällande etableringar, lokaler eller
annan problemlösning inom kommunen
och ett fyrtiotal företagsbesök har genomförts. Olika evenemang har genomförts för att stärka företagandet i regionen, bland annat har Kalmar kommun
varit medarrangör till Ung Företagsamhets mässa ”Entreprenörskap på riktigt”.
eHälsomyndigheten
Regeringen fattade under våren 2016 ett
beslut om att utlokalisera eHälsomyn-

digheten till Kalmar. En etableringsgrupp med representanter från Kalmar
kommun, Länsstyrelsen Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget
i Kalmar län, Linnéuniversitetet och
eHälsomyndigheten har tillsatts för att
arbeta med den stora etableringen som
kommer innebära många nya arbetstillfällen i Kalmar.
Studentstaden Kalmar
Kalmar kommun samverkar med Linnéuniversitetet (LNU) och studentkåren
Linnéstudenterna för att utveckla studentstaden Kalmar. Tillsammans med
LNU, Studentkåren och Växjö kommun

håller en ansökan på att arbetas fram om
att bli Årets Studentstad 2018/2019.
Samverkan sker också mellan LNU och
näringslivet i Kalmarsundsregionen för
att utveckla ingenjörsutbildningarna i
Kalmar, utveckla fler IT-utbildningar på
LNU samt utveckla Information Engineering Center i Kalmarsundsregionen.
Tanken är att bilda ett kluster för IT-företag, IT-forskning och IT-utbildningar.
IT-infrastruktur på landsbyggden
En viktig fråga för landsbygden har under året varit tillgång till snabbt bredband. Kalmar kommuns bredbandsgrupp arbetar särskilt med att stötta och

 högre kostnader  lika kostnader   
lägre kostnader än liknande kommuner
Kostnad		
Nettokostnad näringslivsfrämjande åtg, kr/inv
Nettokostnad turistverksamhet, kr/inv
Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv
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Liknande
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416
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78

111

428

482
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433

underlätta för byalagen i deras arbete för
fiber. Tillsammans med byalag, föreningar och andra organisationer pågår en
fortsatt dialog om lokal utveckling som
ska fortsätta att bidra till attraktivitet och
tillväxt på landsbygden. Ett exempel är
Södermöre kommundel där kommunikationen utvecklas genom att fler invånare får tillgång till fibernätverk.
Turism och besöksnäring
Kalmar har för andra året i rad röstats
fram som Årets sommarstad av resesajten Reseguidens läsare. Utmärkelsen har
gett stor uppmärksamhet, skapat stolthet
bland invånarna och har kunnat användas i sommarens marknadsföring. Ett
samarbete kring marknadsföring har inletts med Ölands turistorganisation, för
att tillsammans kunna nå ut bredare. Det
första utskick som gjordes gemensamt
resulterade genast i konkreta bokningar.
Kalmar börjar bli känt som en bra evenemangsstad och flera arrangörer hör av
sig och vill göra satsningar här. Några av
sommarens nya evenemang har varit Kalmar Beach Tour i beachvolley, Kalmar
Swimrun och musikfestivalen A Walk In
The Park. Dessutom var Kalmar värd för
två stora fotbollsmatcher, Sverige-Japan
och Kalmar FF-Irak, något som möjliggjordes av den erfarenhet staden numera
har av större evenemang.
Utgrävningarna på Kalmar Slott och
Kvarnholmen har ökat kunskapen om
Kalmars rika historia, något som kan få
stor betydelse för Kalmar som besöksmål. Under året har föreläsningar hållits

och en bok om Kalmars historia är på
väg. Kalmar Slott ingår i ett projekt, lett
av kultur- och fritidsförvaltningen, med
syfte att förmedla det kulturhistoriska
Kalmar och Öland.
Som ett led i att försköna göra Kalmar
mer sjönära har serviceförvaltningen påbörjat bygget av en brygga i Vita sand.
Byggnationen beräknas vara färdig sommaren 2017. Förvaltningen har också
inventerat de privata bryggorna för att få
ordning och reda bland bryggorna som
privatpersoner olovligt har satt upp.
Flygplatsen
Trafikutvecklingen på Kalmar Öland
Airport fortsätter och totalt är passagerarökningen ca 8 procent jämfört med
föregående år. Det är i första hand inrikestrafiken till Stockholm som ökar.
Charterutbudet är brett och årets destinationer är Gran Canaria under vintern
och Cypern, Kreta, Kroatien, Mallorca,
Rhodos, Sardinien och Sicilien under
sommarhalvåret.
En ombyggnad och utbyggnad av långtidsparkeringen vid flygplatsen med
övergång till bomsystem är påbörjad
och projektet beräknas vara klart under
hösten. Detta kommer att innebära fler
parkeringsplatser och ett snabbare flöde.
För att öka servicen till kunderna har
flygplatsen släppt en ny app med avgångs- och ankomsttider, destinationer
och annan flygplatsinformation. Ett nytt
EU-regelverk för drift av flygplatser införs under 2017. Flygplatsen har inlett
arbetet med att anpassa alla rutiner och
instruktioner till nämnda regelverk.

Hamnverksamheten
Säkerhetskraven på Kalmar hamns verksamhet ifrån både internt och externt håll
har skärpts. Med anledning av detta så
har ett nytt utrymningslarm installerats
som är ihopkopplat med både Kalmar
Hamn AB samt de riskfyllda verksamheter som finns på Tjärhovet. Starkare
kopplingar har inletts mellan Kalmar
Hamn AB och Linnéuniversitetet för att
samverka inom sjösäkerhet vilket resulterat i invigningen av Kalmar Rescue Center. Även i samband med universitetsbyggets start så samverkar Kalmar Hamn AB
med byggentreprenören för att möjliggöra byggets genomförande.
Kalmar Science Park
Det beviljade EU-projektet Regional Inkubation Kalmar län (RINK), har gått
in på sitt första år av totalt tre år. Syftet med projektet är att testa en regional
inkubatorfunktion via Kalmar Science
Parks inkubator ute i länet för att stimulera uppkomsten av kunskapsintensiva
tillväxtbolag. Detta mot att deltagande
kommuner tar uppkomna kostnader för
dessa bolag i respektive hemkommun.
Projektet är mycket framgångsrikt och
prognosen är att uppsatta målvärden
kommer att nås före utsatt tid och säkerligen också överskridas. Via projektet
öppnas en ny arena upp för möten och
samarbeten mellan inkubatorbolag från
olika kommuner som inte tidigare har
funnits, vilket ger en positiv effekt på det
lokala samt regionala näringslivet och
omkringliggande arbetsmarknadsregion.

  
bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner
Resultat		
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
Nöjd Region-Index - Arbetsmöjligheter
Nöjd Region-Index - Kommersiellt utbud
Nöjd Region-Index - Kommunikationer
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Att Kalmar Science Park allteftersom har
höjt intagningsnivån till inkubatorverksamheten och än mer målmedvetet kan
satsa på de antagna bolagen, resulterar
nu i betydande framgångar för flera av
bolagen. Hittills under året har sex bolag
i Kalmar Science Park inkubator tillsammans erhållit drygt 2 mnkr av Vinnova
i syfte att kunna vidareutveckla sig. Det
ger i sin tur positiva effekter på kringliggande näringsliv men sätter också en
kvalitetsstämpel på såväl bolagen som på
Kalmar Science Park.

Framtid
Planerad nybyggnation gör att den evenemangsarena som idag används vid
Fredriksskans kommer att försvinna. Det
är viktigt att utveckla nya arenor, både
inomhus och utomhus, för att Kalmar
ska kunna fortsätta vara en stark evenemangsstad. I och med att ca 260 nya hotellrum planeras i staden är det mycket
viktigt att stärka utbudet av reseanledningar, inte bara under sommaren utan
året runt. Efterfrågan på ställplatser för
husbilar är stor och husbilsägare är en
växande grupp, så det är av stor vikt att
redan nu ta fram nya centralt belägna
husbilsplatser.
Diskussion fortsätter med markägare och
drivmedelsbolag om eventuell tankstationsetablering i Södermöre kommundel. Medborgardialogerna ska återupptas
under hösten. Södermöre kommundelsförvaltning undersöker även möjligheterna till leasing av miljöbil för att minska koldioxidutsläpp. Möjligheterna för
ökad kollektivtrafik till Södermöre för
att öka tillgängligheten för alla undersöks
under hösten.
Ökad tillgänglighet
För att öka tillgängligheten till biblioteket i Påryd har planeringen av ett inte-
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grerat bibliotek i ICA-affären påbörjats. I
och med etableringen av det integrerade
biblioteket kommer tillgängligheten att
öka för boende i Påryd.
Parkeringsavgifter
Nya avgifter vad gäller parkering har
beslutats av serviceförvaltningen. Parkeringsreglering (avgift och tid) handlar om
att lättare kunna styra trafiken, få mer
rotation på det begränsade antalet parkeringsplatser och lättare styra vart och när
människor parkerar. Därmed kan serviceförvaltningen prioritera mellan olika
användargrupper. Boende, besökare och
verksamheter har olika parkeringsbehov
vid olika tider på dygnet och genom avgifter och tidsregleringar kan detta styras
och skapa omsättning.
Flygplatsen
På flygplatsen sker under hösten en satsning på två stora projekt; biobränsle till
flygplanstankning och en ny resetjänst
för att förbättra tillgänglighet och service
till kunder.
Hamnverksamheten
Planarbete för att möjliggöra en långsiktig expansion av Kalmar hamn pågår.
Denna möjliggör byggnation av ny verkstad och långsiktig utveckling av Oljefabriken 3 (Byteatern). Skapande av nya
upplagsytor är under beredning genom
ansökan hos mark- och miljödomstolen.
Utfyllnadsytan är en plats för miljömässig hantering av muddringsmassor och
möjliggör en långsiktigt positiv farledsutveckling.
Kalmar Science Park
Den kommande etableringen av eHälsomyndigheten i Kalmar kommer lägligt
sett ur ett flertal aspekter. Till exempel
är det tydligt att majoriteten av inkommande och befintliga bolag i Kalmar

Science Park redan har en inriktning
mot digitala tjänster och digitala affärer,
vilka är starka och utmärkande områden
för Kalmar Science Park. Etableringen i
sig kommer sannolikt att ha en effekt på
hur framtida näringsliv och inriktning på
bolag kommer att se ut, något som i sin
tur kommer att ställa krav på Kalmar Science Park för att kunna möta upp detta
på ett så väl förberett och professionellt
sätt som möjligt.

FOKUSOMRÅDE – HÖG KVALITET
I VÄLFÄRDEN

I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet,
kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Invånare i Kalmar kommun ska känna sig
trygga med att välfärdsverksamheterna
alltid finns när enskilda behöver den och
att verksamheterna bedrivs med god kvalitet. Den fattigdom som drabbar barn ska
speciellt bekämpas med alla tillgängliga
medel. Varje barn och elev i Kalmar kommun ska utvecklas allsidigt, såväl socialt
och emotionellt som kunskapsmässigt.
Våra förskolor och skolor ska hålla en hög
kvalitet.
Fokusområdets text i sin helhet finns att
läsa i Verksamhetsplan med budget 2016
och ekonomisk planering 2017-2018,
sid 16-19. Tillägg till detta finns att läsa
i Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 20172018, sid 3.

Kommentar
Alla verksamheter arbetar intensivt med
kvalitetsfrågorna och att höja, alternativt
bibehålla, en hög kvalitet i verksamheten. Barn- och ungdomsförvaltningen,
omsorgsförvaltningen,
serviceförvaltningen och socialförvaltningen arbetar
systematiskt med uppföljningar och
ständiga förbättringar som bland annat
avspeglas i bättre utfall i både nationella
och lokala jämförelser över tid. Samhällsbyggnadskontoret arbetar med god
planberedskap och insatser i processen
med både nyproduktion och ombyggnation av verksamhetslokaler. Det handlar
exempelvis om utbildningsverksamheter
och omsorgsverksamheter, vilket också
bidrar till en ökad kvalitet i välfärdstjänsterna. Centrala områden för att påverka
och förbättra kvaliteten är samverkan

mellan de kommunala verksamheterna,
mellan kommunala verksamheter och
externa aktörer samt mellan verksamheter och invånare/brukare är. Här pågår en
mängd insatser. Bland annat har arbetet
med att öka kompetensen inom HBTQområdet under året intensifierats i hela
organisationen, liksom insatserna inom
integrationsområdet. Kalmar kommun
har skrivit ett nytt samverkansavtal med
polisen och antagit två medborgarlöften i
syfte att öka tryggheten för Kalmar kommuns invånare.
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Fullmäktigemål - Bästa skolkommun

Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020. (I SKL:s Öppna
Jämförelser)
Kommentar
I SKLs Öppna Jämförelser (ÖJ) förbättrade Kalmar kommun sin placering i total ranking från plats 109 år 2015 till plats 84 plats år 2016. Både barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har brutit ner målet i konkreta verksamhetsmål med vidhängande aktiviteter som gett goda resultat. Exempelvis har arbetet med
utvecklingstjänster, lovskola och fokustid för elever utvecklats under året. Då SKLs
ÖJ baseras på föregående års resultat förväntas en fortsatt positiv utveckling utifrån de
insatser som genomförs 2016.

Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun

Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020. (I SKL:s
Öppna Jämförelser)
Kommentar
Det finns ett stort antal konkreta verksamhetsmål med aktiviteter kopplade till förbättringsområden som identifierats med stöd av olika mätningar och kvalitetsregister.
Arbetet bedrivs systematiskt på enhetsnivå med täta uppföljningar lokalt. Dock kan
någon pålitlig trend inte utläsas ännu med anledning av viss eftersläpning i registrering
och att redovisning av brukarundersökningar sker senare i höst. Vad avser införande av
ÄBIC ( Äldre - individen i centrum) fortlöper det i enlighet med plan och arbetet med
det sociala innehållet i vård- och omsorgsboenden pågår med fortsatt intensitet i samverkan med ideella organisationer.

Fullmäktigemål - Hälsa och välbefinnande

Skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper
och olika delar av kommunen ska minska.
Kommentar
Det pågår en mängd insatser i syfte att utjämna skillnader i hälsa och välbefinnande
i både stadsdelsutveckling samt pedagogiska och sociala verksamheter. Samhällsbyggnadskontoret arbetar med ett stort antal projekt där frågor om tillgänglighet, delaktighet och förutsättningar för social gemenskap och fysisk aktivitet är prioriterade
utvecklingsområden, inte minst i arbeten i norra tätorten och Södra staden. Någon
utvärdering kring detta är inte möjlig att få ännu, då arbetet fortfarande pågår. Flera
nämnder har brutit ner målet i konkreta verksamhetsmål. Exempelvis arbetar barnoch ungdomsförvaltningen för att minska skillnader i meritvärde kopplat till föräldrars utbildningsbakgrund och där målet för 2016 inte kommer att uppnås, trots att
förbättringar kan avläsas. Förvaltningen kommer även fortsättningsvis att arbeta med
fokus på ökat meritvärde vilket bedöms vara en strategisk insats för att på sikt undanröja skillnader i hälsa. Inom socialnämndens område fortsätter ANDT-arbetet i
oförändrad omfattning med mål inom samtliga delar, några mätningar genomförs inte
under 2016 men baserat på tidigare erfarenheter går trenden i en positiv riktning och
insatserna förväntas ge önskad effekt. Socialförvaltningen har arbetat med ökade förebyggande insatser i stadsdelarna Funkabo, Norrliden och Oxhagen i syfte att stärka
den sociala gemenskapen och därmed ge bättre förutsättningar för ökad hälsa och
välbefinnande. De kortsiktiga effekterna mäts bland annat genom polisens trygghetsmätning, vilken genomförs under vintern 2016/2017. Socialtjänsten genomför även
insatser inom arbetsmarknadsområdet som förväntas få effekter på det övergripande
målet. Exempelvis kortare handläggningstider för försörjningsstöd. Socialtjänsten har
även ökat andelen brukare inom daglig verksamhet som erhåller anställning på den
öppna arbetsmarknaden, men här är uppföljningen ännu inte klar.
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Uppdrag - Villkor i arbetslivet

Genomförd

Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Södermöre
kommundelsnämnd på lämpligt sätt informera om villkor i arbetslivet och arbetsrättsfrågor till de sista årskurserna i skolan. Samarbete kan ske med Kalmarsunds gymnasieförbund.
Kommentar
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011- Reviderad 2016
(Lgr 11) finns följande text i avsnittet Övergripande mål och riktlinjer under rubriken
Skolan och omvärlden:
Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, ska
informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen
och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och
vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.
Vidare står det i kursplanen för ämnet samhällskunskap:
Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala
innehåll i årskurs 7-9; samhällsresurser och fördelning, arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar,
yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av
yrke och till löneskillnader. Som exempel på hur studie- och yrkesvägledare och lärare
kan samarbeta kring det ovan beskrivna uppdraget finns detaljerade undervisningsplaneringar bifogade.

