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1. Information om Kalmar FF:s årsredovisning 2014 

 
Föredragande: Svante Samuelsson, Kalmar FF 
 

  

2. Redovisning av Kalmar kommuns välfärdsbokslut 
 
Föredragande: Ann-Sofie Lagercrantz 
 

  

3. Redovisning av Kalmar kommuns miljöbokslut 2014 
 
Föredragande: Karin Löfström, Jane Wågsäter 
 

  

4. Information om överlåtelse inom Kalmar Science Park AB 
Föredragande: Ola Johansson 
 

  

5. Genomgång av beslutsärenden 
 
________________ 
 
Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) 
 
________________ 
 

  

6. Detaljplan för fastigheten Mältaren 30 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
detaljplan för fastigheten Mältaren 30.  
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7. Godkännande av arrendeavtal för Stensö camping 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Föredragande: Benny Wennberg 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till arrendeavtal för Stensö 
camping mellan Kalmar kommun och Nordic Camping & Resort AB. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson får i uppdrag att 
underteckna avtalet. 
 

  

8. Godkännande av Kalmarsundsregionens Renhållares förslag till 
renhållningsordning 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige godkänner Kalmarsundsregionens Renhållares 
förslag till renhållningsordning. 
 

  

9. Kalmar kommuns årsredovisning 2014 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
 
Föredragande: Urban Sparre 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen 2014 till rommunens 
revisorer för granskning. 
 
Det negativa balanskravsresultatet kommer att återställas genom att i 
flerårsplanen för 2015-2017 budgeteras överskott som täcker det 
negativa balanskravsresultatet. 
 

  

10. Lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Kalmar 
Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige lägger granskningsrapporterna till handlingarna. 
 

  

11. Årsredovisning för Kalmar Kommunbolag AB och de 
majoritetsägda dotterbolagen för år 2014 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Föredragande: Ola Johansson 
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Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud vid 
årsstämmorna med Kalmar Kommunbolag AB och dotterbolagen: 
  
Ombuden ska vid årsstämmorna med bolagen se till att beslut fattas i 
enlighet med de auktoriserade revisorernas revisionsberättelser för 
respektive bolag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningar och koncern-
redovisning för räkenskapsåret 2014 för Kalmar Kommunbolag AB och 
de majoritetsägda dotterbolagen. 
 

12. Ekonomirapport 2015 – efter februari månad 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomi-
rapport 2015 – efter februari månad. 
 

  

13. Kommunledningskontorets ekonomirapport 2015 – efter februari 
månad 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen fattar inga beslut med anledning av ekonomi-
rapporten efter februari 2015. 
 

  

14. Nämndernas årsrapporter 2014 och internbudgetar 2015 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen noterar nämndernas årsrapporter 2014 och 
internbudgetar 2015. 
 
Årsrapporterna och internbudgetarna ska utgöra en del av underlaget 
vid framtagandet av förslag till Verksamhetsplan med budget 2016 och 
ekonomisk planering 2017-2018. 
 

  

15. Krisledningsplan 2015-2018 samt ändring i reglemente för 
krisledningsnämnden 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige antar förslag till krisledningsplan 2015-2018 för 
Kalmar kommun. 
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Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna i kris-
ledningsnämndens reglemente. 
 

16. Försäljning av tomtmark för atriumhus på del av fastigheten 
Berga 10:19, Bergavik 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen får sälja fjorton tomter för atriumhus på del av 
fastigheten Berga 10:19, område söder om Bergauddsvägen till Humana 
Hus Berga Udd AB (org nr 556972-5434) för  
750 000 kronor per tomt, dvs. totalt 10 500 000 kronor exklusive 
anläggningsavgift för vatten- och avlopp. 
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att teckna markanvisningsavtal 
med Humana Hus Berga Udd AB  
(org nr 556972-5434). 
 

  

17. Köp av fastigheterna Hårstorp 1:13 och Biskopsjorden 1:1 i Kalmar 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen får köpa fastigheterna Hårstorp 1:13 och 
Biskopsjorden 1:1 i enlighet med de villkor som framgår av 
köpekontrakt med ägarna till fastigheterna Hårstorp 1:13 och 
Biskopsjorden 1:1. 
 
Kommunens utgift på 4 750 000 kronor för köpet hanteras inom ramen 
för omdisponering inom befintlig budgetram för 
investeringar/markförvärv. 
 

  

18. Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen i den del som avser att ge barn- 
och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda kostnad och 
konsekvenser av en utökad barnomsorgsgaranti. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämndens yttrande 
om forskning ska utgöra svar på den del av motionen som rör 
uppmuntran till forskning. 
 
Kommunfullmäktige besvarar den del av motionen som rör 
investeringar i barnens framtid inom ramen för kommunens sociala 
investeringsfond, att det är avsatt en miljon kronor årligen till projekt 
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inom området social hållbarhet. 
 

19. Motion från Patricia Vildanfors (MP) om Toleransprojektet - en 
pedagogisk metod 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att för tillfället 
görs insatser inom området, däribland arbetsområdet med arbetsnamnet 
”Tolerans (Mänskliga rättigheter/ Barnkonventionen/ Medier - 
Kommunikation)”, utan merkostnader. 
 

  

20. Yttrande över Lantmäteriets och Riksantikvarieämbetets rapport 
Kvalitetssäkring av den territoriella församlingsindelning samt 
förslag till de enskilda distriktens namn 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt 
och överlämnar det till Finansdepartementet som Kalmar kommuns 
yttrande över Lantmäteriets och Riksantikvarieämbetets rapport 
Kvalitetssäkring av den territoriella församlingsindelningen från den 31 
december 1999 samt förslag till de enskilda distriktens namn. 
 

  

21. Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria En mer 
flexibel ämneslärarutbildning 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Promemorian finns att läsa här 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen antar barn- och ungdomsnämndens yttrande som sitt 
och överlämnar det till Utbildningsdepartementet som Kalmar 
kommuns yttrande över promemorian En mer flexibel 
ämneslärarutbildning. 
 

  

22. Yttrande över förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer 
och åtgärdsplan för Södra Östersjöns vattendistrikt 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande som sitt 
och överlämnar det till Vattenmyndigheten förs Södra Östersjön som 
Kalmar kommuns svar på samrådet.  
 

  

23. Yttrande över åtgärdsprogram för havsmiljön- God havsmiljö 2020   

http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/36/90/9cf172df.pdf
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Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande som sitt 
och överlämnar det till Havs- och vattenmyndigheten förs Södra 
Östersjön som Kalmar kommuns svar på samrådet.  
 

24. Permutation av Wollinska pensionsfonden 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om att Kammarkollegiet 
upphäver den föreskrift för stiftelsen Wollinska pensionsfonden som 
anger att bara 500 kronor får användas för utdelningar till ändamålet 
och istället knyter utdelningarnas storlek till prisbasbeloppet samt att 
även kapitalet får delas ut. 
 

  

25. Redovisning av motioner och medborgarförslag som ännu inte 
besvarats 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av motioner och 
medborgarförslag som inte ännu besvarats till handlingarna. 
 

  

26 Godkännande av KIFAB i Kalmar AB:s förvärv av fastigheterna 
Muttern 13 och 15 genom förvärv av aktier 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige godkänner att KIFAB i Kalmar AB förvärvar 
fastigheterna Muttern 13 och 15 genom förvärv av samtliga aktier i det 
av säljaren upprättade bolaget och därefter fusionera bolaget med 
KIFAB i Kalmar AB.  
 

  

Delegationsbeslut   
- Fullmakt för advokaten Johan Granehult, Mannheimer Swartling 

Advokatbyrå AB 
 

  

- Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor februari 2015 
 

  

- Fullmakt för ekonomichefen Urban Sparre 
 

  

- Beslut att Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande över remissen 
om energi- och klimatstrategi i Västerviks kommun. 
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- Beslut om revidering av taxan för sotning och brandskyddskontroll 
 

  

- Grannmedgivande för fastigheten Rinkaby 15:8 
 

  

- Godkännande av tomtköpare Ljungby 4:63 
 

  

- Försäljning av fastigheten Ljungby 4:63 
 

  

- Beslut om kommunalt bidrag till förstudie om fiberutbyggnad 
 

  

- Ansökan om bygglov på fastigheten Vitsippan 24 - Stensviksvägen 24 A 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheter Filen 5 - 
Tjuvbackevägen 3 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Polstjärnan 10 - 
Solvägen 25 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Västanvind 2 - 
Rönnerdahlsvägen 7 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Kornetten 7 - 
Hägerstigen 12 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov fastigheten Drivbänken 5 - 
Borgavägen 33 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Festen 2 - 
Mångfaldsvägen 7 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov fastigheten Gösbäck 3:164 - 
Urmakarvägen 6 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov fastigheten Västerslät 8:14 - Nils 
Holgerssons väg 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Tältet 12 - Skotte 
Lindes gata 6 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten tältet 13 - Skotte 
Lindes gata 4 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Julkorven 6 - 
Källarmästarvägen 2 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på Söregärde 3:35 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Västerslät 9:1 
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- Yttrande över ansökan på fastigheten Drivbänken 5 - Borgavägen 33 

 
  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Knapegården 1:14 - 
Terminalvägen 6 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Berga 10:19 - 
Granvägen 11 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Norrliden 2:13 – 
Koltrastvägen 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Midgård 5 - 
Tjäderstigen 3 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Kläckeberga 10:2 
Kalmar Golfklubb 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Åby 6:21 - Ciddens 
väg 3 
 

  

- Yttrande över samråd - detaljplan för Hagby 16:5 
 

  

- Genomförande detaljplan Lindeberga 1:57 m fl, Majavallen 
 

  

- Försäljning av del av Krafslösa 4:19 (kv Picknicken) 
 

  

- Ansökan om bygglov på fastigheten Ljungby 4:37 - Byvägen 31 
 

  

- Ansökan om bygglov på fastigheten Bo 3:5 - Boholmsvägen 14 
 

  

- Ansökan om bygglov på fastigheten Getingen 4 - Rådmansgatan 12 
 

  

- Ansökan om bygglov på fastigheten Ängen 1 - Ålgatan 21 
 

  

Anmälningsärenden   
- Arbetsutskottets protokoll den 10 mars, 24 mars och 31 mars 2015 

 
  

- Personaldelegationens protokoll den 11 februari och 11 mars 2015 
 

  

- Planutskottets protokoll den 17 mars 2015 
 

  

- Skrivelse om regional samverkan kring Samhällsorientering på 
modersmål  
 

  

- Kultur- och fritidsnämndens intern kontrollplan 2014 
 

  

- Redovisning av Kalmar läns pensionskapitalförsäkrings AB:s 
portföljrapport februari 2015 
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- Granskning av arvode till förtroendevalda 

 
  

- Granskning av omsorgsnämndens hantering av sin ekonomiska 
situation samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
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Välfärdsbokslut 
2015

Preliminär ej färdiggranskad version
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Välfärdsbokslutet 2015 presenterades i första upplaga i mars 2015.
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Förord

Välfärdsbokslutet är ett led i Kalmar kommuns arbete med social hållbarhet. Utgångs-
punkten är den politiska ambitionen att skapa ett socialt robust, sammanhållet och 
tryggt Kalmar. Välfärdsbokslut görs vart fjärde år. Bokslutet 2015 är det fjärde sedan 
starten 2002. 

Syftet med bokslutet är att ge en samlad bild av invånarnas livsvillkor och förutsätt-
ningar för en god hälsa. Tanken är att det ska fungera som ett stöd för prioriteringar, 
men också vara ett underlag för att rikta insatser dit de bäst behövs och gör bäst nytur 
ett samlat socialt hållbarhetsperspektiv.

Kalmar kommun står liksom resten av landet inför stora demografiska och demo-
kratiska och inte minst sociala utmaningar. Generellt har människor i Kalmar bättre 
livsvillkor idag än när det förra välfärdsbokslutet togs fram. Till exempel har andelen 
invånare som går vidare i eftergymnasiala studier ökat, inkomsterna har ökat för stora 
grupper, hälsan och levnadsvanorna har förbättras. Samtidigt ser vi att skillnaden i 
livsvillkor samt demokratisk delaktighet mellan olika grupper inte minskar i den takt vi 
skulle vilja.

Arbetet för ett socialt hållbart Kalmar och utjämnade skillnader i hälsa kräver såväl 
långsiktighet och uthållighet som aktiva insatser och konkret verksamhet här och nu.

Välfärdsbokslutet 2015 har tagits fram av medarbetare på kommunledningskonto-
ret. Det leddes initialt av Louise Weidolf men har fullföljts av Ann-Sofie Lagercrantz, båda 
strateger för social hållbarhet. Skribent och grafisk formgivare har Thore Berggren varit 
och ansvarig för statistikbearbetning har Susanne Eriksson varit.

En hel rad nyckelpersoner från andra delar av Kalmar kommun liksom Kalmar läns 
landsting, Länsstyrelsen och föreningslivet har varit delaktiga i arbetet genom att bidra 
med underlag, synpunkter, reflektioner och rekommendationer. Deras insatser har varit 
av betydande värde för processen och resultatet, men de kan på intet sätt hållas ansva-
riga för bokslutets innehåll.

Välfärds- och folkhälsofrågorna berör många sektorer och aktörer. Vi har därför 
strävat efter en bred delaktighet och kommer fortlöpande under 2015 att ha fortsatta 
dialogmöten och avstämningar.

Vi har också glatt oss åt det stora intresse som tidigare har visats detta arbete från 
andra kommuner och statliga myndigheter. Vi vet att flera andra kommuner betraktar 
oss som förebild i denna typ av arbete och ser fram emot att även framdeles få dela med 
oss av våra erfarenheter. 
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Bakgrund

Människors hälsa är viktig både som mål och medel för individer och samhälle. Utifrån 
ett tillväxtperspektiv kan sambandet mellan hälsa och tillväxt belysas genom humanka-
pitalets betydelse för produktivitet, inkomst, konsumtion och sparande, vilket bidrar 
till ekonomisk tillväxt. En socioekonomisk ojämlikhet i hälsa har däremot en negativ 
effekt på den ekonomiska tillväxten.

Socialt hållbar utveckling har ofta betraktats som strävan efter ett socialt liv som i 
möjligaste mån undviker miljöbelastning. Men social hållbarhet är också i sig ett cen-
tralt värde, vilket är utgångspunkten för hur vi tänker kring begreppet i detta bokslut. 

Vi betraktar social hållbarhet, dels som ett välfärdsperspektiv som bygger på att män-
niskor ska ha en anständig standard, leva i en trygg och trivsam miljö och att fördel-
ningen av resurser ska vara någorlunda rättvis. Men också i perspektiv av problemlös-
ningskapacitet, ett samhälle som har struktur och förmåga att lösa problem och hantera 
olika intressen på ett konstruktivt sätt.

Anledningen till att välfärd är en viktig hållbarhetsaspekt är tämligen uppenbar. Män-
niskor vill leva ett gott liv, utan oro för vad som händer med jobben, förlora sin bostad 
med mera. Om välfärden hotas, det sociala kittet naggas för mycket, eller att grundläg-
gande värden inte längre upprätthålls och möts innebär det ökad risk för social oro, 
konflikter och upplopp.

I alla samhällen och sociala system uppstår problem. Det kan gälla allt från miljöpro-
blem till sociala problem, ungdomsoroligheter och utanförskap. Människor har också 
behov av att hitta andra för att skapa en gemenskap, till exempel att utöva en gemensam 
tro, gemensamma intressen, fritidsaktiviteter, kultur etc. 

Hur allt detta kan lösas i ett samhälle är fundamentalt och centralt för den sociala 
hållbarheten. Det är också den yttersta arbetsramen för ett välfärdsbokslut.

Den nationella folkhälsopolitiken
Vid sidan av välfärdsdimensionen är folkhälsa den andra bärande dimensionen i detta 
välfärdsbokslut. Människors tillgång till hälsa är centralt för hållbar samhällsutveckling 
och människors välbefinnande. Kärnan i folkhälsoarbetet i Sverige är hälsofrämjande 
och sjukdomsförebyggande insatser i befolkningen. Folkhälsopolitiken spänner över 
flera samhällssektorer vilket innebär att verksamheter och insatser inom många områ-
den bidrar till politikens genomförande.

 2003 antog riksdagen regeringens proposition Mål för folkhälsan (2002/03:35). I 
och med detta beslutades också ett övergripande mål för folkhälsan: Att skapa samhäl-
leliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Detta mål och dess 
tillhörande 11 målområden, är en kompassriktning för god folkhälsa. 
De elva målområdena är

1. Delaktighet och inflytande i samhället.
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar.
3. Barns och ungas uppväxtvillkor.
4. Hälsa i arbetslivet.
5. Miljöer och produkter.
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
7. Skydd mot smittspridning.
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa.
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9. Fysisk aktivitet.
10. Matvanor och livsmedel.
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel.

Olika slags bestämningsfaktorer, som biologiska faktorer, relationer, levnadsvanor och 
samhällsfaktorer påverkar människors hälsa. Hälsans bestämningsfaktorer delas ofta in i 
fyra olika nivåer, där den yttersta nivån står för övergripande strukturella faktorer, nästa 
nivå utgör individens livsvillkor, sedan följer levnadsvanor och den fjärde nivån står för 
sociala nätverk och relationer. Faktorerna påverkar varandra.

Folkhälsoläget
Hälsoutvecklingen i Sverige visar i huvudsak en positiv trend. I internationell jämförelse 
är hälsosituationen i Sverige mycket god. Den förväntade medellivslängden fortsätter 
att öka. 2013 var den 83,7 år för kvinnor och 80,1 år för män. Det var första gången 
som svenska mäns förväntade medellivslängd översteg 80 år. 

Den viktigaste orsaken till att medellivslängden ökat är en kraftig minskning i dödlig-
het till följd av hjärt- och kärlsjukdomar. Även dödligheten i cancer, trafikolyckor och 
självmord har minskat under de senaste 20 åren. Minskningen har varit snabbare för 
män än för kvinnor och könsskillnaderna i dödlighet har därmed minskat. 

Hälsosituationen för barn i Sverige är bland de bästa i världen. Det gäller exempelvis 
den låga andelen barnolycksfall, den höga andelen vaccinerade barn, och den förhållan-
devis låga andel barn som utsätts för våld som fysisk bestraffning under barndomen. Barns 
tandhälsa är också god, majoriteten av alla barn är kariesfria, det vill säga har aldrig haft 
hål i sina tänder.

Samtidigt som hälsoutvecklingen generellt varit positiv kvarstår dock stora skillnader 
mellan olika gruppers tillgång till hälsa. Utbildning är en indikator på socioekonomiska 
förhållanden som kan påverka hälsan genom flera mekanismer, däribland lägre hälsoris-
ker i arbetslivet, mindre ekonomisk utsatthet och mindre stress.

Skillnader mellan socioekonomiska grupper finns redan i barndomen och tonåren, 
vilket talar för att uppväxtmiljön har betydelse för hälsovanorna. Även utbildnings-
karriären avgörs tidigt i livet. 
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Socioekonomiska skillnader sätter spår redan i barndom, såväl i form av barns till-
gång till hälsa men även genom de socioekonomiska grundförhållanden människor 
växer upp med. Till exempel avgörs utbildningskarriärer tämligen tidigt i livet. Bety-
gen i grundskolans årskurs 9 kan därför ha avgörande betydelse för benägenheten att 
studera vidare. 

Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan har gradvis minskat 
i Sverige och ligger nu på den lägsta nivån hittills under 2000-talet. Det är en högre 
andel pojkar än flickor som inte uppnår behörighet.

Av socialstyrelsens årsrapport Folkhälsan i Sverige 2013 framgår vidare att personer med 
kort utbildning genomgående har sämre hälsa än de med längre utbildning. 

I yrkesverksamma åldrar är dödligheten mer än dubbelt så hög bland personer med 
förgymnasial utbildning som hos dem med eftergymnasial utbildning. Dessa skillnader 
har också ökat sedan början av 1990-talet. 

Alla betydande dödsorsaker i befolkningen är vanligare bland de med kort utbildning. 
De som har kort utbildning upplever också sin hälsa som sämre och har mer psykisk 
ohälsa. Daglig rökning och fetma är också vanligare bland de med kort utbildning 
(Folkhälsan i Sverige, årsrapport 2013).

Det lokala folkhälsoarbetet
Kalmar kommun bedriver sedan flera år tillbaka aktivt folkhälsoarbete inom en rad 
områden. Den politiska viljan och inriktningen på arbetet anges i kommunens budget. 
I budget 2015 uttrycks en vision om en kommun som präglas av demokrati, solidaritet 
och rättvisa villkor, ett växande integrerat och framgångsrikt Kalmar som är socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt hållbart med specifika mål och uppdrag kring:

•	 Trygghet.
•	 Integration.
•	 Attraktiv skola.
•	 Ett starkt föreningsliv.
•	 Jämställdhet.
•	 Hbtq-frågor.
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Kalmar kommun har också ställt sig bakom den av landstinget utarbetade folkhälsopla-
nen för Kalmar län 2013-2016. Det arbete som planen fokuserar på rör de områden 
där länets kommuner och landsting gemensamt har hittat utmaningar för regionen 
som bör prioriteras lokalt. Följande tre målområden är aktuella:

Delaktighet och inflytande
Förutsättningarna för delaktighet och inflytande i samhället ska öka hos länets medbor-
gare oberoende av ålder, kön, etnicitet, klass, bostadsort, sexuell läggning eller funk-
tionsnedsättning fram till år 2016.  
Indikatorer för uppföljning är valdeltagande, andel med lågt socialt deltagande i samhället, 
andel som saknar praktiskt stöd, andel som saknar emotionellt stöd, andel som saknar 
tillit till andra.

Barns och ungas uppväxtvillkor 
Öka förutsättningarna för att alla barn och unga ska ha goda uppväxtvillkor i Kalmar 
län fram till år 2016.
Indikatorer för uppföljning är andel familjer med låga inkomster, antal årsarbetande i 
kommunal och privat förskola, andel barn med låg födelsevikt, andel rökande små-
barnföräldrar, andel elever i årskurs 9 med behörighet till gymnasiet, andel överviktiga 
4-åringar, andel ungdomar, 16-24 år, med nedsatt psykiskt välbefinnande.

Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 
Antalet personer som utvecklar riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, 
dopningsmedel eller tobak ska successivt minska fram till år 2016. 
Indikatorer för uppföljning är andel med riskabla alkoholvanor, alkoholrelaterad dödlighet, 
antal narkotikabrott, andel som röker dagligen, andel som snusar dagligen, antal döda 
i KOL, antal döda i lungcancer, andel som har försökt minska sitt spelande under det 
senaste året, antal personer som får stöd på livsstilsmottagningar för sina tobaks- och/
eller alkoholvanor.
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Av de här båda kartorna framgår benämningar på 
olika delområden och stadsdelar i kommunen som 
används i detta Välfärdsbokslut. Benämningarna 
är fastställda av Samhällsbyggnadsnämnden.

Områdesindelning för statistik
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Om statistiken i  
Välfärdsbokslutet
När man producerar ett dokument som detta ställs man alltid inför bestämda statis-
tiska avgöranden. Ska vi prioritera aktualitet eller jämförbarhet? Vilka benämningar 
ska vi använda på olika geografiska områden? De officiella (men kanske mindre 
kända) eller de kända (men kanske mindre jämförbara med annan statistik). Och hur 
ska vi säkra människors integritet i fall där uppgifterna kanske gäller känsliga förhål-
landen och populationerna är så små att det åtminstone teoretiskt skulle vara möjligt 
att identifiera enskilda personer.

Det finns flera olika sätt att lösa den här typen av problem. Men alla sätt har sina 
begränsningar. Därför är det givetvis viktigt att man är tydlig med hur man har gått 
till väga och därefter konsekvent gör precis så, i alla delar av det statistiska materialet.

Så här har vi gjort
1. Vi prioriterar jämförelse över aktualitet.
Det betyder att även i de fall de har varit tillgängliga har vi avstått från 2014 års upp-
gifter. Vi använder konsekvent data från 2013 eller tidigare. Av samma skäl gör vi alltid 
jämförelser med 2010 eller tidigare. Även i de fall då det varit möjligt att göra annor-
lunda. Det närmast föregående Välfärdsbokslutet innehöll nämligen 2010 års uppgifter.

Undantaget från regeln är SKLs, Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens 
Öppna jämförelser samt i det allmänna valet. Där har vi angett 2014 års data efter-
som det i de fallen skulle vara irrelevant att göra interna jämförelser på annat sätt.

2. Vi använder officiella namn på områden.
Trots att de i vissa fall är mindre kända än andra namn på kommunens delområden och 
stadsdelar, använder vi konsekvent de namn som fastställts av Samhällsbyggnadsnämn-
den. Därför skriver vi till exempel Karlslunda, inte Påryd, Ryssby inte Rockneby, Ljungby 
norra, inte Trekanten, Åby, inte Läckeby, Förlösa-Kläckeberga, inte Lindsdal och så vidare. 

Detta är första gången vi gör så, men någon gång måste man ju börja. Vilka benäm-
ningarna är framgår av kartorna här bredvid.

3. Vi äventyrar inte människors integritet. 
Vi avstår hellre från att redovisa än att utsätt människor för otillbörliga avslöjan-
den. Därför sätter vi ibland streck (–) i tabeller. Inte för att vi inte vet vad som 
skulle stå där, utan för att underlaget i antal personer är så lågt att om vi angav 
uppgiften, skulle risken finnas att de berörda personerna kunde identifieras person-
ligen.

Av samma skäl finns inga delmängder som gäller områdena Berga industriområde, 
Hansa City. Hagbygärde, Flygstaden, Snurrom och Gamla industriområdet. De ytterst få 
människor som har sin bostad i dessa områden anser vi ska få vara ifred. I alla fall 
vad Välfärdsbokslutet anbelangar.

4. Barn och unga bor i detta sammanhang i skolan.
När det gäller barn och unga är det ibland mer statistiskt intressant att dela upp 
dem efter vilken skolas upptagningsområde de bor i. I de fallen använder vi hellre 
skolans upptagningsråde som geografisk indelning i statistiken (se nästa sida).
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Skolornas upptagningsområden årskurs 1-6
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Skolornas upptagningsområden årskurs 7-9
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Kalmars befolkning

31 december 2013 hade Kalmar kommun 63 887 invånare. Det placerade oss på 
plats 34 bland Sveriges kommuner. 

Befolkningen har ökat kontinuerligt under de senaste 50 åren. Kommunens be-
folkningsprognos utgår från att den kommer fortsätta att öka även den kommande 
tioårsperioden.

In- och utflyttning
Sedan början av 1800-talet, då endast 4 procent av landets befolkning bodde i tätorter med 
fler än 10 000 invånare, har flyttströmmarna gått från glesare till mer tätbefolkade regioner. 

1910, bodde 20 procent i tätort, 1930 var det 31 procent och 1970 57 procent. Däref-
ter har urbaniseringen gått långsammare. 2010 återfinns 60 procent av Sveriges befolk-
ning i tätort med 10 000 eller fler invånare.

Under de senaste 20 åren har storstäderna och deras förortskommuner haft störst folkök-
ning, såväl antalsmässigt som procentuellt. 

Flest flyttningar över kommungräns inträffar i åldern 19-30 år.
Unga kvinnor har större benägenhet att byta bostad eller bostadsort än män i samma ål-

der. Utrikes födda har större geografisk rörlighet än inrikes födda. År 2011 utgjorde utrikes 
födda 15 procent av befolkningen, men stod för 21 procent av flyttningarna inom landet.

Trots att människor flyttar alltmer bor de flesta i det län där de är födda. 2011 bodde 74 
procent av den svenskfödda befolkningen i det län där de föddes.

I Kalmar län var 2011 andelen kvarboende män 2,7 procentenheter högre än kvarboende 
kvinnor. Ännu större skillnad mellan könen finns i Kronoberg och Stockholms län, där 
kvarboende män var närmare 4 procentenheter högre än motsvarande andel kvinnor. 
Det finns tydliga skillnader mellan kvarboende, flyttare och återvändare när det gäller ut-
bildningsnivå. Andelen förgymnasialt utbildade är klart högst i gruppen som bor kvar i sin 
födelsekommun. Andelen som flyttar ökar gradvis med ökad utbildningsnivå.

Diagram 00. Befolkningsutveckling i Kalmar kommun (nuvarande gränser) 1963-2013. Källa: SCB
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flickor/kvinnor pojkar/män
Totalt

0-18 19-24 25-44 45-64 65- 0-18 19-24 25-44 45-64 65-

2010

Inflyttade 229 917 594 182 72 272 684 677 180 71 3 878

Utflyttade 182 790 666 162 60 182 566 792 148 63 3 611

Flyttnetto +47 +127 -72 +20 +12 +90 +118 -115 +32 +8 +267

2013

Inflyttade 243 888 567 160 73 261 674 677 163 66 3 772

Utflyttade 181 841 664 161 78 158 582 772 165 65 3 667

Flyttnetto +62 +47 -97 -1 -5 +103 +92 -95 -2 +1 +105

Vi förväntas fortsätta att öka
Som framgår av diagrammet på föregående sida har Kalmar kommun i många år haft en 
positiv befolkningsutveckling.  Enligt befolkningsprognosen som gjordes våren 2014 förväntas 
denna utveckling fortsätta. Befolkningsökningen förväntas vara cirka 3 800 personer fram 
till 2023. Detta år beräknas vi ha runt 67 700 invånare.

I snitt väntas ökningen ligga på 377 personer per år. Detta är högre än snittet för perioden 2004-
2013 då ökningen låg på i snitt 347 personer per år. 

Det är i de äldre åldrarna som den största ökningen väntas. Antalet personer 65+ väntas öka 
med knappt 1 900 (+15,2 procent). Som jämförelse kan nämnas att antalet barn och unga (0-24 år) 
förväntas öka med drygt 1200 personer (+6,3 procent) och antalet personer i arbetsför ålder (25-64 
år) med drygt 600 personer (+2,0 procent). 

Vi blir allt mer rörliga
Sett över längre tid har såväl in- som utflyttningen ökat. Över hälften av dem som flyttar är mellan 
19 och 29 år. 

En majoritet av dem som flyttar till eller från Kalmar kommun gör det från/till någon annan 
kommun i Sverige. Störst flyttutbyte har vi med det egna länet, cirka en tredjedel av alla in- eller 
utflyttade flyttar till eller från någon kommun i länet. Invandringsöverskottet (att fler invandrar än 
utvandrar) har stor betydelse för kommunens folkökning. 

Tabell 00. Flyttningar till Kalmar kommun efter ålder och kön 2010 och 2013. Källa: SCB.

Medellivslängd
2013 var förväntad livslängd 83,7 år för kvinnor och 80,1 år för män. Jämfört med 
2010 ökade medellivslängden med 1,2 år för män och 0,6 år för kvinnor. 

Skillnaden mellan könen var störst i Norrbotten, där kvinnornas förväntade 
medellivslängd var 4,8 år längre än männens. Skillnaden var minst i Uppsala län 
där kvinnors medellivslängd var 3,3 år längre än för männen. I Kalmar län var 
motsvarande siffra 4,0 år och i Kalmar kommun 4,2 år. 

Skillnaderna är generellt större på kommunnivå än i län. 
Landets längsta förväntade medellivslängd finns i Danderyds kommun. 86,1 år 

för kvinnor, 83,2 år för män. Kortast medellivslängd har kvinnor i Orsa kommun 
(80,3 år) och män i Ljusnarsbergs kommun (74,2 år).
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Utbildningsnivå har betydelse för medellivslängd. Denna skillnad ökade under 1990-ta-
let och har fortsatt att öka under 2000-talet. Skillnaden i livslängd mellan personer med 
kort och lång utbildning är omkring fem år, vilket innebär att utbildningsnivå har större 
påverkan på medellivslängd än kön.

Flera faktorer bidrar till skillnaderna i medellivslängd mellan olika utbildnings-
grupper. En förklaring är att personer med eftergymnasial utbildning vanligtvis får 
högre livsinkomst, bättre arbetsvillkor och bättre arbetsmiljö än andra grupper. En 
annan förklaring är skillnader i beteenden som generellt förkortar livslängd, varav 
rökning och riskabel alkoholkonsumtion är några av de viktigaste. 

Skillnader i förutsättningar för hälsa påverkar såväl livskvalitet som livslängd.

2006-2010 2009-2013

kvinnor män kvinnor män

Kalmar 83,4 79,1 83,4 79,3

Riket 83,2 79,1 83,5 79,7

Tabell 00. Beräknad medellivslängd. Källa: SCB.

Befolkningens ålders- och könsfördelning
På de följande sidorna redovisas statistik över hur Kalmar kommuns befolkning 
2013 fördelades i åldersgrupper och kön i samtliga delar av kommunen enligt 
kartorna på sid 00, med undantag för verksamhetsområdena Berga industriområde, 
Hansa City, Hagbygärde, Snurrom, Flygstaden samt Gamla Industriområdet där mycket få 
eller inga människor har stadigvarande bostad

Materialet redovisas först i tabellform, därefter som diagram. 
Redovisningen sker i bokstavsordning.



Kalmar kommun –  
Välfärdsbokslut 201522

stadsdel kvinnor män Totalt andel (%)

Berga 2 335 2 211 4 546 100

0-5 år 181 143 324 7

6-15 år 211 262 473 10

16-18 år 88 73 161 4

19-24 år 203 240 443 10

25-44 år 511 512 1 023 23

45-64 år 571 553 1 124 25

65-79 år 374 326 700 15

80- år 196 102 298 7

Bergavik 813 786 1 599 100

0-5 år 55 54 109 7

6-15 år 84 96 180 11

16-18 år 27 34 61 4

19-24 år 43 46 89 6

25-44 år 163 145 308 19

45-64 år 235 230 465 29

65-79 år 156 139 295 18

80- år 50 42 92 6

Björkenäs 307 290 597 100

0-5 år 10 17 27 5

6-15 år 24 34 58 10

16-18 år 9 10 19 3

19-24 år 15 16 31 5

25-44 år 46 44 90 15

45-64 år 100 91 191 32

65-79 år 69 55 124 21

80- år 34 23 57 10

Björkudden 88 80 168 100

0-5 år 10 3 13 8

6-15 år 16 10 26 16

16-18 år 3 1 4 2

19-24 år 0 5 5 3

25-44 år 16 11 27 16

45-64 år 28 30 58 35

65-79 år 11 18 29 17

80- år 4 2 6 4

Bremerlyckan 422 387 809 100

0-5 år 20 24 44 5

6-15 år 19 24 43 5

16-18 år 8 8 16 2

19-24 år 51 60 111 14

25-44 år 115 133 248 31

45-64 år 111 95 206 25

65-79 år 58 35 93 11

80- år 40 8 48 6

Tabell 00. Ålders- och könsfördelning i kommunens delar 2013. Tabellen fortsätter på nästa sida
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stadsdel kvinnor män Totalt andel (%)

djurängen 1 358 1 204 2 562 100

0-5 år 42 47 89 3

6-15 år 48 55 103 4

16-18 år 19 25 44 2

19-24 år 199 185 384 15

25-44 år 238 311 549 21

45-64 år 343 294 637 25

65-79 år 280 193 473 18

80- år 189 94 283 11

dörby 1 959 1 933 3 892 100

0-5 år 160 174 334 9

6-15 år 249 272 521 13

16-18 år 87 94 181 5

19-24 år 164 162 326 8

25-44 år 496 450 946 24

45-64 år 508 501 1 009 26

65-79 år 204 224 428 11

80- år 91 56 147 4

funkabo 782 788 1 570 100

0-5 år 37 39 76 5

6-15 år 49 50 99 6

16-18 år 12 27 39 2

19-24 år 138 133 271 17

25-44 år 190 258 448 29

45-64 år 162 165 327 21

65-79 år 117 82 199 13

80- år 77 34 111 7

förlösa-kläckeberga 3 106 3 128 6 234 100

0-5 år 260 282 542 9

6-15 år 433 441 874 14

16-18 år 127 133 260 4

19-24 år 149 199 348 6

25-44 år 756 702 1 458 23

45-64 år 740 741 1 481 24

65-79 år 508 519 1 027 16

80- år 133 111 244 4

gamla stan 398 297 695 100

0-5 år 9 7 16 2

6-15 år 27 20 47 7

16-18 år 10 14 24 3

19-24 år 39 37 76 11

25-44 år 78 53 131 19

45-64 år 111 90 201 29

65-79 år 62 54 116 17

80- år 62 22 84 12

Tabell 00. Ålders- och könsfördelning i kommunens delar 2013. Tabellen fortsätter på nästa sida
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stadsdel kvinnor män Totalt andel (%)

getingen 540 478 1018 100

0-5 år 28 32 60 6

6-15 år 71 53 124 12

16-18 år 20 19 39 4

19-24 år 78 57 135 13

25-44 år 115 114 229 23

45-64 år 142 135 277 27

65-79 år 55 54 109 11

80- år 31 14 45 4

Hagby-vassmolösa 1 281 1 367 2 648 100

0-5 år 101 99 200 8

6-15 år 148 142 290 11

16-18 år 33 54 87 3

19-24 år 70 72 142 5

25-44 år 303 319 622 23

45-64 år 344 368 712 27

65-79 år 214 259 473 18

80- år 68 54 122 5

Halltorp 285 291 576 100

0-5 år 18 18 36 6

6-15 år 33 45 78 14

16-18 år 11 10 21 4

19-24 år 14 20 34 6

25-44 år 66 58 124 22

45-64 år 85 84 169 29

65-79 år 51 51 102 18

80- år 7 5 12 2

Hossmo 1 438 1 434 2 872 100

0-5 år 163 150 313 11

6-15 år 205 241 446 16

16-18 år 51 55 106 4

19-24 år 66 65 131 5

25-44 år 398 355 753 26

45-64 år 335 371 706 25

65-79 år 154 148 302 11

80- år 66 49 115 4

kalmarsundsparken 394 356 750 100

0-5 år 20 20 40 5

6-15 år 25 33 58 8

16-18 år 8 14 22 3

19-24 år 56 40 96 13

25-44 år 92 89 181 24

45-64 år 103 84 187 25

65-79 år 64 59 123 16

80- år 26 17 43 6

Tabell 00. Ålders- och könsfördelning i kommunens delar 2013. Tabellen fortsätter på nästa sida
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stadsdel kvinnor män Totalt andel (%)

karlslunda 470 487 957 100

0-5 år 31 20 51 5

6-15 år 45 50 95 10

16-18 år 23 15 38 4

19-24 år 23 41 64 7

25-44 år 83 83 166 17

45-64 år 132 151 283 30

65-79 år 92 96 188 20

80- år 41 31 72 8

kläckeberga 50 57 107 100

0-5 år 4 7 11 10

6-15 år 6 6 12 11

16-18 år 1 2 3 3

19-24 år 6 2 8 8

25-44 år 11 15 26 24

45-64 år 17 21 38 36

65-79 år 2 3 5 5

80- år 3 1 4 4

krafslösa 189 166 355 100

0-5 år 15 9 24 7

6-15 år 33 30 63 18

16-18 år 11 5 16 5

19-24 år 16 10 26 7

25-44 år 48 42 90 25

45-64 år 51 51 102 29

65-79 år 12 16 28 8

80- år 3 3 6 2

kvarnholmen 808 808 1 637 100

0-5 år 23 22 45 3

6-15 år 38 16 54 3

16-18 år 24 15 39 2

19-24 år 120 112 232 14

25-44 år 234 274 508 31

45-64 år 209 218 427 26

65-79 år 118 116 234 14

80- år 63 35 98 6

ljungby norra 990 1 105 1 995 100

0-5 år 92 105 197 10

6-15 år 154 147 301 15

16-18 år 48 36 84 4

19-24 år 46 51 97 5

25-44 år 274 263 537 27

45-64 år 220 250 470 24

65-79 år 120 129 249 12

80- år 36 24 60 3

Tabell 00. Ålders- och könsfördelning i kommunens delar 2013. Tabellen fortsätter på nästa sida
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stadsdel kvinnor män Totalt andel (%)

ljungby södra 1 083 1 087 2 170 100

0-5 år 104 90 194 9

6-15 år 146 151 297 14

16-18 år 31 34 65 3

19-24 år 46 70 116 5

25-44 år 287 290 577 27

45-64 år 246 259 505 23

65-79 år 153 160 313 14

80- år 70 33 103 5

malmen 1 936 1 751 3 687 100

0-5 år 70 77 147 4

6-15 år 109 80 189 5

16-18 år 52 40 92 2

19-24 år 511 401 912 25

25-44 år 494 605 1 099 30

45-64 år 422 358 780 21

65-79 år 196 147 343 9

80- år 82 43 125 3

mortorp 491 518 1 009 100

0-5 år 35 28 63 6

6-15 år 68 73 141 14

16-18 år 21 23 44 4

19-24 år 28 38 66 7

25-44 år 112 110 222 22

45-64 år 144 155 299 30

65-79 år 63 75 138 14

80- år 20 16 36 4

norrgård 1 068 921 1 989 100

0-5 år 38 35 73 4

6-15 år 32 42 74 4

16-18 år 26 23 49 2

19-24 år 154 136 290 15

25-44 år 265 323 588 30

45-64 år 238 197 435 22

65-79 år 204 120 324 16

80- år 111 45 156 8

norrliden 1 808 1 796 3 604 100

0-5 år 156 150 306 8

6-15 år 185 192 377 10

16-18 år 64 72 136 4

19-24 år 247 233 480 13

25-44 år 496 549 1 045 29

45-64 år 379 371 750 21

65-79 år 209 190 399 11

80- år 72 39 111 3

Tabell 00. Ålders- och könsfördelning i kommunens delar 2013. Tabellen fortsätter på nästa sida
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stadsdel kvinnor män Totalt andel (%)

oxhagen 1 190 1 196 2 386 100

0-5 år 80 87 167 7

6-15 år 88 106 194 8

16-18 år 34 27 61 3

19-24 år 188 188 376 16

25-44 år 312 379 691 29

45-64 år 213 236 449 19

65-79 år 183 131 314 13

80- år 92 42 134 6

ryssby 1 193 1 294 2 487 100

0-5 år 102 116 218 9

6-15 år 122 146 268 11

16-18 år 42 29 71 3

19-24 år 62 69 131 5

25-44 år 304 309 613 25

45-64 år 331 356 687 28

65-79 år 185 210 395 16

80- år 45 59 104 4

sandås 841 767 1 608 100

0-5 år 26 39 65 4

6-15 år 45 35 80 5

16-18 år 16 14 30 2

19-24 år 164 148 312 19

25-44 år 242 284 526 33

45-64 år 182 162 344 21

65-79 år 101 60 161 10

80- år 65 25 90 6

skälby 393 331 724 100

0-5 år 20 11 31 4

6-15 år 23 13 36 5

16-18 år 7 8 15 2

19-24 år 75 49 124 17

25-44 år 77 127 204 28

45-64 år 63 56 119 16

65-79 år 44 31 75 10

80- år 84 36 120 17

stensberg 421 359 780 100

0-5 år 22 20 42 5

6-15 år 21 33 54 7

16-18 år 9 4 13 2

19-24 år 58 41 99 13

25-44 år 107 111 218 28

45-64 år 89 81 170 22

65-79 år 57 44 101 13

80- år 58 25 83 11

Tabell 00. Ålders- och könsfördelning i kommunens delar 2013. Tabellen fortsätter på nästa sida
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stensö 354 406 760 100

0-5 år 20 21 41 5

6-15 år 35 52 87 11

16-18 år 11 14 25 3

19-24 år 27 43 70 9

25-44 år 71 69 140 18

45-64 år 112 120 232 31

65-79 år 57 70 127 17

80- år 21 17 38 5

svaneberg 27 30 57 100

0-5 år 4 1 5 9

6-15 år 2 2 4 7

16-18 år 1 1 2 4

19-24 år 1 4 5 9

25-44 år 7 8 15 26

45-64 år 8 9 17 30

65-79 år 4 4 8 14

80- år 0 1 1 2

Tallhagen 89 108 197 100

0-5 år 3 3 6 3

6-15 år 1 3 4 2

16-18 år 2 2 4 2

19-24 år 35 37 72 37

25-44 år 12 28 40 20

45-64 år 13 11 24 12

65-79 år 19 19 38 19

80- år 4 5 9 5

Tegelviken 1 415 1 293 2 708 100

0-5 år 71 70 141 5

6-15 år 131 133 264 10

16-18 år 37 45 82 3

19-24 år 191 170 361 13

25-44 år 317 341 658 24

45-64 år 332 310 642 24

65-79 år 194 151 345 13

80- år 142 73 215 8

varvsholmen 203 215 418 100

0-5 år 3 8 11 3

6-15 år 9 11 20 5

16-18 år 4 2 6 1

19-24 år 16 18 34 8

25-44 år 33 44 77 18

45-64 år 78 67 145 35

65-79 år 49 56 105 25

80- år 11 9 20 5

Tabell 00. Ålders- och könsfördelning i kommunens delar 2013. Tabellen fortsätter på nästa sida
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vimpeltorpet 560 551 1 111 100

0-5 år 60 68 128 12

6-15 år 112 106 218 20

16-18 år 19 16 35 3

19-24 år 26 22 48 4

25-44 år 190 166 356 32

45-64 år 108 125 233 21

65-79 år 42 43 85 8

80- år 3 5 8 1

åby 816 871 1 687 100

0-5 år 79 68 147 9

6-15 år 94 108 202 12

16-18 år 29 35 64 4

19-24 år 49 54 103 6

25-44 år 224 220 444 26

45-64 år 204 245 449 27

65-79 år 101 117 218 13

80- år 36 24 60 4

ängö 419 383 802 100

0-5 år 18 21 39 5

6-15 år 20 13 33 4

16-18 år 19 7 26 3

19-24 år 37 41 78 10

25-44 år 86 100 186 23

45-64 år 147 111 258 32

65-79 år 68 72 140 17

80- år 24 18 42 5

Hela kommunen 32 372 31 515 63 887 100

0-5 år 2 190 2 186 4 376 7

6-15 år 3 164 3 331 6 495 10

16-18 år 1 046 1 042 2 088 3

19-24 år 3 418 3 322 6 740 11

25-44 år 7 877 8 332 16 209 25

45-64 år 7 865 7 776 15 641 24

65-79 år 4 651 4 283 8 934 14

80- år 2 161 1 243 3 404 5

 
Tabell 00. Ålders- och könsfördelning i kommunens delar 2013. Källa: SCB.
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Diagram 00. Åldersfördelning  
i Kalmar kommun jämfört 
med riket 2013.

Diagram 00. Åldersfördelning 
i Berga jämfört med hela  
kommunen 2013.

Diagram 00. Åldersfördelning 
i Bergavik jämfört med hela 
kommunen 2013.

Diagram 00. Åldersfördelning  
i Björkenäs jämfört med hela 
kommunen 2013.



Kalmar kommun –  
Välfärdsbokslut 2015 31

Diagram 00. Åldersfördelning  
i Björkudden jämfört med hela 
kommunen 2013.

Diagram 00. Åldersfördelning 
i Bremerlyckan jämfört med 
hela kommunen 2013.

Diagram 00. Åldersfördelning 
i Djurängen jämfört med hela 
kommunen 2013.

Diagram 00. Åldersfördelning  
i Dörby jämfört med hela kom-
munen 2013.
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Diagram 00. Åldersfördelning  
i Funkabo jämfört med hela 
kommunen 2013.

Diagram 00. Åldersfördelning 
i Förlösa-Kläckeberga jämfört 
med hela kommunen 2013.

Diagram 00. Åldersfördelning 
i Gamla stan jämfört med hela 
kommunen 2013.

Diagram 00. Åldersfördelning  
i Getingen jämfört med hela 
kommunen 2013.
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Diagram 00. Åldersfördelning  
i Hagby-Vassmolösa jämfört 
med hela kommunen 2013.

Diagram 00. Åldersfördelning 
i Halltorp jämfört med hela  
kommunen 2013.

Diagram 00. Åldersfördelning 
i Hossmo jämfört med hela 
kommunen 2013.

Diagram 00. Åldersfördelning  
i Kalmarsundsparken jämfört 
med hela kommunen 2013.
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Diagram 00. Åldersfördelning  
i Karlslunda jämfört med hela 
kommunen 2013.

Diagram 00. Åldersfördelning 
i Kläckeberga jämfört med 
hela kommunen 2013.

Diagram 00. Åldersfördelning 
i Krafslösa jämfört med hela 
kommunen 2013.

Diagram 00. Åldersfördelning  
i Kvarnholmen jämfört med 
hela kommunen 2013.
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Diagram 00. Åldersfördelning  
i Ljungby norra jämfört med 
hela kommunen 2013.

Diagram 00. Åldersfördelning 
i Ljungby södra jämfört med 
hela kommunen 2013.

Diagram 00. Åldersfördelning 
i Malmen jämfört med hela 
kommunen 2013.

Diagram 00. Åldersfördelning  
i Mortorp jämfört med hela 
kommunen 2013.
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Diagram 00. Åldersfördelning  
i Norrgård jämfört med hela 
kommunen 2013.

Diagram 00. Åldersfördelning 
i Norrliden jämfört med hela  
kommunen 2013.

Diagram 00. Åldersfördelning 
i Oxhagen jämfört med hela 
kommunen 2013.

Diagram 00. Åldersfördelning  
i Ryssby jämfört med hela 
kommunen 2013.
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Diagram 00. Åldersfördelning  
i Sandås jämfört med hela 
kommunen 2013.

Diagram 00. Åldersfördelning 
i Skälby jämfört med hela  
kommunen 2013.

Diagram 00. Åldersfördelning 
i Stensberg jämfört med hela 
kommunen 2013.

Diagram 00. Åldersfördelning  
i Stensö jämfört med hela 
kommunen 2013.
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Diagram 00. Åldersfördelning  
i Svaneberg jämfört med hel 
kommunen 2013.

Diagram 00. Åldersfördelning 
i Tallhagen jämfört med hela  
kommunen 2013.

Diagram 00. Åldersfördelning 
i Tegelviken jämfört med hela 
kommunen 2013.

Diagram 00. Åldersfördelning  
i Varvsholmen jämfört med 
hela kommunen 2013.
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Diagram 00. Åldersfördelning  
i Vimpeltorpet jämfört med 
hela kommunen 2013.

Diagram 00. Åldersfördelning 
i Åby jämfört med hela  
kommunen 2013.

Diagram 00. Åldersfördelning 
i Ängö jämfört med hela kom-
munen 2013.
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Befolkning med utländsk bakgrund
31 december 2013 uppgick Sveriges befolkning till 9 644 864 personer, en ökning 
med 88 971 personer jämfört med året dessförinnan. Folkökningen var den antals-
mässigt största som uppmätts mellan två enskilda år sedan 1946. 

Till följd av oroligheter i bland annat Syrien och Somalia, var invandringen till 
Sverige under 2013 den högsta någonsin. Totalt invandrade 115 845 personer.

Av Kalmars befolkning (63 887 personer 2013) har 13,3 procent utländsk 
bakgrund (20,7 i riket som helhet), 10,7 procent är utrikes födda (15,9) samt 4,3 
procent är utländska medborgare (7,2).

Ålderssegregerade bostadsområden i kommunen
I vår kommun, som i många andra, finns betydande skillnader i åldersfördelning mellan olika 
kommundelar. I tabellen nedan har vi listat områden där representationen av invånare i olika 
åldersgrupper är hög respektive låg i förhållande till kommunen som helhet (procentenheter 
från kommunsnittet).

Hög representation Låg representation

0-24 år
Tallhagen, Vimpeltorpet, Malmen, 
Krafslösa, Norrliden, Getingen, 
Dörby.

Varvsholmen, Ängö, Kvarnholmen, 
Björkenäs, Gamla stan, Djurängen, 
Norrgård.

25-44 år
Sandås, Vimpeltorpet, Kvarnholmen, 
Bremerlyckan, Malmen, Norrgård, 
Norrliden, Oxhagen.

Björkenäs, Björkudden, Karlslunda, 
Varvsholmen, Stensö, Gamla stan, 
Bergavik.

45-64 år
Kläckeberga, Varvsholmen, Björk-
udden, Ängö, Björkenäs, Stensö

Tallhagen, Skälby, Oxhagen

65+ år
Björkenäs, Varvsholmen, Djuräng-
en, Gamla stan, Karlslunda, Skälby.

Vimpeltorpet, Kläckeberga, Krafs-
lösa.

Det finns flera områden som i fråga om åldersfördelning i befolkningen i högre grad liknar kommu-
nen i sin helhet, några av dem är Funkabo, Förlösa-Kläckeberga och Hossmo.

Etniskt segregerade bostadsområden
Även när det gäller etnicitet finns betydande skillnader mellan olika kommundelar. I tabellen 
nedan har vi listat de områden som avviker mest i procentenheter från genomsnittsbefolkning-
en, samt de områden som ligger närmast.

Kraftig avvikelse Som kommunen i övrigt

Utländsk bakgrund
Norrliden, Åby, Oxhagen,  
Stensberg, Gamla stan.

Skälby, Djurängen, Karlslunda, 
Malmen.

Utrikes födda
Krafslösa, Åby, Stensberg,  
Norrliden, Hossmo, Oxhagen.

Vimpeltorpet, Skälby.

Båda
Åby, Krafslösa, Norrliden,  
Stensberg.

Djurängen, Vimpeltorpet, 
Skälby.
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stadsdel
med utländsk bakgrund (%) utrikes födda (%)

kvinnor män Totalt kvinnor män Totalt

Berga 18,9 19,9 19,4 15,2 15,4 15,3

Bergavik 11,2 10,4 10,8 8,5 8,3 8,4

Björkenäs 9,1 6,9 8,0 7,2 5,5 6,4

Björkudden – – 9,5 – – 8,3

Bremerlyckan 9,0 5,2 7,2 7,1 4,4 5,8

Djurängen 13,8 15,9 14,8 11,1 12,6 11,8

Dörby 19,1 20,1 19,6 14,5 16,2 15,4

Funkabo 19,9 23,0 21,5 15,7 19,0 17,4

Förlösa-Kläckeberga 7,5 7,5 7,5 6,0 6,0 6,0

Gamla stan 4,5 7,1 5,6 3,5 6,7 4,9

Getingen 7,8 7,3 7,6 6,9 4,8 6,1

Hagby-Vassmolösa 6,9 6,7 6,8 6,2 5,9 6,0

Halltorp 8,8 6,2 7,5 7,4 4,5 5,9

Hossmo 6,5 4,9 5,7 5,6 4,0 4,8

Kalmarsundsparken 7,9 5,6 6,8 7,4 3,9 5,7

Karlslunda 11,7 11,3 11,5 10,6 8,8 9,7

Kläckeberga – – 8,4 – – 7,5

Krafslösa 7,4 4,2 5,9 3,7 3,0 3,4

Kvarnholmen 9,7 10,0 9,8 8,3 7,9 8,1

Ljungby norra 6,7 5,5 6,1 5,3 3,3 4,5

Ljungby södra 7,3 6,9 7,1 6,2 5,7 5,9

Malmen 10,0 12,1 11,0 7,7 9,3 8,5

Mortorp 6,9 6,8 6,8 6,1 5,8 5,9

Norrgård 9,9 10,4 10,2 8,1 8,1 8,1

Norrliden 46,6 47,1 46,9 38,0 37,9 37,7

Oxhagen 28,8 31,2 30,0 21,7 25,0 23,3

Ryssby 6,0 5,5 5,7 5,4 4,7 5,1

Sandås 9,4 8,3 8,9 8,3 7,0 7,7

Skälby 12,5 14,2 13,3 9,2 10,6 9,8

Stensberg 5,5 5,8 5,6 4,8 4,2 4,5

Stensö 7,1 6,4 6,7 5,9 5,9 5,9

Svaneberg – – – – – –

Tallhagen – – 11,7 – – 9,1

Tegelviken 9,6 9,7 9,7 7,9 7,7 7,8

Varvsholmen 7,9 6,0 6,9 5,9 5,1 5,5

Vimpeltorpet 17,0 16,2 16,6 11,3 11,1 11,2

Åby 3,8 5,2 4,5 3,7 4,9 4,3

Ängö 7,4 6,3 6,9 6,9 5,0 6,0

Hela kommunen 13,1 13,4 13,3 10,5 10,8 10,7

Tabell 00. Andel av befolkningen med utländsk bakgrund i kommunens olika delar 2013. I områden där 
underlaget är så lågt att uppgiften av integritetsskäl inte kan röjas anges streck. Källa: SCB.
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MÅLOMRÅDE 1
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Delaktighet och inflytande 
i samhället

 
Rätten till delaktighet och inflytande i ett demokratiskt samhälle gäller oavsett kön, 
könsuttryck, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder. 

För att uppnå en god hälsa på lika villkor i hela befolkningen, skall särskild vikt läggas 
vid att stärka förmågan och möjligheten till social och kulturell delaktighet för ekono-
miskt och socialt utsatta personer samt vid barns, ungdomars och äldres möjligheter till 
inflytande och delaktighet i samhället. 

(Folkhälsomyndigheten)

 
Valmanskåren i Kalmar vid valet 2014
Jämfört med genomsnittet i landet vid valet 2014 hade Kalmar något högre andel kvinnor i 
valmanskåren (51,1 procent jämfört med 50,7 i riket). Men framför allt hade vi en högre andel 
unga väljare (18-29 år). Hela 3,2 procentenheter fler. 

Andelen förstagångsväljare (6,8 procent i Kalmar ) var också 0,6 procentenheter högre hos oss 
än landet i sin helhet.

Å andra sidan hade vi lägre andel väljare i samtliga åldersklasser (30-49 år, 50-64 år, och 65- år) 
-0,5, -1,1 respektive -0,6 procentenheter.

Vuxnas demokratiska delaktighet
Det är snart hundra år sedan även kvinor fick rösträtt i Sverige och därmed det 
sista stora steget mot allmän rösträtt infördes. Vårt land är numera en stabil demo-
krati med ett högre valdeltagande än i de flesta andra länder.

Det är därför lätt hänt att demokratin tas för given. 
Även om det svenska valdeltagandet är högt och förhållandevis jämlikt finns det 

dock skillnader i valdeltagande. Generellt deltar grupper som i övriga avseenden 
har sämre tillgång till resurser såsom utbildning och högre inkomster i mindre 
utsträckning.

Det finns också ett positivt samband mellan demokratisk delaktighet och själv-
skattad hälsa, där grupper med lågt valdeltagande även har en låg självskattad hälsa. 

Valdeltagande 
Deltagande i allmänna val används ofta som mått på demokratisk delaktighet. 

Det finns tydliga skillnader i valdeltagande mellan olika befolkningsgrupper. Statis-
tiska Centralbyråns valundersökning 2014 visade att andelen röstande var betydligt 
lägre bland ensamstående, personer med lägre utbildning, låginkomsttagare, arbetare, 
arbetslösa och personer utanför arbetsmarknaden. Omvänt är andelen röstande högre 
bland sammanboende, högutbildade, höginkomsttagare, tjänstemän samt bland 
personer med arbete.

I tabeller och diagram på följande sidor redovisas valdeltagandet per valkrets i valen 
2010 och 2014. Valdistrikten är ordnade efter valdeltagande i fallande skala.
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Diagram 00. Valdeltagande 2002-2014 (Bruten skala 78-88 procent). Källa: Valmyndigheten.
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valkrets 2010 
(procent)

2014 
(procent)

skillnad  
(pe)

Lindsdal SO/Fjölebro 91,5 91,1 -0,4

Rinkabyholm S/Hossmo 90,3 90,5 +0,2

Björkenäs 89,5 89,7 +0,2

Lindsdal SV/Kläckeberga 89,5 89,8 +0,3

Ängö/Varvsholmen 89,3 89,0 -0,3

Bergavik 89,1 88,5 -0,6

Berga 88,3 90,3 +2,0

Kalmarsundsparken/Stensö 87,9 90,3 +2,4

Smedby S/Rinkabyholm N/Boholmarna 87,5 88,3 +0,8

Getingen/Tallhagen 86,5 86,9 +0,4

Trekanten 86,5 86,9 +0,4

Lindsdal NO 86,6 86,8 +0,2

Vimpeltorpet 86,0 85,8 -0,2

Rockneby/Revsudden 85,8 89,1 +3,3

Lindsdal NV/Förlösa 85,8 88,6 +2,8

Smedby Ö 85,7 82,6 -3,1

Hagby/Vassmolösa 85,4 86,4 +1,0

Djurängen Ö 84,2 83,6 -0,6

Halltorp/Voxtorp 84,4 85,0 +0,6

Läckeby 84,0 88,7 +4,7

Påryd 84,0 81,4 -2,6

Tegelviken/Johannesborg 83,7 85,9 +2,2

Ljungbyholm/Vassmolösa N 83,6 85,6 +2,0

Gamla stan 83,3 86,9 +3,3

Malmen Ö/Norrgårdsgärdet 82,6 86,2 +3,6

Sandås/Stensberg 81,6 83,4 +1,8

Malmen V 80,9 81,9 +1,0

Djurängen V 80,1 78,0 -2,1

Malmen S 78,9 84,4 +5,5

Norrgårdsgärdet V 78,8 79,6 +0,8

Kvarnholmen 78,5 83,0 +4,5

Tvärskog 77,8 85,8 +8,0

Falkenberg 76,8 80,9 +4,1

Berga Centrum 76,2 75,2 -1,0

Skälby 76,1 76,3 +0,2

Funkabo 75,7 73,2 -2,5

Oxhagen 73,8 73,8 ±0,0

Smedby V 73,1 74,0 +0,9

Norrliden V 71,3 69,1 -2,2

Norrliden Ö 69,1 67,0 -2,1

kalmar kommun 83,7 85,3 +1,6

Tabell 00. Deltagande i val till kommunfullmäktige. Källa: Valmyndigheten.
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valkrets 2010 
(procent)

2014 
(procent)

skillnad  
(pe)

Lindsdal SO/Fjölebro 91,4 91,8 +0,4

Rinkabyholm S/Hossmo 90,1 91,2 +1,1

Björkenäs 90,9 90,1 -0,8

Lindsdal SV/Kläckeberga 89,7 90,7 +1,0

Ängö/Varvsholmen 89,8 88,8 -1,0

Bergavik 88,9 88,9 ±0,0

Berga 88,2 90,9 +1,7

Kalmarsundsparken/Stensö 88,9 90,4 +1,5

Smedby S/Rinkabyholm N/Boholmarna 89,1 89,0 +0,1

Getingen/Tallhagen 89,3 88,1 -1,2

Trekanten 87,8 89,4 +1,6

Lindsdal NO 88,2 88,5 +0,3

Vimpeltorpet 89,0 88,6 -0,4

Rockneby/Revsudden 87,0 89,7 +2,7

Lindsdal NV/Förlösa 88,2 89,2 +1,0

Smedby Ö 87,6 85,0 -2,6

Hagby/Vassmolösa 87,2 87,7 +0,5

Djurängen Ö 86,4 84,2 -2,2

Halltorp/Voxtorp 86,7 86,5 -0,2

Läckeby 85,3 89,5 +4,2

Påryd 85,7 82,3 -3,4

Tegelviken/Johannesborg 86,4 87,3 +0,9

Ljungbyholm/Vassmolösa N 84,9 87,0 +2,1

Gamla stan 84,6 87,5 +2,9

Malmen Ö/Norrgårdsgärdet 85,7 86,5 +0,8

Sandås/Stensberg 85,2 85,3 +0,1

Malmen V 85,2 84,0 -1,2

Djurängen V 82,2 80,2 -2,0

Malmen S 84,3 85,8 +1,5

Norrgårdsgärdet V 81,9 81,0 -0,9

Kvarnholmen 79,1 83,0 +3,9

Tvärskog 79,7 89,1 +9,4

Falkenberg 81,2 83,3 +2,1

Berga Centrum 80,1 78,4 -1,7

Skälby 77,9 77,9 ±0,0

Funkabo 79,6 77,4 -2,2

Oxhagen 77,9 77,8 -0,1

Smedby V 76,2 79,3 +3,1

Norrliden V 75,0 73,6 -1,4

Norrliden Ö 73,5 72,8 -0,7

Kalmar kommun 86,3 87,6 +1,3

Tabell 00. Deltagande i val till Riksdagen. Källa: Valmyndigheten.
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Valdeltagande 2014
I 2014 års val till kommunfullmäktige deltog 85,3 procent av kommunens valberättigade.  
Det innebar en ökning med 1,6 procentenheter jämfört med 2010 års val. 

I valet till riksdagen deltog 87,6 procent, en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med 2010 
års val.

Valdeltagandet är högt i Lindsdal/Fjölebro, Rinkabyholm/Hossmo och Björkenäs och lågt 
i Östra och Västra Norrliden samt Oxhagen.

De stora ökningarna i valdeltagandet 2010-2014 har skett i Tvärskog, Läckeby och Kvarn-
holmen. De största minskningarna har skett i Påryd, Östra Smedby och Funkabo.

Barn och ungas demokratiska delaktighet
Att vara delaktig och ha inflytande har stor betydelse för en persons utveckling. 
Möjlighet påverka ger större självförtroende och en känsla av att man som män-
niska är värd något, att man har en åsikt att tillföra och att det går att förändra. 

Att vara delaktig ger också en känsla av att bli tagen i anspråk och att vara respek-
terad, vilket inte är minst viktigt i barn- och ungdomsåren. För att demokratin ska 
fortleva måste barn och unga få känna sig delaktiga i samhället och kunna ta del i 
det politiska livet. De barn och unga som upplever att deras åsikter och tankar inte 
är värda att tas på allvar kan uppleva en känsla av utanförskap som kan leda till att 
man inte har tillit till det system som finns. 

Ungas valdeltagande och förtroende för myndigheter, institutioner och politiker 
har ökat på senare år, däremot saknar nästan varannan ung person tillit till andra 
människor och var tredje har upplevt kränkande behandling. 

Det är vanligare att unga homo- och bisexuella har lågt förtroende för myndighe-
ter, institutioner och politiker och att de har upplevt kränkande behandling. Det är 
också vanligare att unga födda utomlands saknar tillit till andra människor och har 
ett lågt socialt deltagande.

Ung röst i Kalmar
Rädda Barnen genomför undersökningen Ung röst för att ge barn möjlighet att 
uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. Ambitionen är att Ung röst ska vara ett 
verktyg, framför allt på lokal nivå, för samtal om barns och ungas uppväxtvillkor 
med politiker, beslutsfattare och andra aktörer. 

Totalt har 25 000 barn från 75 svenska kommuner deltagit i undersökningen 
genom enkäter och fokusgruppsintervjuer. I Kalmar blev totalt 358 barn i årskurs 
5 och 8 samt år 1 på gymnasiet engagerade (49 procent killar, 51 procent tjejer).

kalmar riket  
(båda könen)Tjejer killar Båda könen

Tycker du att det är viktigt att politiker och de som  
bestämmer, lyssnar på vad du och andra barn/unga  
tycker om olika saker?

Ja 97 87 92 91

Nej 2 5 3 3

Vet inte 2 8 5 6
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kalmar riket  
(båda könen)Tjejer killar Båda könen

Hur stora möjligheter tycker du att du har att föra fram dina  
åsikter och tankar till de som bestämmer i din kommun?

Stora möjligheter 12 11 11 11

Små möjligheter 52 50 51 47

Inga möjligheter 8 10 9 14

Vet inte 28 29 29 28

Var har du fått vara med och tycka till om/påverka  
i frågor som är viktiga för dig?

I skolan 75 79 77 77

På mina fritidsaktiviteter 42 22 32 32

I min kommun 5 0 2 5

Hemma 63 52 57 66

På annat ställe 7 6 7 16

Vill du själv ha mer inflytande, makt och möjligheter att påverka/ 
tycka till i frågor som berör dig och andra barn/unga?

Ja 64 52 58 60

Nej 10 24 17 14

Vet inte 25 24 25 26

Vilka områden skulle du vilja vara med och tycka till om/påverka?

Din utbildning och skola 66 63 65 68

Barn och ungas fritid där 
du bor

34 52 41 38

Kollektivtrafiken 39 36 38 31

Rasism 48 45 47 43

Lika rättigheter mellan 
killar och tjejer

54 39 48 52

Jag skulle valt något annat 
område

9 23 15 14

Tabell 00. Barn och unga i Kalmar svar i undersökningen Ung Röst 2014. Barn i årskurs 5 och 8 samt år 1 
på gymnasiet. Källa: Rädda Barnen.

Social och kulturell delaktighet
Att tillsammans med andra vara aktiv i föreningsliv eller kulturella verksamheter är 
ett sätt att vara delaktig i samhället. Det ger såväl sociala vinster som möjlighet att 
utvecklas. 

Att känna sig socialt delaktig är också en förutsättning för att förstå samhället 
som man lever i. Känsla av sammanhang och meningsfullhet återkommer ofta som 
förklaringar till varför vissa människor klarar påfrestningar bättre än andra. Det 
finns med andra ord ett positivt samband mellan social och kulturell delaktighet 
och fysisk hälsa samtidigt som social isolering är en riskfaktor för sjuklighet och 
dödlighet.

I den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor från 2012 mättes nivån på 
kulturellt och socialt deltagande i ett antal aktiviteter:
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•	 Studiecirkel/kurs på arbetsplats.
•	 Studiecirkel/kurs på fritid.
•	 Fackföreningsmöte.
•	 Annat föreningsmöte.
•	 Teater/bio.
•	 Konstutställning.
•	 Religiös sammankomst.
•	 Sporttillställning.
•	 Skrivit insändare i tidning/tidskrift.
•	 Demonstration av något slag.
•	 Offentlig tillställning till exempel nattklubb, danstillställning eller liknande.
•	 Större släktsammankomst.
•	 Privat fest hos någon.

Lågt socialt och kulturellt deltagande definieras som att man under det senaste året 
som mest deltagit i någon sådan aktivitet en enstaka gång.

Resultatet från undersökningen visade bland annat att de som uppger lågt socialt 
deltagande även i högre grad rapporterar ohälsosamma levnadsvanor, lågt emotio-
nellt stöd och låg grad av trygghet.

Formerna för socialt och kulturellt deltagande varierar med ålder, utbildning och 
socioekonomisk tillhörighet. Individer med hög social status har generellt högre 
tillgång till och möjlighet att delta i olika aktiviteter. De tenderar också att delta i 
aktiviteter och sammanhang som kräver mer materiella resurser. 

Män i arbetaryrken och män med enbart grundskoleutbildning har lågt socialt 
och kulturellt deltagande jämfört med kvinnor, tjänstemän och personer med gym-
nasium eller eftergymnasial utbildning. 

Arbetslösa och personer som har sjuk- eller aktivitetsersättning uppger i högre 
utsträckning än befolkningen i övrigt att man har lågt socialt och kulturellt delta-
gande. Förhållandet är särskilt framträdande för män. 

Utrikes födda har lägre grad av deltagande än inrikes födda. 
Det är också betydligt vanligare att personer med funktionsnedsättning har lågt socialt 

och kulturellt deltagande jämfört med motsvarande personer utan funktionsnedsättning. 
Äldre personer har generellt lägre socialt och kulturellt deltagande än yngre.

2007-2010 2010-2013

kvinnor män kvinnor män

Kalmar kommun 19 17 22 19

Riket 18 20 19 22

Tabell 00. Andel (procent) av befolkningen som har lågt socialt deltagande.  
Källa: Folkhälsomyndigheten.

 
Social och kulturell delaktighet
I Kalmar kommun deltog cirka 80 procent av befolkningen i någon av de aktiviteter som ingick i 
folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor 2012. 

Den nationella bilden bekräftas. Det vill säga även i vår kommun varierar nivån av social och 
kulturell delaktighet med bland annat utbildningsnivå och socioekonomisk tillhörighet.

Det statistiska underlaget i undersökningen är för litet för att kunna dra säkra slutsatser gällan-
de skillnader i olika delar av kommunen. Vi kan dock anta att det finns betydande skillnader 
inom kommunen, data från andra delar av landet antyder att det till exempel finns samband 
med hög ålder, funktionsbegränsning, socioekonomisk tillhörighet och inkomst.
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Barn och ungas sociala delaktighet
Nästan alla barn (96 procent) i Sverige anger i SCBs årliga undersökningar av 
barns levnadsvillkor att de har besökt minst en kulturaktivitet det senaste halvåret. 
De vanligaste kulturaktiviteterna bland barn är bio- och biblioteksbesök. 

När det gäller kulturaktiviteter bland barn finns inga större skillnader avseende 
ålder, kön, familjetyp eller etnisk bakgrund. Skillnaderna är också små sett till 
föräldrarnas utbildning och socioekonomisk grupp. En majoritet av barn mellan 
10-18 år deltar även i idrottsaktiviteter minst en gång i veckan. Det finns socioeko-
nomiska skillnader i barns deltagande i idrottsaktiviteter, barn som lever i arbetar-
hushåll och barn med föräldrar som saknar eftergymnasial utbildning deltar mer 
sällan i idrottsaktiviteter än övriga.

I Ungdomsstyrelsens rapport Ung i dag, en beskrivning av ungdomars villkor 2013 
framgår att många ungdomar deltar i olika föreningar. Det kan vara i skolan, 
i bostadsområdet eller på andra arenor där unga finns. Närmare hälften av alla 
ungdomar i åldern 16-25 år i Sverige är medlemmar i en förening, inklusive idrott, 
fackföreningar, politiska partier och konsumentföreningar. Geografiskt sett, är 
föreningsaktiviteten bland unga mest omfattande på mindre orter. 

Riksidrottsförbundet visar i sin studie Idrott och integration – en statistisk undersök-
ning att unga med utländsk bakgrund är aktiva i idrottsföreningar, men att delta-
gandet är koncentrerat till några idrotter som fotboll, basket och kampsport. 

Killar med utländsk bakgrund tränar eller tävlar i nästan lika stor utsträckning 
som killar med svensk bakgrund (drygt 50 procent) medan tjejer med utländsk 
bakgrund i mindre utsträckning än tjejer med svensk bakgrund tränar eller tävlar i 
en idrottsförening (drygt 30 procent jämfört med knappt 50 procent).

Observera att respondenterna i tabell 00 med start på nästa sida är fördelade efter 
de skolområden där de bor, inte nödvändigtvis också därmed vilka skolor de går 
på.

Diagram 00. Andel av befolkningen i Kalmar (procent) som uppger sig ha deltagit i social eller kulturell 
aktivitet 2012. Källa: Folkhälsomyndigheten.
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upptagningsområde/ålder flickor pojkar Totalt

Djurängsskolan 48 47 47

7-12 år 78 91 84

13-15 år 77 61 68

16-18 år 37 26 31

19-20 år 18 13 15

Dörbyskolan 53 59 56

7-12 år 73 76 74

13-15 år 54 69 62

16-18 år 33 38 35

19-20 år 31 27 29

Falkenbergsskolan 61 69 65

7-12 år 82 90 86

13-15 år 83 81 82

16-18 år 54 46 50

19-20 år 17 45 31

Hagbyskolan 60 63 62

7-12 år 76 79 78

13-15 år 61 67 63

16-18 år 41 45 43

19-20 år 30 18 24

Halltorp 44 63 54

7-12 år 51 88 70

13-15 år 48 68 58

16-18 år 33 46 41

19-20 år 25  8 17

Kalmarsundsskolan 46 60 53

7-12 år 58 73 66

13-15 år 54 70 62

16-18 år 35 46 41

19-20 år 14 26 20

Lindsdalsskolorna 64 65 64

7-12 år 72 82 77

13-15 år 74 72 73

16-18 år 49 53 51

19-20 år 39 28 33

Lindöskolan 47 49 48

7-12 år 71 80 75

13-15 år 55 53 55

16-18 år 40 54 46

19-20 år 25 17 22

MÅLOMRÅDE 1
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upptagningsområde/ålder flickor pojkar Totalt

Pårydskolan 50 57 54

7-12 år 64 82 72

13-15 år 74 68 71

16-18 år 27 37 32

19-20 år 10 17 14

Rinkabyholmsskolan 49 68 59

7-12 år 64 80 73

13-15 år 70 76 73

16-18 år 29 48 37

19-20 år  9 26 17

Rocknebyskolan 49 68 59

7-12 år 64 80 73

13-15 år 70 76 73

16-18 år 29 48 37

19-20 år  9 26 17

Södermöreskolan 72 68 70

7-12 år 90 87 88

13-15 år 58 69 65

16-18 år 52 44 48

19-20 år 44 40 41

Trekantenskolan 57 66 61

7-12 år 81 82 81

13-15 år 46 75 59

16-18 år 35 36 35

19-20 år 25 35 30

Vasa skolområde 39 46 43

7-12 år 71 74 73

13-15 år 48 58 53

16-18 år 36 44 40

19-20 år 12 15 14

Västra Funkaboskolan 48 48 48

7-12 år 55 59 57

13-15 år 59 68 64

16-18 år 48 43 45

19-20 år 30 18 24

Åbyskolan 68 62 65

7-12 år 91 86 88

13-15 år 64 67 66

16-18 år 42 36 38

19-20 år 35 25 30

Tabell 00. Andel (procent) föreningsaktiva ungdomar 7-20 år 2013 uppdelat på skolområden (se sid 00 
för detaljer).  Tabellen fortsätter på nästa sida.
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upptagningsområde/ålder flickor pojkar Totalt

Hela kommunen 53 59 56

7-12 år 72 79 75

13-15 år 62 70 66

16-18 år 40 45 43

19-20 år 23 24 23

Tabell 00. Andel (procent) föreningsaktiva ungdomar 7-20 år 2013 uppdelat på skolområden (se sid 00 
för detaljer).  Källa: Kultur- och fritidsförvaltningen.

Ung livsstil
I forskningsprojektet Ung livsstil vill forskare vid Stockholms Universitet bland annat 
få en bild av vilken vikt ungdomar lägger vid fritiden kontra skolan. Kalmar har 
deltagit i forskningsprojektet. 