Uppdrag - Volontärpool

Pågående

Uppdrag - Boende i södra tätorten

Pågående

Uppdrag - Förebyggande sociala
insatser

Pågående

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder
och bolag upprätta en volontärpool där frivilliga privatpersoner kan registrera
sig för frivilligarbete till föreningslivets registrerade evenemang.
Kommentar
En utredning av volontärpool är framtagen.

Omsorgsnämnden får i uppdrag att under 2015 och 2016 planera och upphandla ett boende för vård och omsorg i södra området av Kalmar tätort.
Kommentar
Upphandling av nytt vård- och omsorgsboende i södra centralorten är utskickad och
inkomna anbud kommer att utvärderas under september.

Socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden,
Södermöre kommundelsnämnd och Kalmarsunds gymnasieförbund, forma en
gemensam grupp som särskilt ska fokusera på förebyggande sociala insatser i
utsatta bostadsområden.
Kommentar
Det finns en gemensam arbetsgrupp med berörda nämnder som arbetade under 2015
med att utveckla gemensamma arbetsformer kring barn som riskerar att fara illa. Arbetsgruppen kommer att göra ett omtag under 2016.
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Uppdrag - Drogpolitiskt program

Genomförd

Uppdrag - Valfrihet i äldreboende

Pågående

Uppdrag - Särskilt boende utan
biståndsbedömning
Genomförd

Uppdrag - Personer med demensliknande symptom

Pågående
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Socialnämnden får i uppdrag att ta fram ett nytt drogpolitiskt program med
särskilt fokus på ungdomars användning av narkotika.
Kommentar
Drogpolitiskt program är framtaget och beslutat.

Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar till ökad valfrihet vid
val av befintliga äldreboenden.
Kommentar
Sammanställning pågår av samtliga beslut med beviljat vård- och omsorgsboende där
en sammanställning görs av önskat vård- och omsorgsboende samt om önskemål om
specifikt vård- och omsorgsboende kunnat tillgodoses. Preliminär sammanställning
från 1 januari 2016 till 15 juli 2016 är att 112 beslut om vård- och omsorgsboende
är fattade. 76 beslut hade önskemål om specifikt boende, medan 36 beslut inte hade
några önskemål. Av de 76 som önskat specifikt boende kunde 65 få önskat boende.
Sammanställningen fortsätter fram till årsskiftet och kommer att slutredovisas då.

Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda särskilt boende utan biståndsbedömning till personer över 85 år.
Kommentar
Utredning genomförd. Uppdraget avvaktas att redovisas till nämnd.

Omsorgsnämnden får i uppdrag att i samband med att nya boenden planeras
utreda förutsättningarna för boenden för yngre personer med demensliknande
symptom.
Kommentar
Översyn av antal yngre med demensliknande symtom klar. Utredning påbörjad med
att se över hur ett boende för yngre personer med demensliknande symtom kan formas.

Barn och utbildning
Väsentliga händelser under året
Kalmar ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner! Sättet det mäts på är genom
SKLs Öppna jämförelse (ÖJ) för grundskolan. I senaste mätningen som kom
i april 2016 (baserat på resultat under
2015), förbättrades Kalmar kommuns
placering från plats 107 till plats 84. I
december kommer nästa mätning, då
med 2016 års betyg som grund. I det
sammanhanget kan nämnas att Kalmar
kommuns elever aldrig har haft ett bättre
meritvärde än vad de presterade när de
gick ut nionde klass i år. Meritvärde är
224,8, att jämföra med 217,8 förra året.
Statistik bakåt (till och med 97/98) visar
att meritvärdet inte har varit bättre något
annat år än i år. Även resultaten i samtliga nationella prov ökade, i såväl tredje,
sjätte samt nionde klass.
Precis innan sommaren fattade kommunfullmäktige beslut om att från höstterminen 2020 etablera följande verksamheter på kvarteret Telemarken:
• Tallhagsskolan, en högstadieskola omfattande eleverna i årskurs 7-9
• Gröndalsskolan, en särskola omfattande eleverna i årskurs F-9 i särskolan i
Kalmar
• Lindöskolans mellanstadium, en ny
del av Lindöskolan, dit eleverna i årskurs 4-6 på Lindö flyttas
• Förskolan Tallen, en ny förskola i förskolan Lindös upptagningsområde.

Antalet platser i barn- och ungdomsnämnens kommunala förskolor har under våren varit 3 069, och de fristående
har haft 317 barn inskrivna. I Södermöre
kommundelsnämnd var barnatalet 413.
Jämfört med våren 2015 är det en total
ökning med 74 barn i Kalmar kommuns
förskolor.
Under vårterminen undervisades 5 417
elever i de kommunala skolorna inom
barn- och ungdomsnämnden och de
fristående skolorna hade 657 elever. Södermöre kommundelsnämnd hade 883
elever. Jämfört med samma period 2015
är det en ökning med totalt 212 elever.
Totalt var 2 692 elever inskrivna i barnoch ungdomsnämndens fritidshem och
161 på friskolornas fritidshem. Södermöre kommundelsnämnd hade 341
elever i fritidshem. Totalt var 3 194 elever
inskrivna på Kalmar kommuns fritidshem vilket är en ökning med 278 elever
jämfört med vårterminen 2015.
Utbyggnader och nybyggnationer
En utbyggnad av Lindsdalsskolan har
gett 19 nya klassrum och utfasning av
två uttjänta byggnader. Lindö förskola med sex avdelningar inklusive ett
”nattis” har blivit klar över sommaren.
Upphandlingen av Halltorpsskolans
tillbyggnad har avbrutits på grund av för
höga anbud. Ny upphandling beräknas
ske under hösten. Tullbroskolan har
iordningställts för att ta emot elever från
Djurängen medan rivning och nybyggnation av Djurängsskolan sker.

Södermöre kommundelsnämnd har fokuserat på följande områden för att nå
den gemensamma visionen om Sveriges
bästa skolkommun; lovskola, fokustid,
lågstadiesatsning och läslyft. För att erbjuda en bättre service till invånarna i
Södermöre tog Södermöre kommundelsnämnd beslutet att erbjuda barnomsorg
på alla orter under sommaren. Utvärdering och ekonomisk uppföljning av detta
kommer att ske under hösten. Nybyggnation av skol- och förskolelokaler har
påbörjats.
Vuxenutbildning
Inom vuxenutbildningen har Kunskapsnavet beviljats medel av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF),
för att utbilda barnskötare som har ett
annat modersmål än svenska. Detta då
barn- och ungdomsförvaltningen har ett
stor behov av att anställa personer med
denna bakgrund. De har också fått statsbidrag för att genomföra yrkesinriktad
utbildning parallellt med studier i svenska inom SFI alternativt grundläggande
vux. Sådan utbildning kan nu erbjudas
inom vård- och omsorg samt inom skog.
I början av året påbörjades en ny MIOutbildning (Mångfald i omsorgen), där
23 elever läser en förlängd vård- och
omsorgsutbildning för att få kompetens
att söka tjänst som undersköterska eller
motsvarande. Yrkesstudierna på gymnasial nivå kombineras med svenska på
grundläggande nivå.

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








Utfall

Liknande

KKVH

Riket

135 964

137 344

134 448

136 712

34 586

33 538

33 048

34 010

91 991

101 744

93 746

102 974

96 746

113 519

112 181

122 856

88 348

45 174

56 792

53 767

2 872

3 152

2 309

3 062

39

Kalmarsunds gymnasieförbund
Under de senaste åren har regionen
upplevt ett vikande elevunderlag. Kalmarsunds gymnasieförbund har fortsatt
att arbeta för att regionens elever ska ha
tillgång till ett stort och varierat utbud
av program och inriktningar. Nuvarande
trend är att fler ungdomar från våra egna
kommuner väljer skolor inom förbundet
samtidigt som antalet elever från andra
kommuner i förbundets skolor blir fler.
Enligt befolkningsprognosen i medlemskommunerna sker nu även ett trendbrott gällande elevunderlaget och antalet
16- till 19-åringar ökar från och med år
2017. För de flesta kommuner innebär
befolkningsprognoserna i genomsnitt en
procentuell ökning för ålderskategorin
med cirka 20 procent fram till år 2025.
Parallellt med kommunernas befolkningsunderlag så sker en markant ökning
av antalet elever inom språkintroduktion. Kalmarsunds gymnasieförbund har
sen slutet av år 2015 hanterat en ökning
på 281 procent, det vill säga en ökning
från 140 elever till 394 elever. Den kraftiga ökningen av elevantalet innebär ett
flertal utmaningar för Kalmarsunds gymnasieförbund. Förbundet ser idag ökade
kostnader inom bland annat lokaler,
personalkostnader, administration och
elevhälsa.

Utmärkelser
Under året har Kalmarsunds gymnasieförbund även tilldelats kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2015. Utmärkelsen
Guldtrappan utdelas till skolhuvudmän
som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott
ledarskap för kompetensutveckling och
kollegialt lärande, digitala resurser och
nätbaserat samarbete. Några av parterna
bakom priset är Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten samt Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL).
Under året har Skolinspektionen genomfört ett antal inspektioner på några av
Kalmarsunds gymnasieförbunds skolenheter. Skolverkets beslut med anledning
av inspektionen visade att måluppfyllelsen är god i huvuddelen av förbundets
skolor. Gymnasieförbundet uppfyller,
inom de områden som granskats och efter genomförda åtgärder, också de krav
som ställs i författningarna.

Framtid
Kalmar kommun kommer att fortsätta
förbättra sina resultat genom att arbeta
vidare med utvecklingsområden så som
matematiklyft, läslyft, slöjdlyft, formativ
bedömning, språkutvecklande arbets-

sätt med mera. Kalmar kommun kommer även att systematiskt avveckla eller
förbättra de insatser som inte fungerar.
Utifrån årets resultat kan de fortsatta
utvecklingsområdena sorteras under tre
rubriker:
• fortsatt förbättring av meritvärdet
• förbättra insatser för elever som ej når
behörighet till gymnasieprogram
• snabbare språkutveckling för nyinvandrade.
Dessa utvecklingsområden omfattar en
rad insatser som till exempel fokustid/
läxhjälp och studiehandledning till elever, handledning av utvecklingslärare på
individ- och gruppnivå, förbättrat elevhälsoarbete, fler behöriga lärare i svenska
som andraspråk samt kompetensutveckling inom alla tre områden.
Barnantalet i förskolorna fortsätter att
öka. Den senaste prognosen säger att
fram till 2018 ökar antalet barn inom
barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde med cirka 180 stycken och det
tillkommer ytterligare cirka 110 barn
fram till år 2020. Då finns det 3 600
barn i förskoleverksamheten inklusive
de fristående skolorna. Södermöre kommundel kommer vid samma tidpunkt att
ha cirka 500 barn.

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




Utfall

Liknande

KKVH

Riket

5,3

5,5

5,7

5,4

23,1

21,9

21,2

21,6

81,3

80,6

79,6

76,2

11,4

11,6

12,6

11,8

211

217

208

209

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, genomsnitt






13,7

14,3

13,9

13,9

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



83,5

78,4

78,3

78,3

Elever/lärare (årsarbetare) i grundskola, lägeskommun, antal
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (16 ämnen)
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Det blir även många fler elever i skolorna. Fram till 2018 kommer 400 fler
elever att gå i skolan jämfört med 2016
och år 2020 ökar det med 400 elever till.
Enligt prognosen finns det då knappt 7
000 elever i barn- och ungdomsnämndens skolor inklusive de fristående skolorna. I Södermöre beräknas det finnas
955 elever.
Kalmarsunds gymnasieförbund
Kalmarsunds gymnasieförbund har under de senaste åren behövt ställa av lokaler på grund av minskat elevantal men nu
står förbundet inför det omvända. I princip utnyttjas alla lokaler på Jenny Nyströmsskolan och Lars Kaggskolan och
utöver förbundets egna lokaler har ett
flertal klassrum hyrts externt för att klara
av det hårda trycket. Under den kommande perioden ökar nu antalet 16- till
19-åringar, vilket innebär att den potentiella målgruppen blir större. Dessutom
beräknas nivån på andelen ensamkommande barn vara fortsatt hög. Nämnda
faktorer innebär en utmaning gällande
planering av Kalmarsunds gymnasieförbunds verksamhetslokaler och arbetet
med lokalavställning, lokalanskaffning
och lokalanpassning kommer att öka
markant de kommande åren. Utöver lokalfrågan så är även den stora efterfrågan
på legitimerade lärare något som gymnasieförbundet måste hantera. Bristen av
lärare pressar i sin tur upp lönerna och
personalkostnaderna ökar.
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Stöd och omsorg

Väsentliga händelser under året
Äldreomsorg
Gamla sjukhemmet Smedängen har
renoverats och blivit ett modernt äldreboende. ”Ingelstorpsvägen” har hög
standard för att möta dagens och morgondagens krav på vård- och omsorgsboende. För verksamheten innebär boendet
ett tillskott av vård- och omsorgsboende
vilket ger ökade resurser till den samlade
boendeplaneringen. För omsorgstagare
innebär renoveringen en standardförbättring i boendet där aktuell teknik kan
tas till vara.
Omsorgsnämnden har för 2016 erhållit
statsbidrag för kompetenshöjande och
kompetensutvecklande insatser för baspersonal och handläggare inom äldreområdet. Delar av medlen har även gått
till privata utförare. Omsorgsnämnden
kommer att använda större delen till att
finansiera utvecklingsarbetet Individens
behov i centrum. Utvecklingsarbetet är

ett förändringsarbete som påverkar både
biståndshandläggning och utförare. Syftet är att säkerställa att insatser blir utförda, att individens behov blir tillgodosedda samt stärker dennes egna resurser.
Genom brukarundersökningar är det
välkänt att omsorgstagarna vill möta
samma personal i så hög utsträckning
som möjligt när hemtjänsten utförs. En
bättre personkontinuitet ger fler nöjdare
omsorgstagare. Ett omfattande arbete
har inletts under året för att förbättra
personkontinuiteten. Det innebär månadsvis uppföljning av kontinuiteten i
varje hemtjänstgrupp. Samtal förs med
personalgruppen om vikten av personkontinuitet vid schemaplanering. Ett
projekt har också påbörjats i syfte att dela
in personal i mindre grupper inom hemtjänstenheterna. De olika grupperna ansvarar för omsorgen hos ett mindre antal
omsorgstagare vilket ger positiva effekter
på kontinuiteten.

Södermöre kommundelsnämnd beslutade 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar
för verksamhetsområdena äldreomsorg
och den kommunala hälso- och sjukvården inom kommundelsnämndens
geografiska ansvarsområde till och med
1 mars 2017. Förvaltningscheferna för
barn- och ungdomsnämnden respektive
omsorgsnämnden axlade under årets första fyra månader kommundelscheftjänsten till dess att nyrekrytering hade skett.
Alla tjänster på förvaltningskontoret är
nu tillsatta. Inom omsorgsverksamheten
tenderar hemtjänsttimmarna att öka. En
avdelning på ett av boendena har fått
stänga på grund av vakanta omsorgsplatser. Omsorgsverksamheten har utökats
med fler fasta tjänster och för att effektivisera verksamheten har nattpatrullen
gått över till 9-timmars nätter.

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

Liknande

KKVH

Riket

61 880

62 037

60 973

59 072

303 354

271 652

304 941

271 563

657 064

796 507

849 143

786 628

6 370

6 359

5 035

4 555

3 844

3 665

4 005

3 697

940

947

1 349

1 084

Arbetsmarknad
Arbetslösheten är fortsatt låg i Kalmar.
Fortfarande är det dock drygt 50 procent
av de hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd i Kalmar kommun som är
det på grund av arbetslöshet. Det är en
oroväckande trend då dessa personer riskerar att komma allt längre ifrån arbetsmarknaden och egenförsörjning, vilket
kan leda till ett långvarigt bidragsberoende. Personer med invandrarbakgrund
utgör en stor del av den här gruppen.
Socialförvaltningen har under året startat
upp ett nytt sysselsättningsprojekt tillsammans med Europeiska socialfonden.
Målet med projektet är att invandrarkvinnor med försörjningsstöd ska finna
vägar till egenförsörjning. Detta genom
kompetenshöjande insatser inom mat
och service som kan utvecklas till arbetsintegrerade sociala företag. Antalet
hushåll i Kalmar kommun som får ekonomiskt bistånd på grund av sociala skäl
eller sjukdom har minskat. Det är ett resultat av bra samarbete med Försäkringskassan och Landstinget i Kalmar län.
Inom
arbetsmarknadsverksamheten
kommer projekt TIA att upphöra vid
årsskiftet och bakgrunden är det låga
inflödet av nya deltagare från målgruppen. Ett förberedelsearbete för att bygga
upp en ny verksamhet har därför inletts.
RAMP har under perioden januari-juni
arbetat med 23 ungdomar i samverkan
med Arbetsförmedlingen. Av dessa gick
56 procent vidare till arbete och studier.
367 ungdomar ansökte om en Prova På
Praktik (PPP) 2016. Arbetet i projekt

Arbetslöshet fortgår och går nu in i sitt
andra år. Arbetet med fokus på arbetssökande som tillhör någon eller några av
de utsatta grupperna på Arbetsförmedlingen fortsätter.
Assistansverksamhet
I maj månad beslutade kommunfullmäktige att lägga ut kommunens egna
personliga assistansverksamhet på
entreprenaddrift. Stort fokus har därför
lagts på att förbereda brukare, personal
och organisation på förändringen samt
att ta fram ett upphandlingsunderlag.
Upphandlingen kommer att påbörjas
under hösten 2016. Någon gång nästa
år väntas förändringen kunna genomföras.
Verksamhet för ensamkommande
flyktingbarn
Svårigheterna att rekrytera personal fortsätter, framförallt när det gäller socialsekreterare, enhetschefer samt handledare
till boendena för ensamkommande flyktingbarn. Brist på myndighetshandläggare har resulterat i att tjänster tillfälligt
fått besättas av inhyrd personal från bemanningsföretag.
Mottagandet av ensamkommande flyktingungdomar har stagnerat under året.
Hittills har Migrationsverket anvisat 12
ungdomar till Kalmar. Det ska jämföras
med 2015 då mottagandet var drygt 250
ungdomar för hela året. Fokus har därför
kunnat läggas på integrationsarbete och
på att hitta lämpliga boenden på hemmaplan.