När det gäller vad ungdomarna gör på fritiden analyserades bland annat hur mycket 
de aktiviteter som främst får stöd från kommunens sida utnyttjades. Framför allt fören-
ingar, kulturskola, fritidsgård, bibliotek och simhall. 

Fritidsaktiviteter kategoriseras ofta i termer av organiserade eller oorganiserade, 
strukturerade eller ostrukturerade, instrumentella (strukturerade med långsiktiga mål) 
eller expressiva (ostrukturerade, mer för stunden). Uppdelat efter detta ser man en 
koppling mellan typ av fritidsaktivitet och unga människors villkor och sociala förut-
sättningar. 

Speciellt markant finner forskningen att deltagandet i förening och kulturskola är 
klart kopplade till ungdomarnas resurser. Ungdomar som bor med bägge föräldrarna, 
kommer från familjer med större materiella resurser, har svenskt ursprung är överre-
presenterade i dessa verksamheter.
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Socioekonomiska grupper i tabellen nedan
I tabellerna 00 och 00 nedan används den socioekonomiska indelning som gjordes i undersök-
ningen Ung livsstil, vilken avviker från den gängse. Grupperna definieras såhär:

Grupp 1:  Bor i villa/radhus och har tillgång till antingen bil, båt eller fritidsbostad.

Grupp 2:  Bor i villa/radhus/bostadsrättslägenhet och har tillgång till två av bil, båt eller  
 fritidsbostad.

Grupp 3:  Bor i hyreslägenhet och har tillgång till två av bil, båt eller fritidsbostad.

Grupp 4:  Bor i hyreslägenhet och har tillgång till antingen bil, båt eller fritidsbostad.

Grupp 5:  Bor i hyreslägenhet. Har ej tillgång till varken, bil, båt eller fritidsbostad.

grupp 1 grupp 2 grupp 3 grupp 4 grupp 5

Medlem i förening 62 61 62 48 29

Idrottsförening 59 55 57 40 25

Deltar i lagidrott 35 29 32 19 18

Deltar i individuell idrott 29 31 29 22  7

Annat än idrottsförening  3 10  8  9  7

Med i Kulturskolan 27 19 15 15 11

Besökt fritidsgård* 29 33 33 43 57

Besökt bibliotek* 27 31 29 27 43

Besökt simhall* 43 41 35 36 36

Tabell 00. Fritidsvanor och socioekonomiska grupper, högstadieungdomar i Kalmar. Om ej annat anges 
avses procentandelar av hela populationen. *) På fritiden, minst en gång de senaste fyra veckorna. 
Källa: Ung Livsstil i Kalmar 2013. Undersökning genomförd bland högstadieelever i Kalmar 2013. 

grupp 1 och 2 grupp 3 grupp 4 och 5

pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor

Medlem i förening 62 61 58 65 42 48

Idrottsförening 54 58 52 61 33 43

Deltar i lagidrott 21 41 22 40 13 25

Deltar i individuell idrott 37 24 32 26 20 18

Annat än idrottsförening 13 5 11 6 10  8

Med i Kulturskolan 23 17 17 13 18 10

Besökt fritidsgård* 33 32 35 32 37 56

Besökt bibliotek* 37 22 36 22 31 29

Besökt simhall* 42 41 29 40 29 45

Tabell 00. Fritidsvanor och socioekonomiska grupper, högstadieungdomar i Kalmar. Om ej annat anges 
avses procentandelar av hela populationen. *) På fritiden, minst en gång de senaste fyra veckorna. 
Källa: Ung Livsstil i Kalmar 2013. Undersökning genomförd bland högstadieelever i Kalmar 2013. 
Grupperna sammanslagna på grund av för låg population i vardera för könsuppdelning.
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Socialt och praktiskt stöd
Graden av socialt deltagande samt socialt och praktiskt stöd spelar stor roll för en 
individs känsla av livskvalitet. Människor utan nära sociala relationer och socialt 
stöd löper flera gånger högre risk att dö i förtid. 

Det finns ingen större skillnad i åldersgrupper när det gäller socialt och emotio-
nellt stöd. Däremot finns åldersskillnader i praktiskt stöd. 

Arbetslösa, sjukskrivna, personer i ekonomisk kris och personer födda utanför 
Europa rapporterar att man saknar såväl socialt som praktiskt stöd i högre utsträck-
ning än andra. 

Samma gäller personer med funktionsnedsättning. De saknar socialt stöd i högre 
utsträckning än andra. Bland män med funktionsnedsättning i åldern 65 – 84 år är 
det dubbelt så vanligt att sakna socialt och emotionellt stöd, än hos befolkningen i 
övrigt.

Tillit
Att medborgarna känner förtroende för och tillit till samhällsinstitutionerna är 
viktigt, inte minst för demokratin. Men tillit till omgivningen har också betydelse 
för hälsan. Hög grad av tillit minskar sannolikt människors stress, vilket har positiv 
effekt för hälsan. Den som känner tillit är också mer benägen att delta i sociala 
nätverk och aktiviteter, vilket även det stärker hälsan. 

Människor med eftergymnasial utbildning eller högre uppvisar generellt sett högre 
tillit till andra människor än de som har grundskola som högsta utbildningsnivå. 

Nära varannan person med kort utbildning har svårt att lita på sina medmännis-
kor. Samma gäller för personer födda utanför Europa. 

Det finns också åldersmässiga skillnader. I åldrarna 16-29 år har 43 procent svårt 
att lita på andra, jämfört med cirka 22 procent i äldre åldersgrupper. 

Hos unga är det också vanligare att man känner låg tillit till andra människor om 
man har någon funktionsnedsättning, jämfört med de som inte har det.

 
Socialt kapital
Statsvetaren Bo Rothstein har sagt: Socialt kapital är mängden sociala kontakter multi-
plicerad med graden av förtroende som ligger nedlagt i dem. Det är en användbar och 
träffande beskrivning.

Mer exakt brukar man indela det sociala kapitalet i en viss population i social delaktighet, 
socialt och praktiskt stöd samt tillit. 

Tillsammans blir det ett uttryck för hur människors sociala relationer och nätverk påverkar kol-
lektiva beteendemönster för det gemensamma bästa.

2007-2010 2010-2013

kvinnor män kvinnor män

Kalmar kommun 10 14 9 11

Riket 10 14 10 14

Tabell 00. Andel av befolkningen som uppger sig sakna emotionellt stöd.  
Källa: Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten.
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Hur är tillit och möjlighet till socialt stöd i olika delar av kommunen?
Av tabellerna 00, 00 och 00 på föregående sida framgår hur stor del av befolkningen som 
saknar någon att anförtro sig åt , uppger att man inte kan få hjälp med praktiska problem och 
sakna tillit till andra människor. Av tabellerna framgår att dessa förhållanden i Kalmar är i stort 
sett som i resten av landet (i alla fall i huvudsak).

Vi kan dock anta att det finns betydande skillnader inom kommunen, data från andra delar 
av landet antyder att det till exempel finns samband med hög ålder, funktionsbegränsning, 
socioekonomisk tillhörighet och inkomst.

Det statisiska underlaget är helt enkelt för litet för att kunna göra någon annan uppdelning än 
hela kommunen. 

Självupplevd diskriminering
Diskriminering minskar möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället, ute-
stänger människor från arbetsmarknaden och särbehandlar människor i arbetslivet. 
Detta är särskilt allvarligt eftersom arbete för de flesta är grund för hälsosamt liv. 

Diskrimineringsgrunderna i Sverige är kön, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Det finns ett flertal studier som belägger sambandet mellan etnisk diskriminering och 
hälsa. Resultaten visar på tydliga samband med bland annat högt blodtryck, låg födelse-
vikt, depressioner och psykoser samt sjukdomar i andningsorganen. När det gäller eventu-

Stödjande miljöer för äldre
Resultaten i den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor visar att ju högre 
ålder, desto färre tycker sig ha en god hälsa. Samma samband gäller för det sociala 
deltagandet i samhället. 

Delaktighet i samhället betyder mycket för hur individen upplever sitt eget so-
ciala och samhälleliga inflytandet, vilket i sin tur är grunden för jämlik hälsa. Olika 
former av mötesplatser där äldre människor kan delta aktivt i samhällslivet är på så 
sätt en god investering i hälsa och mening i tillvaron.

Sådana träffpunkter för äldre finns på många ställen i kommunen. Däribland i 
Påryd, Hagby, Rockneby, Lindsdal, Kalmarsundsparken, Malmen, Smedby, Stens-
berg, Funkabo, Varvsholmen, Oxhagen, Kvarnholmen, Rinkabyholm, Norrliden, 
Berga, Läckeby och Trekanten.

MÅLOMRÅDE 1

2007-2010 2010-2013

kvinnor män kvinnor män

Kalmar kommun 4 5 4 5

Riket 5 6 5 6

Tabell 00. Andel av befolkningen som uppger sig sakna praktiskt stöd.  
Källa: Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten.

2007-2010 2010-2013

kvinnor män kvinnor män

Kalmar kommun 29 24 21 26

Riket 27 26 27 27

Tabell 00. Andel av befolkningen som uppger sig ha svårt att lita på andra människor.  
Källa: Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten.
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2007-2010 2010-2013

kvinnor män kvinnor män

Kalmar kommun 23 19 21 17

Riket 23 17 23 16

Tabell 00. Andel av befolkningen som svarat ja på frågan om man de senaste tre månaderna känt sig 
utsatt för kränkande  bemötande/behandling. (Ej åldersstandardiserade medelvärden).  
Källa: Folkhälsomyndigheten.

ella hälsoeffekter av diskriminering på grund av sexuell läggning, religion/trosuppfattning, 
kön, ålder och funktionsnedsättning saknas forskning och kunskap.

I folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor uppger 2 procent av befolkningen att man 
upplevt kränkningar på grund av sexuell läggning eller könsidentitet/uttryck. 9 
procent har upplevt etnisk diskriminering, män i större utsträckning än kvinnor. 
Denna siffra har inte förändrats på övergripande nivå under de senaste åren. 

15 procent av kvinnorna upplever diskriminering på grund av kön. 
4 procent av befolkningen upplever sig ha blivit diskriminerade på grund av religion. 
Åldersdiskriminering upplevs mindre av unga (14 procent) än av äldre (24 pro-

cent) och mer av kvinnor än av män.
Andelen som upplever att de blivit illa bemötta på grund av funktionsnedsättning 

förefaller ha ökat sedan 2008. Av unga med funktionsnedsättning uppgav så många 
som 35 procent att man upplevt sig ha blivit diskriminerad på grund av sin funk-
tionsnedsättning någon gång och 10 procent flera gånger. (Källa: Ungdomsstyrelsen 
2012).

Ekonomisk utsatthet utgör ingen särskild diskrimineringsgrund, men dubbelt så 
stor andel bland de som har ekonomisk kris eller saknar kontantmarginal upplever 
att man blivit illa bemött.
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Sammanfattning  
Målområde 1 – Delaktighet och inflytande i samhället
 
Valdeltagandet i Kalmar är högt, men det finns skillnader mellan olika geografiska delar av 
kommunen och olika befolkningsgrupper. 

Det är också tydligt att trots en generell uppgång har valdeltagandet gått tillbaka i en del 
områden. 

Medelålders och äldre personer använder sin rösträtt i högre grad än yngre , inrikes födda i hö-
gre grad än personer med utländsk bakgrund, högutbildade mer än lågutbildade, höginkomst-
tagare mer än låginkomsttagare, sysselsatta mer än arbetslösa. 

Men demokratiskt deltagande handlar inte bara om valdeltagande utan även och kanske ännu 
mer om att tillsammans med andra försöka påverka tillvaron i vardagen. 

Det kan handla om att delta i debatten och skriva insändare, men också om att engagera sig 
i olika organisationer. Det svenska föreningslivet är traditionellt starkt och bidrar tillsammans 
med familj och skola till grunden för demokratin och de demokratiska värdena. 

Sociala förutsättningar i familjen, bra och välfungerande skola och bra möjligheter till social 
och kulturell delaktighet bidrar därmed till att värna demokratin.

Det är också viktigt att upprätthålla dialog mellan medborgare och politiker mellan valen. På 
det området bör vi vara medvetna om att de ojämlikheter som finns när det gäller valdelta-
gande generellt tenderar att vara ännu större i andra former av deltagande. Ett återkommande 
mönster är att de som har det högsta valdeltagandet också i högre grad deltar i andra politiska 
påverkansformer.

Att bevara eller öka det demokratiska deltagandet, särskilt hos grupper som startar med lågt 
deltagande, är en viktig framtidsutmaning. 

Lokala rekommendationer
•	 Fortsatt aktivt arbete med områdesdialoger. Även i tätorten. 

•	 Fortsatt metodutveckling för medborgardialoger och brukardialoger med fokus på att 
stärka jämlikhet och jämställdhet i det politiska och offentliga samtalet. 

•	 Upprätthålla och utveckla mötesplatser för olika grupper och gemensamma mötesplatser 
för olika befolkningsgrupper.

•	 Fortsatt stöd till föreningslivet med särskilt fokus på att utjämna könsmässiga och socio-
ekonomiska skillnader i barns fritidsaktiviteter.

•	 Fortsätta arbetet med att öka tillgängligheten till kommunala verksamheter för barns och 
ungas fritid.

•	 Stärka barns inflytande.
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Ekonomiska och sociala  
förutsättningar

 
Ekonomiska och sociala förutsättningar är en av de mest grundläggande förutsätt-
ningarna för folkhälsa. Det finns ett samband mellan en god folkhälsa och ett samhälle 
präglat av ekonomisk och social trygghet, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa.

(Folkhälsomyndigheten)

Utbildning
I denna bestämningsfaktor redovisas utbildning i åldersgruppen 20 år och äldre. Utbild-
ning för barn och unga behandlas i målområdet, Barn och ungas uppväxtvillkor (sidan ??)

Utbildning påverkar såväl människors levnadsvanor och beteenden som hälsa på 
flera sätt. Lägre hälsorisker i arbetslivet, högre inkomster och mindre ekonomisk 
utsatthet och stress är några exempel. 

Det finns emellertid relativt lite forskning huruvida det är utbildningen i sig eller 
andra mekanismer som kan förklara kopplingen hälsa och utbildning. Klarlagt är 
dock att utbildning ger individen ett antal samhälleliga fördelar inom olika områ-
den, som i sin tur kan förväntas ge bättre hälsa. Utbildning ger bland annat möjlig-
het till bättre jobb och högre lön vilket kan minska såväl fysiska som psykosociala 
risker. 

Högre utbildning har dessutom fått allt större betydelse på arbetsmarknaden. En 
väl fungerande skola och höjda utbildningsnivåer är därmed en av de viktigaste förut-
sättningarna för både social och ekonomisk hållbarhet.

Social snedrekrytering bara marginellt lägre
Numera är fler svenskar i yrkesverksam ålder högutbildade än lågutbildade. 25 pro-
cent av befolkningen i åldern 25-64 år har minst treårig eftergymnasial utbildning. 
Tretton procent har förgymnasial utbildning, dit grundskola och folkskola räknas.

Unga möter idag större utbud av utbildning än vad dagens äldre gjorde när de stu-
derade. Det gäller både gymnasiet, som de allra flesta numera passerar, och eftergym-
nasiala studier. I statistiken ersätter yngre högutbildade kontinuerligt äldre lågutbil-
dade, vilket gör att utbildningsnivån stiger.

Det finns ett tydligt samband mellan föräldrars och barns utbildningsnivå vilket 
leder till social snedrekrytering till högre utbildningar. 

Barn med arbetarklassbakgrund går i mindre utsträckning vidare till eftergymna-
siala studier och omvänt är barn med övre medelklassbakgrund överrepresenterade 
på universitet och högskolor. 

Den sociala snedrekryteringen, uttryckt genom föräldrarnas utbildningsnivå, är olika 
stark på olika högskoleutbildningar. Till långa utbildningar som förbereder för yrken 
med hög status och goda karriärmöjligheter, är den sociala snedrekryteringen i flera fall 
särskilt stark. Det gäller bland annat läkare-, arkitekt-, tandläkare-, psykolog- och apotekar-
programmen. Andelen är lägst inom områdena undervisning samt vård och omsorg. 

Med breda penseldrag skriver högskoleverket i sin årsrapport 2012 har endast marginel-
la förändringar skett av den sociala snedrekryteringen under den senaste tioårsperioden. 

MÅLOMRÅDE 2



Kalmar kommun –  
Välfärdsbokslut 201562

Av de kommuner där utbildningsnivån är allra högst ligger de flesta i Stockholms 
län och sydvästra Sverige.

I de flesta län är andelen personer med eftergymnasial utbildning betydligt högre 
i residensstaden än i andra kommuner i länet. Detta förhållande gäller även i Kal-
mar län.

Många utrikes födda har högre utbildning
Totalt sett har utrikes födda statistiskt något lägre utbildningsnivå än inrikes födda. 
I gruppen med eftergymnasial utbildning är dock skillnaden liten: 37 procent av 
inrikes födda och 35 procent av utrikes födda har eftergymnasial utbildning. 

Flera stora invandrargrupper har högre utbildningsnivå än inrikes födda. Bland 
personer födda i Iran eller Danmark, vilka båda tillhör de tio vanligaste födelselän-

Figur 00. Karta som visar spridningen av kommuner vars befolkning har minst treårig gymnasieutbild-
ning 2012. Källa: SCB.
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derna i Sverige, har 33 respektive 27 procent i åldersgruppen 25-64 år minst treårig 
eftergymnasial utbildning. Även personer födda i Polen har en stor andel högutbil-
dade, 24 procent. 

Andra stora grupper av utrikes födda har i genomsnitt betydligt lägre utbildning 
än inrikes födda. Hälften av de som är födda i Somalia har endast förgymnasial 
utbildning. 

Generellt sett har de som invandrat under senare år högre utbildningsnivå, både 
jämfört med de som invandrat längre tillbaka och befolkningen i stort.

Studenter med utländsk bakgrund utgör en allt större andel i högskolan. Jämfört 
med de med svensk bakgrund är det ändå en mindre andel som går vidare till hög-
skolestudier. Skillnaden har dock minskat under den senaste tioårsperioden. 

område
förgymnasial gymnasial eftergymnasial

2010 2013 2010 2013 2010 2013

Ålder 25-44 år

Kalmar kommun 9,6 8,8 41,1 40,3 47,8 49,0

Riket 10,1 10,0 44,1 41,8 43,4 45,7

Ålder 45-64 år

Kalmar kommun 17,3 14,1 47,2 48,0 35,0 37,4

Riket 18,6 15,9 47,4 48,2 33,2 35,1

Ålder 65-74 år

Kalmar kommun 34,9 31,5 40,1 41,4 23,9 26,3

Riket 34,9 30,3 40,1 41,9 23,6 26,5

Samtliga

Kalmar kommun 16,8 14,9 43,5 43,6 38,7 40,4

Riket 17,6 16,0 44,8 44,4 35,9 38,0

Tabell 00. Högsta utbildningsnivå i olika åldersklasser. (Andelar i procent) Källa: SCB.
Se tabell 00 på sid ?? för uppgift om könsskillnader.
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område
förgymnasial (%) gymnasial (%) eftergymnasial (%)

kvinnor män Totalt kvinnor män Totalt kvinnor män Totalt

Berga 10,9 13,2 12,1 45,5 46,4 45,9 42,2 37,8 40,0

Bergavik 4,9 9,0 6,9 31,7 40,5 36,0 63,2 50,0 56,8

Björkenäs 4,4 5,5 4,9 41,5 35,2 38,5 52,8 55,2 54,0

Björkudden 2,3 4,4 3,4 27,3 35,6 31,5 70,5 60,0 65,2

Bremerlyckan 4,4 5,9 5,2 33,2 44,0 38,6 61,6 49,1 55,3

Djurängen 10,2 14,0 12,1 42,9 50,0 46,5 46,0 34,9 40,5

Dörby 12,4 20,2 16,2 49,1 51,4 50,2 37,1 26,9 32,1

Funkabo 12,7 16,4 14,7 39,0 47,7 43,6 46,3 34,6 40,1

Förlösa-Kläckeberga 7,0 11,7 9,4 47,4 53,3 50,3 45,2 34,3 39,8

Gamla stan 4,5 4,0 4,3 29,2 45,7 36,4 65,9 49,7 58,8

Getingen 5,0 5,8 5,4 29,7 39,9 34,6 64,7 54,3 59,7

Hagby-Vassmolösa 7,4 17,3 12,5 49,5 56,6 53,1 42,4 24,4 33,1

Halltorp 12,3 15,7 14,0 48,5 62,9 55,6 38,0 19,5 28,9

Hossmo 4,1 7,4 5,8 38,8 43,7 41,2 56,3 47,8 52,1

Kalmarsundsparken 3,2 3,3 3,3 31,5 35,7 33,4 64,5 61,0 62,9

Karlslunda 19,1 23,6 21,5 53,7 58,3 56,2 26,0 17,0 21,1

Kläckeberga 9,4 18,4 14,3 46,9 50,0 48,6 43,8 18,4 30,0

Krafslösa 6,4 10,9 8,5 41,8 52,5 46,9 50,9 36,6 44,1

Kvarnholmen 6,8 8,4 7,6 38,5 46,8 42,8 54,1 44,0 48,9

Ljungby norra 7,8 14,5 11,2 51,1 62,4 56,9 40,7 22,1 31,1

Ljungby södra 8,8 11,8 10,3 47,5 59,1 53,5 43,3 28,8 35,9

Malmen 4,7 9,3 6,9 38,5 41,9 40,2 55,8 48,1 52,1

Mortorp 8,9 21,1 15,2 51,4 52,7 52,1 39,3 24,5 31,7

Norrgård 6,1 8,6 7,3 41,9 49,6 45,7 51,0 41,4 46,2

Norrliden 23,4 21,4 22,4 47,0 50,9 49,0 26,4 24,9 25,7

Oxhagen 16,5 18,8 17,7 44,8 45,1 45,0 36,4 33,9 35,1

Ryssby 7,8 14,4 11,2 47,9 56,3 52,2 44,0 28,4 36,0

Sandås 4,7 8,6 6,6 36,4 48,3 42,4 57,7 41,4 49,5

Skälby 10,3 9,7 10,0 47,6 51,5 49,7 41,7 38,8 40,1

Stensberg 4,4 7,3 5,8 35,3 50,2 42,5 60,2 42,1 51,5

Stensö 3,0 9,1 6,2 29,6 34,6 32,2 67,5 55,9 61,5

Svaneberg 0,0 5,0 2,8 43,8 55,0 50,0 56,3 35,0 44,4

Tallhagen 0,0 5,6 3,2 37,0 33,8 35,2 63,0 60,6 61,6

Tegelviken 6,1 11,0 8,5 42,2 46,1 44,1 51,6 41,6 46,7

Varvsholmen 3,3 7,1 5,2 39,8 41,7 40,8 56,9 49,6 53,2

Vimpeltorpet 6,3 10,3 8,3 37,7 38,4 38,1 54,1 49,0 51,6

Åby 8,7 15,7 12,4 47,0 59,5 53,5 44,0 23,4 33,3

Ängö 4,9 9,2 7,0 40,9 41,4 41,1 53,8 45,8 49,9

Hela kommunen  8,8 13,0 10,9 43,0 49,0 46,1 47,2 36,6 41,9

Tabell 00. Högsta utbildningsnivå i befolkningen 20-64 år i olika stads- och kommundelar (andelar i procent) 2013. Källa: SCB
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Tabell 00. Högsta utbildningsnivå i Kalmars befolkning 20-64 år (andelar i procent). Källa: SCB.

 
Samma segregering som tidigare när det gäller utbildning
När det gäller spridningen av högre utbildning i befolkningen är det tyvärr omöjligt att mäta 
någon positiv utveckling när man jämför olika upplagor av Välfärdsbokslutet.

I stort sett är det hela tiden samma stads- och kommundelar som utmärker sig.

Högst andel eftergymnasialt utbildade fanns 2005 och 2008 i Gamla stan, Kalmarsundspar-
ken, Stensö, Malmen och Getingen. I dessa områden är det vanskligt att göra jämförelser 
med 2013 eftersom områdesindelningen ändrats sedan 2010.

Lägst andel fanns 2005 och 2008 i Halltorp, Norrliden och Karlslunda. Exakt samma förhål-
lande gäller 2013. 

 
Andelen högutbildade ökar i kommunen, särskilt bland kvinnor 
Som framgår av tabellerna nedan, har den andel av befolkningen som har eftergymnasial ut-
bildning ökat, från knappt 39 procent 2010 till drygt 40 procent 2013. Kvinnorna har ökat med 
2,3 procentenheter, männen med 1,1 procentenhet.

Utbildning och kön
Unga kvinnor är en välutbildad grupp. Det är också här som skillnaden i utbild-
ningsnivå mellan kvinnor och män är som störst. 2013 hade mer än hälften av 
kvinnorna i åldersgruppen 25-44 år i Kalmar (56 procent) eftergymnasial utbild-
ning. Motsvarande andel för män i samma åldersgrupp var 42 procent.

2010/2011 examinerades 84 procent fler kvinnor än män på grund- och avancerad 
nivå i högskolan (38 400 kvinnor, 20 900 män). För närvarande är cirka 50 procent 
fler kvinnor än män registrerade vid svenska universitet och högskolor, vilket innebär 
att utbildningsgapet mellan kvinnor och män kommer att öka ytterligare. 

Till viss del hör könsskillnaderna samman med att kvinnor respektive män läser 
olika utbildningar på gymnasiet, framför allt att fler kvinnor läser studieförbere-
dande program. 

Om man enbart ser till naturvetenskap-, samhällsvetenskap- och teknikprogram-
men samt International Baccalaureate är skillnaden betydligt mindre. 

72 procent av kvinnorna och 67 procent av männen som 2008/2009 avslutade 
något av dessa program hade enligt Högskoleverkets årsrapport 2013 påbörjat 
högskolestudier inom tre år.

ålder
förgymnasial gymnasial eftergymnasial

kvinnor män Totalt kvinnor män Totalt kvinnor män Totalt

2010

20-24 år 6,6 9,8 8,1 52,3 60,2 56,2 39,5 28,0 33,9

25-44 år 8,0 11,0 9,6 36,8 45,0 41,1 53,8 42,2 47,8

45-64 år 14,0 20,7 17,3 47,5 46,9 47,2 38,0 31,9 35,0

Samtliga 20-64 10,4 14,8 12,6 43,8 48,0 45,9 44,8 35,9 40,3

2013

20-24 år 6,4 9,7 8,0 52,5 61,0 56,7 40,0 27,6 33,9

25-44 år 7,4 10,2 8,8 35,1 45,3 40,3 56,0 42,5 49,0

45-64 år 11,0 17,2 14,1 47,4 48,7 48,0 41,2 33,7 37,4

Samtliga 20-64 8,8 13,0 10,9 43,0 49,0 46,1 47,2 36,6 41,9
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Diagram 00. Högsta utbildningsnivå kvinnor i olika åldersgrupper (andelar i procent) 2013. Källa: SCB.

Diagram 00. Högsta utbildningsnivå män i olika åldersgrupper (andelar i procent) 2013. Källa: SCB.

Utbildningens inriktning är i hög grad en könsfråga. Kvinnor och män utbildar 
sig för olika yrkesområden. Männens dominans inom det tekniska området är 
mycket stor. Av drygt en miljon människor med en gymnasial eller eftergymnasial 
utbildning inom teknik och tillverkning är 930 000 män. Nästan hälften av män-
nen med minst gymnasial utbildning, 45 procent, har en teknisk utbildning som 
högsta utbildning.

Kvinnor har mycket oftare än män utbildning inom hälso- och sjukvård samt pe-
dagogik. Mer än var fjärde minst gymnasieutbildad kvinna, 28 procent, är utbildad 
inom hälso- och sjukvårdsområdet. En nästan lika vanlig utbildningsinriktning för 
kvinnor är samhällsvetenskap, juridik, handel och administration. 

Så kallade könsbrytare, de som tagit steget över den könstraditionella gränsen har 
ofta högre utbildning än det dominerande könet inom området. Särskilt tydligt är 
detta inom hälso- och sjukvårdsutbildning och teknisk utbildning.
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Arbetsmarknadsposition
Av SCBs Arbetskraftsundersökningar (AKU) framgår att eftergymnasialt utbildade för-
värvsarbetar i högre utsträckning än de med kort utbildning. Det är också en grupp som 
har större möjligheter än andra grupper att finna en stabil position på arbetsmarknaden. 

Totalt sett har kvinnor högre utbildning än män, ändå förvärvsarbetar kvinnor 
generellt i lägre grad än män. Undantaget är högutbildade kvinnor, bland dessa är 
andelen i arbete tvärtom högre än hos män (källa AKU).

Bland eftergymnasialt utbildade 2012 var 4,5 procent av kvinnorna arbetslösa, 
jämfört med 5,2 procent av männen. 

Till stor del beror denna skillnad på att man återfinns i olika sektorer av arbets-
marknaden. Kvinnor är överrepresenterade och män underrepresenterade i yrkes-
utbildningar inom skola, vård och omsorg – arbetsmarknadsområden där behoven 
av arbetskraft under senare år varit stora.

antal förvärvsarbetande förvärvsintensitet (procent)

kvinnor män Totalt kvinnor män Totalt

Ålder 20-24 år

Kalmar kommun 1 612 1 629 3 241 54,3 56,9 55,6

Riket 190 857 202 163 393 020 58,2 58,8 58,5

Ålder 25-44 år

Kalmar kommun 6 367 6 867 13 234 80,8 82,4 81,6

Riket 944 697 1 031 980 1 976 677 77,6 81,6 79,7

Ålder 45-64 år

Kalmar kommun 6 388 6 384 12 772 81,2 82,1 81,7

Riket 944 890 989 690 1 934 580 78,5 80,8 79,6

Samtliga 20-64 år

Kalmar kommun 14 367 14 880 29 247 76,8 78,4 77,6

Riket 2 080 444 2 223 833 4 304 277 75,7 78,5 77,1

Tabell 00. Förvärvsarbetande och förvärvsintensitet i olika åldersklasser 2013. Källa: SCB.
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Förvärvsintensitet 
Förvärvsintensitet är ett mått på hur stor andel av de boende i ett visst område som förvärvs-
arbetar. Måttet skiljer sig från arbetslöshet i så mening som att det jämför sysselsättning i hela 
befolkningen, oavsett om personerna anmält sig som arbetssökande eller ej. Detta kan ju till ex-
empel gälla personer som studerar, är hemarbetande eller helt enkelt inte vill ha något arbete.

Lägst förvärvsintensitet i kommunen finns i Tallhagen, Norrliden, Oxhagen, Skälby och 
Funkabo.

Högst förvärvsintensitet finns i Vimpeltorpet, Hossmo, Kläckeberga, Kalmarsundsparken 
och Varvsholmen.
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område

antal förvärvs- 
arbetande

antal ej förvärvs- 
arbetande

förvärvsintensitet 
(procent)

kvinnor män kvinnor män kvinnor män Totalt

Berga 946 965 308 311 75,4 75,6 75,5

Bergavik 374 359 58 53 86,6 87,1 86,9

Björkenäs 128 115 31 30 80,5 79,3 79,9

Björkudden 37 39 7 6 84,1 86,7 85,4

Bremerlyckan 219 217 52 56 80,8 79,5 80,2

Djurängen 505 544 253 226 66,6 70,7 68,7

Dörby 830 819 294 265 73,8 75,6 74,7

Funkabo 301 343 179 200 62,7 63,2 63,0

Förlösa-Kläckeberga 1363 1374 246 213 84,7 86,6 85,6

Gamla stan 179 146 44 29 80,3 83,4 81,7

Getingen 270 245 53 48 83,6 83,6 83,6

Hagby-Vassmolösa 583 640 120 106 82,9 85,8 84,4

Halltorp 126 135 37 24 77,3 84,9 81,1

Hossmo 684 699 98 81 87,5 89,6 88,5

Kalmarsundsparken 221 180 27 30 89,1 85,7 87,6

Karlslunda 165 196 66 75 71,4 72,3 71,9

Kläckeberga 29 33 – – 90,6 86,8 88,6

Krafslösa 92 87 18 14 83,6 86,1 84,8

Kvarnholmen 448 485 108 111 80,6 81,4 81,0

Ljungby norra 450 479 76 74 85,6 86,6 86,1

Ljungby södra 473 512 97 89 83,0 85,2 84,1

Malmen 1008 979 375 347 72,9 73,8 73,4

Mortorp 233 259 47 39 83,2 86,9 85,1

Norrgård 489 519 156 124 75,8 80,7 78,3

Norrliden 575 684 522 441 52,4 60,8 56,7

Oxhagen 429 504 269 278 61,5 64,5 63,0

Ryssby 561 629 128 92 81,4 87,2 84,4

Sandås 434 459 145 125 75,0 78,6 76,8

Skälby 123 150 81 77 60,3 66,1 63,3

Stensberg 213 188 36 45 85,5 80,7 83,2

Stensö 175 175 28 45 86,2 79,6 82,7

Svaneberg 14 17 – – 87,5 85,0 86,1

Tallhagen 31 34 23 37 57,4 47,9 52,0

Tegelviken 637 624 186 176 77,4 78,0 77,7

Varvsholmen 107 113 16 14 87,0 89,0 88,0

Vimpeltorpet 287 283 31 27 90,3 91,3 90,8

Åby 406 436 64 73 86,4 85,7 86,0

Ängö 214 200 50 49 81,1 80,3 80,7

Hela kommunen 14 367 14 880 4 346 4 091 76,8 78,4 77,6

Tabell 00. Förvärvsintensitet 2013 (andel förvärvsarbetande av personer med bostad i området) 
 i befolkningen 20-64 år (andelar i procent). Källa: SCB.
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Diagram 00. Förvärvsintensitet i olika åldersklasser 2010 och 2013. Källa: SCB.

Arbetslöshet
Sambanden mellan arbetslöshet och ohälsa är väl belagda, även om det fortfarande 
är osäkert vad som egentligen påverkar vad. Arbetslöshet skapar ohälsa men ohälsa 
ökar även risken både att bli och att förbli arbetslös. De flesta arbetslösa som på-
börjar ett arbete får bättre hälsa både på kort och lång sikt.

För såväl kvinnor som män är arbetslösheten högst bland personer med förgym-
nasial utbildning och lägst bland personer med eftergymnasial utbildning. 

Unga vuxna är särskilt utsatta när det gäller arbetslöshet. Ungdomar i åldern 16-24 
år har svårare att få arbete än äldre. Arbetslösheten bland ungdomsgrupperna har 
också stigit sedan 2008. Sedan 2010 har arbetslösheten bland ungdomar under 25 år 
minskat igen, men är fortfarande cirka tre gånger så hög som hos äldre personer.

Arbetslöshet och bristande möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden på-
verkar ungas (18-21 år) hälsa mer än vuxnas. I förhållande till studerande och yr-
kesarbetande är arbetslösa ungdomar överrepresenterade när det gäller huvudvärk, 
sömnbesvär, trötthet, nedsatt psykiskt välbefinnande, självmordstankar, avsaknad 
av emotionellt stöd och lågt socialt deltagande. 
Hög ungdomsarbetslöshet påverkar även de som är yrkesverksamma, genom att oron 
för att bli arbetslös ökar. Detta gäller särskilt unga kvinnor. (Folkhälsan i Sverige 2014).

Sett i ett livscykelperspektiv finns även studier som visar att tidig arbetslöshet inte 
enbart ökar risken för senare arbetslöshet, utan även för senare hälsobesvär och ohälso-
samma levnadsvanor. (Kommissionen för social hållbarhet, Malmö).
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Arbetslös betyder inte samma sak överallt
I Sverige finns dels den officiella arbets lösheten som mäts av SCBs Arbets krafts  under sök ningar 
(AKU) och dels Arbets förmed lingens verk samhets  statistik över inskrivna arbetslösa. Syftet med 
AKUs och Arbets förmed lingens statistik skiljer sig åt och de tas fram på olika sätt.

AKU är en urvalsundersökning av individer och syftet är att beskriva aktuella förhåll anden på arbets-
marknaden. Siffrorna i AKU är genom snitt för den under sökta perioden, till exempel ett kvartal. 

I AKU definieras en arbetslös som en person som är utan arbete, kan ta ett arbete och aktivt sökt 
arbete eller som avvaktar ett arbete som börjar inom 3 månader. 

Arbetsförmedlingens statistik över inskrivna arbets sökande i åldern 16–64 år bygger i huvud sak på 
upp gifter som registreras i förmed lings systemet och åter speglar situa tionen sista dagen i månaden. 

Inskrivna arbetslösa kan delas upp i öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitets stöd. 

För öppet arbetslösa finns krav på att de aktivt ska söka arbete, men för de som går ett program 
med aktivitets stöd är detta krav inte lika uttryck ligt. Med andra ord är möjlig  heterna till att 
arbeta samt sökande kraven klart annor lunda än AKUs defini tioner, speciellt för de som går ett 
program med aktivitetsstöd.

Ett exempel på skillnader ser vi i tabell 00 nedan jämfört med tabell 00 på nästa sida. Statis-
tiken för hela kommunen anger olika uppgifter. Det beror på olika källmaterial (Folkhälsomyn-
digheten respektive SCB) men det beror också på olika beräkningsmodeller.

•	 I uppgifterna från Folkhälsomyndigheten är det arbetslösa som andel av den registerbase-
rade arbetskraften (arbetslösa + sysselsatta). I uppgifterna på delområden från SCB är det 
andel av befolkningen.

•	 I uppgifterna från Folkhälsomyndigheten är det arbetslösa (årsmedeltal), i SCBs statistik 
på delområden är det arbetslösa i oktober som avses.

•	 I uppgifterna från Folkhälsomyndigheten är det åldersklassen 16-64 år, SCBs uppgifter på 
delområden avser 18-64 år.

område
öppet arbetslösa i program Totalt

kv m Totalt kv m Totalt kv m Totalt

Ålder 16-24 år

Kalmar kommun 5,8 8,3 7,0 9,6 13,5 11,5 14,5 19,9 17,2

Riket 6,8 8,7 7,8 9,5 12,1 10,9 15,0 19,0 17,2

Ålder 20-24 år

Kalmar kommun 4,9 7,4 6,1 9,9 14,6 12,2 14,0 20,4 17,2

Riket 5,9 7,5 6,8 10,0 12,6 11,4 14,8 18,6 16,8

Ålder 25-44 år

Kalmar kommun 4,5 5,2 4,9 3,4 3,4 3,4 7,7 8,3 8,0

Riket 5,2 5,3 5,2 3,4 3,2 3,3 8,2 8,2 8,2

Ålder 45-64 år

Kalmar kommun 2,9 3,8 3,4 3,6 3,5 3,6 6,4 7,1 6,7

Riket 3,0 3,9 3,4 3,6 3,3 3,5 6,4 7,0 6,7

Samtliga 16-24 år

Kalmar kommun 3,9 4,8 4,4 4,3 4,7 4,5 7,9 9,2 8,5

Riket 4,2 4,9 4,6 4,1 4,2 4,1 8,0 8,7 8,3

Tabell 00. Arbetslöshet (årsmedeltal) 2013. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Ingen principiell skillnad i Kalmar mellan 2010 och 2013
Tabell 00 ovan redovisar årsmedeltal för arbetslösheten i Kalmar kommun 2013. Siffrorna 
för år 2010 var i princip desamma. Undantaget är åldersgruppen 20-24 år där den totala 
arbetslösheten var cirka 1 procentenhet lägre 2010 för såväl kvinnor som män.
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öppet arbetslösa öppet arbetslösa samt i program

kvinnor män Totalt kvinnor män Totalt

Berga 3,7 3,5 3,6 8,7 7,8 8,3

Bergavik 2,4 3,0 2,7 3,6 4,2 3,9

Björkenäs – – 1,8 3,0 5,1 4,0

Björkudden – – 4,2 – – 6,3

Bremerlyckan – – 1,4 2,9 2,4 2,6

Djurängen 2,7 4,1 3,4 6,4 8,6 7,5

Dörby 3,8 4,4 4,1 8,9 10,5 9,7

Funkabo 5,7 6,4 6,1 11,4 12,8 12,1

Förlösa-Kläckeberga 2,7 2,6 2,6 5,0 5,1 5,1

Gamla stan 4,7 2,6 3,7 6,8 2,6 4,9

Getingen 1,8 2,2 2,0 2,9 4,8 3,8

Halltorp 2,9 2,5 2,7 9,8 5,7 7,9

Hossmo 1,6 1,8 1,7 2,9 2,2 2,6

Kalmarsundsparken 2,0 2,7 2,3 2,8 3,6 3,2

Karlslunda 4,7 2,9 3,7 8,1 8,3 8,2

Kläckeberga – – 8,2 – – 9,6

Krafslösa – – 2,6 6,5 5,8 6,2

Kvarnholmen 1,0 3,7 2,4 2,8 6,5 4,7

Ljungby norra 2,2 3,3 2,7 4,8 5,7 5,3

Ljungby södra 1,8 3,2 2,5 4,2 6,1 5,1

Malmen 2,1 2,8 2,4 3,9 5,5 4,7

Mortorp 1,7 3,2 2,5 5,8 4,1 5,0

Norrgård 2,9 3,2 3,0 5,1 7,4 6,3

Norrliden 7,3 7,4 7,4 16,6 16,1 16,3

Oxhagen 4,9 7,0 6,0 11,5 13,2 12,4

Ryssby 2,8 2,8 2,8 6,0 6,5 6,2

Sandås 3,2 4,4 3,8 6,1 6,9 6,5

Skälby 5,6 5,5 5,5 7,9 12,2 10,2

Stensberg – – 1,8 2,3 5,7 3,9

Stensö 1,9 2,6 2,2 4,6 6,0 5,4

Svaneberg – – – – – –

Tallhagen – – – – – –

Tegelviken 1,5 3,8 2,7 3,0 6,2 4,6

Varvsholmen – – – – – 3,0

Vassmolösa-Hagby 2,1 2,9 2,5 4,2 4,9 4,6

Vimpeltorpet – – 1,6 3,4 2,6 3,0

Åby 2,3 1,9 2,1 3,9 5,6 4,8

Ängö 6,0 3,1 4,6 7,0 5,0 6,1

Hela kommunen 3,0 3,6 3,3 6,3 7,2 6,7

Tabell 00. Andel (procent avrundat) arbetssökande 18-64 år i olika stads- och kommundelar okt 2013.  
Streck anger att det statistiska underlaget är för litet. Källa: Kalmar kommun, Områdesstatistik.
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Arbetslösheten högst i Norrliden och Karlslunda 
lägst i Björkenäs och Bremerlyckan
Som framgår av tabell 00 på föregående sida finns betydande skillnader i andelen arbetslösa 
i kommunens olika delar. Högst arbetslöshet finns i Norrliden och Karlslunda, (gäller såväl 
kvinnor som män) samt i Oxhagen och Funkabo (särskilt män).

Lägst arbetslöshet finns i Björkenäs, Bremerlyckan, Getingen, Gamla stan samt Hossmo.

Ohälsotal
Levnads- och arbetsförhållanden i Sverige är olika mellan olika socioekonomiska 
grupper. Därmed kan också behovet av ersättning från socialförsäkringarna variera 
högst avsevärt. Det är till exempel vanligt att personer med låg utbildningsnivå 
(arbetare och lägre tjänstemän) i högre grad får ersättning från sjukförsäkringen än 
personer med eftergymnasial utbildning.

Ohälsotalet i Sverige nådde en topp 2003 med i genomsnitt 52 dagar för kvinnor 
och 35 dagar för män. Ohälsotalet är fortfarande betydligt högre för kvinnor än 
för män, men skillnaderna mellan könen minskar successivt. Sedan 2003 har också 
det totala ohälsotalet minskat. 2013 låg det på 32 dagar för kvinnor (en minskning 
med 20 dagar) och 22 dagar för män (minskning med 12 dagar).

På kommunal nivå kan man notera att kommuner med högt ohälsotal också har 
lägre andel befolkning med eftergymnasial utbildning, men även medelålder spelar 
stor roll. 

Ohälsotalet är högst i kommuner med hög arbetsför befolkning över 45 år. I 
de tre kommunerna med högst ohälsotal 2013 var cirka hälften av personerna i 
arbetsför ålder äldre än 45 år. I Stockholm (en kommun med lågt ohälsotal) är 
endast en tredjedel av den arbetsföra befolkningen äldre än 45 år. 

Andra strukturella förhållanden som påverkar ohälsotalen är levnads- och arbets-
förhållanden samt geografisk rörlighet.

I vår kommun har ohälsotalet minskat från 37 dagar 2003 till 26 dagar 2013. 
Hos oss är 38 procent av befolkningen i arbetsför ålder äldre än 45 år

De största förändringarna har skett i högre åldersgrupper. Den allra största bland 
kvinnor i åldrarna 60-64 år.

 
Socioekonomiska grupper – vad är det?
Förr var det vanligt i Sverige att i befolkningsstatistik dela in människor i socialgrupper. Det 
har man numera i huvudsak upphört med. I stället används begreppet socioekonomiska 
grupper.

På den högsta nivån finns tre socioekonomiska grupper: arbetare, tjänstemän, företagare 
samt ej förvärvsarbetande.

Arbetare är yrken som normalt organiseras inom LO. Man skiljer också på facklärda och ej 
facklärda arbetare. Notera att tvärtemot vad som tidigare gällde behöver arbetare inte vara 
varuproducerande, de kan även vara tjänsteproducerande.

Tjänstemän är yrken som normalt är organiserade i TCO eller SACO. Man skiljer mellan lägre 
tjänstemän, tjänstemän på mellannivå, högre tjänstemän samt ledande befattningar.

Företagare delas in i kategorier som fria yrkesutövare med akademikeryrken, lantbrukare 
samt övriga företagare.

Ej förvärvsarbetande delas in i bland annat studerande, hemarbetande, ålderspensionärer, 
förtidspensionärer och långvarigt arbetslösa.

Mer information finns på SCBs hemsida. Sök på socioekonomisk indelning.

MÅLOMRÅDE 2



Kalmar kommun –  
Välfärdsbokslut 2015 73

 
Ohälsotal
Ohälsotalet definieras som antalet utbetalade ersättningsdagar från Försäkringskassan per 
person och år. 

Måttet omfattar de socialförsäkringar som träder i kraft då en person blir arbetsoförmögen på 
grund av sjukdom, det vill säga sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och 
aktivitetsersättning. Antalet delvis ersatta dagar räknas om till heldagar.

Ohälsotalet inkluderar inte den sjuklön som arbetsgivaren betalar.

område
2010 2013

kvinnor män kvinnor män

Kalmar kommun 35,6 25,9 32,7 23,8

Riket 38,0 26,4 34,4 23,4

område
2010 2013

kvinnor män kvinnor män

20-24 år 8,8 9,7 7,3 8,7

25-34 år 15,4 13,3 17,2 13,4

35-44 år 26,5 17,5 26,8 17,5

45-54 år 43,1 29,4 41,6 27,9

55-64 år 75,1 54,8 64,3 48,9

Tabell 00. Ohälsotal (antal dagar), befolkning 20-64 år . Källa: Folkhälsomyndigheten.

Tabell 00. Ohälsotal (antal dagar) befolkning 20-64 år i Kalmar kommun. Källa: Folkhälsomyndigheten.
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Totalt antal ohälsodagar Totalt antal personer per person

kvinnor män Båda kvinnor män Båda kvinnor män Båda

Berga 41 595 36 651 78 246 1 373 1 378 2 751 30,3 26,6 28,4

Bergavik 9 834 4 355 14 189 468 455 923 21,0 9,6 15,4

Björkenäs 8 172 4 494 12 666 170 161 331 48,1 27,9 38,3

Björkudden 418 282 700 47 47 94 8,9 6,0 7,4

Bremerlyckan 6 066 3 440 9 506 285 296 581 21,3 11,6 16,4

Djurängen 34 904 22 590 57 494 799 815 1 614 43,7 27,7 35,6

Dörby 45 465 34 051 79 516 1 255 1 207 2 462 36,2 28,2 32,3

Funkabo 19 955 20 230 40 185 502 583 1 085 39,8 34,7 37,0

Förlösa-Kläckeberga 55 839 24 170 80 009 1 772 1 775 3 547 31,5 13,6 22,6

Gamla stan 5 079 1 607 6 686 238 194 432 21,3 8,3 15,5

Getingen 5 675 4 952 10 627 355 325 680 16,0 15,2 15,6

Hagby-Vassmolösa 20 285 17 518 37 803 750 813 1 563 27,0 21,5 24,2

Halltorp 9 641 3 885 13 526 176 172 348 54,8 22,6 38,9

Hossmo 15 148 9 858 25 006 850 846 1 696 17,8 11,7 14,7

Kalmarsundsparken 2 781 1 108 3 889 259 227 486 10,7 4,9 8,0

Karlslunda 14 567 13 297 27 864 261 290 551 55,8 45,9 50,6

Kläckeberga 586 1 179 1 765 35 40 75 16,7 29,5 23,5

Krafslösa 3 061 1 725 4 786 126 108 234 24,3 16,0 20,5

Kvarnholmen 13 022 9 355 22 377 587 619 1 206 22,2 15,1 18,6

Ljungby norra 14 471 10 753 25 224 588 600 1 188 24,6 17,9 21,2

Ljungby södra 19 416 14 338 33 754 610 653 1 263 31,8 22,0 26,7

Malmen 21 924 21 270 43 194 1 479 1 404 2 883 14,8 15,1 15,0

Mortorp 8 301 7 966 16 267 305 326 631 27,2 24,4 25,8

Norrgård 16 970 14 938 31 908 683 679 1 362 24,8 22,0 23,4

Norrliden 62 005 46 890 108 895 1 186 1 225 2 411 52,3 38,3 45,2

Oxhagen 30 473 33 387 63 860 747 830 1 577 40,8 40,2 40,5

Ryssby 24 348 11 576 35 924 739 763 1 502 32,9 15,2 23,9

Sandås 13 075 7 823 20 898 604 608 1 212 21,6 12,9 17,2

Skälby 5 337 5 302 10 639 222 240 462 24,0 22,1 23,0

Stensberg 5 889 4 887 10 776 263 237 500 22,4 20,6 21,6

Stensö 3 022 3 340 6 362 221 246 467 13,7 13,6 13,6

Svaneberg 403 1 288 1 691 17 22 39 23,7 58,5 43,4

Tallhagen 249 155 404 62 78 140 4,0 2,0 2,9

Tegelviken 24 594 18 405 42 999 877 866 1 743 28,0 21,3 24,7

Varvsholmen 3 138 820 3 958 131 131 262 24,0 6,3 15,1

Vimpeltorpet 6 562 6 822 13 384 343 329 672 19,1 20,7 19,9

Åby 16 134 12 689 28 823 506 554 1 060 31,9 22,9 27,2

Ängö 7 017 3 677 10 694 289 259 548 24,3 14,2 19,5

Hela kommunen 597 264 446 623 1 043 887 20 206 20 472 40 678 29,6 21,8 25,7

Tabell 00. Ohälsotal i olika stads- och kommundelar 2013, personer 16-64 år. Källa: SCB
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Ohälsotalet minskar generellt
Kalmar visar samma utveckling som resten av landet, det vill säga ohälsotalet går generellt 
ned. Från 25 (män) och 35 (kvinnor) i 2010 års Välfärdsbokslut till 22 respektive 30 i detta.

Jämfört med 2010 års Välfärdsbokslut har hälsoläget förbättrats allra mest i Norrliden. Största 
förbättring i den manliga befolkningen har skett i Halltorp och för kvinnor i Karlslunda.

Ohälsotalet lägst i Kalmarsundsparken och Stensö 
Högst i Karlslunda och Norrliden
Ohälsotalet är lägst i Kalmarsundsparken (5 dagar för män, 11 för kvinnor), Stensö  
(14 dagar) samt Bergavik, Malmen, Gamla stan och Varvsholmen. 

Högst ohälsotal finns i Karlslunda (56 för män, 46 för kvinnor), Norrliden (52 för män, 38 för 

kvinnor) samt Svaneberg (59 dagar för kvinnor, 24 för män).

Högst för personer med låg utbildning
Även i andra avseenden visar Kalmar samma slags utveckling som resten av landet. Det vill 
säga ohälsotalet är högst i den del av befolkningen som har lägst utbildning och tvärtom.

Ekonomiska villkor
Inkomst och ekonomiska tillgångar tillhör de mest betydelsefulla faktorerna för 
hälsa. Personer med hög inkomst rapporterar gott hälsotillstånd i högre utsträck-
ning än de med låg inkomst. Sambandet är så tydligt att det fått ett eget namn i 
forskningen, hälsogradienten.

 Inkomst är ett mått på position i samhället. Vår plats i denna sociala hierarki har 
stor betydelse för hälsa. Den sociala hälsogradienten innebär att det inte bara är en 
människas absoluta livsvillkor som påverkar hälsan, utan även de relativa villkoren, 
det vill säga var en människa befinner sig i relation till andra. 

Människor med låg inkomst har sämre hälsa än de med hög inkomst men samban-
det är komplext, låg inkomst är förknippat med en rad sociala förhållanden som gör 
individen mer sårbar och utsatt för hälsorisker. 

Människor med högre inkomst lever längre, men det finns en avtagande marginal-
nytta. I de högre inkomstskikten uppnår man inte samma hälsovinster av en ytterligare 
inkomstökning som man gör i lägre inkomstskikt.

De ekonomiska resurserna är viktiga för hälsan också därför att de kan omvandlas till 
andra resurser som är viktiga för människors möjligheter att kontrollera och styra sina 
livsvillkor.

 
Inkomstbegrepp
Medianinkomst är den mittersta observationen i rangordning av inkomsttagare efter inkom-
stens storlek. På vardera sidan om den mittersta inkomsttagaren finns lika många inkomst-
tagare. 

Disponibel inkomst är det belopp som kan användas till konsumtion och sparande. Den be-
räknas som summan skattepliktiga inkomsten (löner, bidrag) och skattefria bidrag, minus skatt 
och övriga negativa transfereringar. I disponibel inkomst ingår samtliga hushållets inkomster, 
även barnens.

Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverk-
samhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning 
och andre skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.
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Inkomsten ökar mest för de som ligger över mitten
Medianinkomsten i Sverige har ökat med 55 procent från år 1995 till 2012. Inkomst-
utvecklingen har varit mest gynnsam för dem med disponibel inkomst över medianin-
komst. Den fjärdedel av befolkningen som har lägst inkomst har nästan inte haft någon 
ökning alls sedan mitten av 2000-talet. (Folkhälsan i Sverige 2014).

Såväl kvinnors som mäns löner har ökat. Däremot har ingen större förändring 
skett gällande den ekonomiska jämställdheten. 

1996 låg kvinnors medellön på 83 procent av männens, år 2011 var den 86 pro-
cent. Hälften av skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner förklaras av att de 
arbetar i olika yrken och att dessa yrken är förknippade med olika lönenivåer.

Utrikes födda personer har lägre inkomst än inrikes födda personer och oftast 
också lägre disponibel inkomst. 

Situationen är inte densamma för hela gruppen. Det finns stora skillnader i dispo-
nibel inkomst, dels beroende på vilket land personen kommer ifrån och hur länge 
personen har vistats i Sverige.

område

kvinnor män Totalt

median-
inkomst

antal 
personer

medianin-
komst

antal 
personer

median-
inkomst

antal 
personer

Kalmar kommun 249,7 18 713 304,4 18 971 273,8 37 684

Riket 252,3 2 749 429 312,4 2 833 500 279,7 5 582 929

Tabell 00. Årlig medianinkomst (tkr) 20+ år, 2013 (sammanräknad förvärvsinkomst). Källa: SCB.

 
Vi tjänar mindre än resten av landet 
Men kvinnorna har hämtat upp sig
Som framgår av tabell 00 ovan är såväl medel- som medianinkomst lägre i Kalmar än i landet 
som helhet. Detta gäller såväl män som kvinnor.

2008 var medianinkomsten i Kalmar i jämförelse med resten av riket 3,2 procent lägre för kvin-
nor och 2,3 procent lägre för män. Skillnaden har sedan dess minskat för kvinnor men inte för 
män. Kvinnors medianlön i Kalmar 2013 var 1,03 procent lägre än i riket som helhet. Männens 
medianlön var 2,5 procent lägre.

Diagram 00. Skillnad i medianinkomst mellan Kalmar och resten av riket. Befolkningen 20-64 år.  
Källa: SCB.

MÅLOMRÅDE 2



Kalmar kommun –  
Välfärdsbokslut 2015 77

Diagram 00. Skillnad i medianinkomst mellan Kalmar och resten av riket. Befolkningen 20-64 år.  
Källa: SCB.

medianinkomst jämfört hela  
kommunen  

(+/- procent)kvinnor män Totalt

Berga 249 641 300 507 269 886 +1,9

Bergavik 306 783 361 678 328 830 +24,2

Björkenäs 298 488 369 000 322 233 +21,7

Björkudden 353 150 510 512 436 214 +64,7

Bremerlyckan 275 609 315 512 295 352 +11,5

Djurängen 226 146 275 029 244 840 -7,5

Dörby 240 895 296 774 259 917 -1,8

Funkabo 182 082 209 714 195 862 -26,0

Förlösa-Kläckeberga 270 422 339 259 301 299 +13,8

Gamla stan 276 517 352 284 304 651 +15,1

Getingen 280 459 364 402 318 986 +20,5

Hagby-Vassmolösa 248 759 316 638 281 496 +6,3

Halltorp 225 661 273 945 240 840 -9,0

Hossmo 284 836 390 596 331 366 +25,1

Kalmarsundsparken 283 246 358 308 315 945 +19,3

Karlslunda 216 349 273 527 245 674 -7,2

Kläckeberga 273 754 312 550 304 824 +15,1

Krafslösa 286 281 360 893 318 915 +20,4

Kvarnholmen 269 414 316 123 287 822 +8,7

Ljungby norra 257 814 328 791 289 514 +9,3

Ljungby södra 254 715 334 586 292 575 +10,5

Malmen 227 962 278 607 249 843 -5,6

Mortorp 252 470 305 487 278 135 +5,0

Norrgård 251 435 296 926 272 913 +3,1

Norrliden 143 778 193 973 168 827 -36,2

Oxhagen 182 452 210 967 199 012 -24,8

Ryssby 256 845 322 210 282 724 +6,8

Sandås 239 213 279 919 258 823 -2,3

Skälby 175 952 238 978 211 883 -20,0

Stensberg 280 128 301 004 290 600 +9,7

Stensö 313 074 407 170 344 283 +30,0

Svaneberg 306 916 323 072 314 898 +18,9

Tallhagen 99 692 68 864 82 503 -68,8

Tegelviken 258 962 299 903 277 186 +4,7

Varvsholmen 326 003 405 884 357 654 +35,1

Vimpeltorpet 292 805 376 079 321 340 +21,4

Åby 250 007 322 621 286 079 +8,0

Ängö 285 569 334 831 302 033 +14,1

Hela kommunen 240 326 295 756 264 793 +/-0

Tabell 00. Sammanräknad förvärvsinkomst 2013 i befolkningen 20-64 år. Källa: SCB. 
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Högst medianinkomst i Björkudden, Stensö och Varvsholmen 
Lägst i Tallhagen, Norrliden och Funkabo.
Högst medianinkomst i kommunen har man i Björkudden, Stensö och Varvsholmen. 
Lägst mediainkomst finns i Tallhagen, Norrliden och Funkabo.

Kommunens tredje lägsta medianinkomst (Funkabo) är ungefär hälften av den tredje högsta 
(Varvsholmen).

Den lägsta medianinkomsten i kommunen (Tallhagen) är cirka 20 procent av den högsta 
(Björkudden).

Diagram 00. Medianinkomst 2013 i de tre stadsdelar i kommunen där inkomsten är högst respektive lägst.  
Befolkningen 20-64 år. Källa: SCB.
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Låg ekonomisk standard
När man definierar vad som är låg ekonomisk standard kan man antingen använda 
en absolut eller relativ inkomstgräns. En absolut inkomstgräns är bestämd på för-
hand medan en relativ innebär att inkomsten ses i relation till den befolkning som 
man jämför med.

I den officiella statistiken inom EU används ett relativt mått. Personer som har 
inkomst under 60 procent av hela befolkningens medianinkomst bedöms ha låg 
ekonomisk standard. 

I Välfärdsbokslutet används det relativa måttet som standard när vi anger låg 
ekonomisk standard, men vi kompletterar i vissa fall med ett det absoluta måttet 
riksnormen för försörjningsstöd. De båda måtten kompletterar varandra eftersom de 
ger olika bild av inkomstutvecklingen för hushåll med låga inkomster.

Sedan 1995 har låg ekonomisk standard blivit vanligare i Sverige
De flesta svenskar lever i hushåll med delad ekonomi och har olika försörjnings-
börda beroende på hushållets sammansättning. 

Åldersgruppen 30-59 år har högst marknadsinkomst, men närmar sig övriga när 
det gäller justerad disponibel inkomst, eftersom gruppen ofta består av barnfamil-
jer med en större försörjningsbörda. 

Personer i åldern 60-64 år har generellt höga inkomster. Eftersom man sällan har 
hemmaboende barn, har man oftast också en hög justerad disponibel inkomst. 

Kvinnors disponibla inkomst är generellt lägre än mäns. Detta förhållande har 
bestått under lång tid. 

Sjuka, arbetslösa, förtidspensionerade och ensamstående är grupper som oftare 
än andra har en låg ekonomisk standard.
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Höginkomsttagare respektive låginkomsttagare 
I Sverige finns ingen officiell gräns för vad som är en hög- respektive låginkomsttagare. I detta 
välfärdsbokslut definierar vi dock en höginkomsttagare som den vars sammanräknade inkomst 
ligger i den grupp där de 20 procent högsta av alla inkomsttagare ligger.

Låginkomsttagare definieras på motsvarande sätt som den vars sammanräknade inkomst lig-
ger under den nivå som 80 procent av befolkningen överskrider. Den som 2013 tjänade mindre än 
86 908 kr var låginkomsttagare.

Samtliga personer 20-64 år ingår i beräkningsgruppen, även de som har noll förvärvsinkomst.

Hushåll med låg disponibel inkomst definieras som konsumtionsenhet (ensam- eller familje-
hushåll) med sammanlagd inkomst som ligger under 60 procent av medianinkomsten hos mot-
svarande hushållstyper.

Som framgår av tabell 00 nedan har Kalmar färre höginkomsttagare än riksgenomsnittet, medan 
däremot andelen låginkomsttagare i stort avspeglar riket i sin helhet.

område
Höginkomsttagare låginkomsttagare medelinkomsttagare

kvinnor män kvinnor män kvinnor män

Kalmar kommun 8,3 22,8 21,5 19,0 70,1 58,2

Riket 12,3 27,5 21,3 18,7 66,3 53,8

Tabell 00. Kategorier av inkomsttagare 2012. Andelar i procent. Källa: SCB
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Höginkomsttagare låginkomsttagare medelinkomsttagare

kvinnor män kvinnor män kvinnor män

2010 8,8 24,2 21,3 19,1 69,9 56,6

2012 8,3 22,8 21,5 19,0 70,1 58,2

kalmar kommun riket

2010 2012 2010 2012

Ensamstående utan hemmavarande barn 16,0 15,6 17,4 17,1

Ensamstående med hemmavarande barn 36,6 38,8 37,2 38,9

Övriga hushåll med hemmavarande barn 10,0 10,7 11,6 12,0

Pensionärshushåll 7,5 6,2 8,7 8,0

Hushåll med sjuk- eller aktivitetsersättning 12,7 15,3 13,9 15,3

Tabell 00. Hög- respektive låginkomsttagare i Kalmar kommun 2010 och 2012. Andelar i procent. 
Källa: Folkhälsomyndigheten

Tabell 00. Andel (procent) hushåll med låg disponibel inkomst. År 2012 Källa: Folkhälsomyndigheten
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Kunna få fram 15 000 kronor på en vecka?
I nationella folkhälsoundersökningen 2012 (en urvalsundersökning i befolkningen 16-84 år) 
ställdes även frågan: Om du plötsligt skulle hamna i en oförutsedd situation, där du på en 
vecka måste skaffa fram 15 000 kronor, skulle du klara det?

I Kalmar kommun svarade 22 procent av kvinnorna och 15 procent av männen nej.

Kontantmarginal
En vanlig indikator för ekonomiska villkor är att låta människor uppskatta om de 
kan få fram 15 000 kr inom en vecka för oförutsedda händelser (definieras som att 
ha en kontantmarginal). 

Den nationella folkhälsoenkäten visar att den andel av befolkningen som klarar 
detta har minskat under perioden 2004-2012. Kvinnor saknar kontantmarginal 
oftare än män. Skillnaden växer dessutom vilket innebär att klyftan ökat.

Det finns också stor skillnad mellan inrikes och utrikes födda. Även denna skill-
nad samvarierar ofta med kön. 

Varannan kvinna född utanför Europa saknar kontantmarginal, jämfört med lite 
mindre än var tionde man som är född i Sverige. 

Det är också betydligt vanligare att personer med funktionsnedsättning har låg 
inkomst, har varit i ekonomisk kris eller saknar kontantmarginal. Bland kvinnor 
med funktionsnedsättning i åldern 65-84 år är cirka hälften låginkomsttagare, vil-
ket är betydligt högre än kvinnor utan funktionsnedsättning liksom män i samma 
åldersgrupp.

Äldre har generellt lägre ekonomisk standard än andra. De ekonomiskt mest 
utsatta bland ålderspensionärerna är ensamstående kvinnor.

Av tabell 00 ovan framgår att andelen hushåll i Kalmar kommun med låg dispo-
nibel inkomst i princip motsvarar läget i resten av landet. Tilläggas kan andelarna 
för grupperna pensionärshushåll, hushåll med sjuk- eller aktivitetsersättning samt ensam-
stående med hemmavarande barn steg under perioden 2010-2012.
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Behov av ekonomiskt bistånd
Det ekonomiska biståndet är välfärdssystemets yttersta skyddsnät, avsett att tillför-
säkra befolkningen en skälig levnadsnivå. Omfattningen av ekonomiskt bistånd ger 
på så sätt en indikation på hur välbärgade respektive ekonomiskt utsatta invånarna 
i kommunen är. 

Skälen till att människor behöver ekonomiskt bistånd via socialtjänsten kan vara 
både strukturella och individuella. De påverkas av samverkande faktorer som kon-
junkturläget, tillgång till arbete, utformning av trygghetssystem och inkomst- och 
kostnadsutveckling. 

Vanligaste orsakerna är att man saknar arbete och ej är ansluten till a-kassa alter-
nativt har blivit utförsäkrad, att man är sjuk eller ensamstående förälder och inte 
klarar familjens försörjning på egen hand. 

Av de hushåll som 2013 fick ekonomiskt bistånd i Kalmar kommun hade 50 pro-
cent försörjningshinder på grund av arbetslöshet, 16 procent på grund av ohälsa och 
5 procent av sociala skäl. (SKL, Öppna jämförelser).

Det är särskilt viktigt att föräldrar med minderåriga barn får stöd för att komma 
in på arbetsmarknaden eftersom ekonomisk utsatthet kan påverka barns skolresul-
tat, hälsa och trygghet.

Som framgår av tabell 00 nedan har antalet hushåll i kommunen som fått eko-
nomiskt bistånd minskat. 2011 fick 4,7 procent av hushållen ekonomiskt bistånd. 
2013 hade andelen sjunkit till 4,3 procent. En minskning med 0,4 procentenheter.

Som framgår av diagram 00 på nästa sida är dock fördelningen mellan kommu-
nens olika delar utomordentligt ojämn.

 
Ekonomiskt bistånd
Kommuners skyldighet att vid behov ge sina invånare ekonomiskt bistånd regleras i Social-
tjänstlagen. Biståndet, som är behovsprövat och baseras på ansökan, består dels av försörj-
ningsstöd dels äldreförsörjningsstöd. Det sistnämnda är ett statligt (Pensionsmyndigheten) 
ekonomiskt bistånd till personer över 65 år med små inkomster.

Försörjningsstöd omfattar ett schablonbelopp (riksnormen), samt ett bidrag till skäliga kostna-
der för vissa utgifter.

Till och med 2011 ingick även introduktionsersättning till flyktingar i termen.

Barn-
hushåll

ensamstående  
utan barn

ensamstående 
med barn sammanboende

Totalt
kvinnor män kvinnor män  utan 

barn
med 
barn

2010 22 301 600 216  29  79 240 1 487

2011 20 276 546 212  26  62 213 1 355

2012  8 263 563 213  26  54 194 1 321

2013  5 279 504 211  26  51 181 1 257

Tabell 00. Antal biståndshushåll av olika typer i Kalmar kommun.*
Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas.

*) Statistiken är endast delvis jämförbar eftersom introduktionsersättning till flyktingar ingår i redovis-
ningen till och med 2011. Med barnhushåll menas registerledare under 18 år.
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Diagram 00. Andel hushåll som fått ekonomiskt bistånd 2012.
Källa: Kalmar kommun, Områdesfakta.

Sociala villkor
Livskvalitet påverkas av såväl den omgivande naturen som den byggda miljön och 
sociala och funktionella faktorer. Hemmet och bostadsområdet är tillsammans med 
arbetsplatsen eller skolan vårt viktigaste sociala sammanhang. Där umgås vi, är fysiskt 
aktiva och återhämtar oss. 

Att överhuvudtaget ha tillgång till en bostad är därför en förutsättning för hälsa, men 
även kvalitet i boende och trygghet i närmiljön har betydelse för hälsa och välbefinnande.

Bostadsmiljö
I Boverkets definition är socialt hållbar stadsutveckling både en process och ett 
tillstånd. (Socialt hållbar utveckling – en kunskapsöversikt, Boverket 2010)

Långsiktigt handlar begreppet om processer som formar sociala villkor för fram-
tida generationer. Som tillstånd handlar det om konsekvenserna för det sociala och 
ekonomiska livet idag. Forskningen visar ett samband mellan etnisk och ekono-
misk boendesegregation, vilket naturligtvis kan leda till spänningar i samhället. 

Ofta uppmärksammas primärt situationen i de så kallade utsatta områdena. Spän-
ningen uppstår emellertid därför att också den andra polen finns – områden där 
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nästan alla invånare är inrikes födda eller vad socialstyrelsen i Social rapport 2010 kallar 
icke-synliga invandrare. 

Inom segregationsforskningen används idag begreppet white flight. Utflyttningen 
av svensk medelklass har betytt mer för den etniska segregationen än vad inflytt-
ning av resurssvaga etniska minoriteter till miljonprogramområdena har gjort. Det 
är alltså majoritetsbefolkningens flyttmönster och de resursstarkas bostadsval som 
driver boendesegregationen, inte tvärtom.

Trots många insatser att bryta utvecklingen visar forskningen tydligt att segrega-
tionen i Sverige har ökat. De sociala och ekonomiska krafter som är grunden till det 
verkar vara svåra att bryta. 

Bostaden betyder idag så mycket för identiteten att den som kan välja sin bostad 
styrs av mycket mer än att få tak över huvudet. Bostaden blir allt viktigare som ut-
tryck för livsstil och identitetsmarkör. Forskningen antar att denna betydelse kommer 
att öka i takt med att arbetsmarknadsregionerna växer. 

För att inte de negativa valen ensamt ska bestämma vem som bor var är det 
avgörande att söka kunskap om vad som gör grannskap attraktiva. Grannskapets 
betydelse förändrades också radikalt genom friskolereformen som inneburit att de 
tidigare starka banden mellan skola och grannskap delvis lösts upp. Detta har i sin 
tur lett till att skolans roll som arena för att skapa ett socialt kapitalt har minskat. 

Även om man inte kan skapa integration med samhällsplanering, kan man ändå 

 
Boendesegrationsindex
Boendesegregationsindex är ett mått SCB använder sig av för att mäta skillnaden i bosätt-
ningsmönster mellan olika befolkningskategorier, primärt utrikes födda.

Kommunen delas upp i mindre geografiska områden (så kallade sams-områden). Med hjälp 
av information om fördelningen av inrikes och utrikes födda beräknas avvikelsen område för 
område till kommunens genomsnitt. 

Avvikelsen summeras sedan till ett index som skalas från 0 till 100 där 0 betyder jämn fördel-
ning och 100 total segregering. 

Segregationsindex lämpar sig inte för att göra jämförelser mellan kommuner däremot för att 
beskriva utvecklingen över tid i en kommun.

Diagram 00. Tioårsperspektiv på boendesegrationsindex i Kalmar kommun 2003-2013. Skala 30-35.
 Källa: SCB
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Upplevelse av trygghet
Upplevelse av trygghet påverkas av många olika faktorer. Otrygghet kan leda till att 
områden inte utnyttjas, vilket i sin tur kan föranleda inaktivitet, isolering och stress. 
Trygghet påverkas negativt av förekomst av brott och positivt av gemenskap, mötes-
platser och delaktighet. Forskning visar att det finns en koppling mellan känsla av 
trygghet i grannskapet och självskattad fysisk och psykisk hälsa. Det finns en relation 
mellan brottslighet och otrygghet, det handlar om rädslan att utsättas för våld, rån, 
hot och inbrott. 

Men det är inget enkelt samband. Till exempel är yngre män den grupp som är 
mest utsatt för våld i den offentliga miljön. Ändå är det i högre grad kvinnorna 
som känner sig otrygga utomhus. 

Det är den upplevda känslan av trygghet som styr om en person går ut eller väl-
jer att stanna hemma på kvällen. Människors psykiska hälsa kan också försämras av 
den stress det innebär att leva i ett område som känns otryggt.

påverka förutsättningarna. Genom diversifierad lägenhetsfördelning, blandade 
upplåtelseformer och goda mötesplatser kan man åstadkomma gynnsamma mil-
jöer. Genom att överbrygga barriärer och gränser i den byggda strukturen kan man 
åstadkomma bättre kontakter mellan olika delar av staden. Med väl utbyggda och 
tillgängliga kommunikationer skapas också bättre kontaktmöjligheter.

födelseregion
egna hem Hyresrätt Bostadsrätt

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Sverige 54,4 54,5 54,3 30,8 30,4 29,9 14,3 14,6 15,1

Norden 42,0 42,0 42,1 37,2 34,7 34,7 20,4 22,5 22,6

EU utom Norden 45,9 45,4 43,3 36,4 35,5 36,4 16,8 17,7 18,9

Världen utom EU 18,1 18,0 17,9 66,4 66,4 66,4 14,3 14,3 14,4

Samtliga 51,7 51,6 51,4 33,4 33,0 32,7 14,4 14,7 15,2

Tabell 00. Boende efter födelseregion i Kalmar kommun. Andelar i procent. Källa: SCB
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2010 2013

antal varav  
våldsbrott antal varav vålds-

brott

Kalmar kommun 1 235 115  971  92

Riket 1 461 120 1 460 109

Tabell 00. Anmälda brott per 10 000 invånare. Källa: Folkhälsomyndigheten

Utsatthet för brott
År 2013 uppgav 22 procent av befolkningen att de utsatts för brott. Det vanligaste 
var mindre allvarliga brott, som trakasserier och cykelstölder. Endast 1 procent 
utsattes för grövre brott, som personrån, allvarlig misshandel och sexualbrott. (Na-
tionella trygghetsundersökningen 2014, BRÅ).

Graden av utsatthet är ojämnt fördelad. Den mest utsatta gruppen är unga vuxna 
(20–24 år). Bland dem är risken att utsättas för våldsbrott (till exempel misshandel, 
personrån och sexualbrott) nästan dubbelt så hög som för andra. 

 Unga män är mest utsatta för misshandel (8 procent), medan trakasserier var vanli-
gast bland unga kvinnor (10 procent). En annan grupp som också är utsatta för trakas-
serier är ensamstående föräldrar (12 procent).

Hur många gånger man utsätts för brott under ett år är också mycket ojämnt 
fördelat i befolkningen. För majoriteten av dem som utsatts för brott skedde det vid 
ett enstaka tillfälle, men en liten del av befolkningen blir upprepat utsatta. När det 
gäller brott mot enskild person var ungefär 1 procent av befolkningen utsatt för över 
hälften av händelserna 2013.

När kvinnor utsätts för hot, misshandel och trakasserier är gärningspersonen ofta 
en bekant eller en närstående, och brottsplatsen är ofta hemmet eller arbetsplatsen. 
När män utsätts för den typen av brott är gärningspersonen oftast en okänd person 
och brottet sker oftare på allmän plats. 

Att den utsatta och/eller gärningspersonen varit påverkade av alkohol eller droger 
är också betydligt vanligare i fall där män varit utsatta än då kvinnor varit det. 
(Nationella trygghetsundersökningen 2014, BRÅ).
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Typ av brott som man utsatts för 

fysiskt våld stöld skadegörelse samtliga brottstyper

2009 2012 2014 2009 2012 2014 2009 2012 2014 2009 2012 2014

Lindsdal och norra 
kommundelen

0,0 2,0 0,5 9,2 4,4 5,1 10,0 5,4 5,6 16,6 9,8 10,2

Norrliden 4,2 0,5 2,1 14,2 6,9 7,4 8,9 5,9 5,3 22,6 10,1 12,1

Funkabo 1,9 0,5 1,1 9,6 5,3 12,4 7,2 5,8 6,5 15,3 10,1 15,6

Oxhagen/Getingen 1,5 2,2 0,6 21,0 11,2 12,0 12,8 7,3 7,4 28,7 17,3 17,7

Kvarnholmen/ 
Malmen

3,4 0,0 1,1 12,7 11,8 8,2 16,1 10,1 17,5 25,9 20,2 17,5

Smedby 2,9 1,0 0,6 10,5 10,8 7,9 8,6 5,2 3,9 18,6 14,9 10,7

Rinkabyholm och 
södra stadsdelarna

2,3 0,5 0,6 13,2 7,7 12,5 14,2 4,6 6,3 26,0 11,7 17,0

Ljungbyholm och 
södra kommundelen

0,9 0,5 0,5 8,1 6,2 5,2 8,5 6,2 3,8 15,7 10,0 8,6

Kalmar kommun 1,9 0,9 0,8 11,6 7,4 8,6 10,9 6,2 6,2 20,7 12,4 13,4

Tabell 00. Andel av befolkningen (procent) i olika stads- och kommundelar som säger sig ha utsatts för brott under de senaste  
12 månaderna. Källa: Polisens trygghetsundersökning 2014.