Invandrarservice
Till och med augusti har 160 flyktingar
tagits emot av invandrarservice under
året. Bedömningen är att 2016 kommer
att landa på ett mottagande av mellan
250 till 300 flyktingar och att de planerade 124 anvisade uppnås. Trycket vad
gäller asylsökande till Sverige har minskat avsevärt. Idag finns många i asylsystemet, på förläggningar och i eget boende
i avvaktan på uppehållstillstånd. Många
av de asylsökande kommer få uppehållstillstånd och det innebär ett ökat mottagande för kommunerna 2017 och 2018.
Bland de som nu kommer få uppehållstillstånd och är aktuella för mottagande i
Kalmar kommun är en hög andel ensamhushåll. Genom den rådande bostadsbristen har det varit stora svårigheter att
lösa boendefrågan, då ensamhushållen
ställer krav på många enskilda lägenheter.
Överförmyndarverksamhet
I januari 2016 gick startskottet för en gemensam tjänsteorganisation för överförmyndarverksamheten mellan Borgholm,
Kalmar och Mörbylånga kommuner. I
det underlag som låg till grund för den
gemensamma organisationen kunde man
inte förutse det stora antalet ensamkommande barn och ungdomar som anlände
till respektive kommun under andra
halvåret 2015. Mycket av resurserna fick
läggas om för att klara hanteringen av
de ensamkommande barnen och ungdomarna samtidigt som 1 400 årsredovisningar inkom under första delen av
2016.

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




Utfall

Liknande

KKVH

Riket

92

90

92

91

80

82

84

84
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Framtid
Äldreomsorg
Kommunfullmäktiges verksamhetsplan
med budget 2017 innehåller satsning
inom äldreområdet. Det övergripande
målet är att bli en av Sveriges 30 bästa
äldreomsorgskommuner år 2020.
Tillsammans med riktade statsbidrag utökas driftbudgetramen med 23,3 mnkr
för 2017. Det ger nya möjligheter för
verksamheten. Bemanning i vård- och
omsorgsboende kommer att utökas och
ytterligare satsning på det sociala innehållet genomförs. Detta är en direkt satsning för att möta omsorgstaganas behov,
förväntningar och krav.
Det kommer att byggas ett nytt boende
som ersätter Norrlidshemmet. Flera nya
boenden har tillkommit då det sedan
flera år har pågått att genomföra boendeplaneringen av vård- och omsorgsboende. I planeringen återfinns förutom
Norrliden både Lindsdal och södra Kalmar. Byggnationen av Vänskapens väg i
Norrliden startade i april och kommer
att innehålla 85 lägenheter. Inflyttning
beräknas bli i februari 2018. Kalmar
kommun kommer att ha en boendestandard för äldreomsorgen som ligger i nationell framkant.
Individens behov i centrum
Individens behov i centrum är ett flerårigt projektarbete med start våren 2016
och som omfattar hela socialtjänstverksamheten, från biståndshandläggning till
verkställighet av insatser i både egen och
privat regi. Genomförandetiden är två
år. Individens behov i centrum är ett behovsinriktat systematiskt arbetssätt med
individen i centrum. Kärnkomponenten
består av strukturerad dokumentation
utifrån nationell informationsstruktur
och nationellt fackspråk. Syftet är att
säkerställa att insatser blir utförda och
att individens behov blir tillgodosedda
samtidigt som det stärker dennes egna
resurser.
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Kost
Restaurangerna på kommunens omsorgsboenden kan nu ansöka om serveringstillstånd. Under hösten blir Oxhagshemmet och Stensberg först ut med att
erbjuda vin och öl till måltiderna.
Södermöre kommundelsnämnd
Södermöre kommundelsnämnd kommer efter den 1 mars 2017 återigen att
ansvara för omsorgsverksamheten. Arbetet med tillbakaflytten börjar redan
under hösten, då Södermöres förvaltningsekonom kommer att närvara vid
uppföljningar. När omsorgsenheterna är
tillbaka i Södermöre kommundel kommer enheterna få enskilda genomgångar
av ekonomin samt extra stöttning för att
tidigt kunna göra insatser som leder till
att enheterna når en budget i balans.
Verksamhet för ensamkommande
flyktingbarn
Regeringen har beslutat att sänka kommunernas ersättning för att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Från och
med 1 juli 2017 sänks dygnsersättningen
från 1 900 kr per dygn till 1 350 kr per
dygn och barn. För att klara att finansiera
verksamheten framöver kommer det att
krävas förändringar och effektiviseringar.
Bland annat måste det ske satsningar på
andra boendeformer. Externa köpta placeringar bör då det är möjligt omplaceras
till interna boenden.
Assistansverksamhet
Kalmar kommun tillhör fortfarande de
kommuner i Sverige som har störst volymökning inom området funktionsnedsättning (LSS) per år. Det beror bland
annat på att Kalmar kommun har en stor
inflyttning från andra kommuner, främst
från grannkommunerna. För att brukare
som är berättigade till LSS-insatser ska
kunna få sina beslut verkställda planeras
start av nya verksamheter. Bland annat
kommer en ny servicebostad samt en ny
gruppbostad tillkomma under 2017. Det
finns även behov av utökning av platser
inom daglig verksamhet.

Kultur och fritid

Foto Malin Gustavsson

Väsentliga händelser under året
Nytt kulturkvarter
Året har hittills varit händelserikt och
ett stort kultur- och fritidsutbud med
många nya aktiviteter och evenemang
har genomförts. En av de största väsentliga händelserna för kultur- och fritidsnämnden är beslutet om att starta arbetet
med ett nytt kulturkvarter. Det har inneburit många och spännande diskussioner
om hur ett kulturkvarter kan se ut och
vad det kan innehålla.

Kalmar teater har äntligen fått möjlighet
att nå sin fulla potential att bli en central och levande kulturplats genom att
Teatervallen får leva upp igen. En totalrenovering av restaurangen och lokalerna
är i stort sett klar och nu har lokalerna
återfått dess vackra genuina charm. De
som ska bedriva restaurang blir det sociala företaget Café Porten. Förvaltningen
har ett mål att skapa en kulturscen i restaurangen som ger kommuninvånarna
kulturupplevelser tillsammans med god
mat. Kultur- och fritidsförvaltningen har
införskaffat en mobil scen och genom ett

nära samarbete med Café Porten kommer den att fyllas med olika kulturevenemang. Redan idag finns ett stort intresse
för att boka in sig både från föreningsliv
och privata aktörer. I samband med renoveringen har salongsstolarna i Kalmar
teater bytts ut, vilket var en välbehövlig
uppfräschning.
Aktiviteter och evenemang
Under sommaren genomfördes Summercamp av Ung i Kalmar. Det erbjöds lek,
skapande och testande av nya utomhusaktiviteter för ungdomar i Norrlidspar-

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




Utfall

Liknande

KKVH

Riket

1 049

1 134

1 111

1 050

1 908

1 773

1 416

1 371
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ken, Skälby, Smedby och Långviken och
allt avslutandes med Lantfesten på Skälby. Lantfesten blev ett oerhört välbesökt
arrangemang där temat var att visa upp
hela världen sett ur ett Kalmarperspektiv
med exempelvis mat och musik från vitt
skilda länder.
Den 20-22 juni genomfördes Kalmar
beach sport camp i Långviken. Ett potpurri av aktiviteter med lek och glädje
erbjöds i samarbete med Kalmar Volleybollklubb, KFUM Kalmar Basket,
KFUM Kalmar Handboll och Segelklubben Vikingarna.

Framtid
De kommande satsningarna på kulturkvarter, publik ishall och ett nytt badhus
innebär nya utmaningar, då verksamheterna kommer att drivas på fler platser
och i nya utökade byggnadsvolymer. Ett
nytt badhus på annan plats gör att det
behövs personal på två platser för reception och vaktmästeri. Ett kulturkvarter
med utökad service på fler tider och platser kan också påverka personalbehovet.
Nya konstgräsplaner ökar behovet av
skötsel, särskilt vintertid.

En annan viktig händelse var Demokrativeckan som besöktes av barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér. Ett
spännande nytt integrationsprojekt initierades av Ung i Kalmar där fotbollsträning för nyanlända ungdomar startades
upp. Det kom 40 deltagare i snitt på
varje träning och det ledde till slut till att
man skapade ett lag under Ängö BK som
nu tagit poäng i serien.
Under året har projektet ”Kulturbussen”
startat. Det är ett samarbete mellan biblioteket och Kalmar kulturskola där bokbussen åker runt i Kalmar kommun och
erbjuder läsning, pyssel, berättande, med
mera. Bland annat stannar bussen på
asylboendena i Kolboda och Helgesbo.
Äventyrsbadet i Kalmar
Äventyrsbadet i Kalmar har arbetat intensivt med att korta köerna till simskolan. 90 fler simskoleplatser har skapats
jämfört med föregående termin. En gratis sommarsimskola har genomförts där
60 platser fylldes för ungdomar som inte
kunnat genomföra grundskolans simskola. Den erbjöds för ungdomar mellan
11-15 år.

  
bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner
Resultat		
Nöjd Medborgar-Index - Kultur
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar
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Utfall

Liknande

KKVH

Riket

68

70

72

62

61

64

65

60

Kvalitetsarbetet
Verksamhetsledningssystemet
Arbetet med Kalmar kommuns verksamhetsledningssystem och verksamhetshandbok pågår löpande. Härigenom
säkerställs kvaliteten både inåt och utåt
liksom arbetet med ständiga förbättringar.
Kalmar kommuns synpunktshantering
Tyck till som hanterar beröm, förbättringsförslag, avvikelser och klagomål, har
vidareutvecklats och möjligheterna till
uppföljning har förbättrats ytterligare.
Under perioden januari – augusti 2016
inkom 610 synpunkter till Kalmar kommun, detta är en ökning med 28 procent
jämfört med samma period 2015. Socialförvaltningen och serviceförvaltningen är
de förvaltningar som hittills erhållit flest
synpunkter.

Kalmar kommuns styrsystem Hypergene.
Förenkla helt enkelt
Kommunstyrelsen, samhällsbyggnads-,
service- och socialnämnden har tillsammans med SKL påbörjat en utbildningssatsning för att förbättra bemötande,
effektivitet, tillgänglighet, information,
kompetens och rättssäkerhet i kontakten
med näringslivet. Satsningen benämns
Förenkla - helt enkelt och planeras pågå
till december 2016. Då ska en sammanställning presenteras över befintliga och
nya insatser som kommunen planerar
genomföra för att utveckla företagsklimatet.

Social hållbarhet och Ännu bättre
Kommunfullmäktige har avsatt en miljon kronor för socialt hållbara projekt.
Under våren inkom två ansökningar varav en beviljades. Detta projekt innefattar trygghetsskapande insatser på Kvarnholmen.
Det finns också medel avsatta för förbättringsarbete som benämns Ännu bättre.
Tre projekt pågår sedan tidigare år och ett
nytt projekt beviljades under våren. Målsättningen med det nystartade projektet
är en förbättrad kemikaliehantering i
Kalmar kommun. Beslut om ansökning
om medel avsatta från klimatkompensationssystemet sker efter 1 oktober 2016.
Intern kontroll
Under 2015 togs beslut om ett nytt reglemente för intern kontroll samt riktlinjer vid genomförande och uppföljning
av detta. Under våren 2016 har förvaltningarna arbetat med att identifiera risker utifrån de kategorier som noterats
i riktlinjerna. En intern kontrollplan
utifrån ekonomiprocesserna har beslutats av samtliga nämnder. Ett verktyg för
uppföljning av intern kontrollarbetet har
tagits fram i
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Jämförelser med andra kommuner
Kalmar kommun arbetar aktivt med
jämförelser med andra kommuner. Syftet
är att ge en bild av hur de egna verksamheterna står sig i jämförelse med andra.
En av de största och viktigaste undersökningarna är Kommunens Kvalitet
i Korthet (KKiK) där 240 av Sveriges
kommuner deltog 2015. KKiK genomförs årligen av Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) och jämför ett fyrtiotal
mått inom fem olika områden. Ambitio-

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

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

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

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

Resultat per område
de bästa 25 procenten,

Tillgänglighet

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

Samhällsutvecklare

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

de sämsta 25 procenten av de jämförda kommunerna.

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

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

Effektivitet

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

Trygghet

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

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

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

Delaktighet

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

Området mäter medborgarnas upplevda
delaktighet i utvecklingsfrågor samt insyn
och delaktighet i beslutsprocesser och möjligheten att inhämta information via webben.
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FOKUSOMRÅDE – VERKSAMHET
OCH MEDARBETARE
Kalmar kommun ska vara en attraktiv
arbetsgivare och ett föredöme. Vi ska attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och
även avveckla personal för ett hållbart
arbetsliv. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig
delaktiga. För att klara av detta behöver
vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för
att utveckla kompentensen och organisationen.

Fokusområdets text i sin helhet finns att
läsa i Verksamhetsplan med budget 2016
och ekonomisk planering 2017-2018,
sid 20-21.

Fullmäktigemål - Rätt till heltid

Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara genomförd på nämnder och bolag. Arbetet ska ske inom befintliga budgetramar.

Kommentar
Kalmar kommun har antagit ett reviderat personalprogram. Under 2016 ska
alla samverkansgrupper och APT-grupper få information av respektive chef om
programmet så att det blir känt i organi-

sationen. Kalmar kommun jobbar efter
en strategisk plan när det gäller ledarutveckling för att utveckla och identifiera
ledare. Under 2016 ska alla chefer och
skyddsombud få en fördjupad utbildning i arbetsmiljöfrågor bland annat som
en följd av en ny arbetsmiljöföreskrift:
Organisatorisk och social arbetsmiljö.
Under hösten 2016 genomförs en medarbetarenkät som ska ge en bild av hur
medarbetarna ser på sin psykosociala arbetsmiljö.

Kommentar
Serviceförvaltningen och omsorgsförvaltningen är de förvaltningar som fortfarande
har en bit kvar till målet. Övriga förvaltningar har ingen som ofrivilligt arbetar deltid.
Bedömningen är att målet kommer att uppnås, men serviceförvaltningen har angett
att de inte kommer att kunna nå målet inom befintlig budgetram.
I årets löneöversyn har de centrala parterna kommit överens om följande:
Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid. Alla
arbetsgivare ska därför, med utgångspunkt från verksamhetens behov och resurser,
senast 31 december 2017 ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid
ska öka.

Fullmäktigemål - Jämtställdhetssäkrad verksamhet
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Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.
Kommentar
Ett flertal nämnder har specifika områden för arbetet med jämställdhetsintegrering. I
bland annat barn- och ungdomsförvaltningen har man tydliga nyckeltal för att mäta
utvecklingen vilket är en förutsättning för att säkerställa ett jämställdhetsperspektiv i
verksamheten över tid. Detta saknas dock i många verksamheter. För att öka förutsättningarna för att nå målet om en jämställdhetssäkrad verksamhet, har en resurs skapats
centralt för att under perioden september 2016-maj 2017 stötta förvaltningarna i det
systematiska arbetet.

Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.
Kommentar
Förvaltningarna har fått i uppdrag att göra en analys av sjukfrånvaron utifrån vad som
är påverkbart och vilka ytterligare åtgärder vi kan vidta för att få sjukskrivna medarbetare tillbaka i arbete. Vi kommer att arbeta med att utveckla kompetensen hos chefer
när det gäller att tidigt upptäcka och möta medarbetare med psykisk ohälsa.
Ackumulerad sjukfrånvaro är 6,8 procent för 2016 jämfört med 6,6 motsvarande period 2015. Utbetalad sjuklön är något lägre för 2016 hittills jämfört med 2015.

Uppdrag - Välfärdsbokslutet

Pågående

Uppdrag - Tillgänglighet och bemötande
Pågående

Mot bakgrund av det nya Välfärdsbokslutet för 2014 får alla nämnder i uppdrag
att i sina årsrapporter redovisa hur man använder bokslutet i verksamheten.
Kommentar
Vi ser en ökad användning av välfärdsbokslutet, både för prioriteringar, riktade insatser och även som en struktur för analys av olika verksamheters påverkan på folkhälsa.
Bland annat används bokslutet som underlag för både socialtjänsten, kultur- och
fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret i behovsanalyser och områdesarbeten.

Alla nämnder får i uppdrag att vidta åtgärder för att ytterligare förbättra tillgänglighet och bemötande.
Kommentar
Förvaltningarna arbetar med uppdraget. Man har kommit olika långt och har olika
fokus utifrån sitt specifika område och de analyser man gjort. Kontaktcenter håller på
att ta fram riktlinjer och guider för telefoni för att stärka tillgängligheten och bemötandet i kommunen. I både omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen är det visst
fokus på e-tjänster som på ett påtagligt sätt ökar tillgängligheten till verksamhetens
tjänster för brukaren/medborgaren. Flera förvaltningar har också pågående insatser
för att stärka tillgängligheten och andra aspekter som är centrala för människor med
funktionsnedsättning. Exempelvis arbetar socialförvaltningen med att implementera
den så kallade delaktighetsmodellen i syfte att öka inflytandet och delaktigheten för
brukare med funktionsnedsättning. Kultur- och fritidsförvaltningen har kopplat delar
av uppdraget till arbetet med genussmarta verksamheter och att säkerställa ett jämställt
bemötande. Förvaltningen arbetar också med tillgänglighet till lokaler, inte minst för
människor med funktionsnedsättning.
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Väsentliga personalförhållanden
Personalsammansättning
Under perioden januari till augusti 2016
hade Kalmar kommun 5 271 personer
tillsvidareanställda (snittanställda). Utöver dessa finns ett antal vikarier anställda
för kortare eller längre tid. Jämfört med
31 augusti 2015 är det en ökning med
128 personer. Ökningen på barn- och
ungdomsförvaltningen samt socialförvaltningen beror främst på ökad verksamhet
för barn och ungdomar samt inom flyktingmottagandet. Ökningen på kommunledningskontoret hör ihop med
förändringar i organisationen. Andelen
kvinnor av de tillsvidareanställda är 77,9
procent vilket är en liten minskning. Av
samtliga anställda arbetar 80,7 procent
heltid vilket är en ökning jämfört med
samma tid förra året.
Mertid
Övertiden och uttaget av fyllnadstid har
under året minskat med 882 timmar vilket motsvarar en minskning på cirka 2
procent. Minskning av mertidstimmar
är inte så många timmar totalt och ses
framförallt på omsorgsförvaltningen och
Södermöre
kommundelsförvaltning.
Ökningen kopplas till arbetet med att
höja sysselsättningsgraderna för de anställda med målet heltid som norm.

Tillsvidareanställda (snitt jan–aug)

2016

2015

Barn- och ungdomsförvaltningen

1 530

1 446

84

204

185

19

Kommunledningskontoret
Kultur- och fritidsförvaltningen
Omsorgsförvaltningen
Samhällsbyggnadskontoret

Förändring

144

145

-1

1 267

1 308

-41

98

97

1

503

484

19

1 177

1 132

45

348

346

2

5 271

5 143

128

Kommun, bolag och förbund			
Tillsvidareanställda (snitt jan–aug)
2016
2015

Förändring

Serviceförvaltningen
Socialförvaltningen
Södermöre kommundelsförvaltning
Totalt kommunen

Destination Kalmar Ab

17

18

-1

Kalmar Airport Ab

44

41

3

Kalmar Hamn Ab

18

18

0

Kalmarhem Ab

43

46

-3

Kalmar Kommunbolag Ab

2

2

0

Kalmar Science Park Ab

5

5

0

Kalmar Vatten Ab
Kalmarsunds Gymnasieförbund

79

72

7

470

501

-31

Kalmarsundsreg Renhållare

74

74

0

Kifab

13

14

-1

6 036

5 934

102

Totalt Kommunkoncernen

Mertid i timmar (jan–aug)
2016
2015
Förändr
			
i timmar
Barn- och ungdomsförvaltn

12 950

12 386

564

4,6

Kommunledningskontoret

2 096

1 133

963

85,1

Kultur- och fritidsförvaltningen
Omsorgsförvaltningen
Samhällsbyggnadskontoret

946

1 350

-403

-29,9

11 570

13 849

-2 279

-16,5

408

231

177

76,5

Serviceförvaltningen

6 073

6 076

-3

-0,1

Socialförvaltningen

8 973

7 153

1820

25,4

Södermöre kommundelsförvaltning

3 586

5 307

-1 721

-32,4

47 484

48 545

-1 062

-2,2

Totalt

Mertiden avser transaktionens utbetalningsdatum				
Mertid (över- och fyllnadstid)				
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Förändr
i procent

Sjukfrånvaro, frisknärvaro och
rehabilitering
Den ackumulerade totala sjukfrånvaron
under det första halvåret 2016 är 6,8 procent, vilket är 0,2 procentenheter högre
än samma tid föregående år. Långtidssjukfrånvaron utgör 46,2 procent av den
totala sjukfrånvaron i kommunen. Det är
41,5 procent av de anställda som har noll
sjukfrånvarodagar, så kallad frisknärvaro,
hittills under året.

Sjukfrånvaro procent		
Aug
Ackum> 59 dgr
			
ulerat
i % av
				
tot sjukfr
Summa totalt		4,5

Män

Kvinnor

Sjukfrånvaro
Ackumulerad sjukfrånvaro (jan–aug)
i procent av arbetad tid

6,8

46,2

18–29 år

3,3

4,9

22,0

30–49 år

4,1

6,2

44,5

50–67 år

5,6

8,1

52,5

Totalt

2,8

4,5

35,5

18–29 år

2,2

3,8

6,6

30–49 år

2,2

3,6

30,2

50–67 år

3,9

5,7

45,7

Totalt

5,1

7,6

48,4

18–29 år

3,8

5,3

26,1

30–49 år

4,7

7,1

46,9

50–67 år

6,2

8,9

54,0

2016

2015

2014

2013

6,8

6,6

5,9

5,7
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Resultaträkning
Koncernen
Mnkr

Not

Kommunen

2016-01-01

2016-01-01

2015-01-01

-2016-08-31

-2016-08-31

-2015-08-31

Verksamhetens intäkter

1

1 365,6

716,0

570,4

Verksamhetens kostnader

2

-3 193,5

-2 806,8

-2 637,3

Avskrivningar

3, 4, 5

-225,3

-111,4

-103,5

-2 053,2

-2 202,2

-2 170,4

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

6

1 912,0

1 912,0

1 828,2

Generella stadsbidrag och

7

438,5

438,5

394,8

Finansiella intäkter

8

21,3

18,3

22,0

Finansiella kostnader

9

-57,8

-5,5

-8,4

260,7

161,1

66,2

0,7

-

-

261,4

161,1

66,2

utjämning

Resultat efter finansiella
poster
Skattekostnader
Årets resultat

10
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Balansräkning
Koncernen
Mnkr

Not

Kommunen

2016-08-31

2015-12-31

2016-08-31

2015-12-31

3

0,9

1,1

-

-

4

5 894,6

5 691,2

2 599,5

5 464,5

Maskiner och inventarier

5

894,8

856,1

221,7

217,8

Finansiella anläggningstillgångar

11

136,0

135,9

268,2

268,3

6 926,3

6 684,3

3 089,4

2 950,6

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd

12

120,1

134,1

96,0

112,9

Fordringar

13

384,2

449,2

184,2

216,3

Kortfristiga placeringar

14

50,0

50,0

50,0

50,0

Kassa och Bank

15

158,0

342,4

1,1

165,6

712,3

975,7

331,3

544,8

7 638,6

7 660,0

3 420,7

3 495,4

2 204,4

2 016,4

1 577,2

1 514,7

261,4

198,3

161,1

62,5

28,0

28,0

28,0

28,0

2 493,8

2 242,7

1 766,3

1 605,2

17

220,7

212,5

217,1

211,2

18

273,2

216,1

137,5

82,7

Långfristiga skulder

19

3 665,7

3 739,1

755,0

1 005,0

Kortfristiga skulder

20

985,2

1 249,6

544,8

591,3

7 638,6

7 660,0

3 420,7

3 495,4

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

16

Eget kapital
Årets vinst

10

Resultatutjämningsreserv
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner och
liknande förpliktelser
Andra avsättningar
Skulder

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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Koncernen
Mnkr

Not

Kommunen

2016-08-31

2015-12-31

2016-08-31

2015-12-31

inga

inga

inga

inga

1 411,8

1 450,1

1 388,2

1 426,1

296,4

269,9

2 802,9

2 672,0

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

21

bland skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser
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Finansieringsanalys
Koncernen
Mnkr

Not

Kommunen

2016-01-01

2015-01-01

2016-01-01

2015-01-01

-2016-08-31

-2015-12-31

-2016-08-31

2015-12-31

261,4

198,3

161,1

62,5

225,3

322,7

111,4

164,5

Gjorda avsättningar

69,4

48,9

64,7

26,1

Ianspråktagna avsättningar

-4,2

-20,1

-4,0

-1,0

3,7

-81,8

-3,7

-17,1

555,6

468,0

329,5

235,0

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

65,0

-58,1

32,1

-43,9

Ökning/minskning förråd och varulager

14,0

-5,5

16,9

-4,4

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

Övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring

22

av rörelsekapital

Ökning/minskning kortfristiga skulder

-278,4

131,7

-46,5

12,6

Kassaflöde från den löpande verksamhe-

356,2

536,1

332,0

199,3

-

-1,2

-

-

-480,1

-702,5

-251,4

-331,7

12,9

82,6

4,8

26,9

Investering i finansiella anläggningstillgångar

-

-31,8

-

-30,9

Försäljning av finansiella anläggningstill-

-

45,2

-

-

-467,2

-607,7

-246,6

-335,7

194,6

331,7

-

300,0

-

-3,6

-

-3,6

-268,0

-213,0

-250,0

-18,0

-

23,5

-

23,0

-73,4

138,6

-250,0

301,4

-184,4

67,0

-164,6

165,0

Likvida medel vid årets början

342,4

275,4

165,6

0,6

Likvida medel vid årets slut

158,0

342,4

1,1

165,6

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

gångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Ökning/minskning finansiell leasing
Amortering av skuld
Ökning/minskning långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
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Noter
Koncernen

Mnkr

Kommunen

2016-01-01

2016-01-01

2015-01-01

-2016-08-31

-2016-08-31

-2015-08-31

Försäljningsintäkter

386,0

55,8

55,7

Taxor och avgifter

173,3

77,8

70,4

Hyror och arrenden

404,7

113,5

111,5

Bidrag

514,0

319,8

194,3

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

107,0

59,1

86,7

83,2

83,2

12,2

Realisationsvinster

4,2

3,7

15,7

Försäkringsersättningar

0,2

0,2

0,3

-307,0

2,9

-

1 365,6

716,0

546,8

Jämförelsestörande intäkter

-

-

-

Återbetalning av premier från AFA

-

-

23,6

Summa

0

0

23,6

1 365,6

716,0

570,4

-1 916,2

-1 670,8

-1 591,2

-117,5

-107,0

-116,4

-52,2

-6,1

-7,2

Bränsle, energi och vatten

-166,8

-38,6

-34,2

Köp av huvudverksamhet

-517,4

-462,4

-423,7

Lokal- och markhyror

-178,0

-137,8

-131,2

Övriga tjänster

-131,5

-56,6

-54,6

Lämnade bidrag

-110,1

-108,5

-104,3

-0,0

-

0,1

-43,8

-

40,0

-219,0

-174,4

-3 193,5

-2 806,8

-2 637,3

0

0

0

-3 193,5

-2 806,8

-2 637,3

Not 1

Verksamhetens intäkter

Exploateringsintäkter

Övriga intäkter/elimineringar
Summa

Not 2

Verksamhetens kostnader

Löner och sociala avgifter
Pensionskostnader
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial

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

59

Koncernen
Mnkr

Kommunen

2016-01-01

2015-01-01

2016-01-01

2015-01-01

-2016-08-31

-2015-12-31

-2016-08-31

-2015-12-31

7,1

5,9

-

1,2

7,1

7,1

Ingående avskrivningar

-6,0

-5,9

Årets förändringar - Årets avskrivningar

-0,2

-0,1

Utgående ackumulerade avskrivningar

-6,2

-6,0

Utgående ackumulerade uppskrivningar

0

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

0

0

0,9

1,1

Not 3

Immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Årets aktiverade utgifter, inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående restvärde enligt plan

Not 4

Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärden

8 809,1

9 016,6

3 866,5

3 636,7

210,8

373,6

176,2

251,7

-3,2

-34,5

-3,2

-21,9

-31,9

-546,7

-

-

8 984,8

8 809,0

4 039,5

3 866,5

-3 185,6

-2 971,8

-1 498,4

-1 392,7

1,9

14,7

2,1

12,1

-152,0

-228,5

-82,7

-117,8

-3 335,7

-3 185,6

-1 579,0

-1 498,4

Ingående nedskrivningar

-148,2

-148,2

-

-

Utgående nedskrivningar

-148,2

-148,2

0

0

5 500,9

5 475,2

2 460,5

2 368,1

Ingående balans

216,0

156,2

96,4

56,0

Utgifter under året

268,2

167,5

113,8

102,0

Under året genomförda omfördelningar

-90,5

-107,8

-71,2

-61,6

Utgående balans

393,7

216,0

139,0

96,4

5 894,6

5 691,2

2 599,5

2 464,5

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

Summa
Pågående nyanläggningar

Utgående restvärde enligt plan
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Koncernen
Mnkr

Kommunen

2016-01-01

2015-01-01

2016-01-01

2015-01-01

-2016-08-31

-2015-12-31

-2016-08-31

-2015-12-31

316,6

305,7

10,2

10,2

3 096,4

3 009,6

1 562,0

1 494,0

Fastigheter för affärsverksamhet

711,8

607,7

60,2

59,2

Publika fastigheter

825,1

801,7

825,1

801,7

3,0

3,0

3,0

3,0

Pågående projekt

407,0

216,0

139,0

96,4

Övrigt

537,8

747,5

-

-

5 894,6

5 691,2

2 599,5

2 464,5

1 497,6

858,3

621,4

584,9

- Årets aktiverade utgifter

94,7

159,5

34,4

40,3

-Försäljningar och utrangeringar

-4,9

-15,0

-2,0

-3,9

-Omklassificeringar

14,8

494,8

-

-

1 599,2

1 497,6

653,8

621,4

-655,9

-577,7

-417,9

-378,3

0,3

8,9

0,1

0,1

-63,2

-87,1

-28,7

-39,7

Utgående ackumulerade avskrivningar

-718,8

-655,9

-446,5

-417,9

Summa

880,4

841,7

207,3

203,4

14,4

18,2

14,4

18,2

- Årets anskaffningar

-

3,2

-

3,2

- Årets avskrivningar

-

-7,0

-

-7,0

14,4

14,4

14,4

14,4

894,8

856,1

221,7

217,8

Bokförda värden
Mark
Verksamhetsfastigheter

Fastigheter för annan verksamhet

Utgående restvärde enligt plan

Not 5

Maskiner och inventarier

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar

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

Finansiell leasing
Ingående balans
Årets förändringar

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

Not 6

Kommunen

2016-01-01

2016-01-01

2015-01-01

-2016-08-31

-2016-08-31

-2015-08-31

1 923,6

1 828,1

Skatteintäkter

Preliminära skatteintäkter
Slutavräkning föregående år

1,1

Preliminär slutavräkning innevarande år

-12,8

0,1

1 912,0

1 828,2

Inkomstutjämningsbidrag

378,5

346,9

Kommunal fastighetsavgift

70,9

69,2

Regleringsbidrag/avgift

-1,5

-1,7

-

4,5

Kostnadutjämningsavgift

-126,1

-123,7

Bidrag för LSS-utjämning

91,5

98,6

Generella bidrag från staten

25,3

1,0

438,5

394,8

Summa

Not 7

Generella statsbidrag och utjämning

Strukturbidrag

Summa

Not 8

Finansiella intäkter

Utdelningar

7,5

4,7

6,0

Räntor

6,2

6,0

7,9

-

-

7,6

7,6

8,1

21,3

18,3

22,0

-47,6

-5,1

-8,0

Ränta på pensionskostnader

-0,0

-

Kursdifferenser

-0,4

-

Övriga finansiella kostnader

-9,8

-0,4

-0,4

-57,8

-5,5

-8,4

Kursdifferenser
Övriga finansiella intäkter
Summa

Not 9

Finansiella kostnader

Räntekostnader

Summa
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Koncernen
Mnkr

Kommunen

2016-01-01

2015-01-01

2016-01-01

2015-01-01

-2016-08-31

-2015-12-31

-2016-08-31

-2015-12-31

161,1

62,5

-3,7

-14,6

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

157,4

47,9

Årets balanskravsresultat

157,4

47,9

157,4

47,9

-

-21,7

157,4

26,2

Not 10

Årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår: samtliga realisationsvinster

Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5§:
Årets balanskravsresultat efter synnerliga skäl
Balanskravsunderskott från tidigare år
Summa

Not 11

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andra andelar i dotterbolag

-

-

136,4

136,4

Övriga aktier och andelar

61,6

61,4

58,5

58,5

Långfristiga fordringar

72,5

72,6

71,4

71,5

1,9

1,9

1,9

1,9

136,0

135,9

268,2

268,3

Förråd

40,4

43,3

16,3

16,6

Exploateringsmark

48,9

59,3

48,9

64,8

Tomträttsmark

30,8

31,5

30,8

31,5

120,1

134,1

96,0

112,9

63,9

142,7

18,9

56,0

179,7

134,8

111,0

107,6

Skattefordringar

59,2

50,5

40,9

38,6

Statsbidragsfordringar

13,7

12,5

-

-

Övriga kortfristiga fordringar

67,7

108,5

13,4

29,7

384,2

449,2

184,2

216,3

Marknadsvärde aktier

50,7

50,7

Marknadsvärde räntebärande värdepapper

37,4

37,4

Justering marknadsvärde till anskaffningsvärde

-38,1

-38,1

Summa

50,0

50,0

Bostadsrätter
Summa

Not 12

Förråd

Summa

Not 13

Fordringar

Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa

Not 14

Kortfristiga placeringar

Placerade pensionsmedel KLP

Anskaffningsvärde

Bokfört värde

Marknadsvärde
bokslutsdag

Noterade aktier och aktiefonder

56,4

25,0

66,7

Noterade räntebärande papper

42,4

25,0

42,3

Summa

98,8

50,0

109,0
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Koncernen
Mnkr

Kommunen

2016-01-01

2015-01-01

2016-01-01

2015-01-01

-2016-08-31

-2015-12-31

-2016-08-31

-2015-12-31

Kassa

46,0

45,5

0,1

0,1

Bank

111,1

296,1

-

164,7

1,0

0,8

1,0

0,8

158,0

324,4

1,1

165,6

2 204,5

2 016,4

1 577,2

1 514,7

28,0

28,0

28,0

28,0

261,4

198,3

161,1

62,5

2 493,8

2 242,7

1 766,3

1 605,2

28,0

28,0

28,0

28,0

- årets avsatta medel

-

-

-

-

- årets använda medel

-

-

-

-

28,0

28,0

28,0

28,0

186,1

211,2

184,9

Not 15

Kassa och bank

Övriga poster
Summa

Not 16

Eget kapital

Eget Kapital
Eget kapital
Resultatutjämningsreserv
Årets resultat
Utgående eget kapital
Resultatutjämningsreserv
Ingående resultatutjämningsreserv

Utgående resultatutjämningsreserv

Not 17

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Ingående avsättning

212,5

Pensionsutbetalningar

-4,4

-6,0

-4,8

-5,9

Nyintjänad pension

10,9

27,9

10,9

27,7

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

-0,6

1,1

-0,6

1,1

3,0

5,2

1,2

5,1

-0,7

-1,8

-0,8

-1,7

220,7

212,5

217,1

211,2

98

98

98

98

12,3

12,5

12,0

12,3

135,0

128,0

132,8

127,4

4,9

4,7

4,6

4,4

Visstidspension

25,3

25,8

25,3

25,8

Löneskatt

43,2

41,5

42,4

41,3

220,7

212,5

217,1

211,2

Politiker

1

1

1

1

Tjänstemän

1

1

1

1

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

Antal visstidsförordnanden
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Koncernen
Mnkr

Kommunen

2016-01-01

2015-01-01

2016-01-01

2015-01-01

-2016-08-31

-2015-12-31

-2016-08-31

-2015-12-31

216,2

221,6

82,7

83,7

Periodens avsättningar

65,9

38,4

58,8

-

Ianspråktaget under perioden

-8,9

-28,3

-4,0

-1,0

-

-15,5

-

-

273,2

216,2

137,5

82,7

107,1

122,5

78,8

82,7

Not 18

Andra avsättningar

Andra avsättningar
Avsättning vid periodens ingång

Periodens återföringar av outnyttjade belopp
Summa andra avsättningar
Specifikation
Avsättning deponi Moskogen
Avsättning Ölandshamnen

58,8

-

58,8

-

Avsättning för uppskjuten skatt

84,3

84,3

-

-

4,8

6,4

-

-

18,2

3,0

-

-

273,2

216,2

137,5

82,7

Gymnasiereformen GY 2011
Övrigt/elimineringar
Summa

Kommunens och största delen av koncernens avsättning avser återställande av deponin Moskogen. Återställandet påbörjas 2012 och beräknas
pågå till om med 2050. KSRR har löst upp 15,5 mnkr (Kalmars andel) av sin avsättning för återställande av deponi Moskogen då en ny beräkning
av kostnaden gjorts. Kommunen har gjort en avsättning för framtida kostnader i Ölandshamnen i samband med att Linnéuniversitetet uppför en
ny fastighet där. Kostnaderna täcks av erhållen intäkt i samband med försäljningen. Fastigheten beräknas vara färdig 2020.

Not 19

Långfristiga skulder

Ingående låneskuld

3 739,1

3 740,3

1 005,0

726,6

194,6

314,7

-

300,0

-268,0

-315,9

-250,0

-21,6

3 665,7

3 739,1

755,0

1 005,0

3 528,0

3 137,2

725,0

975,0

137,7

601,9

30,0

30,0

3 665,7

3 739,1

755,0

1005,0

7,3

16,0

-

-

174,7

296,8

30,3

-

24,4

1,1

-

200,7

259,7

99,6

95,5

8,5

16,6

-

-

104,3

86,3

97,6

82,5

13,4

49,7

5,5

0,9

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

451,6

524,5

311,8

412,4

Summa

985,2

1 249,6

544,8

591,3

Nyupplåningar under året
Årets amortering
Utgående låneskuld
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Summa

Not 20

Kortfristiga skulder

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut
Checkräkningskredit
Skulder till koncernföretag
Leverantörsskulder
Moms och punktskatter
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Övriga kortfristiga skulder
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Koncernen
Mnkr

Not 21

Kommunen

2016-01-01

2015-01-01

2016-01-01

2015-01-01

-2016-08-31

-2015-12-31

-2016-08-31

-2015-12-31

1 450,1

1 494,8

1 424,3

1 466,6

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna
Ingående ansvarsförbindelse pensioner
Pensionsutbetalningar

-35,8

-51,7

-35,1

-50,4

Nyintjänad pension

7,7

19,3

7,2

20,0

Ränte-och basbeloppsuppräkningar

0,8

5,3

1,1

5,1

Förändring löneskatt

-7,5

-8,8

-7,4

-8,3

Övrigt

-3,5

-8,8

-3,8

-8,7

1 411,8

1 450,1

1 386,3

1 424,3

98

98

98

98

-

-

1,9

1,8

Borgensförbindelser

211,7

185,7

2 776,3

2 645,3

Operationell leasing

78,6

78,1

21,1

21,1

6,1

6,1

5,5

5,6

296,4

269,9

2 802,9

2 672,0

1 708,2

1 720,0

4 191,1

4 098,2

Utgående ansvarsförbindelse pensioner
Utredningsgrad % (den andel av personakterna för anställd
personal som är uppdaterad med avseende på tidigare
pensionsgrundande anställning)
Pensionsåtaganden för helägda bolag
Övriga ansvarsförbindelser

Övriga ansvarsförbindelser
Summa
Summa ansvarsförbindelser

Kalmar kommun har i april 2007 ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida
förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2016-08-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till
storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kalmar kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 30 juni 2016 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s
totala förpliktelser till 350 538 147 658 kronor och totala tillgångar till 346 333 129 213 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna
uppgick till 3 860 553 600kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 3 813 824 443 kronor.
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Koncernen
Mnkr

Kommunen

2016-01-01

2015-01-01

2016-01-01

2015-01-01

-2016-08-31

-2015-12-31

-2016-08-31

-2015-12-31

18,3

18,3

Finansiella leasingavtal över 3 år
Maskiner och inventarier
Totala minimileaseavgifter
Nuvärde minimileaseavgifter

102,5

102,5

17,8

17,8

7,7

7,7

6,6

6,6

- därav förfall inom 1-5 år

80,9

80,9

11,2

11,2

- därav förfall senare än 5 år

13,9

13,9

Minimileaseavgifter

21,1

21,1

21,1

21,1

- med förfall inom 1 år

12,8

12,8

12,8

12,8

8,3

8,3

8,3

8,3

-

-3,2

-

-3,1

-3,7

-14,6

-3,7

-14,6

-

-8,3

-

-

7,4

-55,7

-

-

-

-

-

0,6

3,7

-81,8

-3,7

-17,1

- därav förfall inom 1 år

Operationella leasingavtal över 3 år

- med förfall inom 1-5 år
- med förfall senare än 5 år

Not 22

Ej likviditetspåverkande poster

Förändring finansiell leasing
Reavinster/förluster
Justering för betald skatt
Elimineringar i koncernen
Övrigt
Summa
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Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad i enlighet
med lagen om kommunal redovisning
och rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning. Samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen
tillämpas. Eventuella avsteg redovisas
nedan.
Tillämpade redovisningsprinciper
Intäkter redovisas i den omfattning det
är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits
till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till
anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter
har skett enligt god redovisningssed.
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Erhållen utdelning redovisas när rätten att erhålla utdelning
bedöms som säker.
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Detta
innebär att den pension som intjänats
före år 1998 behandlas som en ansvarsförbindelse ”inom linjen”. Pensionsförmåner som intjänats från och med 1998
redovisas som kostnad i resultaträkningen och som en avsättning i balansräkningen. I kostnaden och avsättningen ingår särskild löneskatt med 24,26 procent.
Värdering av pensionsförpliktelserna har
gjorts med tillämpning av RIPS 07.
Kommunens finansiella placering i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning
AB (KLP) redovisas som en portfölj för
pensionsförvaltning. Placeringen innehåller både ränte- och aktierelaterade instrument och behandlas i redovisningen
som en placering i en blandfond. Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som finansiell omsättningstillgång. Portföljens förvaltning regleras i
av fullmäktige antaget reglemente KF §
208/2008 och är värderad till det lägsta
av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet.
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Den preliminära slutavräkningen för
skatteintäkter baseras på SKL:s augustiprognos i enlighet med rekommendation
RKR 4.2.
Kapitalkostnaderna består dels av rak avskrivning på anskaffningsvärdet, dels av
internränta med 1,75 procent på bokfört
värde. Avskrivning påbörjas månaden efter slutförd investering och beräknas på
anskaffningsvärdet. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter bedömning
av tillgångens nyttjandeperiod. Korttidsinventarier och inventarier av mindre
värde under 20 000 kronor kostnadsförs
direkt. Kommunens avskrivningstider
för fastigheter är 20-50 år, för maskiner
och inventarier 5-20 år och för mark och
konst sker ingen avskrivning.
För att bättre spegla hur anläggningstillgångars värde och servicepotential
successivt förbrukas har kommunen
påbörjat ett arbete med att dela upp
materiella anläggningstillgångar i komponenter.
Komponentuppdelningen
ska ske i enlighet med RKR:s rekommendation nr 11.4 ”Materiella anläggningstillgångar”. Kalmar kommuns anläggningstillgångar som blir föremål för
komponentavskrivning har identifierats
samt vilka komponenter och avskrivningstider som ska tillämpas. Tidigare
anskaffade anläggningstillgångar som
inte från början delats upp i komponenter kommer schablonmässigt delas
upp i komponenter. Utgångspunkten för
schablonuppdelningen är att minimera
eventuella felaktigheter i framtida resultaträkningar vad gäller periodiseringar
av anskaffningsutgifter. Övergången till
komponentavskrivning bedöms vara
slutförd under våren 2017.
Lånekostnader redovisas i enlighet med
huvudmetoden och belastar följaktligen
resultatet för den period de hänför sig
till.
Någon förändring av den finansiella
leasingen bokförs inte i samband med
delårsbokslutet utan först i årsbokslutet.
De förändringar som uppkommit under
årets första åtta månader bedöms inte

vara så väsentliga att de påverkar resultatet eller den rättvisande bilden.
Semesterlöneskuld och okompenserad
övertid för de anställda har redovisats
som en kortfristig skuld. Periodens semesterlöneskuld har beräknats utifrån
8/12 av budgeterad ökning av semesterlöneskulden och har belastat resultaträkningen. De intjänade förmånerna har belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter.
Kommunen har per 31 december 2005
klassificerat om anläggningstillgångar
i exploateringsverksamheten i enlighet med RKR:s rekommendation nr 11
”Materiella anläggningstillgångar”. De
tomter som producerats för försäljning
i exploateringsverksamheten redovisas
som omsättningstillgångar. Beräkning
av anskaffningsvärde och värdering sker
i enlighet med Redovisningsrådets (RR)
rekommendation nr 2:02 ”Varulager”.
Anskaffningsvärdet för exploateringstomter och tomträtter tillverkade till och
med 2005 har fastställts schablonmässigt
eftersom underlag saknas och kostnaden
för arbetsinsatsen inte bedömts stå i proportion till informationsvärdet.
Kommuninvests
överskottsutdelning
bruttoredovisas – utdelning av överskott
som finansiell intäkt i resultaträkningen
och ökning av medlemsinsats som utgift
i investeringsredovisningen (finansiell
anläggningstillgång).
Sammanställd redovisning (koncern)
Den sammanställda redovisningen
upprättas enligt den kommunala redovisningslagen kapitel 8 och utformats
enligt god redovisningssed. Enligt redovisningslagen ska kommunens delårsrapport även omfatta sådan kommunal
verksamhet som bedrivs genom andra
juridiska personer där kommunen har
ett betydande inflytande. Den sammanställda redovisningen för koncernen omfattar aktiebolag, kommunalförbund och
handelsbolag i vilka kommunen har ett
bestämmande eller betydande inflytande.
Med betydande inflytande avses de fall
där kommunens röstandel i bolaget över-

stiger 20 procent. Kommunkoncernens
medlemmar och ägarandelar framgår av
figur på sid 8.
Vid föregående års delårsrapport upprättades inte någon sammanställd redovisning. Det finns därför inga jämförelsesiffror per augusti 2015 för den
sammanställda redovisningens resultaträkning med tilläggsupplysningar.
Den sammanställda redovisningen för
koncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, vilket innebär att det av kommunen vid förvärvstillfället förvärvade egna
kapitalet i dotterbolaget har eliminerats.
I koncernens eget kapital ingår därmed,
förutom kommunens eget kapital, endast den del av dotterföretagens eget kapital som intjänats efter förvärvet. Med
proportionell konsolidering menas att
endast ägda andelar av dotterföretagens
resultat- och balansräkningar tas med i
den sammanställda redovisningen.
Obeskattade reserver har efter avdrag för
uppskjuten skatt hänförts till eget kapital. Uppskjuten skatt redovisas under
avsättningar.
Inom koncernen förekommer omfattande transaktioner mellan bolagen och
kommunen. Alla koncerninterna transaktioner har eliminerats för att ge en
rättvisande bild av koncernens totala
ekonomi.
Enhetliga redovisningsprinciper för
kommunen och i koncernen ingående
företag saknas. För de aktiebolag och
handelsbolag, som ingår i koncernen,
gäller bokföringslagen och årsredovisningslagen, och bokföringsnämndens
allmänna råd. I kommunen gäller kommunal redovisningslag samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Därför kan det skilja i
redovisningsprinciperna mellan kommunen och bolagen i koncernen.
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Utfall och prognos 2016
Driftsredovisning

Utfall aug

Utfall aug

Budget

Prognos

Avvikelse

2016

2015

2016

2016

2016

-126,3

-116,4

-216,6

-211,8

4,8

-överförmyndarnämnden

-9,9

-8,7

-11,0

-11,4

-0,4

-exploateringsverksamhet

53,7

7,7

30,0

57,0

27,0

-180,3

-185,0

-271,7

-270,5

1,2

-0,8

-0,8

-2,7

-2,7

0,0

-29,2

-32,6

-58,8

-51,3

7,5

Servicenämnden

-146,9

-131,5

-242,9

-242,9

0,0

Kultur- och fritidsnämnden

-115,2

-113,5

-191,0

-190,7

0,3

Barn- och ungdomsnämnden

-604,6

-579,1

-926,2

-919,9

6,3

Socialnämnden

-499,3

-479,3

-734,7

-734,7

0,0

Omsorgsnämnden

-424,1

-427,4

-644,9

-644,9

0,0

Södermöre kommundelsnämnd

-141,3

-140,0

-215,0

-215,0

0,0

-2 224,2

-2 206,6

-3 485,5

-3 438,8

46,7

22,0

12,6

-15,4

-18,5

-3,1

Mnkr
Kommunstyrelsen:
-kommunledningskontoret

-gymnasieförbundet
-kommunens revisorer
Samhällsbyggnadsnämnden

Summa nämnder
Finansförvaltningen, del av
Jämförelsestörande poster
Verksamhetens nettokostnader

0,0

-2 202,2

-2 170,4

-3 500,9

-3 457,3

43,6

1 912,0

1 828,2

2 886,0

2 867,9

-18,1

438,5

394,8

627,8

632,8

5,0

Finansiella intäkter

18,3

22,0

21,7

20,7

-1,0

Finansiella kostnader

-5,5

-8,4

-21,9

-7,4

14,5

161,1

66,2

12,7

56,7

44,0

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

Årets resultat

Tabellen ovan redovisar utfall fram till
augusti samt prognos och budgetavvikelse för helåret 2016. Periodens resultat
uppgår till 161,1 mnkr. Budgeterat resultat för helåret uppgår till 12,7 mnkr
medan prognosen pekar mot ett resultat på 44,0 mnkr. Avvikelse bedöms för
verksamhetens nettokostnader med 46,7
mnkr där nämndernas överskott står för
den största delen. För skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal utjämning väntas en negativ budgetavvikelse
med –13,1 mnkr medan finansnettot bedöms redovisa en positiv budgetavvikelse
med 13,5 mnkr.
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23,6

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret exklusive exploateringsverksamheten redovisar efter
augusti en förbruk-ning totalt på 63,4
procent, vilket är lägre än den förväntade
förbrukningen enligt det linjära riktvärdet på 67 procent. Intäkterna ligger över
riktvärdet då kontoret erhållit projektbidrag samt fakturerat merparten av årets
intäkter. Lokalkostnaderna är högre än
förväntat, bland annat beroende på att
invandrarservice hyrt fler lägenheter till
nyanlända, vilket å andra sidan också generar högre intäkter. Personalkostnader
och övriga kostnader är i nivå med riktlinjerna totalt sett, men med vissa variationer mellan verksamheterna.