2007-2010 2010-2013

kvinnor män Totalt kvinnor män Totalt

Kalmar kommun 2 4 3 3 4 3

Riket 2 4 3 2 4 3

Tabell 00. Andel (procent) i befolkningen som utsatts för fysiskt våld . Källa: Folkhälsomyndigheten

Diagram 00. Antal anmälda 
våldsbrott i Kalmar kommun 
per månad 2012-2013.  
Källa: Brottsförebyggande 
rådet
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Särskilt sårbara grupper
Vissa grupper är särskilt sårbara för brott. Skälet kan naturligtvis vara att man löper 
större risk att utsättas, men det kan också vara att brottens konsekvenser riskerar 
bli större och att gruppens förmåga att skydda sig (socialt, ekonomiskt och poli-
tiskt) är mer begränsad. 

Barn och ungdomar är av förklarliga skäl en sådan grupp. Exempelvis de som 
lever med våld i hemmet, liksom de som utsätts för våld och trakasserier i skolan. 
Personer som utsätts för hot och våld av närstående, även av hedersrelaterad natur, 
är en annan sådan grupp. 

Fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar är andra faktorer som kan innebära 
en ökad sårbarhet. Kvinnor med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar 
omnämns ofta som en riskgrupp, särskilt för sexuella övergrepp. 

Äldre personer är ett annat exempel, liksom människor i socialt utsatta situatio-
ner, till exempel hemlösa och missbrukare. Homo-, bi- och transpersoner (hbtq-
personer) samt människor med invandrarbakgrund riskerar att utsättas för hatbrott 
utifrån sin identitet. (Brottsoffer och närstående, Socialstyrelsen).

MÅLOMRÅDE 2

Diagram 00. Offer för misshandelsbrott 18 år och äldre i Kalmar 2013. Källa: Brottsförebyggande Rådet.

Diagram 00. Andel av offren i diagram 00 som var bekant med 
gärningsmannen (procent). 
 Källa: Brottsförebyggande Rådet.

Diagram 00. Andel av offren i diagram 00 som vid tidpunkten 
för brottet var i nära relation med gärningsmannen (procent). 
Källa: Brottsförebyggande Rådet.
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Utsatthet för våld
Världshälsoorganisationen (WHO) har vid upprepade tillfällen lyft fram våldet som ett 
omfattande och växande folkhälsoproblem världen över och framhållit att det utgör 
en prioriterad fråga. Att utsättas för sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld kan bidra till 
ökad risk för olika former av psykisk och fysisk ohälsa, på kort och på lång sikt. 

Många former av våld kan resultera i fysiska, psykiska och sociala problem utan 
att nödvändigtvis leda till fysisk skada. Konsekvenserna kan vara omedelbara men 
också latenta. (Våld och hälsa, en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsut-
satthet samt kopplingen till hälsa, Nationellt centrum för kvinnofrid).

Våld i nära relationer omfattar psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. BRÅs trygghets-
undersökning från 2014 visar att risken att utsättas för våld av närstående är störst för 
kvinnor. Vid drygt en tredjedel av misshandelsbrotten mot kvinnor var gärningsman-
nen en närstående. Även om det förekommer kvinnliga förövare står män för den 
absoluta majoriteten av våldet.
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Generellt om brottslighet i Kalmar
Brottsligheten i Kalmar är lägre än genomsnittet i landet. 

2010 hade vi 1 235 anmälda brott per 10 000 invånare. Det var drygt 15 procent lägre än snittet 
för hela landet (1 461).

2013 hade antalet anmälda brott sjunkit ytterligare. Det året låg vi 33 procent under snittet för 
landet (971 jämfört med 1460).

Andelen våldsbrott har dock inte minskat lika mycket. 2010 begicks 115 våldsbrott per 10 000 
invånare i Kalmar. Det var 4 procent lägre än snittet i landet (120). 

2013 var motsvarande siffra 92 våldsbrott i Kalmar, 16 procent förre än snittet i landet (109).

Såväl våldsbrott som andra brott minskade alltså 2010-2013. Våldsbrotten dock endast hälften 
så mycket som andra brott. Risken att utsättas för våld i Kalmar är dock varken större eller 
mindre än i andra delar av landet. (3 procent för kvinnor, 4 procent för män).
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Lokala variationer i risken att utsättas för brott i Kalmar
Under perioden 2009-2014 minskade andelen brottsutsatta personer i alla delar av kommunen 
utom Funkabo där risken att utsättas för brott var lika stor 2014 som 2009.

Genomsnittligt minskade andelen brottsutsatta från 20,7 till 13,4 procent, det vill säga 7,3 
procentenheter.

Största minskningen var i Norrliden och Oxhagen (11 procentenheter) samt i Hossmo (9) och 
Kvarnholmen (8).

I samtliga stads- och kommundelar är stöld den vanligaste brottstypen (8,6 procent i genom-
snitt 2014). Därefter skadegörelse (snitt 6,2 procent 2014).

Andelen personer som utsattes för våld minskade i hela kommunen (från 1,9 procent 2009 
till 0,8 procent 2014). Särskilt stor var minskningen i Norrliden där risken att utsättas för våld 
halverades 2014 jämfört med 2009 (2,1 procent 2014).

Stor minskning noterades också på Kvarnholmen, samt i Malmen, Dörby och Hossmo.

Källa: Polisens trygghetsundersökning 2014

MÅLOMRÅDE 2

 
Polisens trygghetsundersökning
I polisens trygghetsundersökning tillfrågas invånare om uppfattade problem och ordnings-
störningar, om man har blivit utsatta för brott eller oroat sig för att utsättas för brott, om man 
känner sig trygg eller otrygg ensam ute en sen kväll och om oron/otryggheten har föranlett att 
avstå någon aktivitet. 

De flesta frågor utgår från området där respondenten bor. Kalmar är indelat i åtta områden. 
Från söder till norr:

•	 Ljungbyholm och södra kommundelen.
•	 Smedby.
•	 Rinkabyholm och södra stadsdelarna.
•	 Kvarnholmen/Malmen.
•	 Oxhagen/Getingen. Funkabo.
•	 Norrliden.
•	 Lindsdal och norra kommundelen.

Utöver i procent andelar redovisas resultatet även enligt en indexmodell baserad på medelre-
sultat från tidigare trygghetsundersökningar. Modellen är graderad i sju nivåer: 

0 Närmast obefintligt problem. 
1 Inte alls påtagligt problem. 
2 Inte särskilt påtagligt problem. 
3 Ganska påtagligt problem. 
4 Påtagligt problem. 
5 Mycket påtagligt problem. 
6 Alarmerande påtagligt problem

Kön och ålder tillhör de förhållanden som mest påverkar upplevelsen av trygghet. I Funkabo 
och Smedby upplever unga kvinnor i åldern 16-19 år otrygghet utomhus på kvällen som ett 
alarmerande påtagligt problem. Även yngre kvinnor i Oxhagen och samt Rinkabyholm och 
Södra stadsdelarna upplever tryggheten som ett påtagligt problem. 

Situationen upplevs även problematisk av kvinnor 20-29 år i Smedby, Funkabo och Norrliden 
liksom de något äldre kvinnorna (30-49 år) i Norrliden, 

Vad gäller män är det i huvudsak endast i åldergruppen 50-64 år i Funkabo som man uppger 
otrygghet som ett problem.
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Sammanfattning  
Målområde 2 –Ekonomiska och sociala förutsättningar

 
 

Lokala rekommendationer
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Barn och ungas uppväxtvillkor

 
Förhållanden under barn och ungdomsåren har stor betydelse för både den fysiska 
och psykiska hälsan under hela livet. Insatser för att främja barns långsiktiga hälsa bör 
göras där barn är.

(Folkhälsomyndigheten)

Barn och ungdomars uppväxtvillkor är intimt förknippade med deras hälsa. Miljön 
i hemmet är betydelsefull. God relation mellan barn och föräldrar minskar risken 
för en rad hälsoproblem och riskbeteenden hos barnen. Barn och unga anser själva 
att det viktigaste för att må bra är att ha föräldrar som engagerar sig, det vill säga 
avsätter tid, bryr sig och lyssnar.

Familjens sociala position styr också de hälsorisker barnet utsätts för under barn-
domen, vilken stimulans som familjen kan erbjuda barnet och de resurser familjen 
har att stötta barnet med vid påfrestningar.

Barns ekonomiska villkor
Svenska barn lever, både historiskt och i jämförelse med många andra länder, med 
större ekonomiska resurser och högre materiell levnadsstandard. Ändå finns det även 
i Sverige stora grupper av barn som lever under ekonomiska förhållanden som be-
gränsar deras möjligheter till utveckling och aktivt deltagande i samhällslivet. Klyftan 
mellan välbärgade och utsatta hushåll i Sverige växer dessutom. 

Såväl för barn som bor med båda sina föräldrar som de som inte gör det, ökar dålig 
ekonomi risken att utsättas för psykisk ohälsa och mobbning. Barn till ensamstående 
föräldrar upplever dock i högre grad än andra att de inte kan göra samma saker som 
sina kompisar. 

Familjens ekonomiska resurser har med andra ord stor betydelse för ungas själv-
känsla och möjligheter att upprätta kamratrelationer. Det är därför en viktig faktor 
för ungas villkor under uppväxten. (Skolans betydelse för barns och ungas psykiska 
hälsa. Socialstyrelsen 2012).

Familjepolitiken har stor betydelse för att motverka barnfattigdom
Att den ekonomiska familjepolitiken har särskilt stor betydelse för hushåll med låga 
inkomster visar Försäkringskassan i Socialförsäkringsrapport 2014:11. Omkring 25 
procent av transfereringarna betalas till de 20 procent av barnhushållen som har lägst 
inkomster. För de behovsprövande bidragen var andelen så hög som 51 procent. 

Totalt utgör förmåner från den ekonomiska familjepolitiken cirka 10 procent av 
barnhushållens ekonomiska standard, för ensamstående med två eller fler barn mer 
än dubbelt så mycket, 21,4 procent. 

Bland barnhushållen är den ekonomiska standarden lägst hos ensamstående för-
äldrar med utländsk bakgrund. I den gruppen finns också den högsta andelen eko-
nomiskt utsatta, beroende på vilket mått som används mellan 56 och 48 procent. 
I Rädda Barnens rapport 2014 som bygger på statistik från 2012 redovisas följande 
huvudresultat:
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•	 Generellt	fortsatte	barnfattigdomen	i	Sverige	att	minska	mellan 2010 och 
2012. För barn till ensamstående föräldrar från 28,5 till 27,8 procent, för 
övriga från 8,6 till 8,0 procent.

•	 Det	finns	fortfarande	stora	skillnader	i ekonomiska uppväxtvillkor mellan 
barn med svensk respektive utländsk bakgrund. Närmare vart tredje barn 
med utländsk bakgrund (29,1 procent) lever i ekonomisk utsatthet, jämfört 
med 5,2 procent av barn med föräldrar födda i Sverige. Barnfattigdomen är 
mer än fem gånger högre för barn med utländsk bakgrund.

•	 Bland	barn	med	utländsk	bakgrund	har	fattigdomen	minskat	mer än för 
barn i befolkningen som helhet. Andelen som lever i ekonomisk utsatthet 
minskade med 2,1 procentenheter mellan 2010 och 2012.

•	 Att	ha	utländsk	bakgrund	eller	ensamstående	förälder	ökar	risken att leva 
under knappa ekonomiska förhållanden. Tillsammans förstärker faktorerna 
varandra ytterligare. Ett mycket tydligt mönster av ojämlika ekonomiska villkor 
framträder. Mer än hälften (53,4 procent) av barn till ensamstående föräldrar 
med utländsk bakgrund levde i ekonomisk utsatthet 2012. Motsvarande för barn 
som bodde med båda sina svenskfödda föräldrar var 2,1 procent.

 
Barnfattigdomsindex
För att mäta och framförallt jämföra barnfattigdom används ofta ett index. Måttet är ett abso-
lut mått till skillnad från det relativa mått som också används ibland. 

Det definieras så här: Andel barn 0-17 år som finns i ekonomiskt utsatta hushåll. 

Med ekonomiskt utsatta menas hushåll med låg inkomst eller som lever på försörjningsstöd. 

Med låg inkomst menas inkomst som understiger lägsta utgiftsnivå i den socialbidragsnorm 
som fastställdes på 1980-talet (med inflationsuppräkningar) samt en norm för boendeutgifter. 

 Med lever på försörjningsstöd menas att sådant erhållits minst en gång under året. 

Med utländsk bakgrund menas minst en utlandsfödd förälder. 

 
Ekonomiskt utsatt hushåll  
I tabell 00 på nästa sida används begreppet ”ekonomsikt utsatta hushåll”.  För att ange detta vär-
de räknas först fram ett index för inkomststandard (den disponibla inkomsten dividerad med en 
norm för levnadsomkostnader vars storlek beror av familjens sammansättning). Normen består 
av baskonsumtion (exempelvis mat och kläder) samt kostnader för boende. Vid inkomststandard 
1,0 har familjen precis den inkomst som krävs för att nå ”lägsta rimliga standard”. 

Ekonomiskt utsatt - Enligt definitionen i denna tabell är ett hushåll ”ekonomiskt utsatt” om hus-
hållet har en inkomststandard under 1,0 och/eller om hushållet under året fått försörjningsstöd.

utländsk bakgrund svensk bakgrund Totalt

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Kalmar kommun 31 30 29 6 5 5 13 12 12

Riket 36 33 32 5 4 4 11 10 10

Tabell 00. Barnfattigdomsindex 2010-2012. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Som framgår av tabell 00 på nästa sida är barn med utländsk bakgrund kraftigt 
överrepresenterade i samtliga stads- och kommundelar där barn i ekonomiskt 
utsatta hushåll bor.
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Tabell 00. Barn i ekonomiskt utsatta hushåll i Kalmar 2013. Källa: SCB.

antal barn andel (procent) i ekonomiskt utsatta hushåll differens 
utländsk/ 

svensk bak-
grund, (pe)Totalt 

i ekonomiskt 
utsatta hus-

håll
Totalt med utländsk 

bakgrund
med svensk 
bakgrund

Berga 898 138 15,4 46,9 4,9 42,0

Bergavik 334 – – – – –

Björkenäs 95 6 6,3 – – –

Björkudden 43 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bremerlyckan 97 6 6,2 – – –

Djurängen 220 11 5,0 – – –

Dörby 974 159 16,3 55,0 3,7 51,3

Funkabo 200 47 23,5 48,6 8,7 39,9

Förlösa-Kläckeberga 1 591 51 3,2 28,7 1,5 27,2

Gamla stan 79 6 7,6 – – –

Getingen 212 10 4,7 – – –

Hagby-Vassmolösa 554 22 4,0 18,9 2,9 16,0

Halltorp 130 14 10,8 0,0 11,7 -11,7

Hossmo 829 16 1,9 – – –

Kalmarsundsparken 111 – – 0,0 – –

Karlslunda 171 37 21,6 96,4 7,0 89,4

Kläckeberga 25 – – ! – –

Krafslösa 95 – – 0,0 – –

Kvarnholmen 124 – – 0,0 – –

Ljungby norra 545 17 3,1 0,0 3,3 -3,3

Ljungby södra 527 10 1,9 – – –

Malmen 394 14 3,6 17,5 2,0 15,5

Mortorp 233 24 10,3 64,7 6,0 58,7

Norrgård 169 13 7,7 – – –

Norrliden 773 292 37,8 47,6 24,0 23,6

Oxhagen 404 141 34,9 54,9 14,1 40,7

Ryssby 523 25 4,8 33,3 3,4 29,9

Sandås 161 8 5,0 – – –

Skälby 74 7 9,5 – – 25,9

Stensberg 107 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stensö 144 – – 0,0 – –

Tallhagen 10 0 0,0 – 0,0 –

Tegelviken 12 0 0,0 – 0,0 –

Varvsholmen 454 17 3,7 27,5 1,4 26,1

Vimpeltorpet 35 – – 0,0 – –

Åby 368 5 1,4 – – –

Ängö 384 29 7,6 – – –

Hela kommunen 12 192 1 145 9,4 40,4 3,8 36,6
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Var bor Kalmars barn?
Av tabell 00 på sidan ?? framgår hur många människor som bor i Kalmars olika stads- och kom-
mundelar. Men var bor Kalmars barn?

Så här rankas de 10 befolkningsmässigt största (antal personer):

 Flest vuxna Flest barn

 1.  Förlösa-Kläckeberga 1.  Förlösa-Kläckeberga 
 2.  Berga 2. Dörby 
 3  Malmen 3. Berga 
 4.  Dörby 4. Hossmo 
 5.  Norrliden 5. Norrliden 
 6.  Djurängen 6. Ljungby norra 
 7.  Tegelviken 7. Hagby-Vassmolösa 
 8.  Hagby-Vassmolösa 8. Ryssby 
 9.  Hossmo. 9. Ljungby södra 
 10.  Oxhagen 10. Vimpeltorpet

Relationer mellan barn och föräldrar
Goda relationer mellan föräldrar och barn har en skyddande effekt för alla barn, 
och tvärtom. Bland annat motverkas negativa effekter av stress och andra påfrest-
ningar av goda familjerelationer samtidigt som motsatsen ökar risken för att barn 
får psykiska problem. Särskilt allvarligt är givetvis när dåliga hemförhållanden 
också leder till bristande omsorg om barnen.

I studien Skolans betydelse för barns och ungas psykiska hälsa från 2012 påvisade So-
cialstyrelsen att elever som inte bor med föräldrar är betydligt mer utsatta för mobb-
ning och har högre förekomst av psykisk ohälsa än andra elever, särskilt i årskurs 9. 
Bristande föräldrarelationer svarar för en betydande del av deras överrisker. 

Jämfört med unga som bor ihop med båda sina föräldrar har ungdomar med 
separerade föräldrar större problem. 

En del av förklaringen kan sökas i ungdomarnas tillfredsställelse med relationen 
till föräldrarna och de egna ekonomiska resurserna. Att ha tillgång till båda föräld-
rarna på vardagsbasis förefaller gynnsamt för ungas välmående.

Jämförelser av barns relation till föräldrar visar överlag att den övervägande majo-
riteten av barn i åldern 10-18 år kommer bra överens med sina föräldrar. 

Som framgår av tabell 00 nedan är dock i Kalmar flickor generellt sett mindre 
nöjda än pojkar.

flickor pojkar

Mycket nöjd 50 63

Nöjd 26 29

Varken nöjd eller missnöjd 17 6

Missnöjd 4 2

Mycket missnöjd 2 0

Ej svarat 1 0

Tabell 00. Procentuell svarsfördelning på frågan ”Hur nöjd är du vanligtvis med ditt förhållande  
till din familj” ställd 2013 till barn i årskurs 9 i Kalmar. Se även tabell 00 på nästa sida. 
Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).
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vasa- 
skolan

lindsdals-
skolan

Barkestorps-
skolan

östra funka-
boskolan

södermöre-
skolan

södra  
skolan

Mycket nöjd 60 53 48 62 67 61

Nöjd 25 28 22 27 21 28

Varken nöjd eller missnöjd  7 12 22 27 21 28

Missnöjd  5  5  5  3  2  0

Mycket missnöjd  2  1  2  0 0 0

Ej svarat 0  1 0 0 0  2

Tabell 00. Procentuell svarsfördelning på frågan ”Hur nöjd är du vanligtvis med ditt förhållande till din familj” ställd 2013 till barn i 
årskurs 9 i Kalmar. Se även tabell 00 på föregående sida. Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Miljön i förskolan och skolan
God miljö i förskolan handlar både om pedagogisk miljö och miljön i övrigt. Barnens 
färdigheter och psykiska hälsa gynnas av flera faktorer: barncentrerad pedagogik, pro-
gram för träning av sociala och känslomässiga färdigheter och personalens utbildning.

Folkhälsomyndighetens rapport Skolbarns hälsovanor från 2014 visar att ungas 
levnadsvanor i allt väsentligt fortsätter att förbättras. Elevers trivsel i skolan har 
ökat sedan 1980-talet. Idag är andelen elever som tycker bra om skolan den största 
på 20 år bland 13- och 15-åringar.

Samtidigt är situationen för unga flickor oroande. En ökande andel 13- och 15-åriga 
flickor uppger att de har regelbundna psykiska och somatiska besvär. Kartläggningen 
visar också att framförallt fler 13-åringar uppger att de är stressade i skolarbetet.
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Diagram 00. Andel behörig personal i förskolan efter huvudman. Källa: Folkhälsomyndigheten.
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Diagram 00. Personaltäthet (antal inskrivna barn per årsarbetare) i förskolan efter huvudman.
Källa: Folkhälsomyndigheten.
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Bra miljö påverkar både studieresultat och risk för mobbning
Det finns ett stort egenvärde i att elever trivs i sin skola, bland annat för att det även 
påverkar studieresultaten. Forskning visar tydligt att det är viktigt att eleverna får 
socialt stödjande undervisning i ett klimat där höga förväntningar kombineras med 
motiverande budskap. 

Det finns också tydliga samband mellan motivation och känsla av tillhörighet och 
sociala band. Motivationen ökar i skolmiljöer där eleverna känner sig inkluderade, 
respekterade och rättvist behandlade av lärare och kamrater. På motsvarande sätt 
gynnas också motivationen av nära och konfliktfria relationer mellan lärare och 
elever. Omhändertagande och stödjande skolmiljö är särskilt viktigt för elever som 
upplever oro eller press.

Socialstyrelsens studie Skolans betydelse för barns och ungas psykiska hälsa från 2012 
redovisade forskning som pekat på att vad man kallar skolkontextuella förhållanden, 
det vill säga förhållanden på skolan som inte är beroende av elevens egna omstän-
digheter, också har betydelse för elevers psykiska hälsa, livskvalitet och utsatthet för 
mobbning. 

Detta är särskilt påtagligt för symptom som är kopplade till relationer och sam-
spel. En hög andel elever med beteendeproblem på skolan visade sig i studien 
kunna leda till ökad risk för mobbning och andra hälsobesvär. Likaså tenderar hög 
koncentration av mobbade elever på skolan leda till negativa hälsoeffekter även för 
elever som inte är mobbade. 

Att främja kamratrelationer och motverka mobbning är därför betydelsfullt inte 
bara för minoriteten utan för att gynna elevhälsan på skolan i sin helhet. 

Psykisk ohälsa och mobbning drabbar olika i skolan
Utlandsfödda elever med flyktingbakgrund har generellt sett sämre psykisk hälsa än 
andra elever. Särskilt sårbara är de som inte bor med sina föräldrar. Bland dem är 
psykisk ohälsa mycket hög. 

I skolor där de är i kraftig minoritet är elever med utländskt ursprung oftare ut-
satta för mobbning och har sämre kamratrelationer. Detta leder naturligtvis i sin tur 
till att den psykiska hälsan ytterligare försämras för dessa barn. Segregerat boende 
bidrar sannolikt ytterligare till detta, eftersom det begränsar kontakten mellan barn 
med olika ursprung. 

På högpresterande skolor förekommer psykisk ohälsa och mobbning i lägre grad 
än på lågpresterande skolor (beräkningsgrund är nationella prov i matematik i 
årskurs 9). För elever som inte bor med sina föräldrar är förhållandet det omvända, 
den typen av elever riskerar med andra ord att bli mer utsatta på högpresterande 
skolor. Resultaten pekar på att utsatta barn inte per automatik får del av de gynn-
samma förhållanden som finns på skolor med hög kunskapsnivå.

Socialstyrelsens rapport visar också att förekomsten av mobbning på en skola 
också kan ses som illavarslande tecken på hur skolan i sin helhet fungerar.

Graden av mobbning på olika skolor är inte enbart betingat av skillnader i elever-
nas skilda sociala ursprung, utan kan även knytas till klimat, normer och organisa-
tion i den berörda skolan. Även lärarnas attityder till mobbning har visat sig vara 
betydelsfulla när det gäller att stävja kränkande behandling bland eleverna.
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SKLs elevenkät om skolans värdegrundsarbete
Sedan 2012 genomför Sveriges Kommuner och Landsting en elevenkät i syfte att 
mäta hur väl skolan och kommunen lyckas med sitt värdegrundsarbete och andra 
uppdrag som har med skolan att göra. Enkäten riktas till elever i årskurs 5 och 8 
och mäter dessa indikatorer.

1. Jag känner mig trygg i skolan.
2. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer.
3. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter.
4. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.
5. Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det.
6. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
7. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen.

Eleverna svarar i alternativen stämmer helt och hållet, stämmer ganska bra, stämmer 
ganska dåligt, stämmer inte alls samt vet inte.

I diagrammen nedan anges vilken andel som respektive år och årskurs svarade att 
påståendet stämde helt och hållet eller ganska bra (de två mest positiva alternati-
ven). Notera att värdeskalorna i de bägge diagrammen är olika.

Diagram 00. Svarsfördelning i Öppna jämförelser Grundskola i kommunala skolor i Kalmar kommun i 
årskurs 5 (diagrammet överst) respektive årskurs 8 (nederst). Notera att värdeskalan i de både diagram-
men är olika. Källa: SKL.
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Barn och ungas kompetenser

Utbildning har oerhört stor betydelse för ungdomars framtida möjligheter. Det finns 
ett klart samband mellan skolgång och hälsa under levnadsåren. Att klara grundskolans 
högstadium är avgörande för att gå vidare till gymnasieutbildning och för etablering på 
arbetsmarknaden. För människors hälsa är utbildning och arbete centrala då utbildning 
och arbete är skyddsfaktorer mot sociala problem, arbetslöshet och ohälsa. Inte minst 
därför är det viktigt att ge barn och ungdomar goda förutsättningar att lyckas i skolan.

Mellan utbildning, arbete och hälsa finns också en omvänd koppling eftersom hälsan 
påverkar möjligheterna att lyckas väl i skolan, att klara en längre utbildning och att få 
ett arbete. 

Ju tidigare utbildningskedjan bryts, desto sämre tenderar framtidsutsikterna att bli. 
Längre utbildning tenderar tvärtom att minska risken för tidig död, ohälsa och psyko-
sociala problem såsom missbruk och självskadehandlingar. 

Det finns ett samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och andelen elever som 
har behörighet till gymnasieskolan. 

Elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning, har gymnasiebehörighet i högre 
utsträckning än elever med föräldrar som har högst gymnasial utbildning. 

Dessa elever har i sin tur en högre andel gymnasiebehörighet än elever med föräldrar 
med högst förgymnasial utbildning. Det skiljer över 30 procentenheter mellan grup-
perna som har högst och lägst andelar.

Det finns även ett samband mellan elevernas bakgrund och andelen som får slutbe-
tyg. Utrikes födda elever som kommit till Sverige efter skolstarten är en särskilt utsatt 
grupp, endast drygt hälften av dem får gymnasiebehörighet. 

I ett nationellt perspektiv finns dock inga skillnader mellan inrikes och utrikes födda 
elever som invandrat före skolstarten, när det gäller andelen som är gymnasiebehöriga i 
årskurs 9.
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De nationella resultaten visar att andelen elever i årskurs 9 som uppnår behörig-
het till gymnasieskolan långsamt har minskat under större delen av 2000-talet. 
2013 var närmare 88 procent i riket behöriga att söka till ett yrkesförberedande 
program. Motsvarande andel i Kalmar var cirka 89 procent. Det innebär att drygt 
12 procent av de elever som slutade grundskolan inte uppnådde behörighet. 

För att öka andelen behöriga är det viktigt att minska frånvaron i grundskolan 
och se till att de elever som behöver särskilt stöd verkligen får det. 

Insatser på området kan betraktas som både en social och ekonomisk investering 
och ju tidigare insatserna sätts in, desto större är möjligheterna att lyckas.

I diagrammet nedan visas hur stor andel av Kalmars grundskoleelever som 2010-
2013 lägst uppnådde behörighet till gymnasieskolans yrkesförberedande program. 
Upplysningsvis kan nämnas att 2014 års preliminära uppgifter antyder att andelen 
för flickor sjönk något ytterligare medan andelen pojkar fortsatte att öka.

Diagram 00. Andel elever i Kalmars grundskolor (kommunala och fristående) som i årskurs 9 uppnådde 
lägst behörighet till gymnasieskolans yrkesförberedande program 2010-2013. Källa: Skolverket.
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Gymnasiebehörighet efter grundskolan
För att en elev i grundskolan ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program krävs 
lägst betyget godkänd i ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska och  
matematik. 

Den som väljer att söka till ett yrkesförberedande program måste därutöver ha godkända 
betyg i ytterligare 5 ämnen, det vill säga totalt 8 ämnen. 

För att söka till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i ytterligare 9 
ämnen, det vill säga sammanlagt 12 ämnen.

Kraven förändrades från och med läsåret 2011/2012 . Efter det måste eleven ha godkända 
betyg i svenska, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen för att vara behörig till de 
högskoleförberedande programmen. Av dessa nio andra ämnen ska eleven ha godkända betyg 
i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap för behörighet till ekonomiprogram-
met, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet eller godkända betyg i 
biologi, fysik och kemi för behörighet till naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. 

Det estetiska programmet är högskoleförberedande och för att vara behörig till det krävs god-
kända betyg i svenska, engelska, matematik och i minst nio andra, valfria ämnen. Skolor har 
även rätt att anordna antagningsprov till det estetiska programmet. 

För att vara behörig till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska, engelska och mate-
matik samt i minst fem av grundskolans övriga ämnen.
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2010 2013

Flickor Pojkar Flickor Pojkar

Antal 
åk 9

Andel 
behöriga

Antal 
åk 9

Andel 
behöriga

Antal 
åk 9

Andel 
behöriga

Antal 
åk 9

Andel 
behöriga

Barkestorpsskolan  55 ~100  47  89  41  83  30  83

Falkenbergsskolan  38 ~100  53 ~100  30 ~100  23 100

Kalmarsundsskolan  27  74  49  82  35  69  37  81

Lindsdalsskolan  58 100  50 100  55 ~100  39 ~100

Södermöreskolan  35 ~100  50  84  35 ~100  35 ~100

Vasa skolområde  33 ~100  43  88  35 ~100  27 ~100

Östra Funkaboskolan  71 ~100  64  92  38 ~100  54  81

Waldorfskolan (FS)  16 us – us  18 ~100  10 –

Södra skolan (FS)  44 100  23 ~100  36 100  32 ~100

Totalt fristående (FS)  60  100  32 ~100  55 ~100  43  88

Totalt kommunala 317  94 363  91 269  90 245  88

Kalmar kommun 377  95 395  91 324  90 288  88

Tabell 00. Andel behöriga till lägst yrkesprogram i gymnasieskolan i Kalmars högstadieskolor (kommu-
nala och fristående) 2010 och 2013. I fall där antalet ej behöriga elever är 1-4 än 5 anges~100 i tabellen, 
om resultatet är färre än 10 elever anges –, us = uppgift saknas. Källa: Skolverket.

 
Skolor över respektive under snittet
När man jämför olika högstadieskolors prestationer i andel behöriga elever är det givetvis angelä-
get att beakta skillnader som finns i elevunderlaget. På nästa sida finns kompletterande data.

Med den reservationen kan vi ändå konstatera att Barkestorpsskolan, Kalmarsundsskolan 
samt Östra Funkaboskolan 2013 presterade under snittet för flickor, pojkar eller båda könen.
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2010 2013

Antal 
elever

Andel 
elever

Andel 
behöriga

Antal 
elever

Andel 
elever

Andel 
Behöriga

Med svensk bakgrund

Kommunal skola 591 86 94 391 76 94

Fristående skola 84 94 ~100 96 98 91

Totalt 675 88 95 487 80 94

Med utländsk bakgrund, född i Sverige

Kommunal skola 36 5 ~100 49 10 ~100

Fristående skola 2 3 – 0 – –

Totalt 38 5 ~100 49 8 ~100

Med utländsk bakgrund, född utomlands

Kommunal skola 53 8 64 74 14 58

Fristående skola 6 3 – 2 2 –

Totalt 59 7 65 76 12 59

Tabell 00. Andel (procent) behöriga till lägst yrkesprogram i gymnasieskolan i Kalmars skolor (kommu-
nala och fristående) 2010 och 2013 efter elevernas bakgrund. I fall där antalet ej behöriga elever är 1-4 
anges~100 i tabellen, om resultatet är färre än 10 elever anges –. Källa: Skolverket.

2010 2013

Antal 
elever

Andel 
elever

Andel 
behöriga

Antal 
elever

Andel 
elever

Andel 
Behöriga

Föräldrar med endast förgymnasial utbildning

Kommunal skola 20 3 60 33 6 61

Fristående skola 2 1 - 0 – –

Totalt 22 53 62 33 5 61

Föräldrar med gymnasial utbildning

Kommunal skola 240 41 90 224 44 89

Fristående skola 23 25 ~100 26 27 ~100

Totalt 309 41 92 250 41 89

Föräldrar med eftergymnasial utbildning

Kommunal skola 358 53 97 241 47 95

Fristående skola 65 72 ~100 72 73 93

Totalt 423 54 97 313 51 95

Tabell 00. Andel behöriga till lägst yrkesprogram i gymnasieskolan i Kalmars skolor (kommunala och 
fristående) 2011-2013 efter elevernas bakgrund. I fall där antalet ej behöriga elever är 1-4 anges ~100 i 
tabellen, om resultatet är färre än 10 elever anges –. Källa: Skolverket.
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Elevens bakgrund och föräldrars utbildning har störst betydelse
I tabellerna 00 och 00 på föregående sida framträder en tydlig iakttagelse, nämligen att det 
enskilt mest betydelsefulla för att nå kunskapsmålen i skolan är de förutsättningar man 
har med sig innan man börjar.

Av eleverna med svensk bakgrund nådde 94 procent lägst behörighet till gymnasieskolans yrkes-
program 2013. Samma gällde elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning.

Elever med utländsk bakgrund som själva var födda i Sverige nådde samma eller högre resultat 
som sina helsvenska kamrater. I stort sett gällde detta förhållande även för elever som hade 
föräldrar med gymnasial utbildning.

Ut kristalliserar sig i stället två elevkategorier som generellt når lägre resultat. 

Dels elever med utländsk bakgrund som även själva är födda utomlands och dels elever 
vars föräldrar endast har förgymnasial utbildning. Dessa elever klarade behörighetskraven i 
väsentligt lägre grad än andra elever (cirka 60 procent jämfört med cirka 95 procent för övriga).

Slutförda gymnasiestudier
Trots att gymnasieskolan är en frivillig skolform finns starka skäl för kommunerna 
att hjälpa och stötta elever att fullfölja sin gymnasieutbildning. Det påverkar näm-
ligen i mycket hög utsträckning individens tillgång till viktiga skyddsfaktorer för 
hälsa.

Numera är det praktiskt taget omöjligt för unga att kunna etablera sig på arbets-
marknaden med enbart fullgjord grundskola. Utvecklingen har såväl internationellt 
som nationellt och lokalt gått mot en alltmer kunskapsintensiv arbetsmarknad. I 
praktiken är fullföljd gymnasieutbildning en förutsättning för att etablera sig på 
arbetsmarknaden.

 I Sverige fullföljer i genomsnitt lite mer än tre fjärdedelar av de som påbörjat 
gymnasiet sina studier inom fyra år. I Kalmar är denna andel högre och har dess-
utom ökat från 81 procent 2010 till 83 procent 2013. I de fristående gymnasiesko-
lorna ännu mer, från 79 procent 2010 till 85 procent 2013. Även för dessa ligger 
Kalmar över riksgenomsnittet på 77 procent.

Även i gymnasieskolan finns samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och 
elevens bakgrund med möjligheten att klara slutbetyg inom fyra år.

 
Kalmars gymnasieelever når kunskapsmålen bättre än riket i övrigt
När det gäller att uppnå kraven för behörighet till högskola är Kalmars gymnasieelever generellt 
bättre än genomsnittet i landet.

I jämförelse med riksgenomsnittet (siffra inom parentes) var Kalmarsunds gymnasieförbunds 
skolor särskilt framträdande i dessa program år 2013:

Barn och fritid 86 procent (76). 
Bygg 92 procent (81). 
Energi 100 procent (89). 
Hantverk 100 procent (87). 
Hotell och restaurang 86 procent (73).

Det enda program där Kalmar presterade lägre än genomsnittet var omvårdnad 70 procent (82).

Jämfört med 2010 uppnådde de allra flesta program bättre resultat 2013. Särskilt Barn och fritid 
som höjde sitt resultat med 11 procentenheter jämfört med 2010. Genomsnittligt höjdes resultatet 
i Kalmar med 4 procentenheter (från 88 till 92 procent).
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Program 2010 
(%)

2013 
(%)

2010-2013 
(pe)

Kalmarsunds Gymnasieförbunds skolor

Barn och fritid 82 82 +/-0

Bygg 95 93 -2

El 90 91 +1

Energi – – –

Estetiska 84 89 +5

Fordon 46 77 +31

Handel och administration 80 93 +13

Hantverk 89 96 +7

Hotell och restaurang 77 84 +7

Industri – – –

Livsmedel 79 100 +21

Medie 81 86 +5

Naturbruk – 85 –

Naturvetenskap 98 96 -2

Omvårdnad 77 77 +/-0

Samhällsvetenskapligt 93 92 -1

Teknik 87 86 -1

Totalt nationella program 87 90 +3

Individuellt program 21 17 -4

Specialutformat program 79 91 +12

Totalt kommunala gymnasieskolor 81 83 +2

Fristående gymnasieskolor

Bygg – – –

El 71 84 +13

Energi – – –

Fordon – 90 –

Handel och administration – – –

Hantverk 100 100 +/-0

Medie 84 83 -1

Naturbruk 95 91 -4

Naturvetenskap 89 79 -10

Omvårdnad – 77 –

Samhällsvetenskap 77 84 +7

Teknik – 90 –

Totalt fristående gymnasieskolor 79 85 +6

Tabell 00. Andel elever med slutbetyg 2010-2013 från gymnasieskolan i Kalmar (kommunala och  
fristående) inom 4 år. Källa: Skolverket.
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Sammanfattning  
Målområde 3 – Barn och ungas uppväxtvillkor

 
 

Lokala rekommendationer
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Hälsa i arbetslivet

 
Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor minskar inte bara den arbetsrelatera-
de ohälsan, de sociala skillnaderna i hälsa och bidrar till en allmänt förbättrad folkhälsa 
utan är även en nödvändig förutsättning för en hållbar tillväxt.