Det överskott av kommunledningskontoret som beräknas för hela året med 5,6
mnkr (exklusive expolateringsverksamheten) beror delvis på vakanta tjänster,
men också på i övrigt låga kostnader och
liten utdelning ur fonderna för forskning
och utveckling samt social hållbarhet.
Ett överskott bedöms också genereras
utifrån Migrationsverkets ersättning till
invandrarservice verksamhet. Kalmarsunds gymnasieförbund har ett lägre
antal 16-19-åringar än budgeterat vilket
ger en minskad kostnad för Kalmar kommun. Överförmyndarnämndens kansli
beräknar ett underskott med 0,4 mnkr
då ett ökat antal ärenden har lett till högre arvoden till gode män än budgeterat.

Kalmar kommun sålde i början av året en
fastighet i Ölandshamnen till Linnéuniversitet. Denna intäkt genererar en låg
förbrukning av kommunledningskontorets budgetram totalt sett (56 procent)
och det är också den som är den stora
andelen i den positiva prognos som lämnas (27,0 mnkr).
Prognosen för det totala överskottet mot
budget vid årets slut beräknas uppgå till
32,6 mnkr.
Kommunens revisorer
Kommunrevisionen förväntar sig för år
2016 ett resultat i nivå med budget. Anslaget har hittills förbrukats till 29 procent men flera granskningar är beställda
och pågående. Hittills i år har en granskning av kommunens bygglovsprocess
och IT-granskning slutförts. Påbörjade
granskningar görs av budgetprocessen,
fastighetsunderhåll, meningsfull vardag,
missbrukarvård, kommunens lönehantering, projektredovisning och intäktsredovisning. Kommunens revisorer är utsedda
av fullmäktige med uppdrag att granska
de verksamheter, som styrelse, nämnder
och bolag bedriver. Granskningen sker
utifrån väsentlighet och risk med stöd av
Kommunallagen, god revisionssed och
kommunens revisionsreglemente.

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag uppgår till 4,6 mnkr till och med
augusti och innebär ett överskott på 1,0
mnkr mot budget. Prognosen för helåret
2016 är lika med budget.
Övriga kostnader uppgår till 10,6 mnkr
vilket ger en avvikelse mot budget på
plus 0,9 mnkr till och med augusti. Den
största avvikelsen finns inom trafikverksamheten där kostnader för kollektivtrafik med mera till KLT och Landstinget i
Kalmar län inte fakturerats ännu i år. För
helåret 2016 är prognosen ett underskott
på 2,0 mnkr.
Med anledning av flera vakanser och
stor belastning på grund av ökade ärendemängder har verksamheterna varit ansträngda under första delen av året. Trots
detta har mål och uppdrag i stort sett
kun-nat uppfyllas, handläggningstiderna
har kortats och servicegarantier har uppnåtts. Förhoppningen är att rekryteringsproblematiken kommer att minska och
att verksamheterna därmed kommer att
vara fullt bemannade till årets slut, inte
minst för att klara de höjda målen avseende bostadsplanering un-der perioden
2016-2019.

Totalt för samhällsbyggnadskontoret är
prognosen för helåret 2016 ett överskott
på 7,5 mnkr.
Servicenämnden
Delårsuppföljningen för serviceförvaltningens driftsbudget visar på ett resultat
på +15,1 mnkr för perioden, vilket innebär 60,5 procent av helårsbudget (linjär
riktpunkt 66,7 procent). Vid föregående
delårsuppföljning redovisades +19,7
mnkr (56,4 procent).
Intäkterna ligger totalt sett i nivå med
riktpunkten för perioden. Debitering för
nybyggnation av förskolor kommer först
påbörjas senare i år då byggnationerna är
klara. Det ger lägre intäkter än riktpunkten anger, men glappet förväntas tas igen
under årets sista månader. Upplärning
samt fördröjning av tillsättandet av tjänster har också inneburit lägre intäkter på
grund av lägre antal debiterbara timmar.
Detta vägs upp av högre intäkter än budgeterat för bland annat leasingbilar och
lokalvårdstjänster.
Periodens personalkostnader uppgår till
64,8 procent av helårsbudget, vilket innebär långt under den linjära riktpunkten,

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadskontorets verksamheter redovisar ett överskott till och med
augusti på 9,4 mnkr mot budget vilket
innebär en positiv budgetavvikelse på
16,0 procent.
Med anledning av den stora ärendemängd som samhällsbyggnadskontoret
har hanterat under första delen av året
ligger intäktsdebiteringen högre än budgeterat, framförallt inom bygglovs- och
stats-ingenjörsenheterna. Det ger totalt
ett överskott på 2,8 mnkr mot budget,
vilket också är prognosen för helåret
2016.
Personalkostnaderna till och med augusti
uppgår till 37,4 mnkr och ger ett stort
överskott mot budget, plus 4,8 mnkr.
Överskottet beror på ett flertal vakanser
samt föräldraledigheter under första delen av året. Prognosen för helåret 2016
är ett överskott för personalkostnader på
6,7 mnkr.
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samt även under föregående delårssiffra
(66,6 procent). Detta beror till stor del
på vakanta tjänster. Övriga kostnader ligger också under riktpunkten, men i linje
med föregående delårs utfall. Flera av
serviceförvaltningens verksamheter har
stora kostnader i slutet av året, till exempel uppvärmning och snöröjning, vilket
gör att en linjär riktpunkt inte alltid är
rättvisande.
Kostverksamheten inom skola har under året startat projekt för att långsiktigt
komma tillrätta med ekonomin genom
att se över organisation och bemanning
på de 82 köken runt om i Kalmar kommun. Verksamheten har också identifierat kostnadsdrivande råvaror och funnit
sätt att ute-sluta/ersätta dem utan att
försämra näringsinnehållet, exempelvis
via anpassning av ett flertal råvaror efter
säsong.
Delårsuppföljningen och prognosen efter årets åtta första månader visar på ett
resultat i nivå med budget för helåret för
serviceförvaltningen. Kostverksamheten
inom skola visar ett underskott beroende på ett ökat antal leveranspunkter
samt ökade kvalitetskrav, men detta vägs
upp av övriga verksamheters förväntade
överskott. Prognosen bygger på att inget
oförutsett inträffar och att väderförhållandena under resterande del av året inte
är alltför extrema.
Kultur- och fritidsnämnden
Totalt beräknas ett utfall på helår som är
cirka 0,3 mnkr bättre än budget. Störst
avvikelse mot budget återfinns på lönekostnaderna, som beror på den omorganisation som genomförts för att nå
nämndens politiska visioner.
Omorganisationen har frigjort personella
resurser som inneburit att nya tjänster
har inrättats där fokus varit utveckling.
Tillsättningsprocesserna har tagit längre
tid än beräknat, vilket genererat lägre lönekostnader i hela förvaltningen och en
positiv budgetavvikelse. Detta utrymme
har använts för att åtgärda anläggningar
som finns specificerade i det av nämnden
tagna dokumentet Mållinjen. Omorganisationen har också medfört en organisation som nu är både ändamålsenlig och
kostnadseffektiv.
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Investeringarna förväntas på helåret
2016 ha ett utfall som är 0,5 mnkr lägre
än budget. Totalt sett bedöms en god
budgetföljsamhet under 2016.
Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämndens driftsbudget ger för perioden ett överskott på 11,4
mnkr. Intäkterna blev under perioden
22,8 mnkr högre än budgeterat. Cirka
hälften avser överflyttning av statsbidrag
för mindre barngrupper och lågstadiesatsning från föregående år. Resterande del
består av ökade statsbidrag, försäljning av
skolplatser till andra kommuner, intäkter
från Linnéuniversitetet för verk-samhetsförlagd utbildning för lärarstudenter, interna debiteringar för försäljning av tjänster och er-sättning för kostnader som delas
med annan förvaltning.
Personalkostnader var under perioden
17,5 mnkr högre än budgeterat. Då förskola och skola är inne i ett växande barnoch elevantal utökas även personalstyrkan,
främst i förskola och skola men även fritidshem. Statsbidragen gör att fler pedagoger kan anställas vilket även medför ökade
kostnader. Intäkter för fler barn och elever
ger för perioden ett plus på 7,5 mnkr baserat på att budgetramen ska utökas enligt
helårsprognosen.
Övriga kostnader ger ett underskott mot
periodens budget på 1,4 mnkr. Det finns
ett överskott på 2,8 mnkr på de utbetalningar som Kalmar kommun gör till de
fristående skolorna. Det beror på att utbetalningarna blev lägre då friskolorna
har haft färre elever än planerat. Kostnader som översteg budget var bland annat
förbrukningsinventarier och material som
beror på om- och nybyggnationer samt
hyra och lokalvård på några nya förskoleavdelningar. De kostnaderna ger ett sammanlagt underskott på -5,2 mnkr för perioden. Elkostnaderna når inte upp till de
planerade under perioden, vilket medför
ett överskott på 1 mnkr.
Under hösten kommer kostnaderna att
öka, främst personalkostnaderna inom
skolan, då man kom-mer att anställa mer
personal som en följd av statsbidragen. Det
har gjorts under våren också men i mindre
skala eftersom man vill ha skolverkets beslut på att rekvisitionen som är inlämnad
är godkänd.

Helårsprognosen pekar på ett överskott på
6,3 mnkr. Grundskoleverksamheten förväntas ge överskott och förskoleverksamheten förväntas ge underskott. Skolorna
gynnas ekonomiskt av statsbidrag som till
exempel lågstadiesatsningen och fokustid/
läxhjälp samt bidrag från Migrationsverket. Ökade intäkter medför inte alltid
direkt ökade kostnader i samma storlek
eftersom det finns en viss fördröj-ning,
exempelvis när ny personal ska anställas eller vissa omorganisationer krävs. Det kan
också fin-nas svårigheter att hitta behörig
personal. Inom förskolan finns inte samma ekonomiska gynnsamhet när det gäller
statsbidragen just nu.
Socialnämnden
Socialnämnden redovisar ett underskott
på 2,7 mnkr i delårsbokslutet. Detta
beror bland annat på utökning av verksamheter, som till exempel start av nya
boenden för ensamkommande flyktingbarn, men även volymökning inom området funktionsnedsättning. För området
funktionsnedsättning har kostnaderna
varit högre det första halvåret, men väntas plana ut under hösten.
Helårsprognosen för socialnämnden pekar mot ett resultat i nivå med budget.
En avgörande faktor är i vilken utsträckning Migrationsverket ersätter kostnader
för mottagandet av ensamkommande
flyktingbarn.
Personalkostnaderna, exklusive uppdragstagare, uppgår till 371,8 mnkr de
första åtta månaderna, vilket är en ökning
med drygt 30 mnkr jämfört med motsvarande period förra året. Mot budget visar
personalkostnaderna ett underskott för
perioden. För att kunna rekrytera myndighetshandläggare har en extra lönesatsning skett för den här gruppen i årets
lönerevision vilket är största orsaken till
differensen. Antalet årsarbetare har mellan åren ökat med dryg 100, vilket beror
på utökning av verksamheten inom ensamkommande flyktingbarn, men även
på volymutökning inom området för
funktionsnedsättning. Dessutom har
HSL-verksamhet som tidigare var organiserad inom omsorgsförvaltningen flyttats över till socialförvaltningen. Kostnaderna för tillfälligt inhyrd personal
har ökat med 2,5 mnkr i år jämfört med
förra året. Anledningen är svårigheterna
att rekrytera myndighetshandläggare.

Kostnaderna för externt köpta tjänster,
framför allt i form av konsulentstödda
familjehemsplatser samt externa placeringar på HVB-hem, har ökat med 49,1
mnkr i år jämfört med samma period förra året. Anledningen är det ökade antalet
mottagna ensamkommande flyktingbarn. Kostnader för övriga placeringar
har minskat något. Lokalkostnader har
stigit med 5,2 mnkr vilket beror de volymökningar som skett inom Socialförvaltningens verksamheter.
På intäktssidan är den största förändringen, jämfört med motsvarande period förra året, att intäkterna inom verksamheten
ensamkommande flyktingbarn har ökat
med 83,5 mnkr. Anledningen är det stora
mottagandet som började under hösten
2015. Fortfarande ligger Migrationsverket efter med ersättningsutbetalningarna
till kommunerna vilket för Kalmar kommuns del innebär en fordran just nu på
drygt 40 mnkr.
Socialnämndens åtgärd för att balansera
budgeten 2016 och klara årets sparbeting
är att lägga ut Kalmar kommuns egen
personliga assistansverksamhet på privat
entreprenaddrift. Eftersom omläggningen försenats kommer ingen ekonomisk
effekt att uppnås förrän tidigast hösten
2017. I år väntas dock ett överskott gentemot budget, för ersättningar från Migrationsverket, bidra till att klara sparbetinget. Vissa vakanser inom stödfunktionerna
har inte ersatts under året vilket medfört
minskade kostnader. Åtgärdsplanen som
upprättats, efter 2015 års redovisning av
Kostnad per brukare, väntas ge ekonomiska effekter under 2016 och framåt.
Bland annat ska ytterligare satsningar
göras på sysselsättningsåtgärder för personer som uppbär ekonomiskt bistånd på
grund av arbetslöshet.
Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden redovisar, trots sparkrav på 11 mnkr, ett stabilt budgetläge
efter åtta månader.
Eftersom stora delar av kostnaderna för
semestern finns med, redovisas ett litet
underskott efter augusti. Årsprognosen,
inklusive en satsning på boendeenheterna
i höst, är dock budget i balans. Under
året har inriktningen varit att få en budget i balans och att bygga en grund för det

framtida kvalitetsarbetet inom vård och
omsorgen. Under året har planeringen
för nya vård- och omsorgsboenden fortsatt vilket skall möjliggöra valmöjligheten
av vård- och omsorg i ordinärt boende.

hålla budget. Verksamhetsuppföljningar
där även ekonom och HR-specialist från
Södermöre kommundel är med kommer
att genomföras kontinuerligt under hösten.

Intäkterna redovisar ett utfall som är
något högre än budget. Personalkostnaderna uppgick till 349 mnkr vilket är en
minskning med 12 mnkr jämfört med
2015. Besparingar har genomförts inom
administrationen, vilket på helåret innebär en minskad kostnad på cirka 1 mnkr.
Arbetet med uppföljning på alla enheter har genomförts under våren och har
bidragit till att fler enheter har uppnått
budgetbalans på månadsbasis. Fler enheter håller nu budget jämfört med 2015.
Förvaltningen är i ett fortsatt expansivt
skede med mycket om- och tillbyggnader
samt nybyggnation inom boendeverksamheten. Detta kan medföra dubbla
kostnader för både lokaler och personal
samtidigt som intäkterna tillfälligt kan
hamna på en lägre nivå.

Då utfallet efter augusti ligger inom budget beräknar Södermöre kommundelsnämnd ett nollresultat gentemot budget
på helåret.

Södermöre kommundelsnämnd
Totalt har Södermöre kommundelsnämnd en förbrukning på 65,4 procent
efter augusti 2016, vilket är under riktvärdet för perioden. Efter samma period
2015 låg förbrukningen på 67,0 procent.

Skatteintäkter och kommunal utjämning
Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och
Landsting (cirkulär 15:23) beräknas skatteintäkterna, de generella statsbidragen
och kommunal utjämning bli 13,1 mnkr
lägre än budgeterat.
Finansnetto
Finansnettot beräknas generera ett överskott med 13,5 mnkr jämfört mot budget. Det är lägre räntekostnader som
bidrar till detta, dels genom en lägre
räntenivå än budgeterat men också senareläggning av upptagande av nya lån.

Södermöre kommundelsnämnd beslutade i februari att ge omsorgsförvaltningen i
Kalmar kommun fullt mandat och ansvar
för verksamhetsområdena äldreomsorg
och kommunala hälso- och sjukvår-den,
inom kommundelsnämndens geografiska
ansvarsområde till och med 1 mars 2017.
För verksamheterna förskola, grundskola
och fritidshem fortskrider genomförandet av verksamhetsuppdrag och utbildningspolitiskt program. Antalet barn
med rätt till särskilt stöd i enlighet med
skol-lagen är fortsatt högt. Behoven överstiger de tilläggsbelopp som finns avsatta
inom budgetramen.
På omsorgsförvaltningen genomförs löpande verksamhetsuppföljningar med
alla enhetschefer. En verksamhetsuppföljning innebär ett möte med förvaltningschef eller dennes företrädare, eko-nom/
bemanningsexpert samt HR-specialist.
Syftet med dessa möten är att enheterna
ska minska eventuella underskott och
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Investeringsredovisning
Investeringsredovisning
Utfall aug

Budget

Prognos

2016

2016

2016

23 282,4

98 282,0

80 145,0

6 625,3

18 690,0

20 361,0

670,7

3 700,0

970,0

4 040,8

3 000,0

5 700,0

0,0

0,0

3 060,2

4 000,0

4 000,0

43,8

2 810,0

2 310,0

3 649,7

10 887,0

10 605,0

343,9

1 305,0

2 323,0

2 206,7

4 250,0

4 250,0

43 754,1

63 195,0

64 311,0

- Inventarier

2 620,6

3 800,0

3 800,0

- Skollokaler

39 961,3

94 422,0

81 657,0

5 288,6

7 749,0

6 559,0

4 283,6

12 985,0

7 485,0

140,4

0,0

200,0

Fastighetsförvaltning Övr

63 005,3

91 797,0

104 692,8

Gemensamma Serviceverksamheter

18 934,6

35 284,0

38 184,0

- Markförsörjning

8 507,9

3 000,0

9 000,0

- Arbetsområden Och Lokaler

5 691,4

12 950,0

9 950,0

15 279,5

40 550,0

37 550,0

251 390,8

512 656,0

494 052,8

-4 819,0

0,0

-5 000,0

246 571,8

512 656,0

489 052,8

tkr
Gator, Vägar O Parkering
Parker
Miljöåtgärder
Räddningstjänst
Insatskapital Kommuninvest
Hamnverksamhet
Kultur- Och Fritidsverksamhet:
- Inventarier Kulturverksamhet
- Idrotts- Och Fritidsanläggningar
- Fritidslokaler
Förskola:
- Inventarier
-Förskolelokaler
Grundskola:

Gymnasieskola Lokaler
Omsorg:
- Inventarier
- Omsorgslokaler

Exploateringsverksamheten:

- Bostadsverksamhet
Summa Investeringar

Försäljning Anläggningstillgångar

Summa Nettoinvesteringar

Kommunens investeringar uppgår per
augusti till 251,4 mnkr av budgeterade
512,7 mnkr. Detta motsvarar en förbrukning på 49,0 procent. Utfallet i augusti
föregående år var 160,0 mnkr vilket motsvarade en förbrukning på 29,2 procent
av budgeten. Prognosen för innevarande
år är att 96,4 procent av budgeten kom-
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mer att förbrukas det vill säga 494,1
mnkr. Försäljning har skett av en fastighet
i Smedby och ett antal fordon vilket genererar intäkter på ca 5,0 mnkr.
De största investeringsprojekten utfallsmässigt hittills i år är nya brandstationen
(56,2 mkr), förskola Lindö (24,3 mkr),

Energitjänsteprojektet (22,2 mkr), Lindsdalsskolan etapp två (17,4 mkr) och förskola Hagby (15,0 mkr).
Lindsdalskolans andra etapp är nu avslutad och stod klar i juli då också förskolan
på Lindö stod klar. I oktober beräknas
förskolan i Hagby vara inflyttningsklar.
Bygget med den nya brandstationen är i
full gång för att det hela ska vara klart i februari 2017, i enlighet med beräkningen.
Vatten- och avloppsledningar in till stadshuset och Nelsonska huset har förbättrats
under våren. Expansionen av nya bostäder och fler kommunmedborgare ger ökat
behov av lokaler för skola och förskola.
Arbete pågår parallellt i olika spår för att
tillgodose behoven. Både nybyggnation
och ombyggnation av befintliga lokaler
är aktuellt, men även upphandling av
hyresavtal i nya bostadsområden. Arbete
har inletts för att riva och bygga upp en
ny Djurängsskola. Solceller har under året
installerats i fyra byggnader och totalt har
nu kommunen nio anläggningar.
Arbetet med att utveckla Norra staden pågår genom byggnation av nya gator och
infrastruktur i Snurrom, Norra Vimpeltorpet och Fjölebro. I samband med byggnationen av den nya brandstationen pågår
också arbetet med infrastrukturen vad
gäller bland annat utryckningsvägar för
brandkåren. Inne på Kvarnholmen pågår
byggnation av Fiskaregatans sista del och
nya cykelvägar byggs längs Lindölundsgatan, Esplanaden, Svensknabbevägen
samt mellan Rinkabyholm och Smedby.
Flera åtgärder pågår och har genomförts
i arbetet med tillgänglighet bland annat
handlar det om förbättringsåtgärder på
övergångsställen,
kantstenssänkningar,
överfarter och passager. Den nya Bergaparken med jämställdhetsfokus invigdes
1 juli. Byggandet av bryggan i Vita Sand
har nu påbörjats för att kunna invigas till
sommaren 2017.

Exploateringsredovisning
Exploateringsmark

Utfall

Bokslut

Utfall

aug-16

2015

aug-15

Kvarnholmen

11 736,4

28 404,6

19 367,3

Varvsholmen

10,5

0,01

916,4

Stensö

995,9

644,0

Sandås

0,0

tkr

Tegelviken
Malmen
Oxhagen
Djurängen
Tallhagen

Utfall

Bokslut

Utfall

tkr

aug-16

2015

aug-15

Ljungbyholm

3 204,7

2 871,5

2 888,0

Halltorp

255,9

240,9

99,7

818,3

Övrigt Landsbygd

-13,3

-5,2

0,0

43,8

451,5

Gamla Industriområdet

610,3

610,3

610,3

723,5

816,2

648,7

Hagbygärde/Svaneberg

74,6

0,0

0,0

6 944,1

5 948,3

5 789,3

642,4

642,4

739,4

442,2

97,4

97,4

2 922,2

2 922,2

2 922,2

4 162,1

3 991,1

3 957,8

0,0

100,0

0,0

428,3

326,8

Svensknabben

661,9

660,2

555,2

100,0

Berga/Bergagården

745,6

1 057,8

1 057,8

0,0

610,5

410,5

Berga

Exploateringsmark

Flygplatsområdet
Karlsro
Skälby Trafikplats

Norrliden

6 730,2

6 719,7

6 718,3

Fjölebro

Vimpeltorpet

3 453,1

3 208,2

3 101,8

Södra Vägen

904,0

904,0

904,0

267,2

780,4

960,4

Mosekrog

380,0

380,0

380,0

Läckeby

0,0

177,8

402,8

Smedby Arbetsområden

926,8

926,8

1 362,8

Smedby Bostadsområden

0,0

328,3

328,3

Kalmar Västra

12,7

12,7

12,7

864,1

864,1

969,1

Utan Objekt

-4,5

-6,5

-6,5

1 200,1

465,4

365,4

Total

48 852,7

64 745,2

57 355,7

Rockneby

Trekanten Bostadsområden
Rinkabyholm

Inom exploateringsverksamheten pågår
arbetet med projektet ”Etablering av det
stadsintegrerade Linnéuniversitetet” med
lokaliseringen för universitetet i Ölandshamnen. I direkt koppling till detta har
ett detaljplanearbete inletts för en hotelletablering vid stationsområdet. Andra
stora utvecklingsprojekt är Fredriksskans,
Södra staden (Rinkabyholm), Västra

Djurängen, Karlssons äng, Snurrom samt
Norra Kvarnholmen inklusive Brandvakten och Forellen.
Totalt arbetas det med genomförandet
av cirka 40 detaljplaner, bland annat i
Ljungbyholm, Fjölebro, Södra Vimpeltorpet samt vid Lindsdals och Norrlidens
centrum. I Fjölebro, Trekanten, norra

Ljungbyholm, Rockneby, Jakobsberg
(västra Smedby) och Snättebro (Läckeby)
pågår utbyggnation och försäljning av
villatomter. I Flygstaden, Fjölebro, Berga
industriområde, Svaneberg, Svensknabben och Mosekrog finns utbyggda områden samt pågående byggnationer där
tomtförsäljning för verksamhetsändamål
pågår.
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Förbundens och bolagens utfall och prognos
Årets resultat (ej hänsyn tagen till ägd andel)

Prognos

Utfall

Utfall

Bokslut

2016

aug-16

aug-15

2015

6,7

21,7

17,7

5,1

-18,0

0,2

4,0

0,1

Kalmar Kommunbolag AB

26,0

27,5

70,6

84,8

Kalmarhem AB

19,5

25,3

13,9

6,5

Kalmar Vatten AB

12,0

8,8

9,0

0,7

KIFAB i Kalmar AB

23,9

17,1

17,1

4,0

Kalmar Hamn AB

2,7

1,9

2,4

0,0

Kalmar Öland Airport AB

0,3

1,5

0,6

0,0

Destination Kalmar AB

-0,1

-0,8

0,2

0,6

Kalmar Science Park AB

0,0

2,9

0,5

0,1

83,5

53,2

63,1

56,2

Mnkr
Kalmarsunds Gymnasieförbund
Kalmarsundsregionens Renhållare

Kalmar Energi Holding AB, koncern
* Prognos och utfall per augusti redovisas som resultat före bokslutsdispositioner och skatt medan bokslut 2015 redovisar årets resultat efter
bokslutsdispositioner och skatt.

Kalmarsunds Gymnasieförbund
Prognosen för Kalmarsunds gymnasieförbund resultat för 2016 uppgår till 6,7
mnkr. Inom skolområdena finns budgetavvikelser och enheternas samlade resultat visar ett underskott på 3,2 mnkr. Resultatet är en stor förbättring från samma
tidpunkt förra året då enheterna räknade
med ett helårsresultat på minus 21 mnkr.
Resultatet inklusive både skolenheter,
interkommunala ersättningar, gemensam
verksamhet, finanser samt förbundskontor innebär att Kalmar gymnasieförbund
även detta år har klarat av att inhämta
det besparingsbeting (minskning av 1619 åringar) som belastade verksamheten i
början av året med ca 16 mnkr. Det positiva resultatet innehåller en återföring av
outnyttjade medel avseende pensionsrätter. I bokslut 2014 gjordes en avsättning
för detta ändamål men åtgärderna har
inte blivit genomförda. Detta innebär att
medel återförs till resultatet (5,9 mnkr
inklusive löneskatt).
Till resultatet bidrar även det positiva
utfallet gällande interkommunala ersättningar om 5,8 mnkr. Elever från andra
kommuner som går i Kalmarsunds gymnasieförbunds skolor väntas uppgå till
602 elever (601 år 2015). Elever som
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går till annan huvudman från förbundets
medlemskommuner väntas uppgå till
656 stycken (671 år 2015).
Den senaste tidens flyktingvåg påverkar Kalmarsunds gymnasieförbund på
många fronter där den stora utmaningen
framförallt handlar om finansieringen på
grund av det ökade elevantalet. Förbundet har fått ökade kostnader inom bland
annat lokaler, personalkostnader, administration och elevhälsa. Utveckling av
antalet elever inom språkintroduktionen
är svår att förutsäga. I helårsprognosen
förutsätts att Migrationsverket täcker de
uppkomna kostnaderna. I nuläget omfattar språkintroduktionen en förväntad
elevvolym motsvarande 40 mnkr under
hela 2016. Av dessa har förbundet finansierat 23 mnkr i budget 2016. Överskjutande del (18 mnkr) förväntas att finansieras av intäkter från Migrationsverket.
Kalmarsundsregionens Renhållare
KSRR redovisar ett överskott på 0,2
mnkr för perioden jämfört med förra
årets 4,0 mnkr. Viktigaste avvikelserna
mot budget är lägre intäkter för containeruthyrning, högre behandlingsintäkter, lägre kostnader för förbränning och
projektering flytt Tegelviken. Avvikelserna beror på ändrad inriktning av verksamheten, åtgärder med anledning av att

den optiska sopsorteringen inte fungerar
tillfredsställande och förprojekteringar
som kostnadsförs direkt. Intäktsbortfall
på grund av ändrad inriktning av verksamheten kompenseras av motsvarande
kostnadsminskningar.
Årsprognosen, -18 mnkr, beror i sin helhet på en nedskrivning av den optiska
sopsorteringsanläggningen innan årsskiftet. Verksamhetsresultatet i övrigt beräknas till 0 mnkr. Exakt nedskrivningsbelopp fastställs under hösten när rivningen
är klar. Den juridiska processen mot leverantören av den optiska sopsorteringen
fortgår. Inga reserveringar är gjorda med
anledning av denna.
Som en följd av intrimningsproblemen
av avfallsbehandlingsanläggningen i
Moskogen kommer den optiska sopsorteringen att byggas om. Ombyggnad
och intrimning beräknas vara klar under
2017. Matavfallsinsamlingen påverkar
insamlingsarbetet och inte minst informationsarbetet i Moskogen. Arbetet
med att utveckla Moskogen kommer att
intensifieras genom starten av behandlingsanläggningen och deponin för farligt avfall.
Beslut kring lokalisering av Återvinningscentralen (ÅVC) och huvudkontor

i Kalmar kommer att fattas under 2016.
Arbetet med att få fler medlemskommuner i KSRR eller samarbetsavtal kommer
att fortsätta. Det gäller i första hand geografiskt närliggande kommuner.

Sommaren 2016 har varit Linnéuniversitetets tredje och bästa år med Summer
Academy. Totalt har cirka 100 studenter
ifrån hela världen bott i Kalmarhems lägenheter under fem sommarveckor.

Kalmar Kommunbolag AB
Rörelseresultatet efter tertial två uppgår
till 0,3 mnkr, vilket är 0,4 mnkr bättre
än budget. Avvikelsen mot budget beror
på högre intäkter och överlag lägre kostnader. Resultatet från de finansiella posterna är 27,3 mnkr att jämföras med de
budgeterade 28,8 mnkr, avvikelsen beror
på lägre utdelning från Kalmar Energi
Holding AB och lägre räntekostnader.
Den genomsnittliga räntan för lånen under perioden är 1,96 procent och det är
26 punkter lägre än budgeterat.

Kalmarhem redovisar ett resultat efter finansnetto på 19,5 mnkr. Prognosen för
helåret är ett resultat på 25 mnkr. Resultatet är bättre än budget vilket bland
annat beror på lägre vakanser, högre hyresintäkter gällande Summer Academy,
debiterade kostnader för varmvatten,
med mera. Inledningen på året var även
varmare än ett normalår vilket har gett
lägre kostnader för värme och snöröjning. Även bolagets räntekostnader är betydligt lägre. Finansportföljen har under
året förändrats i och med att ett flertal
lån och swappar har löpt ut varmed nya
lån har tecknats till en lägre räntesats.
Kalmarhem har inte heller nyupplånat i
den takt som budgeterats med anledning
av att ett par planerade nyproduktioner
ännu inte kommit till byggstart.