(Folkhälsomyndigheten)

MÅLOMRÅDE 4

Att uppleva balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid är en viktig hälsofrämjande 
faktor. Arbetsplatser där medarbetarna har kontroll över sin arbetssituation, klara mål 
och väl fungerande arbetsgrupper har också mer hälsosamma medarbetare. Besvär i 
rörelseorganen är också en dominerande orsak till sjukskrivning i Sverige. 

De mest typiska symtomen på arbetsrelaterade eller -orsakade besvär är värk i rörelse-
organen. Kvinnor drabbas, oavsett utbildningsnivå, i det sammanhanget oftare än män. 
Arbetmiljöverket belyser arbetsmiljön och arbetsorganisationen i genusperspektiv i 
rapporten Under luppen som kom 2013. Där skriver man bland annat:

 Forskning om vad som karaktäriserar ett ohälsosamt arbete visar på faktorer som 
sjuknärvaro, minskad effektivitet, ökad personalomsättning, olyckor på arbetet och 
konflikter mellan medarbetare. Ytterligare en faktor som kan läggas till dessa är brist på 
jämställdhet. Vi vet att med en icke jämställd organisation följer psykosociala aspekter 
som konflikter, trakasserier och personalomsättning. En jämställd arbetsplats däremot 
leder till en kreativ miljö, god hälsa och ökad produktivitet. 

I rapporten Jämställt arbete? Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet (SOU 2014:30) 
framgår att de bästa jobben, vad avser arbetsmiljö, hälsa, lön och flexibla arbetstider, finns 
i könsblandade yrken. Särskilt i könsblandade yrken med högre kvalifikationskrav har 
man mer flexibla arbetsvillkor och därmed bättre möjligheter att kombinera yrkesarbete 
med familjeansvar. Yrken med traditionell kvinnlig könsmärkning är, tvärtemot vad man 
kan tro, mindre flexibla och svårare att förena med familjeplikter.

 
De fem mest kvinnodominerade yrkena
I Kalmar kommun I resten av landet

1. Sjuksköterska. 1. Förskollärare och fritidspedagog. 
2. Förskollärare och fritidspedagog. 2. Sjuksköterska. 
3. Vård- och omsorgspersonal. 3. Bokförings- och redovisningsassistent. 
4. Städare. 4. Vård- och omsorgspersonal. 
5. Sjukgymnast och tandhygienist. 5. Grundskolelärare.

De fem mest mansdominerade yrkena
I Kalmar kommun I resten av landet

1. Maskin- och motoroperatör. Samma som i Kalmar kommun. 
2. Byggnads- och anläggningsarbetare. 
3. Byggnadshantverkare. 
4. Fordonsförare. 
5. Ingenjör och tekniker.
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Antal anställda Andel (procent)

Totalt Kvinnor Män Kvinnor Män

De fem mest kvinnodominerade

Sjuksköterska  922  831  91 90 10

Förskollärare, fritidspedagog  781  699  82 90 10

Vård- och omsorgspersonal 3 932 3 345  587 85 15

Städare med flera  532  433  99 81 19

Sjukgymnast, tandhygienist  426  346  80 81 19

De fem mest mansdominerade

Maskin- och motorreparatör  340  2  338  1 99

Byggnads- och anläggningsarbetare  794  33  761  4 96

Byggnadshantverkare  835  41  794  5 95

Fordonsförare  751  61  690  8 92

Ingenjör, tekniker  720  107  613 15 85

Yrken med jämn könsfördelning (60/40)

Hälso- och sjukvårdsspecialist  494  250  244  51 49

Storhushålls- och restaurangpersonal  390  198  192 51 49

Universitets- och högskolelärare  409  193  216 47 53

Gymnasielärare  510  273  237  54 46

Drift- och verksamhetschef  695  305  390 44 56

Företagsekonom, marknadsförare, 
personaltjänsteman

 520  292  228 56 44

Försäljare i detaljhandel 1 857 1 109 784 60 40

Tabell 00. Könsfördelning anställda 16-64 år i Kalmar kommun 2012. Urvalet begränsat till de 30 mest 
vanliga yrkena. Källa: SCB.
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Antal anställda Andel (procent)

Totalt Kvinnor Män Kvinnor Män

De fem mest kvinnodominerade

Förskollärare, fritidspedagog  87 222  80 327  6 895 92  8

Sjuksköterska  72 725  65 574  7 151 90 10

Bokförings- och redovisningsassistent  50 377 45 121  5 256 90 10

Vård- och omsorgspersonal 507 948 433 448 74 500 85 15

Grundskolelärare  78 456  61 731 16 725 79 21

De fem mest mansdominerade

Maskin- och motorreparatör  52 652  1 113  51 539  2 98

Byggnads- och anläggningsarbetare 103 456  2 644 103 456  3 97

Byggnadshantverkare  98 140  5 130  93 010  5 95

Fordonsförare  99 367  8 258  91 109  8 92

Ingenjör, tekniker 123 474 22 348 101 126 18 82

Yrken med jämn könsfördelning (60/40)

Företagsekonom, marknadsförare, 
personaltjänsteman

108 949  60 445  48 504 55 45

Gymnasielärare  54 308  29 728  24 580 55 45

Hälso- och sjukvårdsspecialist  48 550  26 728  21 822 55 45

Storhushålls- och restaurangpersonal  60 258  33 717  26 541 56 44

Tabell 00. Könsfördelning anställda 16-64 år i Sverige 2012. Urvalet begränsat till de 30 mest vanliga 
yrkena. Källa: SCB.

Arbetsmiljöfaktorer
Arbetsmiljöfaktorer är tekniska och fysiska faktorer, ergonomiska faktorer, psyko-
sociala och organisatoriska förhållanden som påverkar arbetsförhållandena. 

Människor påverkas av enskilda faktorer som bristande ljuddämpning, ljusför-
hållanden, olämpliga arbetsställningar och så vidare. Men arbetsmiljöfaktorerna 
interagerar också med omständigheter utanför arbetet liksom strukturella samhälls-
förhållanden, vilket sammantaget bidrar till hälsa alternativt ohälsa.

Många olyckstillbud kan kopplas till byggnader och arbetsområden i marknivå, 
till exempel hala underlag till följd av vatten, snö eller is. För kvinnor är det vanli-
gare att olycksfall uppstår i umgänget med människor. Till exempel när en patient 
eller vårdtagare ska lyftas, eller att man utsatts för våld eller hot från en annan 
person. Bland män orsakas många olyckor av truckar eller andra lyft- och trans-
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portanordningar. Män skadar oftare händer och fingrar, medan kvinnor ofta skadar 
sig i höft, ben eller fötter.

De senaste fyra åren har antalet anmälningar om arbetsolyckor ökat med drygt 
20 procent för både kvinnor och män. Även anmälningarna om arbetssjukdomar 
har ökat inom samma period och då särskilt bland kvinnor. Många anmälda ar-
betssjukdomar har orsakats av belastningsfaktorer (en sammanfattande benämning 
för tunga lyft eller arbetsställningar och rörelser som är ensidiga och ansträngande), 
den andelen är något högre för män än kvinnor. 

Organisatoriska eller sociala faktorer är den näst vanliga orsaken till arbetssjuk-
dom, de ligger bakom var fjärde anmälan. Bland kvinnor är organisatoriska och so-
ciala faktorer nästan lika vanliga som belastningsfaktorer. Bland fysikaliska faktorer 
är buller den vanligaste faktorn. Tre bullerskador av fyra drabbar män.

Transportbranschen är generellt den mest belastade när det gäller arbetsolyckor. 
2013 rapporterades 13 fall per 1 000 förvärvsarbetande i den branschen. Separat 
för män utmärker sig byggbranschen och för kvinnor vård och omsorg.

När det gäller arbetssjukdom anmäldes 5 fall per 1000 förvärvsarbetande av of-
fentlig förvaltning, vilket innebar den högsta andelen sammantaget. För kvinnor 
anmäldes också 5 arbetssjukdomar per 1000 förvärvsarbetande från näringsgre-
narna tillverkning och utvinning, energi och miljö samt transport.

Antalet anmälningar gällande arbetssjukdomar ökar med stigande ålder.
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arbetsskador arbetssjukdomar arbetsolyckor

2010 2012 2010 2012 2010 2012

Kalmar kommun

Kvinnor 6,3 7,0 1,3 1,8 5,0 5,3

Män 9,1 10,2 1,7 1,9 7,4 8,3

Riket

Kvinnor 8,3 8,9 2,5 2,9 5,8 6,0

Män 9,1 9,6 1,8 1,8 7,4 7,8

Tabell 00. Anmälda skador per 1 000 förvärvarbetande i åldern 20-64 år. Källa: Folkhälsomyndigheten

 
Arbetsskada, arbetssjukdom eller arbetsolycka?
I arbetsmiljöstatistik skiljer man mellan olika former av skador och sjukdomar som orsakas av 
arbetet.

Arbetsskada

Skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet.

Arbetssjukdom

Arbetsskada som uppkommit genom annan skadlig inverkan än arbetsolycka, exempelvis 
genom återkommande ensidiga rörelser eller psykiskt påfrestande förhållanden i arbetet.

Arbetsolycka

Olycksfall till följd av plötslig händelse, fysisk eller psykisk skada som inträffar på arbetsplatsen 
eller på annan plats där den skadade vistas i eller för arbetet.

Anställningstrygghet
Svag anställningstrygghet kan leda till otrygghet och risk för negativa hälsoeffekter. 
Olika typer av tidsbegränsade anställningar innebär större osäkerhet och lägre grad 
av förutsägbarhet, vilket kan leda till sämre inflytande över arbetssituationen och 
stressreaktioner. Problem med ohälsa är vanligast i den mest osäkra anställningsfor-
men, behovsanställning.

Av de drygt fyra miljoner människor som hade en anställning i Sverige i slutet 
av 2013, hade drygt 3,5 miljoner tillsvidareanställning och cirka 600 000 personer 
någon form av tidsbegränsad anställning. 

Generellt finns könsskillnader när det gäller anställningsform och anställnings-
trygghet. Kvinnor har tillfälliga anställningar i högre utsträckning än män. Unga 
människor är också överrepresenterade i gruppen med tidsbegränsad anställning. I 
åldersgruppen 16-24 år har drygt hälften tidsbegränsad anställning. 

Bland arbetare var 20 procent tidsbegränsat anställda jämfört med 12 procent av 
tjänstemännen. Kvinnor är i högre grad tidsbegränsat anställda än män. Skillnaden 
är störst bland arbetare där 25 procent av kvinnorna har tidsbegränsad anställning, 
men endast 17 procent av männen. 

Enligt Folkhälsomyndigheten har andelen behovsanställda av de med tidsbegrän-
sad anställning inte förändrats särskilt mycket under senare år. Man skönjer dock 
en tendens till ökning.

Forskning om hur anställningsotrygghet drabbar individ och organisation har 
visat såväl fysiska som psykiska negativa effekter. Till exempel ökad stress för 
individen och minskat engagemang i organisationen. Ett sätt att mäta upplevelsen 
av otrygghet är i vilken utsträckning människor är oroliga att förlora sitt jobb. Det 
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finns ett klart samband mellan detta och andra hälsoindikatorer. Tabell 00 nedan 
(samtliga gäller hela Sverige, statistiskt säkra, lokala data finns tyvärr ej tillgängliga) 
åskådliggör detta i fyra avseenden.

Återhämtning
Möjlighet till återhämtning mellan arbetspass påverkar också hälsan. Bristande 
återhämtning kan leda till stressreaktioner, sömnstörningar och utmattningssyn-
drom. Forskningen pekar också på samband mellan psykosociala arbetsmiljöfak-
torer och möjlighet till återhämtning mellan arbetspassen. Till exempel försvårar 
psykiskt krävande arbete med begränsat handlingsutrymme möjligheterna till vila 
efter arbetet.

ålder 1629 år 30-44 år 45-64 år Totalt

Kvinnor 21 15 12 14

Män 15 13 13 14

Totalt 18 14 13 14

Tabell 00. Andel (procent) som uppger sig vara orolig att förlora arbetet. Konfidensintervall 2010-2013. 
Efter ålder (överst), födelseland, ekonomi och sociogrupp.

födelseland sverige övriga norden övriga europa övriga världen

Kvinnor 13 14 25 28

Män 12 14 25 25

Totalt 12 14 25 26

ekonomi Har ej kontant-  
marginal

Har kontant- 
marginal låg inkomst Hög inkomst

Kvinnor 26 12 21 11

Män 27 12 21 9

Totalt 27 12 21 10

sociogrupp arbetare lägre tjänste-
män

mellan/högre 
tjänstemän övriga

Kvinnor 17 16 12 14

Män 18 14 10 11

Totalt 18 15 11 12
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Miljöer och produkter

Området handlar om hela den fysiska omgivningen. Luft, mark och vatten samt den 
byggda miljön.

Det finns många faktorer i närmiljön som påverkar hälsa och livskvalitet. Det gäl-
ler inte bara kemikalier i produkter som vi genom vårt beteende kommer i direkt-
kontakt med, det gäller även föroreningar i livsmiljön. Länssstyrelsen i Kalmar län 
har till exempel beräknat att den förväntade livslängden skulle ha varit ett halvår 
längre om vi inte hade luftföroreningarna.

Kopplingen mellan luftens kvalitet, buller, kemisk påverkan och ohälsa är väl ut-
forskade områden. Speciella risker för personskador finns i trafiken, på arbetsplatsen, 
i hemmet, i skolan och i miljöer där vi utövar fritidsaktiviteter. En långsiktigt god 
folkhälsa är beroende av en hälsofrämjande och säker yttre miljö.

Skador av trafik och produkter minskar 
men olyckor, droger och självskador ökar
Under de senaste decennierna har teknikrelaterade skaderisker (till exempel trafik, 
industri och farliga produkter) minskat, medan socialt relaterade skaderisker såsom 
självtillfogade skador, olycksfall bland äldre, förgiftning av alkohol och droger har 
ökat.

Sedan mitten av 1990-talet har antalet dödsolyckor ökat med 25 procent. Varje 
år dör närmare 3000 människor i olyckor. 80 procent av olycksfallen sker i skolan, 
hemmet och fritidsmiljöer medan arbetslivet och trafiken står för cirka 10 procent 
vardera.

Störst risk att råka ut för en olycka löper barn, ungdomar och äldre. Skador är 
också den vanligaste dödsorsaken bland yngre människor, den största orsaken till 
invaliditet och förlorade levnadsår. 

Individens sociala och ekonomiska status, däribland civilstånd, utbildning, sys-
selsättning och inkomst, påverkar också risken för att råka ut för skador. Unga 
män, 15-29 år, vars mödrar enbart har grundskoleutbildning, hade under åren 
2000-2011 75 procent högre risk att avlida än män vars mödrar har en eftergym-
nasial utbildning. Motsvarande dödlighetsskillnad bland kvinnor var 40 procent. 

Den högre dödsrisken för unga män som är barn till lågutbildade mödrar, beror 
framförallt på att det är vanligare att dö i självmord, trafikolyckor och andra 
olyckor. De sociala skillnaderna i dessa dödsorsaker är särskilt påfallande bland 
män. (Socialstyrelsen, Barn och ungas hälsa, vård och omsorg 2013).
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0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt

Kalmar kommun

Kvinnor 0,0 2,0 1,3 1,0 14,2 3,8

Män 0,4 3,7 5,0 9,5 19,7 7,7

Riket

Kvinnor 0,2 1,2 1,4 2,4 12,5 3,7

Män 0,3 3,5 4,3 6,3 17,1 6,2

Tabell 00. Antal döda i skador och förgiftningar per 10 000 invånare 2009-2013 . 
 Källa: Folkhälsomyndigheten

Diagram 00. Antal sjukhusvårdade i Kalmar kommun (inskriven på sjukhus minst ett dygn) till följd av 
oavsiktlig i skada 2010-2013. Bruten skala 10-14 räknat per 1 000 invånare. 
Källa: SKL, Öppna jämförelser.

Antalet fallskador ökar
Fallskador är den vanligaste skadeorsaken i Sverige idag. I synnerhet bland äldre 
utgör det ett omfattande folkhälsoproblem. Två tredjedelar av de som avlider till 
följd av fall är 65 år eller äldre, liksom hälften av alla som vårdas på sjukhus till 
följd av skada.

Bland annat på grund av den demografiska utvecklingen ökar antalet fallskador. 
Allt fler äldre är pigga och aktiva samtidigt som andelen äldre som inte är det ökar 
tack vare förbättrad sjukvård.

Många individuella faktorer påverkar också skaderisken när man blir äldre. 
Exempelvis minskar livslång fysisk aktivitet risken för fallskador. Kosthållning, rök-
ning, alkoholkonsumtion och fritidssysselsättning är andra levnadsvanor som har 
betydelse. Bland riskfaktorerna finns blodtrycksfall, underliggande sjukdomar, låg 
kroppsvikt och hög medicinkonsumtion. Fallskador kan få allvarliga konsekvenser 
i form av försämrad livskvalitet, däribland rörelsesvårigheter, isolering och ökat 
beroende av andra.

MÅLOMRÅDE 5



Kalmar kommun –  
Välfärdsbokslut 2015 121

15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt

Kalmar kommun

Kvinnor 0,8 0,8 0,5 1,5 0,7

Män 2,1 1,7 3,6 3,5 2,3

Riket

Kvinnor 0,6 0,7 1,0 0,9 0,7

Män 1,4 1,8 2,6 2,6 1,8

0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65-79 år 80+ år Totalt

Kalmar kommun

Kvinnor 65,3 21,7 21,8 46,6 166,6 810,6 108,7

Män 65,9 40,5 25,7 63,0 152,7 555,6 81,6

Riket

Kvinnor 40,3 15,9 13,4 44,6 150,4 688,5 89,4

Män 56,4 29,0 21,2 45,4 115,7 483,2 65,4

Tabell 00. Antal självmord per 10 000 invånare . 3-års medelvärde 2009-2013 . 
 Källa: Folkhälsomyndigheten

Tabell 00. Fallolyckor, antal vårdade per 10 000 invånare 2011-2013 (3-årsmedelvärde). 
 Källa: Folkhälsomyndigheten

Diagram 00. Fallolyckor, antal sjukhusvårdade 65 år och äldre i Kalmar kommun till följd av oavsiktlig i 
skada 2010-2013. Bruten skala 200-400 räknat per 10 000 invånare. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Självmord
Under flera decennier har självmorden minskat långsamt men under de senaste 
två åren har trenden avstannat. Bland kvinnor är självmord vanligast i ålders-
gruppen 45-64 år och bland män i åldersgruppen 75 år och äldre. Utbildnings-
nivå samvarierar också med självmordsrisker, i förvärvsarbetande åldrar är 
självmord vanligare i gruppen med förgymnasial än eftergymnasial utbildning. 
(Folkhälsan i Sverige , Socialstyrelsen 2013)

Som framgår av tabell 00 nedan är självmordsfrekvensen i Kalmar kommun 
generellt högre än riksgenomsnittet, särskilt för män och äldre kvinnor.
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Luftföroreningar
Partiklar, ozon och kvävedioxider kan orsaka sjukdomar i hjärta, kärl och luftvägar 
och påverkar därför i hög grad människors hälsa. Hypotesen att luftföroreningar 
har allvarliga hälsoeffekter även i måttliga halter har underbyggts de senaste åren. 

Enligt Socialstyrelsens beräkningar orsakar luftföroreningar cirka 3 000 förtida 
dödsfall per år räknat som långtidseffekter. 200-300 lungcancerfall per år bedöms 
bero på luftföroreningar. 

Partiklar anses vara den luftförorening som medför störst hälsoproblem i svenska 
tätorter. (Folkhälsomyndigheten). Särskilt känsliga är personer med redan nedsatt 
hälsa, kopplat till hjärtbesvär, diabetes, astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom 
(KOL). Det gör äldre personer generellt utsatta eftersom de angivna sjukdomarna 
ökar med stigande ålder. 

Barn är också särskilt känsliga för luftföroreningar eftersom exponering i tidig 
ålder kan hämma lungfunktionens utveckling.

Utvecklingen i miljön är i huvudsak positiv för luftföroreningar, men trenderna 
vad gäller olika utsläpp och halter i miljön varierar. För vissa typer av luftförore-
ningar minskar problemen medan de ökar för andra. 

När det gäller miljökvalitetsmålet Frisk luft bedöms Kalmar län vara nära mål-
uppfyllelse till 2020. Utvecklingen inom målområdet är positiv.

Luftmiljömätning i hörnet Norra Vägen Esplanaden i oktober 2014. Foto: Mats Hollmertz, Barometern.

Halter av kvävedioxid
Kvävedioxid (ofta betecknat NOx) är en giftig gas som bland annat bildas vid 
ofullständig förbränning av petroleum. Höga halter av NOx i andningsluften kan 
förvärra för människor med astma eller lungbesvär.

Högst halter av NOx finns i städernas gatumiljöer. En minskning har skett fram 
till slutet av 1990-talet framför allt genom bättre avgasrening för fordon. De se-
naste åren har dock halterna varit relativt oförändrade, vilket delvis kan bero på att 
bildningen påverkats av ozonhalten.

Kvävedioxid mättes i Kalmar tätort under 2014, men resultatet är ännu inte pu-
blicerats. De senast publicerade mätningarna genomfördes under 2002-2004 och 
visade på låga halter, långt under målnivån. 

MÅLOMRÅDE 5
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Diagram 00. Antal dagar då halten av marknära ozon på landsbygd i Kalmar kommun överskred 
delmålet (heldragen röd linje), samt halter av partilar i stadsluft i Kalmar (mkrogram per kubikmeter), 
streckad gul linje. Källa: www.miljomal.se

Kvävedioxid i luft i bakgrundsmiljö mäts vid tre landsbygdsstationer i länet. 
Halterna varierar mellan 2,5-4 mikrogram per kubikmeter. Miljömålspreciseringen 
på 20 mikrogram per kubikmeter som årsmedelvärde klaras. 

För att minskningen ska fortsätta krävs åtgärder inom sjöfart, trafik och småska-
lig uppvärmning. Föryngring av lastbilsflottan och personbilar är åtgärder som kan 
minska NOx-utsläppen enligt den regionala uppföljningen av miljökvalitetsmålen.

Halter av marknära ozon
Under perioder med höga halter av marknära ozon kan människor drabbas av 
irritation i andningsvägarna. Känsliga personer eller astmatiker kan drabbas av 
andningsbesvär. Exponeringen kan också bidra till ökad dödlighet och uppkomst 
av astma.

Trafik- och energisektorn står för stora delar av de svenska utsläppen, men ozon-
förekomsterna i södra Sverige påverkas också till stor del av långväga transport av 
ozonbildande ämnen från Europa. Utvecklingen har varit positiv de senaste åren 
men det förekommer perioder med högre halter. Den långsiktiga trenden är att 
antalet perioder med höga halter av marknära ozon minskar.

Den nu gällande miljökvalitetsnormen för ozon och växtlighet överskreds inte 
under 2011-2013, varken i kustnära, höglänta eller låglänta områden i Kalmar län. 
(Ozonmätnätet i södra Sverige Resultat för 2013) 

Halter av partiklar
Partiklar i andningsluft är främst ett tätortsbundet problem. Höga halter kan för-
sämra lungfunktionen och påverka lungornas normala utveckling. 

Mätningarna av partikelhalt i Kalmar län gäller PM 2,5 och PM 10, det vill säga. 
inandningsbara partiklar med diameter upp till 10 mikrometer. Värdena repre-
senterar bakgrundsmiljön i tätorter och återspeglar därmed vad boende normalt 
utsätts för. På starkt trafikerade gator kan halterna vara högre. I Kalmar län under-
stiger halterna vad som anges som årsmedelvärde.

 Det är viktigt för den framtida utvecklingen att hänsyn tas till detta miljökvali-
tetsmål vid förtätning och utbyggnad av tätorter.
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Även om det finns dagar som är undantag är även luften i Sveriges vackraste stad  
ändå oftast av fräsch och fin kvalitet. Foto: Linus Wikell, Östran.
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Hälsofrämjande hälso-  
och sjukvård

Folkhälsopolitikens övergripande mål är att skapa samhälleliga förutsättningar för en 
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
bidrar till detta.

(Folkhälsomyndigheten)

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård har fokus på de samlade insatser som kan minska 
dödlighet, sjuklighet och nyinsjuknande i befolkningen, men även på att ge individer 
bättre funktionsförmåga, större välbefinnande och ökad hälsorelaterad livskvalitet. 

Genom att utvärdera insatsernas effekter går det att bedöma vilka av dem som har 
främjat hälsa. Det finns mycket forskning som belägger att hälsofrämjande och sjuk-
domsförebyggande insatser är effektiva när det gäller att förbättra befolkningens hälsa, 
däremot vet vi ännu inte i vilken utsträckning insatserna påverkat utvecklingen mot en 
mer jämlik hälsa. 

I Sverige finns stora skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen, när det 
gäller dödlighet, sjuklighet och självskattad hälsa. Särskilt utsatta är individer med 
ogynnsamma livsvillkor, såsom utlandsfödda, arbetslösa, människor med kort utbild-
ning och individer med låg socioekonomisk status. 

Skillnaderna visar sig bland annat genom att män, personer med utländsk bakgrund 
och lågutbildade har betydligt större åtgärdbar dödlighet än andra grupper. Det vill säga 
fler dör i sjukdomar och olyckor som samhället skulle kunna undvika med förebyg-
gande eller hälsofrämjande insatser. (Folkhälsomyndigheten).

Hälsoutfall

MÅLOMRÅDE 6

somatisk hälsa Tandhälsa

Bra dålig Bra dålig

Kalmar kommun

Kvinnor 72 7 ?? 8

Män 79 3 ?? 7

Riket

Kvinnor 70 6 ?? 9

Män 75 5 ?? 10

Tabell 00. Självskattad hälsa i befolkningen (andelar procent), 3-års medelvärden 2010-2013- 
 Källa: Folkhälsomyndigheten
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nedsatt psykiskt välbefinnande svåra besvär av ängslan,  
oro eller ångest

Kalmar kommun

Kvinnor 17 4

Män 11 2

Riket

Kvinnor 20 6

Män 14 4

Tabell 00. Psykisk ohälsa i befolkningen (andelar procent), 3-års medelvärden 2010-2013. 
 Källa: Folkhälsomyndigheten

Efterfrågan på hälso- och sjukvård
sjukvård 

Har haft kontakt
Tandvård 

Har ej haft kontakt

Kalmar kommun

Kvinnor 56 9

Män 47 10

Riket

Kvinnor 60 10

Män 49 14

Tabell 00. Andel av befolkningen (procent) som haft kontakt med sjukvård, respektive inte haft kontakt 
med tandvård. 3-års medelvärden 2010-2013. 
Källa: Folkhälsomyndigheten
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Skydd mot smittspridning

Insatser för att förebygga smittspridning är en del av folkhälsoarbetet. Skyddet mot 
smittsamma sjukdomar måste hållas på en hög nivå för att framstegen som gjorts för 
att minska förekomsten inte ska gå förlorade.

(Folkhälsomyndigheten)

Antibiotikaresistens bedöms som ett av de största folkhälsohoten i Europa. Bak-
terier som blir så resistenta att de inte längre kan behandlas med antibiotika hotar 
medicinska framsteg.

Vaccination är en av de mest effektiva och kostnadseffektiva medicinska åtgärder 
som finns. Vaccination har effekt för kontroll, skydd och utrotning av smittsamma 
sjukdomar i hela befolkningen. I Sverige har de sjukdomar som ingår i det natio-
nella barnvaccinationsprogrammet minskat med 98-99 procent till följd av vacci-
nationerna. Vaccinerna har nästan helt tagit bort sjuklighet och dödlighet orsakad 
av difteri, stelkramp, kikhosta och polio.
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Sexualitet och reproduktiv  
hälsa

 
Möjligheten till trygg och säker sexualitet är grundläggande för individens upplevelse av 
hälsa och välbefinnande och samhället måste värna om områden som bland annat sex- 
och samlevnadsundervisning, familjeplanering och mödrahälsovård.

(Folkhälsomyndigheten)

Kairodeklarationen 1994 slår fast att reproduktiv hälsa är en mänsklig rättighet och gäller 
alla människors samlevnad, relationer och sexualliv. Den täcker hela livscykeln och begränsas 
inte till den reproduktiva tiden av en människas liv. Begreppet omfattar varje människas lika 
möjligheter, rättigheter och förutsättningar att utan tvång, våld eller diskriminering kunna 
bestämma över sin egen kropp och ha ett säkert och tillfredsställande sexualliv. 

Brist på kunskap, diskriminering och förtryck begränsar människors tillgång till 
dessa rättigheter. Ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män samt flickor 
och pojkar, gör det svårare för kvinnor och flickor att bestämma över sin egen kropp 
och förhandla sig till säkrare sex. 

En förutsättning för sexuell och reproduktiv hälsa, vid sidan av frihet från våld och 
tvång, är kunskap om sexualitet och reproduktion, skydd mot hiv och andra sexuellt 
överförda infektioner, tillgång till preventivmedel och säker abort, samt tillgång till vård 
under graviditet och förlossning och vård av nyfödda.

Sexuell respektive reproduktiv hälsa
Sexuell hälsa är inte bara avsaknad av sjukdom och skada, utan innebär enligt WHOs 
definition ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, mentalt och socialt välbefinnande i 
förhållande till sexualiteten. Sexuell hälsa kräver en positiv och respektfylld inställ-
ning till sexualiteten och sexuella förhållanden, såväl som möjlighet att ha njutbara 
och säkra sexuella upplevelser, som är fria från tvång, diskriminering och våld.

Reproduktiv hälsa kan i enlighet med WHOs definition beskrivas som:
•	 Möjlighet till ett tillfredsställande och tryggt sexualliv utan oro för sjukdom.
•	 Förmåga till fortplantning.
•	 Frihet att planera sitt barnafödande.
•	 Tillgång till effektiva och acceptabla metoder för familjeplanering.
•	 Tillgång till en god hälso- och sjukvård så att kvinnor kan genomgå graviditet 

och förlossning med trygghet och föräldrar ges bästa möjlighet att få friska barn.
Till de reproduktiva rättigheterna hör bland annat kvinnors rätt att fritt och under 
egenansvar bestämma om antalet barn och tidsrymden mellan graviditeterna, till-
gång till preventivmedel samt att få tillgång till sexuell upplysning och utbildning.

Att förebygga hälsorisker förknippade med sexuellt beteende handlar i hög grad 
om att stärka individens egen identitet och självkänsla, men även om att ge saklig 
sexualkunskap och stärka förmågan att hantera relationer till andra människor. 

Det preventiva arbetet bör ta fasta på det friska och positiva utan att för den skull neg-
ligera hälsoriskerna. Det sker genom sex- och samlevnadsundervisning, familjeplanering 
och mödrahälsovård.
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Oskyddat sexuellt umgänge
Förutom oönskade graviditeter är oskyddat sex en viktig smittväg för sexuellt över-
förbara infektioner (STI). De flesta av dessa ökar i spridning. 

Hiv är den allvarligaste av infektionerna eftersom den inte är möjlig att bota. 
Under 2013 anmäldes 461 fall i Sverige. Det var på samma nivå som genomsnittet 
de senaste 10 åren. (Folkhälsomyndigheten)

2013 rapporterades närmare 36 000 fall av klamydia, vilket var en minskning 
med 4,7 procent från 2012. Det året stod åldersgruppen 15-24 år för 86 procent 
för fallen. Drygt hälften av dem som drabbades var kvinnor. Medianåldern bland 
de drabbade var 21 år för kvinnor och 23 år för män. 

Kondomanvändningen har minskat under de senaste åren. Endast ungefär en 
fjärdedel i åldern 15-24 år säger att de alltid ser till att kondom används vid sexu-
ellt umgänge. Knappt fyra av tio ungdomar svarar att de sällan eller aldrig gör det. 
Ungdomars benägenhet att använda kondom avtar generellt med stigande ålder. 
Yngre killar är de som i högst utsträckning anger att de alltid använder kondom. 
(Öppna jämförelser, Folkhälsa 2014).

MÅLOMRÅDE 8

Större oro för graviditet än infektioner
Ungdomsbarometern, 2013/2014, en internetbaserad enkätundersökning med svar 
från unga i åldern 15-24 år, visar att överlag är unga människor mer oroade för 
graviditet än för att drabbas av sexuellt överförda infektioner. Drygt 4 av 10 oroar 
sig inte alls. Killar framstår i undersökningen som betydligt mer riskbenägna än 
tjejer och bara en fjärdedel skulle avstå från sex om det saknades kondom.

Ungdomsbarometern visar också att en övervägande majoritet av ungdomarna 
var helt nyktra vid sitt senaste samlag, men drygt var tionde kille uppgav att han 
hade varit ganska eller mycket påverkad vid tillfället.

Rapporten Alkohol och Sexuellt risktagande (Socialstyrelsen 2011), visar att sexu-
ella vanor varierar beroende på kön, socioekonomisk bakgrund, sexuell identitet och 
etnicitet. 

De könsmässiga skillnaderna är särskilt påtagliga: unga tjejer rapporterar till ex-
empel färre erfarenheter av tillfälliga sexuella förbindelser, en mer restriktiv inställ-
ning till pornografi samt ett större ansvarstagande när det gäller skydd mot både 
graviditet och sexuellt överförbara infektioner. 
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Skillnader mellan olika grupper återfinns också när det gäller sexuellt risktagan-
de. Studier pekar på att risktagandet verkar vara högre bland unga från praktiska 
än teoretiska gymnasieprogram och då särskilt hos killar. 

Rapporten visar också att högkonsumenter av alkohol oftare än andra haft en sexuellt 
överförd infektion, samt att det är vanligare att ungdomar och unga vuxna ångrar en 
sexuell kontakt som de haft när de varit berusade, än de som de haft i nyktert tillstånd.

Tonårsmödrar och deras barn är mer utsatta
Att bli mamma i tonåren är associerat med negativa effekter för hälsan för både modern 
och barn. Därför är det naturligtvis glädjande att andelen tonårsmammor som fått sitt 
första barn har minskat från ungefär 15 till knappt 3 procent sedan 1970-talet.

Medelåldern för kvinnor som fött barn har under samma period ökat från 26 
år 1973 till drygt 30 år 2013. Det vanligaste är att kvinnor föder sitt första barn i 
åldern 25-29 år. 

Bland kvinnor som 2013 var 19 år eller yngre och hade fött barn hade 83 pro-
cent grundskola som högsta utbildning. I den vanligaste åldersgruppen för bar-
nafödande (30-34 år) hade 66 procent eftergymnasial utbildning. (Graviditeter, 
förlossningar och nyfödda barn, Socialstyrelsen 2014).

Tonårsmödrar och deras barn löper ökad risk att hamna i sämre socioekonomisk 
situation senare i livet med ohälsa som möjlig konsekvens. Våld mot barn är dubbelt 
så vanligt i familjer där modern är tonåring. Dessa mammor är också överrepresente-
rade bland dem som blir slagna av sin partner under barnets första levandsår. Tonårs-
mammor löper även större risk för missbruk, självmordsförsök och självmord.

I jämförelse med äldre mödrar (25-32 år) har tonårsmödrar (15-19 år) en socialt 
mer utsatt situation, mer erfarenhet av skolmisslyckanden och en generellt mer 
riskfylld livsstil. Tonårsmammor upplever också mindre stöd från omgivningen, 
har lägre självkänsla och har mer depressiva symptom än de äldre mödrarna. Detta 
är sammantaget faktorer som alla på olika sätt kan påverka föräldraskapet negativt. 

Sverige har både det högsta antalet tonårsaborter och de lägsta födelsetalen bland 
tonåringar i Norden. 2010 valde 95 procent av de gravida 15-åringarna att göra 
abort. I åldern 18 år avslutade 77 procent och i åldern 19 år 68 procent graviditeten 
med abort 2010. Mellan 2011 och 2012 minskade tonårsaborterna med 5 procent.

Socialstyrelsen rapporterar att tonårsaborterna minskar. Detta gäller också i 
Kalmar, varför vi fortsatt ligger under genomsnittet i Sverige. Det är ändå fortsatt 
viktigt att arbeta med förebyggande åtgärder som anpassad och förbättrad sexual-
undervisning liksom att påverka ungas attityder till preventivmedel.

MÅLOMRÅDE 8

15-19 år 20-29 år 30-44 år Totalt (15-44 år)

2006-2010 2008-2012 2006-2010 2008-2012 2006-2010 2008-2012 2006-2010 2008-2012

Kalmar kommun 18,1 16,2 21,4 22,2 11,5 11,6 16,3 16,5

Riket 23,6 21,6 30,0 29,7 14,5 14,9 20,9 20,9

Tabell 00. Antal aborter per 1 000 kvinnor. Källa: Folkhälsomyndigheten

Sexuellt våld och tvång
Sexuellt våld och tvång är ett folkhälsoproblem som förutom personliga lidanden och 
ohälsa också orsakar betydande ekonomiska kostnader för samhället. Fysiskt och psy-
kiskt våld eller tvång och sexuella övergrepp förekommer ofta tillsammans och överlap-
par varandra. Kvinnor, flickor, män och pojkar som uppger dåligt hälsotillstånd har i 
högre grad än andra drabbats av sexualiserat våld någon gång i livet. 
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Bland såväl flickor som pojkar är psykosociala problem, ätstörningar, självmords-
försök eller annat självskadande beteende vanligt. Den som drabbats av sexuella 
övergrepp som barn eller ung löper ökad risk att skada sig själv och ta sexuella 
risker senare i livet. Både flickor och pojkar som utsatts har högre frekvens av 
frånvaro i skolan. Det är också vanligare med narkotikaerfarenhet i den gruppen 
jämfört med barn och unga som inte utsatts.

MÅLOMRÅDE 8

Nationellt centrum för kvinnofrids rapport Våld och hälsa
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) publicerade 2014 rapporten Våld och 
hälsa – en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt 
kopplingen till hälsa. 

Rapporten visar både att våldet är utbrett och att kvinnor och män är utsatta för 
olika former av våld. Kvinnor är i betydligt högre grad utsatta för allvarligt sexuellt 
och psykiskt våld och män i något högre utsträckning för fysiskt våld. Kvinnor ut-
sattes också i betydligt högre grad för våld av en partner, medan män oftare utsattes 
av en okänd person. 

8 procent av kvinnorna och 3 procent av männen uppgav att de hade någon 
gång före 15 års ålder varit utsatta för allvarliga sexuella övergrepp, där förövaren 
tilltvingat sig eller försökt tilltvinga sig oralt, vaginalt eller analt samlag. 

Andra iakttagelser med fokus på våldsutsatthet och hälsa i undersökningen:
•	 Bland dem som varit utsatta för allvarliga sexuella övergrepp i barndomen el-

ler vuxen ålder var posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) tre till fem gånger 
vanligare än bland andra. Detta gäller såväl kvinnor som män.

•	 Hos dem som varit utsatta för allvarligt psykiskt våld i barndomen eller i 
vuxen ålder var symptom på depression dubbelt så vanligt som hos andra.