Under perioden har utredningar slutförts gällande en ny idrottsarena, KIFAB
Arena, i före detta Bränslehuset. Det har
även utretts förutsättningar för vidareutveckling i Kalmar hamn och renovering/
ombyggnad av Byteaterns lokaler.
Sedan uppföljningen efter tertial ett, har
en beskrivning tagits fram av koncernstyrning med årshjul för Kalmar Kommunbolag och de majoritetsägda dotterbolagen. Även en samlad anvisning för
planerings- och uppföljningsprocessen
har tagits fram för kommunbolagskoncernen. Syftet har varit att beskriva och
tydliggöra styrmodellen inom bolagskoncernen. Det har också varit viktigt
att skapa en enhetlighet i alla anvisningar
och förenkla så långt det är möjligt.
Bolagets trend med förbättrad soliditet
förväntas fortsätta öka från 76,3 procent
till 82,7 procent. Ökningen är en direkt
effekt av att lånen minskade med 135
mnkr förra året och att ett lån amorterats
med 12,5 mnkr i år.
Kalmarhem AB
Kalmarhem står inför stora investeringar
i och med målet gällande nyproduktion.
Ett flertal planerade nyproduktioner med
beräknad byggstart under 2016 har haft
försenade detaljplaner vilket har lett till
att nyproduktionen inte sker i den takt
som budgeterats. Prognosen är emellertid att det totala målet för perioden
2014-2018 på sammanlagt 375 lägenheter kommer att nås.

Bolagets resultatutveckling är positiv
vilket stärker den finansiella ställningen
inför framtida nyproduktioner. En hög
investeringstakt ställer krav på resultat
och kassaflöde för att bolaget ska uppnå
sina finansiella mål.
Kalmar Vatten AB
Det prognostiserade resultatet för 2016
beräknas till 12,0 (16,6) mnkr, vilket
kan jämföras med det budgeterade resultatet 4,5 mnkr. Resultatet för perioden
uppgår till 8,8 (9,0) mnkr. Intäkterna är
högre än budgeterat beroende på ökade
anslutningsintäkter, försäljning av vatten
till Mörbylånga kommun samt konsultuppdrag och försäkringsersättning för
råvattenledningsavbrottet vid Törneby
2010. Kostnadsökningen beror bland
annat på ett fler antal anställda samt ökat
underhåll på ledningsnätet. Finansnettot
är bättre än budgeterat beroende på den
låga räntan.
Nederbörden i denna del av länet har
varit mycket knapp sedan i höstas och
grundvattennivåerna är låga. Mörbylånga kommun har ett akut behov av
mer vatten och har efterfrågat hjälp från
Kalmar kommun. Sedan februari månad pågår vattenleveranser från Kalmar
till Öland och transporterna har pågått

dygnet runt. I mars tog landshövdingen
och kommunalråden i Kalmar, Mörbylånga och Borgholm ett beslut att bygga
en överföringsledning för dricksvatten
mellan Revsudden och Stora Rör. Överföringsledningen blev klar i slutet av juni
och byggandet och finansieringen stod
Borgholms Energi AB för. För att säkerställa uttagskapaciteten i de kommunala
vattentäkterna beslutade Kalmar Vatten
att införa bevattningsförbud under perioden 12 maj till 31 augusti 2016.
Befolkningen ökar i Kalmar och det
finns stora behov av fler bostäder i kommunen. Kalmar kommun har tagit fram
flera nya bostadsområden på kort tid.
Dessa områden ska försörjas med vatten
och avlopp vilket föranlett att bolaget
har omprioriterat i tidplanerna för planerade VA-arbeten för att klara av försörjningen. Vissa VA-ledningsarbeten har
senarelagts, bland annat reinvesteringar i
ledningsnätet.
I samband med ett omkopplingsarbete
på råvattenledningen i norra Vassmolösa
uppstod manganutfällning i vattenledningsnätet. Vattnet var kraftigt missfärgat
av mangan och Kalmar Vatten genomförde en omfattande informationsinsats
för att upplysa Kalmar kommuns invånare om missfärgningen.
Styrelsen har anslagit 3 mnkr för en
ombyggnad av pumpstationen i Kölbygärde. Pumpstationen ligger i före detta
avloppsreningsverket i Ljungbyholm och
hanterar avloppsvatten från hela södra
kommundelen. Pumpstationen är gammal och vid problem får bräddning ske
manuellt.
Reningsverket på Tegelviken är föråldrat.
Kalmar kommunfullmäktige har tagit ett
inriktningsbeslut för Kalmarsundsverket
i mars och har gett Kalmar Vatten i uppdrag att genomföra planeringsfasen för
projektet. Inriktningsbeslutet innebär
en övergång från förstudiefas till planeringsfas. Planeringsfasen avser en ny vattenreningsdel samt ny- eller ombyggnad
av slamhanteringen. Den totala investeringskostnaden för det nya Kalmarsundsverket inklusive slambehandlingsdelen bedöms ligga i intervallet 850 – 1
100 mnkr.

77

KIFAB i Kalmar AB
Resultatet före dispositioner och skatter
för perioden uppgår till 17,1 mnkr vilket är ca 5 mnkr högre än budget. Detta
främst beroende på ett starkt resultat från
HB Telemarken. Intäkterna ligger något
bättre än budget samtidigt som bolaget
aktiverat delar av pågående och avslutade
projekt varför avskrivningarna är högre
än budget. Årets två första tertial belastas
med en del specifika underhållskostnader
för ombyggnads- och renoveringsprojektet i Mjölnaren 4. Intäkterna kommer
succesivt att öka under resterande del av
året då även tågservicedepån kommer att
tas i bruk. Prognostiserat resultat uppgår
till 23,9 mnkr.
Under våren har den stora ombyggnaden av Mjölnaren 4 (Riskvarnen) färdigställts för Länsstyrelsens inflyttning i
början på maj. Ombyggnaden omfattar
nästan 5000 m2 och hyresvärdet uppgår
till nästan 6,5 mnkr/år. Investeringsprojektet Tågservicedepån löper vidare
enligt plan och besiktning planeras till
september. Trafikverkets projekt att spåransluta verkstaden har försenats, men
beräknas vara klar till dess att tågservicedepån skall tas i drift. Byggnation av
en industri-/lagerbyggnad om 3800 m2
startades vid semestern och skall vara färdig första kvartalet 2017. De lokaler som
Linnéuniversitetet kommer att lämna på
Telemarken kommer att byggas om till
en ny kommunal grundskola. Det efter
en kommungemensam utredning som
resulterade i ett fullmäktigebeslut. Beslut har också tagits om en första etapp
avseende omställning av lagerbyggnaden
Släggan 3 för idrottsändamål. Projektet
går under namnet KIFAB Arena och ska
bland annat innehålla en innebandyarena.
Kalmar Hamn AB
Periodens resultat uppgår till 1,9 mnkr
vilket är 0,7 mnkr högre än budgeterat.
Resultat 2016 väntas vara i linje med
budget och något bättre än 2015. Kostnaderna är lägre än budgeterat men det
är även volymerna, framförallt på grund
av strukturförändringar inom sågverksbranschen. En hamn är volymberoende
och har till stor del fasta kostnader som
ökar något när volymerna ändras. Nedläggning av Torsås Hamn i Bergkvara
förväntas påverka bolagets utveckling
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positivt med ökade volymer under senhösten.
Planarbete pågår för att möjliggöra en
långsiktig expansion av hamnen. Detta
möjliggör byggnation av ny verkstad och
långsiktig utveckling av Oljefabriken 3
(Byteatern). Skapande av nya upplagsytor genom ansökan hos mark och miljödomstolen är också under beredning.
Utfyllnadsytan är en plats för miljömässig hantering av muddringsmassor och
möjliggör en långsiktigt positiv farledsutveckling. Säkerhetskraven ifrån både
internt och externt håll har skärpts. Med
anledning av detta så har hamnen installerat ett utrymningslarm som är ihopkopplat med både Kalmar Hamn AB
samt de farliga verksamheter som finns
på Tjärhovet.
I samband med universitetsbyggets start
så samverkar Kalmar Hamn AB med
SKANSKA för att möjliggöra byggets genomförande. Därutöver kommer kopplingarna att bli starkare mellan Kalmar
Hamn AB och Linnéuniversitetet, exempelvis genom samverkan inom sjösäkerhet med invigning av Kalmar Rescue
Center.
Kalmar Öland Airport AB
Periodens resultat uppgår till 1,5 mnkr
vilket är 0,9 mnkr bättre än budgeterat.
Prognosen för helåret är ett resultat på
0,3 mnkr vilket är i nivå med budget.
Trafikutvecklingen fortsätter och totalt
är passagerarökningen cirka 8 procent
jämfört med föregående år. Det är i första
hand inrikestrafiken till Stockholm som

ökar medan utrikestrafiken gått ner då
trafiken till Berlin är nedlagd. Charterutbudet är brett och årets destinationer är
Gran Canaria under vintern och Cypern,
Kreta, Kroatien, Mallorca, Rhodos, Sardinien och Sicilien under sommarhalvåret. Totalt är trafikintäkterna 0,7 mnkr
bättre än budget tack vare ökade intäkter
för säkerhetskontroll, extra öppethållning och passageraravgifter inrikes.
Övriga intäkter är 1,4 mnkr sämre än
budget bland annat beroende på att
försäljningen av miljöbränsle ännu inte
kommit igång samt att intäkterna för
hyror, reklam och stationstjänst utrikes
är lägre. För att kompensera intäktsbortfallet har en del av fastighetsunderhållet
skjutits upp och tillsammans med utebliven kostnad för miljöbränsle ger detta
lägre driftkostnader med 1,0 mnkr. Även
personalkostnaderna är lägre än budget
beroende på tjänstledighet och föräldraledighet som inte ersatts fullt ut vilket ger
ett överskott på 0,5 mnkr.
Notifieringsprocessen gällande flygplatsens SGEI-uppdrag fortlöper. EU-kommissionen har begärt in ytterligare kompletteringar och besked väntas i oktober
2016. Ett nytt EU-regelverk för drift av
flygplatser införs under 2017. Flygplatsen har inlett arbetet med att anpassa alla
rutiner och instruktioner för att anpassa
mot nämnda regelverk.
Destination Kalmar AB
Destination Kalmar visar ett resultat på
-0,1 mnkr vilket är 1,2 mnkr bättre än
budget. Avvikelsen beror i huvudsak på

att slottet har haft fler entrébetalande
besökare än vad som budgeterats, men
även husbilsparkeringen ökar jämfört
med budget. Kostnader för våra evenemang har ännu inte slutredovisats och
det är därför svårt att lämna en fullständig prognos. Prognosen för årets resultat
2016 bedöms bli -0,8 mnkr vilket är 0,2
mnkr bättre än budgeterat.
För andra året i rad har Kalmar röstats
fram som Årets sommarstad på reseguiden.se. Utmärkelsen har gett stor uppmärksamhet, skapat stolthet bland kommuninvånarna och har också kunnat
användas i sommarens marknadsföring.
Ett samarbete kring marknadsföring
har inletts med Ölands turistorganisation och det första gemensamma utskick
som gjordes resulterade genast i konkreta
bokningar.
Än så länge har bara preliminära siffror
redovisats, men det ser ut att ha varit en
bra sommar för besöksnäringen. Perioden januari-juni visar på en preliminär
ökning av antalet kommersiella gästnätter med cirka 8 procent för kategorierna stugby, vandrarhem, hotell och
camping. Definitiva siffror för helåret
kommer först i april 2017. Antalet besök på webbplatsen kalmar.com har ökat
jämfört med samma period 2015, liksom
antalet följare i sociala medier. Den nya
Kalmarappen har också fått en bra start.
Besöken på turistbyrån/gästhamnskontoret har minskat något, men det har
skett en viss ökning på försäljningen.
Efterfrågan på husbilsplatser är större
än tillgången. Fram till och med augusti
hade denna del av verksamheten ökat
med 10 procent och det finns en stor utvecklingspotential. Det är därför av stor
vikt att hitta nya centrala platser där full
service kan erbjudas.
Kalmar Slott har fram till augusti haft
fler entrébetalande besökare än vid samma tidpunkt 2015. Årets säsongsutställningar, 10 ways with Swedish glass och
Emil!, har tagits emot väl och Barnens
Slott fortsätter att ha en god utveckling.
Kalmar börjar bli känt som en bra evenemangsstad och flera arrangörer hör av
sig och vill göra satsningar här. Några
av sommarens nya evenemang var Kalmar Beach Tour i beachvolley, Kalmar
Swimrun och musikfestivalen A Walk In

The Park. Dessutom var Kalmar värd för
två stora fotbollsmatcher, Sverige–Japan
och Kalmar FF–Irak. Den sistnämnda
matchen var också en satsning för att
främja Kalmar kommuns integrationsarbete.
Kalmar Science Park AB
Periodens resultat är 2,9 mnkr, vilket
motsvarar förväntningarna. Både personalkostnader och externa kostnader är
lägre än budgeterat samtidigt som intäkterna har ökat. Intäkterna i form av
till exempel medfinansiering löper i takt
med rekvisitionen till Tillväxtverket. På
ett helårsperspektiv är detta i nivå med
budget. Personalkostnader är lägre än
förväntat på grund av vakanta tjänster
och föräldraledigheter. I övrigt ligger
rekvisitioner till Tillväxtverket för projektet Regional Inkubation Kalmar Län
(RINK) i fas. Prognosen för helåret för
Kalmar Science Park är ett resultat i nivå
med budget.
Det beviljade EU-projektet RINK har
gått in på första året av tre. Syftet med
projektet är att testa en regional inkubatorfunktion via Kalmar Science Parks
Inkubator ute i länet för att stimulera
uppkomsten av kunskapsintensiva tillväxtbolag. Detta mot att deltagande
kommuner tar uppkomna kostnader för
dessa bolag i respektive hemkommun.
Projektet är mycket framgångsrikt och
prognosen är att uppsatta måltal kommer att nås före utsatt tid och säkerligen
också överskridas. Via projektet öppnas
en ny arena för möten upp och samarbeten mellan inkubatorbolag från olika
kommuner som tidigare inte har funnits.
Det ger en positiv effekt på lokalt samt
regionalt näringsliv och omkringliggande
arbetsmarknadsregion.
Att Kalmar Science Park allteftersom har
höjt intagningsnivån till Inkubatorverksamheten och kan än mer målmedvetet
satsa på de antagna bolagen, resulterar
nu i betydande framgångar för flera av
bolagen. Hittills under året har sex bolag
i Inkubatorn tillsammans erhållit drygt 2
mnkr från Vinnova för vidareutveckling,
vilket ger positiva effekter på kringliggande näringsliv men som också sätter
en kvalitetsstämpel på såväl bolagen som
på Kalmar Science Park.

Kalmar Energi Holding AB, koncern
Periodens resultat uppgår till 53,2 mnkr
för koncernen vilket är i nivå med budget. Det finns periodiseringseffekter
kopplade till revisionen på Moskogen,
som innebär att kostnader på cirka 5
mnkr ännu inte är bokförda. Prognosen
för helåret uppgår till 83,5 mnkr och
innebär en sänkning av resultatet jämfört
med tidigare prognoser med hänvisning
till en engångspost som påverkar värmeverksamheten. Målsättningen för året är
dock att hantera denna sänkning i resultatet i så stor utsträckning som möjligt
via ett flertal åtgärder samt ökade anslutningar till följd av ett växande Kalmar.
Under våren har projekt Nöbble solpark
slutlevererats och från och med i sommar tas solenergin emot på elnätet och
kommer medlemmarna i föreningen till
nytta. Totalt beräknas anläggningen
tillföra en energimängd som motsvarar
uppvärmningen av 30 villor eller en årlig bränsleförbrukning för 200 elbilar.
Utöver detta har resan för att underlätta
vardagen för elbilsägare inletts under
sommaren och snabbladdstationer för
både Tesla och övriga bilmodeller finns
nu tillgängliga längs med E22an.
Det varma klimatet påverkar omsättning
och resultat i framför allt värmeverksamheten. Tillgängligheten i våra anläggningar är mycket hög vilket visar på god
teknisk tillgänglighet och få avbrott till
kund. Byggnationen i Kalmar gynnar
verksamheten och anslutningsnivån för
både fjärrvärme, elnät och fiber ligger
över målbilden.
Digitalisering och urbanisering är globala trender som påverkar verksamheten i form av ökad efterfrågan på fiber
och övrig infrastruktur. Det leder även
till ändrade förväntningar från kund på
hur Kalmar Energi paketerar och kommunicerar erbjudandet. Fortsatt låga energipriser ställer krav på effektivisering
för att dämpa kostnadsutvecklingen och
därmed säkra konkurrenskraften.
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Vart går dina skattepengar?
Här kan du se hur 100 kronor i kommunalskatt
användes per verksamhet.

1 kr		 Politisk verksamhet
3 kr

Miljö, hälsa, räddningstjänst

4 kr

Arbetsmarknadsåtgärder och övrig utbildning

4 kr

Gator, parker och samhällsplanering

6 kr

Kultur- och fritidsverksamhet

7 kr		 Individ- och familjeomsorg
6 kr

Gymnasieskola

15 kr

Förskola och skolbarnomsorg

18 kr		Grundskola

36 kr

Produktion: kommunikationsenheten Kalmar kommun
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Omsorg om äldre och funktionsnedsatta

Foto: där inte annat anges Jan Magnusson

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