•	 Självskadebeteende är starkt kopplat till att ha varit utsatt för allvarligt sexu-
ellt våld i vuxenlivet. Tre gånger vanligare hos de utsatta kvinnorna och fem 

2010 2013

antal per 10 000 inv antal per 10 000 inv

Kalmar kommun 25 4,0 11 1,7

Riket 4 134 4,4 4 083 4,3

 
Kvinnor och flickor är mest utsatta för våldtäkt
Oavsett om man studerar lokal statistik från Kalmar kommun eller från hela Sverige framträder 
samma mönster vad gäller våldtäkter.

1. Kvinnor är avsevärt mer utsatta än män. 
2. Även barn utsätts och mest flickor

År 2013 anmäldes totalt 23 våldtäkter i Kalmar kommun. Hälften av dessa (12 brott) var riktade 
mot barn under 15 år (8 flickor och 4 pojkar). Av den andra hälften var 10 av brotten riktade 
mot kvinnor/flickor och 1 mot en man.

Antalet våldtäkter mot barn varierar starkt mellan olika år under perioden 2010-2013. Som 
lägst 4, som högst 12. 

Antalet brott mot vuxna offer varierade också. Som lägst 10, som högst 15. Antalet manliga 
våldtäktsoffer varierade mellan 0 och 1 per år.

Tabell 00. Antal anmälda våldtäkter mot personer 15 år och äldre. Källa: Folkhälsomyndigheten
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gånger vanligare hos de utsatta männen jämfört med andra.
•	 Omkring var tredje person som hade varit utsatt för allvarligt sexuellt eller 

fysiskt våld som vuxen rapporterar riskbruk av alkohol. Detta är ungefär 
dubbelt så vanligt som bland dem som inte varit utsatta.

•	 Psykosomatiska symptom är dubbelt så vanligt bland kvinnor och tre gånger 
vanligare bland män som varit utsatta för allvarligt sexuellt våld i barndomen 
jämfört med dem som inte varit det.

•	 Bland kvinnor i åldern 56-74 år som varit utsatta för allvarligt sexuellt eller 
fysiskt våld var hjärtinfarkt två till fyra gånger vanligare än bland de som inte 
varit utsatta.

Unga hbt-personer mer utsatta
Enligt Folkhälsomyndigheten utsätts unga homo- och bisexuella personer betydligt oftare 
för hot om våld och fysiskt våld än heterosexuella i samma åldersgrupp. Man säger också 
att våld och tvång förekommer i samkönade relationer i liknande omfattning som i hete-
rosexuella förhållanden, men att dessa personer har svårare att få stöd och hjälp. 

Man konstaterar också att kvinnor med funktionsnedsättning är mer utsatta för 
sexuella övergrepp än personer utan funktionsnedsättning.

 
Sammanfattning  
Målområde 8 – Sexuell och reproduktiv hälsa
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Fysisk aktivitet

Att vara fysiskt aktiv har stor påverkan på kroppens biologi och fysiologi samt kognitiva 
funktioner hos både ung som gammal. De som når den rekommenderade aktivitetsni-
vån har sannolikt god livskvalitet. Målet för de samlade insatserna inom området är att 
öka den fysiska aktiviteten i befolkningen, i skolan, på arbetet och på fritiden.

(Folkhälsomyndigheten)

Utvecklingen mot mer inaktiva livsstilar bidrar starkt till välfärdssjukdomar och 
ohälsa. Förutom betydelsen för den enskilda människan är det mycket som talar 
för att ökad fysisk aktivitet är en lönsam samhällsekonomisk åtgärd. Den förhärs-
kande trenden är dock att den totala mängden regelbunden fysisk aktivitet minskar 
i befolkningen. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar alla vuxna från 
18 år och uppåt att vara fysiskt aktiva minst 150 minuter i veckan.

Fysisk aktivitet är en förutsättning för välmående och god hälsoutveckling. Om-
vänt är fysisk inaktivitet en riskfaktor för sjukdomar i hjärta- och kärl, fetma, typ 
2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa och cancer. Stillasittande fri-
tid är enligt WHO den fjärde största orsaken till för tidig död i höginkomstländer.

Det finns samband mellan fysisk aktivitet och utbildningsnivå, socioekonomiska för-
hållanden och inkomst. Befolkningsundersökningen Hälsa på lika villkor visade att det 
är vanligare med stillasittande fritid bland människor med kort utbildning, låg inkomst 
och som saknar kontantmarginal, lägre tjänstemän och arbetare, personer födda utanför 
Europa samt människor med funktionsnedsättning, framför allt rörelsehinder.

Undersökningen visade också att en större andel av personer med stillasittande 
fritid är otrygga jämfört med personer som är fysiskt aktiva varje dag. Detta ligger 
i linje med den forskning som säger att en av de viktigaste faktorerna som påverkar 
fysisk aktivitet bland många grupper är trygghet och säkerhet i bostadsområdet.
(Craig et al., 2002; Troped, Saunders, Pate, Reininger & Addy, 2003).

Kommuner kan stimulera sina invånare att röra sig mer 
En kommun kan främja fysisk aktivitet genom bra utformning av tätorter, bostads-
områden samt skol- och förskolegårdar. Men också genom att se till att det finns 
attraktiva och tillgängliga grönområden i anslutning till invånarnas bostäder, helst 
inom 300 meter från bostaden. Detta är en livsmiljöaspekt som kan vara avgörande 
för att stimulera stillasittande människor att komma ut och röra på sig.

Det finns många studier som analyserar sambandet mellan fysisk aktivitet och närmil-
jöns utformning. I rapporten Grönområden för fler, från Statens folkhälsoinstitut, 2009, 
(ingår numera i Folkhälsomyndigheten) beskrivs forskning som gör gällande att promena-
der och andra former av fysisk aktivitet främjas av att det är nära till grönområden.

Forskningen visar att graden av fysisk aktivitet ökar i områden som:
•	 Uppfattas som estetiskt tilltalande.
•	 Innehåller många fria områden.
•	 Ligger nära vatten.

MÅLOMRÅDE 9
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Barns behov av lek och rörelser täcks inte till fullo av enstaka barnvänliga lek-
platser, skolgårdar och parker. För att stimulera barns fysiska, mentala och sociala 
utveckling krävs ett helhetsperspektiv i samhällsplaneringen och framförallt att 
åstadkomma sammanhängande barnvänliga miljöer. Ökad utomhusvistelse för 
barn i alla åldrar bör vara en högt planerad samhällsfråga eftersom trenden tvärte-
mot går mot ökad inomhusvistelse. Ökad utomhusvistelse krävs för att stimulera 
fysisk aktivitet, främja hälsa och ökad kontakt med naturen. För att uppmuntra till 
mer utomhusvistelse krävs att den byggda miljön är säker, trygg och stödjer barns 
intressen och vardagsaktiviteter.

Vägverkets enkätundersökning om barns skolvägar 2012, (omfattar barn i åldern 
6-15 år) visade att andelen barn som går eller cyklar till skolan på vintern var 48 
procent, och 56 procent under sommarhalvåret. Barn som promenerar eller cyklar 
till och från skolan, så kallad aktiv transport är mer fysiskt aktiva generellt än barn 
som skjutsas i bil eller åker buss. Aktiv transport för barn leder till en rad positiva 
hälsoeffekter, däribland förbättrad koordination, motorik och kondition. Det med-
för även minskad risk för oro och ängslan, aggressivitet och depression.

 
Vi är mer rörliga än resten av landet
En jämförelse mellan befolkningen i Kalmar kommun och resten av landet gjordes i Folkhälso-
myndighetens stora undersökning Hälsa på lika villkor.

I denna framgår att befolkningen i Kalmar kommun är mer rörlig än vad man typiskt sett är i 
landet. Perioden 2010-2013 uppgav 71 procent av befolkningen hos oss (kvinnor och män lika) 
att man var fysiskt aktiv minst 30 minuter per dag. Motsvarande tal i hela landet var 64 procent 
för kvinnor och 66 procent för män.

Vi har också mindre stillasittande fritid. I Kalmar kommun hade 9 procent av kvinnorna det och 
10 procent av männen. I hela Sverige var motsvarande siffror 13 respektive 14 procent.

MÅLOMRÅDE 9
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Idrott och hälsa i skolan
Skolans undervisning i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar 
sin kroppsliga förmåga samt förmåga att planera, genomföra och värdera olika 
rörelseaktiviteter som allsidigt främjar den kroppsliga förmågan. Undervisningen 
ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur den egna kroppen fungerar 
i arbetet, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och 
inaktivitet. 

flickor pojkar Totalt

Barkestorpsskolan 96,2 93,1 94,5

Falkenbergsskolan 100,0 100,0 100,0

Kalmarsundsskolan 82,8 83,8 83,3

Lindsdalsskolorna 92,7 97,2 94,5

Södermöreskolan 97,1 91,2 94,2

Södra skolan 100,0 93,8 97,1

Vasa skolområde 100,0 100,0 100,0

Waldorfskolan – – 92,0

Östra Funkaboskolan 97,3 96,0 96,6

Samtliga skolor 94,6 94,9 94,2

Tabell 00. Andel (procent) elever med godkänt betyg (A-E) i ämnet idrott och hälsa i årskurs 9, läsåret 
2012/12013. Källa: Skolverket.
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Diagram 00. Andel (procent) elever i Kalmar kommun med godkänt betyg (A-E) i ämnet idrott och hälsa 
i årskurs 9, läsåren 2004/2005 till 2011/2012 jämfört med snittet i riket. Källa: Skolverket.

 
Sammanfattning  
Målområde 9 – Fysisk aktivitet
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MÅLOMRÅDE 10

Matvanor och livsmedel

Maten har en avgörande betydelse för hälsan. Goda matvanor kan leda till en bättre 
hälsa och ett ökat välbefinnande som är en förutsättning för en positiv hälsoutveckling 
i befolkningen.

(Folkhälsomyndigheten)

Framför allt i kombination med fysisk aktivitet kan goda matvanor förebygga en 
rad hälsoproblem, till exempel hjärt-/kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, stroke, sjukdo-
mar i rörelseorganen, vissa cancerformer och även psykisk ohälsa.

Människor i Sverige har generellt bra matvanor men det finns skillnader bero-
ende på ålder, kön, social och ekonomisk situation och var man bor. Ohälsosamma 
matvanor är vanligare i grupper med låg utbildning och låg inkomst och fetma 
följer ett tydligt socialt mönster där människor i socialt utsatta positioner drabbas 
hårdast. Detta leder till ojämlikhet i hälsa.

Det största matrelaterade folkhälsoproblemet i Sverige är den kraftiga överviktsut-
vecklingen under de senaste decennierna. Att skapa en livsmiljö där utbud och till-
gänglighet till goda livsmedel är en viktig del för att förebygga överviktsutvecklingen.

Skolan och hemmet har stor betydelse 
Hemmet är ett exempel på en livsmiljö som är påverkbart. Det är viktigt att göra föräldrar 
medvetna om den påverkan de utövar på sina barns matvanor, genom sitt eget förhåll-
ningssätt till mat och de livsmedel de gör tillgängliga. Barns matvanor etableras i tidig 
ålder. 

Skolan och dess omgivande miljö är en annan viktig livsmiljö med stor potential 
att påverka barns matvanor. Det är därför viktigt att det finns ett bra utbud av mat 
och måltider i skolan och fritidsverksamheten. 

Den nya skollagen som trädde i kraft 1 juli 2011 ställer krav på att skolmåltiden, 
förutom att vara kostnadsfri även ska vara näringsriktig (SFS 2010:800). Att det 
finns tillgång till bra system för att mäta och säkra kvaliteten på skollunchen är 
viktigt för att skollagen ska bli effektiv.

Fetma vanliga på glesbygden, bättre affärer behövs
Regionala data från nationella folkhälsoenkäten visar att förekomsten av fetma är 
större i glesbygdsområden, att konsumtionen av frukt och grönsaker är lägst i dessa 
områden och att den påverkas av faktorer som arbetslöshet, inkomst och utbildning. 

En målsättning för samhällsplaneringen bör därför vara att säkerställa tillgång till 
livsmedelsbutiker med fullt sortiment av frukt och grönsaker, så att befolkningen 
i glesbygdsområden inte behöver förlita sig på det begränsade utbudet i mindre 
servicebutiker och bensinstationer. Etableringen av livsmedelsbutiker bör generellt 
möjliggöra att konsumenterna kan ta sig till butikerna gående eller per cykel, för 
vilket det även finns starka miljöskäl (von Haartman, 2006).

Det är även betydelsefullt med tillgänglighet till god och hälsosam mat under 
arbetstid eller i anslutning till arbetsplatsen. I takt med att fler måltider äts utanför 



Kalmar kommun –  
Välfärdsbokslut 2015146

hemmet blir maten i det offentliga rummet också av allt större vikt. Det handlar 
bland annat om utbudet av mat på flygplatser, perronger, bensinstationer, restau-
ranger och caféer.

 
I Kalmar äter vi mer frukt och grönt än i resten av landet
En jämförelse mellan befolkningen i Kalmar kommun och resten av landet gjordes i Folkhälso-
myndighetens stora undersökning Hälsa på lika villkor. Ett av de förhållanden som mättes var 
matvanor.

Hur stor andel frukt och grönt fyller av den dagliga maten är ett bra mått på sunda matvanor.

I kretsen av svenskar som äter mindre än vad folkhälsan rekommenderar är Kalmar kommuns 
invånare underrepresenterade. Kvinnor är 1 procentenhet bättre, män 6 procenheter bättre.

Bland dem som äter vad man bör av frukt och grönt är det tvärtom. Där är vi överepresente-
rade. Kvinnor 3 procentenheter bättre än snittet i riket, män 1 procentenhet bättre.

Män är generellt sämre på att äta tillräckligt med frukt och grönt än kvinnor, i Kalmar liksom i 
resten av landet. Se vidare tabell 00 nedan.

äter för lite äter rekommenderat intag

kvinnor män Totalt kvinnor män Totalt

Kalmar kommun 16 28 23 15 6 10

Riket 17 34 25 12 5 9

Tabell 00. Andel (procent) frukt och grönt i kosten 2010-2013. Källa: Folkhälsomyndigheten

Övervikt och fetma
I utvecklingen av övervikt och fetma spelar faktorer i samhället in, liksom en per-
sons gener och levnadsvanor. Avgörande är det totala energiintaget i förhållande till 
matvanor och grad av fysisk aktivitet. 

Det finns ett signifikant samband mellan övervikt och fetma och ett antal sjuk-
domar. Väl känt är sambandet med ökad risk för hjärt- och kärlsjuklighet och typ 
2-diabetes, men även risken för många cancerformer, däribland bröstcancer samt 
tjock- och ändtarmscancer, ökar till följd av övervikt och fetma.

Ökar mest hos personer yngre än 50 år
Övervikt och fetma har blivit vanligare de senaste två decennierna, särskilt hos 
personer under 50 år. Det senaste decenniet har fetma hos vuxna blivit vanligare, 
däremot syns ingen särskilt tydlig förändring av andelen vuxna med övervikt. 

Övervikt är vanligast hos män, medan fetma är lika vanligt hos båda könen. 
Fetma är också vanligare hos personer med kort utbildning. (Levnadsvanor 2012, 
Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen).

Rapporten Hälsa på lika villkor, 2012 bekräftar att BMI högre än 29,9 (vilket innebär 
att man har fetma) är vanligare hos både kvinnor och män med kort utbildning än med 
längre. Arbetare har också BMI högre än 29,9 i större utsträckning än mellan- och högre 
tjänstemän. 

Andel kvinnor i Kalmar kommun med fetma BMI ≥ 30 är 13 procent och andel 
män är 9 procent jämfört med kvinnor i riket 14 procent och män 14 procent.
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Body Mass Index (BMI)
Body Mass Index (BMI) är ett begrepp som används för att mäta övervikt och undervikt. BMI 
beräknas som vikten i kg dividerat med längden i meter, i kvadrat. 

Ett BMI-värde över 25 markerar övervikt och ett värde över 30 är fetma hos vuxna. Motsvarande 
värde för barn kallas ISO-BMI och finns i en ålderskorrigerad tabell för flickor respektive pojkar. 
Gränserna för övervikt och fetma bland barn är lägre än för vuxna

Tabell 00. Andel (procent) personer i olika BMI-klasser 2010-2013. Källa: Folkhälsomyndigheten

normalvikt övervikt fetma

kvinnor män kvinnor män kvinnor män

Kalmar kommun 60 50 25 41 13 9

Riket 55 43 29 42 14 14
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Målområde 10 – Matvanor och livsmedel
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Alkohol, narkotika, dopning,  
tobak och spel

Målet för folkhälsoarbetet inom området är ett samhälle fritt från narkotika och doping, 
minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol, minskat tobaksbruk samt 
minskade skadeverkningar av överdrivet spelande.

(Folkhälsomyndigheten)

Riskabla alkoholvanor, narkotikaanvändning, tobaksbruk och riskabla spelvanor 
beskrivs ofta som av varandra oberoende problem. Och visst finns det människor som 
enbart drabbas av ett problem och inte andra. Folkhälsomyndigheten visar dock att det 
finns många samband mellan problemområdena. Bland annat har personer med ris-
kabla alkoholvanor betydligt högre risk att ha använt cannabis, att ha riskabla spelvanor 
och högre risk att vara dagligrökare eller snusare jämfört med människor som inte har 
riskabla alkoholvanor. Sambanden är liknande för dagliga tobaksanvändare, personer 
med riskabla spelvanor och cannabisanvändning.

Det är också vanligare att personer med kortare utbildning oftare har riskabla alkohol-
vanor, använder cannabis, tobak och läkemedel i högre grad än de med längre utbildning.

Att det finns tydliga samband mellan alkohol, tobak, narkotika och spel indike-
rar att samma riskgrupper förekommer för flera av dessa beroendeskapande lev-
nadsvanor. Det tyder också på att det finns gemensamma risk- och skyddsfaktorer.

Alkohol
Den forskning som tidigare påvisat hälsofrämjande effekter av måttlig alkoholkon-
sumtion ifrågasätts idag av modern forskning, som har kunnat påvisa risker även 
med måttlig alkoholkonsumtion kopplat till framför allt cancer och fosterskador. 
(Alkohol och hälsa. En kunskapsöversikt om alkoholens positiva och negativa effekter på 
vår hälsa. Statens folkhälsoinstitut).

Utöver skador på foster och ofödda barn bidrar alkohol också till andra skador för 
tredje person. Till exempel alkoholrelaterat våld och trafikolyckor som utöver per-
sonliga lidanden för med sig stora samhällskostnader. Berusning står också bakom en 
stor del av direkt fysiska skador såsom våld och drunkning, bränder och fallskador.

Alkoholens nedbrytningskomponent acetaldehyd är dessutom giftig för vävnader 
och organ vilket medför ökade risker för sjukdomar. Redan måttlig alkoholkonsum-
tion under lång tid kan ge upphov till högt blodtryck och kroniska leverskador. 
Etanol (den rusframkallande komponenten i drycker som öl, vin och sprit) har även 
en beroendeskapande effekt som i sin tur ger upphov till sociala problem.

Trots att andelen svenskar som avstår från alkohol ökat under senare år så dricker 
nära 87 procent av befolkningen i åldern 16-84 år alkohol i någon utsträckning.

Män dricker mer än kvinnor.
Ser man till mäns och kvinnors självrapporterade konsumtionsuppgifter kan man 
upptäcka skillnader i konsumtionsmönster. Oavsett åldersgrupp överstiger mäns 
konsumtion över tid vida kvinnors. 
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Män konsumerar som mest i åldersgruppen 20-24 år, även om konsumtionen minskat 
med närmare 30 procent sedan 2004. I åldern 40-64 år är den självrapporterade konsumtio-
nen relativt oförändrad medan män äldre än 64 år har ökat sin konsumtion något.

 Kvinnors konsumtion har i det närmaste varit oförändrad perioden 2004-2012. 
Dock rapporterar kvinnor i de övre åldersgrupperna en marginellt ökad konsumtion.

Knappt en av fem personer i befolkningen uppger i undersökningen Hälsa på lika 
villkor att man har varit berusad en gång i månaden eller oftare. Bland män är andelen 
25 procent, bland kvinnor 13 procent. 

Berusningsdrickande är betydligt mer utbrett bland yngre (16-29 år) än bland befolk-
ningen i övrigt. Bland männen var det vanligare att personer med lång utbildning sva-
rade att man druckit sig berusade, medan det omvända förhållandet gällde för kvinnor. 
Bland kvinnorna var det de med kort utbildning som oftast drack sig berusade.

Diagram 00. Alkoholvanor i Kalmar kommun, andel (procent) av befolkningen 2007-2013 i medelvär-
den över fyra år. Källa: Folkhälsomyndigheten.

 
Somliga av Kalmars kvinnor har ökat sina alkoholrisker
Av diagram 00 ovan framgår att kvinnorna i Kalmar utvecklas mot mer riskabla alkohol-
vanor än männen. Under perioden 2007-2013 ökade andelen kvinnor med riskabla vanor med 
2 procentenheter (från 14 till 16 procent) medan andelen män låg stabilt på 22 procent.

Denna utveckling finns inte i riket som helhet. Där har i stället såväl andelen kvinnor som 
män med riskabla alkoholvanor minskat något (1 procentenhet för bägge könen). I Kalmar lig-
ger kvinnorna nu 3 procentenheter högre och männen 2 procentenheter högre än riket i övrigt.

Andelen kvinnor i Kalmar som aldrig druckit har under samma period sjunkit med 3 procenten-
heter (från 16 till 13), medan andelen män som aldrig druckit i stället har stigit med lika mycket 
(från 10 till 13).

Även i en allmän jämförelse med riket framstår läget i Kalmar något dystrare i bägge ändar. 
Uppgifterna nedan gäller 2010-2013, siffra inom parentes gäller riket i sin helhet: 

Andel som aldrig druckit Riskabla alkoholvanor

Kvinnor  13 (18) Kvinnor 16 (13) 
Män 13 (13) Män 22 (21)
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Diagram 00. Alkoholrelaterade sjukdomar och skador i Kalmar kommun 2007-2013 i medelvärden över 
fem år. Antal vårdade per 10 000 invånare över 15 år. Källa: Folkhälsomyndigheten.

 
Kalmars män är mer drabbade av alkoholskador
Som framgår av diagram 00 ovan är männen i Kalmar avsevärt mer drabbade av alko-
holrelaterade sjukdomar och skador än kvinnorna. Man kan också konstatera att såväl 
sjukdomar som skador ökar. Det senare gäller såväl kvinnor som män, med undantag för 
alkoholförgiftning som minskat något bland kvinnor.

Denna utveckling stämmer i huvudsak med riket som helhet. I jämförelse med situationen 
i övriga landet är läget i Kalmar något bättre för kvinnorna och något sämre för män.

Uppgifterna nedan gäller 2009-2013. Antal vårdade per 10 000 invånare, siffra inom parentes 
gäller riket i sin helhet: 

Alkoholberoende Alkoholförgiftade

Kvinnor  5,4 (6,7) Kvinnor 5,3 (7,2) 
Män 22,6 (20,1) Män 12,7 (11,4)

2010 2013

misshandel andra alkohol-
relaterade brott misshandel andra alkohol-

relaterade brott

Kalmar kommun 94,6 7,0 75,3 6,0

Riket 93,7 8,9 83,7 4,5

Tabell 00. Alkoholrelaterade brott (antal per 10 000 invånare). Källa: Folkhälsomyndigheten

Tabell 00. Rattfylleri och nattliga singelolyckor (antal per 10 000 invånare).  
Källa: Folkhälsomyndigheten

2010 2013

rattfylleri nattliga  
singelolyckor rattfylleri nattliga  

singelolyckor

Kalmar kommun 22,2 0,6 10,3 0,8

Riket 18,2 1,1 14,6 0,9
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Distributionskanaler för alkoholdrycker
Den registrerade alkoholen, det vill säga försäljning via Systembolaget, från innehavare 
av serveringstillstånd och detaljhandelsförsäljning av cider (med max 2,25 volympro-
cent alkohol) och folköl i livsmedelshandeln, stod för sammanlagt nära 80 procent av 
den totala konsumtionen av alkohol i Sverige 2012.

Den enskilt största kanalen är Systembolaget, vars försäljning stod för 63 procent 
av den registrerade totalkonsumtionen av alkohol i Sverige 2012.

 
Systembolaget i Kalmar säljer mer vin men mindre av annat
Som framgår av tabell 00 nedan sjönk försäljningen i Systembolaget för allt utom vin när 
man jämför åren 2010 och 2013 . Samma utveckling gällde också i övriga Sverige.

Jämfört med övriga landet säljs dock mer i Kalmar av allt utom starköl.

2010 2013

kalmar kommun riket kalmar kommun riket

Sprit 2,8 2,6 2,5 2,4

Vin 24,1 23,9 25,2 24,7

Starköl 30,3 28,8 28,6 28,9

Blanddryck/cider 2,9 2,5 2,4 2,2

Totalt omräknat 
till 100 % alkohol

6,0 5,8 5,9 5,8

antal totalt antal per 10 000 invånare*

2010 2013 2010 2013

Kalmar kommun 74 78 13,9 14,5

Riket 11 150 12 153 14,2 15,2

Tabell 00. Alkoholförsäljning på Systembolaget (antal liter per invånare 15 år och äldre), 2010 och 2013.

Tabell 00. Antal serveringstillstånd 2010 och 2013. *) Invånare 15 år och äldre. 
Källa: Folkhälsomyndigheten

 
Försäljning av alkohol på krogen ökar i Kalmar som i resten av landet
Räknat i antal liter ren alkohol per invånare över 15 år ökade konsumtionen på krog i Kalmar, 
precis som i resten av Sverige

2010 konsumerade vi 0,9 liter per person (0,8 i landet i övrigt). 2013 hade volymen stigit med 
cirka 10 procent i Kalmar, men samtidigt steg den ännu mer i resten av landet. Det året uppgick 
konsumtionen till 1,0 liter i såväl Kalmar kommun som i resten av landet.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

MÅLOMRÅDE 11



Kalmar kommun –  
Välfärdsbokslut 2015 153

Ungas alkoholvanor
Unga människors drogvanor kan variera mellan olika regioner och variationerna inom 
ett land kan vara större än mellan länder. I Sverige har årliga drogvaneundersökningar 
genomförst i årskurs 9 sedan 1971, vilket är unikt i världen. Sedan 2004 genomför 
Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysningar (CAN) även undersökningar 
bland elever i år 2 på gymnasiet. 

I anslutning till 2013 års rikstäckande skolundersökning åtog sig CAN i en överens-
kommelse med Kalmar kommun att genomföra en särskild lokal studie av drogvanorna 
bland eleverna i årskurs 9 och gymnasiet år 2. Undersökningen genomfördes som en 
totalundersökning och besvarades av 498 elever i årskurs 9 och 1 020 i år 2 på gymnasiet.

Jämfört med situationen idag var betydligt fler niondeklassare, cirka 90 procent, 
alkoholkonsumenter (definieras i CANs undersökning som att man druckit alko-
hol någon gång under de senaste 12 månaderna) på 1970-talet. Andelen har i stora 
drag minskat kontinuerligt sedan dess.

I grundskolan dricker flickor mer än pojkar, i gymnasiet ingen skillnad
2013 hade färre pojkar i årskurs 9 i Kalmar druckit alkohol det senaste året än i riket 
i stort (36 procent av pojkarna i Kalmar, 44 procent i resten av landet). Bland de 
jämngamla flickorna i Kalmar var andelen alkoholkonsumenter i stort sett densam-
ma som i riket (50 procent i Kalmar, 51 procent i riket).

I både Kalmar och riket klassificeras fler flickor än pojkar som alkoholkonsumen-
ter i årskurs 9. Eftersom pojkarna i Kalmar ligger på lägre nivå än riksgenomsnittet 
blir skillnaden mellan könen större i Kalmar.

I gymnasiegruppen i Kalmar är andelen alkoholkonsumenter högre än i landet i 
övrigt och några skillnader mellan könen syns inte. Omkring 85 procent av gymna-
siepojkarna och 84 procent av gymnasieflickorna i Kalmar hade druckit alkohol un-
der det senaste året. Motsvarande andelar i riket var 79 procent bland såväl pojkarna 
som flickorna.

Kalmars niondeklassare skiljer sig från resten av landet 
I hela landet låg den totala årskonsumtionen för niondeklassare på cirka 4 liter 
under slutet av 1970-talet. I 2013 års undersökning uppgick pojkarnas årskonsum-
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tion till ungefär 1,8 liter och flickornas till ca 1,3 liter. (1,5 liter ren alkohol per år 
motsvarar ungefär 5 burkar starköl eller 30 cl sprit per månad).

I såväl riket som i Kalmar är starköl, följt av sprit, den vanligaste alkoholdrycken för pojkar 
i årskurs 9, medan blanddrycker (cider/alkoläsk), följt av sprit, dominerar bland flickorna.

I Kalmar drack pojkarna i årskurs 9 (2013 års undersökning) i genomsnitt 0,9 
liter och flickorna 1,3 liter ren alkohol. I motsats till förhållandet i hela riket är den 
totala konsumtionen högre bland flickorna i Kalmar än bland pojkarna i årskurs 9.

Till stor del förklaras detta av det större antalet alkoholkonsumenter bland flick-
orna i Kalmar, men det är också uttryck för att flickorna i Kalmar dricker mer. 

I gymnasiet årskurs 2 i Kalmar låg årskonsumtionen på 4,8 liter ren alkohol bland 
pojkarna (4,1 liteter i riket) och 2,5 liter (2,7) bland flickorna. Till skillnad från situ-
ationen i årskurs 9 är alltså den genomsnittliga alkoholkonsumtionen bland pojkarna 
i Kalmar högre än i riket i övrigt medan den bland flickorna är något lägre.

Berusningsdrickande bland unga
Ett mått på berusningsdrickande är intensivkonsumtion av alkohol. (Definieras som 
när en person vid ett och samma tillfälle dricker motsvarande en helflaska vin, 4 burkar 
starköl, 4 burkar blanddryck, 6 burkar folköl eller 25 cl sprit. Mängderna motsvarar 
inte exakt lika mycket räknat i ren 100-procentig alkohol, utan utgör enbart ett mått 
på hur en person dricker en större mängd alkohol vid ett och samma tillfälle). 

Sedan 2009 har intensivkonsumtionen minskat bland landets gymnasieelever. Men 
precis som fallet varit ända sedan mätningarna började var även i 2013 års undersök-
ningen andelen gymnasieelever som intensivkonsumerar alkohol någon gång per må-
nad högre bland pojkar än flickor (33 procent av pojkarna, 25 procent av flickorna).

I årskurs 9 i Kalmar intensivkonsumerar man månatligen i mindre utsträckning 
än vad som gäller för landet i övrigt. 8 procent av pojkarna och 7 procent av flick-
orna, jämfört med 10 procent av både pojkar och flickor i riket. 
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Narkotika
Med narkotika menas i Sverige de preparat som finns upptagna i Läkemedelsverkets fö-
reskrifter och förteckningar över narkotika. Där förekommer dels medel som är föremål 
för kontroll enligt internationella överenskommelser, men även ett antal preparat som 
enligt svenska bestämmelser ska betraktas som narkotika. Preparaten har olika egenska-
per men det gemensamma att de alla påverkar det centrala nervsystemet.

Att använda narkotika innebär att utsätta sig för ökade risker för såväl medicin-
ska som sociala skador och även ökad risk för förtidig död. Olika typer av psykisk 
ohälsa är vanligare bland personer med ett skadligt narkotikabruk, även ett mindre 
regelbundet bruk ökar risken för psykiska besvär. Personer som använder narkotika 
är dessutom ofta mer socialt utsatta.

Allt fler människor i Sverige får vård för narkotikarelaterade sjukdomar och antalet 
narkotikarelaterade dödsfall ökar (Folkhälsomyndigheten). Det experimentella bruket 
av narkotika är mycket lägre i Sverige än i övriga Europa. Det har också varit relativt 
stabilt under många år.

Diagram 00. Andel (procent) av personer i Sverige som använt cannabis någon gång i livet,  
experimentellt eller sporadiskt. Källa: Folkhälsomyndigheten

Informationen i diagram 00 ovan är hämtad från den årliga nationella folkhälsoenkäten 
Hälsa på lika villkor. I samma enkät ställs också frågan hur många som använt cannabis 
någon gång under det senaste året. Sedan 2004 har andelen i åldersgruppen 16-29 år 
legat på 5-8 procent, i åldersgruppen 30-44 år några enstaka procent och betydligt lägre i 
äldre åldersgrupper.

Generellt tenderar narkotikabruket att vara betydligt högre bland unga än hos resten 
av befolkningen, och särskilt hos unga män, medan det är i princip obefintligt bland de 
allra äldsta i befolkningen.

Andra undersökningar har visat att kvinnor i högre grad än män använder narkotika-
klassade och beroendeskapande läkemedel och även att bruket av dessa också är högre 
bland äldre människor.

MÅLOMRÅDE 11

I gymnasiets år 2 är situationen den omvända. Månatlig intensivkonsumtion fö-
rekommer i något större utsträckning i Kalmar än i riket, men skillnaderna är små. 
35 procent av pojkarna (33 procent i riket) och 27 (25) procent av flickorna.
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Tabell 00. Andel (procent) personer i befolkningen som i olika frekvens använt cannabis.  
Källa: Folkhälsomyndigheten

Tabell 00. Antal vårdade i narkotikarelaterade sjukdomar och skador samt narkotikarelaterad dödlig-
het (antal per 10 000 invånare) i medelvärden över 5 år. Källa: Folkhälsomyndigheten

senaste året någon gång i livet

2007-2010 2010-2013 2007-2010 2010-2013

kv män kv män kv män kv män

Kalmar kommun 1 2 0 3 6 10 6 14

Riket 1 3 1 3 7 14 9 15

antal vårdade dödlighet

2006-2010 2009-2013 2006-2010 2009-2013

kv män kv män kv män kv män

Kalmar kommun 6,6 8,8 7,7 11,6 0,0 0,5 0,1 0,9

Riket 8,0 13,8 9,0 15,9 0,2 0,7 0,3 0,8

2010 2013

drograttfylleri andra narkotika-
relaterade brott drograttfylleri andra narkotika-

relaterade brott

Kalmar kommun 11,5 99,0 10,0  83,9

Riket 13,4 96,1 13,3 103,3

Tabell 00. Narkotikarelaterade brott (antal per 10 000 invånare). Källa: Folkhälsomyndigheten

Ungas narkotikabruk
I CANs mätningar framgår att cannabis genom åren har varit den vanligaste nar-
kotikan i såväl årskurs 9 som i gymnasiet år 2. 

I 2013 års mätning uppgav 6 procent av pojkarna och 4 procent av flickorna i 
årskurs 9 att de använt narkotika de senaste 12 månaderna. Bland gymnasieelever-
na var det 14 procent av pojkarna och 10 procent av flickorna som använt narko-
tika de senaste 12 månaderna.

I Kalmar var motsvarande värden 4 procent bland såväl pojkar som flickor i års-
kurs 9, samt 11 procent av pojkarna och 8 procent av flickorna i gymnasiet

Dopningsbruk
Bruk av dopningsmedel ger olika effekter beroende på vilket medel som används, 
men även beroende på hur, av vem och i vilket sammanhang substansen används. 

Riskerna för både fysiska och psykiska problem ökar med högre doser och vid 
långvarigt bruk. Kunskapen om dopningens effekter är emellertid fortfarande gan-
ska begränsad. Överlag är fysiska biverkningar bättre kartlagda än psykiska, liksom 
korttidseffekter är bättre utredda än långtidseffekter. Klarlagt är dock att använd-
ning av dopingpreparat kan leda till allvarliga psykiska och sociala problem såsom 
allvarliga depressiva symtom och aggressivitet.

Folkhälsomyndigheten uppger att det saknas säkra data för hur många som använ-
der dopningsmedel i Sverige. Kartläggningar från det senaste decenniet pekar inte på 
några förändringar, vilket indikerar att cirka 1 procent av männen och mindre än 0,5 
procent av kvinnorna i åldrarna 15-54 år testat dopningsmedel någon gång i livet.

Användningen av dopingpreparat förefaller vara vanligast bland män i åldern 18-
34 år som regelbundet styrketränar på gym.
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röker aldrig röker dagligen röker ibland

kvinnor män kvinnor män kvinnor män

Kalmar kommun 61 61 12 9 8 13

Riket 61 59 12 11 9 12

Tabell 00. Andel (procent) rökare och ickerökare 2010-2013. Källa: Folkhälsomyndigheten

Diagram 00. Andel (procent) i befolkningen 16-84 år som röker eller snusar dagligen, 2004-2012. 
Källa: Folkhälsomyndigheten.

I CANs mätningar bland elever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet är det ytterst få 
som uppger att de använt androgyna steroider (AAS). År 2013 var det 2 procent av 
pojkarna och 0 procent av flickorna i årskurs 9 som svarade att de använt AAS de 
senaste 12 månaderna. 

I Kalmar var motsvarande andel 1 procent av pojkarna och 0 procent av flick-
orna i årskurs 9. I gymnasiets år 2 var andelen 1 procent av pojkarna och 0 procent 
av flickorna i såväl Kalmar som resten av landet.

Tobaksbruk
Rökningen har minskat i Sverige ända sedan mitten av 1980-talet. Höjd skatt på 
tobak och ny lagstiftning för rökfria miljöer är två åtgärder som antas ha bidragit 
till minskningen. Trots detta beräknas ca 12 000 människor dö i förtid varje år i 
Sverige på grund av sitt tobaksbruk. 

Rökning är mer än tre gånger så vanligt bland personer med kort utbildning än 
med lång utbildning. Snusning är fem gånger vanligare hos män än kvinnor.

Rökning och graviditet
Sett i ett längre perspektiv har gravida kvinnors rökvanor utvecklats mycket posi-
tivt sedan mitten av 1980-talet. Vid den tiden rökte var tredje kvinna under gravi-
diteten. Denna andel är numera nere i mindre än var tionde (7 procent i Kalmar 
kommun, 6 procent i övriga landet år 2013). Se vidare diagram på nästa sida.
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Diagram 00. Andel (procent) rökare bland gravida kvinnor i Kalmar 1983-2012. 
Källa: Folkhälsomyndigheten.

Rökning bland unga mer än tre gånger vanligare än vuxna
Under tidigare år har det satsats betydligt större insatser på antirökkampanjer än 
vad fallet har varit under senare. Jämfört med läget under 1970-talet har också 
andelen rökare i befolkningen sjunkit avsevärt.

Den situationen gäller inte lika tydligt för ungdomar. Det är till exempel betyd-
ligt vanligare att unga flickor i Kalmar röker än att vuxna kvinnor gör det (se tabell 
00 på föregående sida). Däremot är skillnaden mellan pojkar och män inte lika 
betydande. 

I 2013 års CAN drogvaneundersökning klassificerades 9 procent av pojkarna och 
16 procent av flickorna i årskurs 9 som rökare (rökt under de senaste 12 måna-
derna och rökte fortfarande). I jämförelse med övriga landet var det en lägre siffra 
för pojkarna, men lika för flickorna.

Samma mönster visade sig i gymnasiet år 2, där 34 procent av flickorna var 
rökare (31 procent i övriga landet) och 24 procent av pojkarna (25 procent i övriga 
landet.

Andelen rökande flickor och pojkar i gymnasiet är med andra ord nästan tre 
gånger högre än motsvarade siffra för vuxna kvinnor och män i Kalmar.

Det är vanligare att elever röker ibland än dagligen.

Snusning
Om rökning är betydligt vanligare bland ungdomar än vuxna gäller inte samma 
förhållande för snus (diagram 00 på föregående sida). Liksom fallet är för vuxna 
män jämfört med kvinnor är också snusandet betydligt vanligare bland pojkar än 
flickor.

I 2013 års undersökning klassificerades 6 procent av pojkarna i årskurs 9 (10 
procent i övriga landet) som snusare och 2 procent av flickorna (samma andel som 
i landet i övrigt).

Bland gymnasieeleverna fanns fler snusare bland Kalmars pojkar (26 procent) än 
i riket i övrigt (22 procent). Snusande gymnasieflickor i Kalmar ligger på samma 
nivå som riket (5 procent).
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Överdrivet spelande
Det senaste decenniet har medfört en expanderande spelmarknad och alltmer 
intensiv marknadsföring av spel om pengar. De flesta som spelar om pengar ut-
vecklar inga problem, men för en del personer och särskilt om man tillhör utsatta 
befolkningsgrupper kan det utvecklas till problem, inte minst för hälsan.

Personer som spelar överdrivet har ofta nedsatt psykiskt välbefinnande och sämre 
allmänhälsa jämfört med övriga befolkningen. Riskabla alkoholvanor samvarierar 
tydligt med överdrivet spelande och det finns även koppling mot rökning och cannabi-
sanvändning. Män som har problem med sitt spelande är mer utsatta för våld än andra 
män. Personer med överdrivet spelande tillhör också i hög utsträckning redan utsatta 
befolkningsgrupper, både var gäller hälsa och socioekonomisk position.

Cirka 70 procent av befolkningen har spelat om pengar det senaste året. Ungefär 2 
procent av dessa har problem med sitt spelande och ytterligare 4 procent ligger i riskzon 
för att utveckla spelproblem. 

Sett i ett längre perspektiv har andelen i befolkningen som spelat minskat. Däremot har 
varken intäkterna från spelandet eller nivån av spelproblem minskat, vilket indikerar att 
de som spelar lägger större summor på sitt spelande och är mer utsatta för spelproblem.

Problemen finns i alla befolkningsgrupper och i alla spelformer men är vanligare 
bland män och unga personer. Var tionde man mellan 18-24 år är problemspelare, 
vilket inneburit en fördubbling i den gruppen under de senaste tio åren.

Överdrivet spelande är något vanligare i storstäderna och vanligare bland utrikes 
födda än inrikes födda. Den tydligaste skillnaden mellan olika grupper är dock 
kopplat till ekonomi och utbildning.

Personer som saknar kontantmarginal har riskabla spelvanor i betydligt högre 
utsträckning än andra. Spelproblem är också vanligare bland personer som står 
utanför arbetsmarknaden och har låg utbildning. 

Generellt har skillnaderna mellan olika grupper ökat under de senaste tio åren, 
främst vad avser utbildningsnivå och födelseland.

2007-2010 2010-2013

kvinnor män kvinnor män

Kalmar kommun 64 72 68 66

Riket 62 67 61 66

Tabell 00. Andel (procent) i befolkningen som spelat under det senaste året.  
Källa: Folkhälsomyndigheten
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Miljöbokslut 2014 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har tagit fram ett samlat miljöbokslut för 2014. Strategerna 
för ekologisk hållbarhet fick uppdraget från förvaltningschefsgruppen att ta 
fram en modell för miljöbokslut och vilka parametrar som ska ingå. Detta 
skulle resultera i ett miljöbokslut för 2014. Arbetet har skett i samverkan med 
miljöenheten, Kalmar Cykelstad samt projektledare för kustmiljö och vatten-
rådssamordnare. 
 

Syfte och omfattning 
I miljöbokslutet kan man läsa hur miljön mår i Kalmar, vad vi på kommunen 
har gjort under året och hur vi har bidragit till att nå de nationella miljömålen. 
Miljöbokslutet visar på styrkor och svagheter inom kommunens miljöarbete 
och ska vara ett stöd till budgetarbetet.  
 
Miljöbokslutet omfattar både kommunens egen verksamhet och kommunen 
som geografiskt område men fokus på utmaningar framöver är utifrån kom-
munens rådighet. 
 
 
 
 
Jane Wågsäter Karin Löfström 
Strateg ekologisk hållbarhet Strateg ekologisk hållbarhet 
 
 
Bilagor 
Miljöbokslut 2014.pdf 
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Miljöåret som gått
Vi har bara ett jordklot och det måste vi vara rädda om. Det är därför viktigt 
att vi tar vårt ansvar gentemot jorden och kommande generationer. Det vi 
gör har effekt både på kort och på lång sikt. Under de senaste åren har en 
mängd saker gjorts som är bra för miljön. Exempelvis:

•	 Kalmarsundsregionens renhållare har i slutet av året startat en sortering 
av matavfall i gröna påsar. Avfallet blir biogas och biogödsel. 

•	 Kollektivtrafiken har byggts ut och resor med kollektivtrafik har ökat 
med 32 procent. 

•	 Kalmar kommun genomför just nu ett av landets största energitjänsteprojekt. 
•	 En samlastningscentral invigs under 2015. Transporterna av mat till 

kommunal verksamhet förutspås att minskas med 80 procent och blir 
fossilbränslefria. 

•	 Kommunen har investerat i egen vindkraft. Fler solceller och solfångare 
har satts upp på våra fastigheter. 

•	 Ett nytt avloppsreningsverk planeras. Det kommer att minska utsläppen 
till Kalmarsund. 

•	 Både kommunen och länsstyrelsen har genomfört naturvårdsåtgärder i 
ekskog och i sandiga miljöer.

•	 Vattenråden har genomfört flera vattenvårdsprojekt.
•	 Stora satsningar har genomförts för Kalmar som cykelstad och cyklingen 

har ökat med 15 procent.
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Inget ytterligare arbete krävs
utöver det som redan görs

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs

Lite eller inget arbete 
pågår – mycket arbete krävs
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Illustration: HultbergMartens
Vill du se den i större format finns den på sista sidan.

Miljöbokslutet samlar 
vårt miljöarbete
Miljöbokslutet omfattar både kommunens egen verksamhet och kommunen som geografiskt 
område. Fokus är utifrån vad kommunen kan göra för att bidra till målen nationellt, det vill 
säga där vi själva kan påverka. Här ingår miljöpåverkan från alla som bor här, de företag som 
finns här, de resor vi gör i kommunen och så vidare. Saker som vi gör som leder till utsläpp 
utanför kommunens gränser, ingår inte i bokslutet. 

Miljöbokslutet är indelat i fem temaområden; 
Klimat, Miljögifter, Vatten, Levande landskap 
och God bebyggd miljö. Vissa mål berör flera 
områden, vilket gör att de ibland hamnar 
under flera teman. Under varje tema finns 
miljökvalitetsmålen grupperade och vi berät-
tar vad vi gör idag och vad som behöver göras 
framöver. Färgerna på löven visar om målen 
kommer nås, kanske kan nås eller inte kommer 
nås utifrån det arbete som vi gör idag.
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 Fakta:

Svårt att nå 
miljömålen
Nationellt ser det inte så bra ut, bara två 
av miljömålen kommer troligen att nås till 
2020. I Kalmar ser det inte riktigt lika mörkt 
ut, vi är på gång inom många områden. 
Sammanfattningsvis har vi tre gröna löv, två 
röda löv och resten av löven är gula. Miljö-
målsarbetet är ett ständigt pågående arbete 
och även ett grönt löv kräver en del arbete 
för att fortsätta vara grönt. Bedömningen 
om Kalmar uppnår miljömålen är subjektiv 
då det i många fall saknas tillräcklig data. 

Varför ett 
miljöbokslut?
I miljöbokslutet kan du läsa om hur miljön mår i 
Kalmar, vad vi på kommunen har gjort under året 
för att få en bättre miljö och hur vi därmed bidrar 
till att uppnå Sveriges miljömål.  

Miljöbokslutet visar på styrkor och svagheter inom 
kommunens miljöarbete. Det ska vara ett stöd till 
budgetarbetet för nästkommande år. En hel del 
nyckeltal presenteras och tanken är att man ska 
kunna följa nyckeltalen över tid för att se kommu-
nens färdriktning och trender. 

Det är första gången vi tar fram ett miljöbokslut. 
Allt vi gör får inte plats, utan här visar vi upp goda 
exempel. Vill du läsa mer om pågående arbeten, se 
www.kalmar.se/miljo

År 2020 ska Sverige lämna över ett samhälle till kom-
mande generationer där de största miljöproblemen är 
lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser. Vi ska nå dit genom 16 natio-
nella miljökvalitetsmål. 15 av målen berör oss i Kalmar. 
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 Fakta:

Tema: Klimat
Klimat- och energi är de områden som är svårast att 
lösa miljösmart på ett enkelt och snabbt sätt.  Klima-
tarbete är både att hindra att ämnen som är farliga 
för klimatet släpps ut och att lindra effekterna av de 
klimatförändringar som sker och kommer att ske.

Fossila bränslen = bränslen som det har tagit miljontals 
år att skapa, så som diesel, bensin och naturgas. Varför 
är de dåliga för miljön? De rubbar den balans som finns 
i klimatet och är den största anledningen till global 
uppvärmning. Dessutom kommer fossila bränslena att 
ta slut. Dessa behöver ersättas av förnyelsebar energi, 
så som vind, sol och vatten.

99,4 procent av all energi som 
Kalmar Energi tillverkar är för-
nybar. Det gör oss till bland 
de bästa i världen!

Vi äger två vindkraftverk 
som kan ge 20 procent 
av den el som kommun-
organisationen behöver.
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Här står vi idag
Kalmar kommun har högt satta mål inom klimat- och energiområdet. Det främsta målet är att vara en 
fossilbränslefri kommun 2030, ett mål vi delar med hela regionen. Klimatpåverkande utsläpp minskar 
i kommunen men takten i minskningen är alldeles för långsam och man räknar inte heller med de ut-
släpp som sker i andra länder som en följd av vår konsumtion. Minskningen beror på energieffektivise-
ring, större andel förnyelsebar energi och mer bränslesnåla fordon. Det trots ökad energianvändning och 
fler fordon och transporter. I vår samhällsplanering jobbar vi för att man ska kunna gå, cykla eller åka 
kollektivtrafik dit man ska, vilket gör det enklare att ställa bilen. 
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Miljökvalitetsmål, tema: Klimat
Under denna rubrik ingår Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, God bebyggd miljö och Skyddande ozonskikt.

Begränsad 

klimatpåverkan

Frisk luft

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.

Inget 
ytterligare 
arbete krävs 
utöver det som 
redan görs.

Begränsad klimatpåverkan 
Utsläppen minskar tack vare energieffektivisering, större andel förnyelsebara bränslen 
och mer bränslesnåla fordon, men minskningen är alldeles för långsam. De största 
utmaningarna är att resa mindre och konsumera mer hållbart. Kommunen gör stora 
satsningar inom Kalmar Cykelstad. Kommunen är en stor upphandlare och arbetar 
med att minska miljöpåverkan från de varor och tjänster vi beställer. Exempelvis 
satsar vi på fler el- och biogasbilar i kommunens fordonspark. Kalmars elbilspool har 
ökat till 122 medlemmar. Under året kördes en sträcka motsvarande avståndet mel-
lan Sverige och Australien vilket har minskat koldioxidutsläppen med 1 620 kg. Men 
ser vi till hela kommunen har vi lång väg kvar till målet om fossilbränslefritt 2030. 

Utmaningar:
•	 Minska användningen av fossila bränslen i våra resor och transporter.
•	 Fler biogasmackar och laddställen för elfordon.
•	 Planera så att det är enkelt att gå, cykla och åka kollektivt. 
•	 Göra kampanjer och ge ut information så att alla hjälps åt att minska 

klimatpåverkan. 

Frisk luft
Luften i Kalmar kommun är generellt bra. Vi uppfyller de krav som ställs för 
alla ämnen vi mäter men partikelhalterna i luften är på en nivå som gör att 
vi måste fortsätta mäta luftkvaliteten. Vi klarar målet så länge som vi lyckas 
hålla nere utsläppen från resor och transporter. En annan källa till partikel-
utsläpp är vedeldning från hushållen. 

Utmaningar: 
•	 Minska utsläppen av partiklar från transporterna i Kalmar.
•	 Styra bort genomfartstrafik i centrala Kalmar.
•	 Se även Begränsad klimatpåverkan.

I länet reser vi 
32 procent mer 
med kollektivtrafik 
sedan 2006. 
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En samlastnings-
central invigs under 
2015. Den kommer att 
minska transporterna 
av mat med 80 pro-
cent och samtidigt blir 
transporterna helt 
fossilbränslefria. 
Dessutom ger det 
bättre möjlighet att 
köpa in ekologisk och 
närproducerad mat.

Vi driver ett av 
Sveriges största 
energitjänsteprojekt. 
Vårt mål är att minska 
energiförbrukningen 
i våra fastigheter med 
20 procent till 2017.

Kalmar är bland 
de fem bästa i 
landet på att köra 
sina bussar på för-
nyelsebart bränsle.  
Mer än hälften av 
allt bränsle är grönt.
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God bebyggd miljö
Kommunen har en översiktsplan som styr hur vi ska bygga framöver. Över-
siktsplanen togs 2014. Enligt plan- och bygglagen får man inte som kom-
mun ställa andra kvar utöver lagkrav. När kommunen själva bygger kan vi 
däremot ställa hårdare krav på till exempel energianvändningen. Service-
förvaltningen ställer alltid krav på 20 procent lägre energianvändning än 
vad lagen säger vid nybyggnation. Även Kalmarhem har ställt liknande 
krav i några fall. Genom bilpooler minskar behovet av parkeringsplatser till 
bostäder i centrala Kalmar.

Utmaningar: 
•	 Planera för att bli mer självförsörjande på förnyelsebar energi med vind-

kraft och solenergi. 
•	 Få fler än oss att bygga med högre miljöklassning och strängare energikrav. 
•	 Bygga smartare för att minska behovet av fossila transporter.
•	 Visa på fördelarna med en samlastningscentral för det lokala näringslivet.
•	 Planera områden som känns tryggare för att fler ska välja kollektivtrafik, 

gång- och cykel även efter mörkrets inbrott.

God bebyggd miljö

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.
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 Fakta:

Skyddande ozonskikt 
Under lång tid har ozonskiktet tunnats ut men nu har trenden vänt och 
man tror att ozonskiktet håller på att återskapas. Genom vår tillsyn bidrar vi 
till att målet nås nationellt. Det är lagstiftningen som avgör takten på utfas-
ningen av farliga köldmedier. Kalmarhem har legat steget före och uppfyllde 
det nya lagkravet för köldmedier redan året före det trädde i kraft. 

Med köldmedier menas ämnen som används i kyl-, luftkonditionerings- 
och värmepumpsutrustningar. Köldmedier som klorfluorkarboner 
(CFC) och klorfluorkolväten (HCFC) har negativa effekter på miljön till 
följd av deras ozonnedbrytande egenskaper. Ozonskiktet uppfyller en 
livsviktig funktion för livet på jorden genom att filtrera bort skadlig UV-
strålning från solen.

Skyddande 

ozonskikt

Inget ytterligare arbete 
krävs utöver det som 
redan görs.
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Tema: Miljögifter
Varje dag kommer vi i kontakt med kemikalier och det är viktigt att 
vi vet hur de påverkar oss. Jordbruket är en stor och viktig näring i 
kommunen men använder många ämnen som kan orsaka problem 
om de sprids till mark och vatten. Lagstiftningen skärps hela tiden så 
att de farligaste ämnena fasas ut och lantbruket jobbar aktivt med att 
minska riskerna. De senaste åren har så kallade hormonstörande äm-
nen fått mer uppmärksamhet. Foster, barn och ungdomar är särskilt 
känsliga för dessa. Dagens barn och ungdomar är också morgonda-
gens konsumenter, och de påverkar redan idag föräldrarnas konsum-
tionsmönster. Kunskapen om hållbar konsumtion måste därför in i 
klassrummen.

Här står vi idag
Varje år kommer det många nya produkter ut på marknaden som 
innehåller många nya kemikalier. Det gör att det är svårt för lagstift-
ningen att hänga med. Även om nya ämnen måste godkännas vet vi 
inte alltid vilka risker de innebär. Framför allt vet vi lite om hur olika 
ämnen reagerar med varandra i naturen. Producenterna har ett an-
svar att informera om riskerna men det följs inte alltid. Naturskydds-
föreningen har gjort en undersökning av farliga kemiska ämnen i 
förskolan som visar att barn på förskolan utsätts för många material 
och produkter kända för att kunna innehålla olämpliga kemikalier. 
De har tagit fram stöd som kommuner kan använda. 
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Miljökvalitetsmål, tema: Miljögifter
Under denna rubrik ingår endast Giftfri miljö.

Giftfri miljö
Utöver den vanliga tillsynen har stickprov gjorts i ett tiotal butiker när det 
gäller hygienprodukter riktade till barn. Under 2014 har man inspekterat 
i stort sett alla frisörsalonger i kommunen och informerat om risker med 
hårfärger. Alla förskolemiljöer har inventerats och personalen har informerats 
om riskerna med exempelvis plast och gamla mobiltelefoner som leksaker. 
Under 2013 inventerades gamla kommunala deponier. Av totalt 40 stycken 
måste två av dem, Barkestorpsdeponin och Tegelviksdeponin, undersökas mer 
för att utesluta att farliga ämnen påverkar omgivningen. Men på sikt kommer 
troligen fler deponier kräva insatser, särskilt i samband med exploatering. 

Utmaningar: 
•	 Bidra till forskning kring hur olika ämnen reagerar med varandra när de 

väl kommer ut i mark och vatten.
•	 Mer kunskapskampanjer mot producenter och konsumenter.
•	 Öka lärares och elevers kunskap om hållbar konsumtion.
•	 Minska förekomsten av farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer.
•	 Finansiera fler provtagningar och eventuellt saneringar av gamla deponier.
•	 Ställa krav på produkternas kemikalieinnehåll vid upphandling.

Giftfri miljö

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.
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Tema: Vatten 
Som kuststad är Kalmar väldigt beroende av ett friskt hav. Det ger 
oss arbetstillfällen inom turism, fiske och gör att vi kan anordna stora 
event så som Iron man. Motsatsen till ett rent hav är ett förorenat 
hav. I det vill ingen bada, det ger oss ingen bra mat och det gör att 
man inte vill vara vid havet om det luktar illa eller gör oss sjuka. 
Eftersom vi är många som samsas om samma vatten är det viktigt att 
vi samverkar och därför är vi med i olika nätverk såsom Östersjöini-
tiativet och Kalmarsundskommissionen. 

Här står vi idag
Östersjön är idag världens mest förorenade hav. Kalmar kommun 
har under flera år prioriterat kustmiljöarbetet och att minska över-
gödningen av Östersjön. I vår region är jordbruket en stor källa till 
övergödning. Därför har vi arbetat för att få en bättre gödselhantering. 
Dessutom arbetar vi för att göra Kalmars innerstads vatten badbart. 
Vi planerar för ett nytt avloppsreningsverk. Grundvattnet i Kalmar 
håller idag en relativt god kvalité och Kalmar kommun har relativt 
god tillgång på grundvatten. Att vi har mycket grundvatten i Kalmar 
är även bra för våra grannkommuner då risken är större i några av de 
kommunerna för vattenbrist. Det som Kalmar i miljösammanhang har 
fått stor uppmärksamhet för är att vi är bra på att samverka med andra. 
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Miljökvalitetsmål, tema: Vatten
Under denna rubrik ingår Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, 
Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våt-
marker, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv och Hav i balans samt 
levande kust och skärgård. De här målen går ofta in i varandra. För att få en 
helhetsbild bör man läsa hela kapitlet. 

Bara naturlig 

försurning
Inget 
ytterligare 
arbete krävs 
utöver det som redan görs.

Bara naturlig försurning 
Försurningen i Kalmars vattendrag har minskat tack vare det kalkningspro-
gram som kommunerna kring Kalmarsund jobbar efter. Vi jobbar också 
för att minska användningen av fossila bränslen, så som diesel och bensin 
som också orsakar försurning i mark och vatten.

En tredjedel 
av alla enskilda 
avlopp har blivit 
kontrollerade.
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Ingen övergödning
Östersjön har stora problem med övergödning. Vattenmyndigheten säger att 
Kalmarsunds kustvatten har måttlig ekologisk status. Målet är att vi år 2021 
ska nå god status men det kommer bli svårt att nå. I Kalmar är vi duktiga på 
att samverka. Inom vattenområdet är vi med i tre samverkansgrupper:
•	 I vattenråden arbetar markägare, industriägare och andra som bor i 

vattenområdet med att återställa miljöerna i sina vattendrag. 
•	 Kalmarsundskommissionen (KSK) har samlat alla kustkommunerna 

i länet till att gemensamt göra åtgärder som ger störst effekt för havet. 
Genom åren har man gjort många projekt kring till exempel våtmarker, 
kvävefällor, båtlatriner och musselodlingar.

•	 KSK har gått ihop med andra föregångskommuner i ÖstersjöInitiativet 
för att ytterligare öka takten för ett friskare hav. De lobbar för mer resur-
ser för att angripa Östersjöns övergödning. 

”Greppa näringen” är ett länsprojekt som är kopplat direkt mot jord-
brukarna där man jobbar för att näringen ska stanna kvar i den brukade 
jorden. Under 2014 har dessutom kommunens miljöinspektörer fokuserat 
på övergödningsfrågor vid tillsyn av lantbruk.
En annan källa till övergödning är avloppsvattnet. Det kommunala VA-
nätet renar vattnet bättre än enskilda avlopp och ett nytt ännu bättre 
reningsverk planeras vid Tegelviken. Kommunen arbetar med att kontrol-
lera enskilda avlopp, hittills har en tredjedel inspekterats. Målet är att alla 
avlopp ska ha en godkänd rening.

Utmaningar: 
•	 Hindra läckage från jordbruket.
•	 Minska mängden näring som kommer från enskilda avlopp.
•	 Få mer nationella pengar till att jobba för Östersjön i Kalmarregionen.
•	 Få fler att förstå Östersjöns problem. 
•	 Fler deltagare i vattenråden.
•	 Få upp mer näringsämnen från havsbotten.
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Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.

70 procent 
av dagvattnet 
i Kalmar tätort 
renas i våtmarker 
och dammar.
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Levande sjöar och vattendrag
Vattenmyndigheten säger att vattendragen i Kalmar har måttlig eller dålig 
ekologisk status. Målet är att vi år 2021 ska nå god status men det kommer bli 
svårt att nå. Antalet personer som är engagerade i vattenråden har ökat rejält 
sedan 2010. Flera vattenråd tar fram en så kallad biotopkarta. De undersöker 
vilken typ av natur som finns i och kring vattnet. Med kartans hjälp kan man 
sedan bestämma vad som behövs göras för att återställa vattendraget. 

Utmaningar:
•	 Öka rådgivningen till allmänheten.
•	 Mer mätning av vattenkvalitén.
•	 Se Ingen övergödning.
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Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.
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Grundvatten av god kvalité
Grundvattnet i Kalmar håller idag en god kvalité. Vi har gott om dricks-
vatten men klimatförändringarna kan leda till att vi får brist på vatten 
i framtiden. Det görs kontinuerliga provtagningar på det kommunala 
vattnet som uppfyller alla lagkrav. Ägare av privata brunnar får själva sköta 
provtagningen av sitt dricksvatten. Däremot erbjuder Kalmar kommun 
gratis provtagning till familjer med små barn. Och vi har haft en infor-
mationskampanj till brunnsägare om att de bör testa sitt vatten. En fråga 
som varit på tapeten är rester av brandsläckningsskum som har hittats i 
andra kommuners vatten. I Kalmar har flera test gjorts och rester av brand-
släckningsskum har påträffats vid två övningsplatser, men det finns inte 
några tecken på spridning till det kommunala dricksvattnet. När det gäller 
läkemedelsrester i dricksvatten finns idag inga beprövade mätmetoder men 
kommunen följer utvecklingen. 

Utmaningar:
•	 Minska läckaget från enskilda avlopp. 
•	 Göra en kommunal vattenförsörjningsplan.
•	 Öka kunskapen hos boende i skyddszoner kring vattentäkter.
•	 Se över möjligheterna vid nybyggnationen av reningsverket för rening av 

ämnen som kan ta sig vidare till dricksvattnet, så som läkemedelsrester. 

Gru
ndvatte

n

av god kvalit
et

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.

Sedan vi började samordna vattenråden har 
antalet deltagare ökat från 46 personer 
till 119 personer på fyra år.
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Myllrande våtmarker
I Kalmarsundskommissionen har man länge arbetat för att minska över-
gödningen i Östersjön. Ett sätt att minska övergödningen är att fånga upp 
näringen i våtmarker innan den når havet. Flera våtmarker har anlagts i 
regionen och andra har restaurerats. I flera våtmarker, dammar eller dämmen 
har man dessutom jobbat tillsammans med sportfiskarna och anlagt så kallade 
gäddfabriker. När våtmarker anläggs är det viktigt att det blir bra även för 
växt- och djurliv, så att man får ett mervärde.

Utmaningar:
•	 Restaurera fler våtmarker.
•	 Ha en tydlig plan för underhåll av de anlagda våtmarkerna.
•	 Integrera naturvård i våtmarksanläggningar.
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Arbete pågår 
– ytterligare 
arbete krävs.
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God bebyggd miljö
Vattenfrågor finns tydligt med i Kalmar kommuns styrdokument. Kom-
munen har en antagen dagvattenpolicy och man har en VA-plan på gång. 
Det gäller nu att man omsätter dokumenten i praktiken. Kalmar Vatten 
har under 2014 anlagt en dagvattendamm vid Norrgård. Man har också 
tagit fram modeller för var fler dammar eller dämmen behövs för att rena 
dagvatten. De håller också på att testa hur man kan använda dagvatten-
taxan för att få fler att vilja göra dagvattenåtgärder. Även Kalmar Öland 
Airport har ett dämme för rening av sina utsläpp. Det stoppar en stor del 
näringsämnen från att komma ut i havet. Kalmar kommun vill vara bryg-
gornas och strandpromenadernas stad. Genom att fler får tillgång till havet 
ökar också engagemanget kring en ren och vacker miljö. 

Utmaningar:
•	 Ha en tydlig plan för underhåll av dammar och dämmen.
•	 Generellt bli bättre på att utvärdera effekterna av de åtgärder som vi gör.
•	 Utreda hur dagvatten ska renas när det saknas plats för reningsdammar.
•	 Se God bebyggd miljö, tema: Klimat.

God bebyggd miljö

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.
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Ett rikt växt- och djurliv
Vi har färre fiskar i havet idag och på flera ställen i Östersjön är havsbotten 
död. De åtgärder som tidigare har beskrivits under Myllrande våtmark och 
Ingen övergödning gör att växt- och djurlivet blir bättre. Vattenråden jobbar 
också med att undanröja hinder för fisklek i vattendrag och gör lekbottnar 
åt fiskarna. Hur vi hanterar kemiska ämnen i vattnet har stor betydelse för 
vattnets växter och djur.  

Utmaningar:
•	 Se Ingen övergödning.
•	 Återskapa naturliga vattenflöden.
•	 Minska påverkan på växt- och djurliv från läkemedel och miljögifter. 

Ett rikt 
växt- &

 djurlivArbete pågår 
– ytterligare 
arbete krävs.

Hav i balans samt levande kust och skärgård
De stora problemen i Östersjön är fortfarande övergödning, miljögifter 
och för litet fiskbestånd. För att få ett hav i balans måste alla utav de 
tidigare målen inom tema: Vatten uppfyllas. 

Utmaningar:
•	 Se Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och  

vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker,  
God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv.

Hav i balans +

levande kust 

& skärgård

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.

Våra vattendrag och hav har måttlig till 
dålig status enligt Vattenmyndigheten. 
Målet är att nå god status till år 2021.
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Tema: Levande landskap
De gröna näringarna är viktiga i hela länet och sysselsätter nästan 9 000 personer. Jordbruket är beroende av 
en natur som fungerar, utan försurning, gifter i marken och många pollinerare. Samtidigt finns det många 
växter och djur som är beroende av att marken är betad och träd får stå kvar och bli gamla och ihåliga. 
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Här står vi idag
Vi har fler unika miljöer i Kalmar. Gamla ekskogar, sandmarker och strandängar. Här finns flera rödlis-
tade insekter och växter som inte finns i några andra miljöer. Totalt har man hittat cirka 450 rödlistade 
arter i Kalmar sen 1980. Skogen i Kalmar kommun är till största delen relativt ung och intensivt bru-
kad. Det är därför viktigt att slå vakt om de små områden med gammal skog som finns. Kalmar kom-
muns skog är miljöcertifierat och det kräver att vi avsätter 5 procent av all skog till naturvård. Kalmar 
gör mer än så och avsätter mer än dubbelt så mycket av vår skog till naturvård.

Miljökvalitetsmål, tema: Levande landskap
Under denna rubrik ingår Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv, Levande skog.

Ett 
rik

t 

odlin
gslandskap

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.

Ett rikt odlingslandskap
För att se till att hela Kalmar ska växa har kommunen en landsbygdsutvecklare. 
Kalmar kommun har som mål att år 2020 ska 70 procent av all mat i offentlig 
verksamhet vara ekologiskt- och/eller närproducerat. Idag når vi 61 procent. 
För att nå hela vägen måste fler bönder börja odla ekologiskt. 
För att få lönsamhet blir jordbruken större och större medan små jordbruk 
tvingas läggas ner. På gamla åker- och betesmarker odlas då skog istället som 
ofta kan leda till monokulturer, det vill säga att bara en växtart odlas. För att se 
till att odlingslandskap finns kvar ser kommunen till att ha betesdjur på flera 
av sina marker, bland annat på ett par strandängar. Strandängsbetning är även 
vanligt hos andra markägare och gör att vi har ett öppet och rikt landskap.
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Ett rikt växt- och djurliv
Kalmar kommun tillhör de värdefullaste områdena i landet när det gäller 
ekmiljöer, sandiga marker och strandängsmiljöer. Vi vet att i dessa miljöer 
lever många rödlistade arter. Det kommer att krävas mycket arbete för att 
bevara de här miljöerna. Många insekter gillar ruttnande träd, när kommu-
nen sågar ner sådana träd läggs därför veden ut i skogen igen. 

Utmaningar:
•	 Fortsätta arbetet med att vårda miljöer med gamla träd och ge förutsätt-

ningar för att nya generationer av gammelträd ska växa upp.
•	 Hitta nya arbetsmetoder kring hur vi får in biologisk mångfald i kom-

munens planeringsarbete.
•	 Se om vissa gräsmattor kan göras om till mark med större biologisk 

mångfald så som ängar.
•	 Vara bättre på att informera varför vi gör skogen ”skräpig” med död ved.
•	 Vara bättre på att berätta om var man hittar våra rödlistade arter, kultur-

miljöer och tätortsnära natur.
•	 Uppmärksamma och vårda sandiga miljöer som framför allt är viktiga 

för många insekter. Exempel är gamla täkter och vägkanter.
•	 Arbeta med grön infrastruktur, att binda samman naturområden så att 

arter kan sprida sig genom exempelvis anpassa skötseln av vägkanter, 
kraftledningsgator och brynmiljöer.

Et
t r

ik
t 

vä
xt

- &
 d

ju
rli

v

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.

Utmaningar:
•	 Få fler att odla ekologiskt genom att kommunen köper in mer ekologisk 

mat. Men också genom att informera om fördelarna för att fler ska köpa 
ekologiskt och fler bönder vill ställa om. 

•	 Köpa in mer närproducerad mat till kommunens verksamhet.
•	 Visa på fördelarna med en samlastningscentral för lokala matproducenter.
•	 Behålla ett aktivt lantbruk i skogsbygden.

10 procent av 
åkermarken är eller 
håller på att ställas 
om till ekologiskt 
odlat.

61 procent av 
kommunens mat är 
närproducerad och/
eller ekologisk.
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 Fakta:

Levande skogar
Många arter kan inte leva i intensivt brukad skog där det är brist på gamla 
träd och död ved. För att dessa arter ska klara sig på längre sikt behöver 
man jobba mer med naturvårdshänsynen i skogsbruket. Det behövs också 
fler skogsområden som inte brukas. Samtidigt som en del områden behö-
ver lämnas orörda finns det andra områden som behöver skötas på ett visst 
sätt för att de miljöerna ska bevaras. Dagens intensiva skogsbruk där även 
grenar och toppar tas tillvara som biobränsle gör att näringsämnen förs 
bort och att marken försuras. För att motverka detta måste aska återföras. 
Det görs numera med askan från kraftvärmeverket i Moskogen. 

Kommunen har endast rådighet över sin egen skog, resten styrs av Skogs-
styrelsen. Som skogsägare måste Kalmar kommun balansera hänsyn till 
miljön med lönsamhet från skogsbruket, vilket inte alltid är helt enkelt. 
Kommunens eget skogsbruk är miljöcertifierat och betydligt större andel 
än vad certifieringen kräver är avsatt för naturvårdsändamål.

Utmaningar:
•	 Hitta metoder för att anpassa skogsbruket så att naturvärden gynnas 

samtidigt som ett lönsamt skogsbruk kan bedrivas.
•	 Satsa på ek- och tallskog eftersom det är de skogstyperna som har de 

största naturvärdena i kommunen.
•	 Ta hänsyn till skogens sociala värden.
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Lite eller inget 
arbete pågår – 
mycket arbete krävs.

Ekosystemtjänster är 
funktioner i naturen 
som gynnar män-
niskor. Exempelvis 
luft- och vattenre-
ning, pollinering och 
naturupplevelser som 
kan påverka vår hälsa 
positivt.
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Tema: God be-
byggd miljö
Ett samhälle måste vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbart. För att balansera dessa intressen har kommunen en 
översiktsplan som visar på hur kommunen ska växa. I Kalmar 
planeras många byggprojekt och det är viktigt att det som 
byggs nytt följer kretsloppsprinciper och har ett helhetsper-
spektiv. Det är hela kommunen som ska leva och växa och det 
är klimatsmart att ta tillvara de resurser som finns i vårt när-
område och att viktiga kulturmiljöer bevaras.

Här står vi idag
Kommunen har en översiktsplan som styr hur vi ska bygga 
framöver. Översiktsplanen togs 2014. 
Den måste kompletteras med en VA-plan och en klimatanpass-
ningsplan. Det gäller sedan att man omsätter dokumenten i 
praktiken. Ett samhälle får inte bara vara asfalt och betong, vi 
måste också ha gröna områden. De är viktiga för att man ska 
trivas, men de är också viktiga för djur- och växtliv. De behöver 
så kallade gröna passager så att de kan röra sig från ett grön-
område till ett annat. En ny avfallsplan har tagits fram under 
2014. När det gäller målet om Säker strålmiljö har kommunen 
liten möjlighet att påverka.
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Miljökvalitetsmål, tema: 
God bebyggd miljö
Under denna rubrik ingår God bebyggd miljö och Säker strålmiljö.

God bebyggd miljö
Enligt plan- och bygglagen får man inte som kommun ställa andra kvar utö-
ver lagkrav. När kommunen själva bygger kan vi däremot ställa hårdare krav 
på till exempel energianvändningen. Serviceförvaltningen ställer alltid krav 
på 20 procent lägre energianvändning än vad Boverkets byggregler säger vid 
nybyggnation. Även Kalmarhem har ställt liknande krav i några fall. 
Vid byggnation i centrala Kalmar testar man att ha bilpool istället för att 
ställa stränga krav på parkeringsnorm. 
Under hösten 2014 började Kalmarsundsregionens renhållare att samla in 
matavfall för att producera biogas. 
Kalmar Vatten har under 2014 anlagt en dagvattendamm vid Norrgård. De 
har också tagit fram modeller för var fler dammar eller dämmen behövs för 
att rena dagvatten. De håller också på att testa hur man kan använda dagv-
attentaxan för att få fler att vilja göra dagvattenåtgärder. 
Vi jobbar mycket med att regnvatten ska renas och inte översvämma staden vid 
skyfall. I framtiden vill vi att det ska finnas tydligare regler för hur man bygger 
klimatsäkra byggnader. Ett annat område där vi kan bli bättre är när vi planerar 
trafiken. Ett arbete för att ta fram en plan för hållbara transporter är igång. 

Utmaningar:
•	 Hitta en balans mellan att bygga en stad med nära till allt samtidigt som 

vi har kvar gröna ytor.
•	 Prova byggtekniker som är anpassade till framtidens klimat.
•	 Hitta sätt att fånga upp vatten så att det inte översvämmar byggnader 

och vägar vid skyfall eller vid höga vattenstånd.
•	 Ta hänsyn till ekosystemtjänster vid samhällsplanering.
•	 Se God bebyggd miljö tema: Klimat och God bebyggd miljö tema: Vatten.

God 
bebyggd miljö

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.
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Säker strålmiljö
Hudcancern fortsätter att öka trots att allt fler känner till riskerna med 
att bränna sig i solen. Kommunen har tillsyn över solarier och ser till 
att det finns solskydd i skolmiljöer. Kommunen har också en policy 
för magnetfält vid bostäder. Vi mäter radioaktiv strålning. Kommunen 
erbjuder gratis mätning av radon i bostäder och ställer krav vid nybygg-
nation. Kommunen har utöver detta inte så stor möjlighet att påverka 
det här målet, det mesta bestäms på nationell nivå. 

Utmaningar:
•	 Informationsinsatser om riskerna med solning. 

Säker 

strålmiljö

Lite eller 
inget arbete pågår 
– mycket arbete krävs.
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Vill du veta mer?
Kommunalt: www.kalmar.se/miljo
Regionalt: www.lansstyrelsen.se/kalmar 

Har du frågor om miljöbokslutet eller andra funderingar om kommunens 
övergripande miljöarbete, kontakta strategerna för ekologisk hållbarhet: 
Karin Löfström, 0480-45 01 65 karin.lofstrom_1@kalmar.se och 
Jane Wågsäter, 0480-45 01 62 jane.wagsater@kalmars.se

Stort tack till 
•	 Kalmar Cykelstad,
•	 kommunikationsenheten,
•	 miljöenheten,
•	 projektledare kustmiljö och vattenrådssamordnare,
för hjälpen i arbetet med miljöbokslutet.

Foto: Jan Magnusson (sid 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13,18, 21, 25, 27 och 28), 
Malin Gustavsson (sid 14, 16, 20, 23 och 24) och Jonas Lindström (sid 30).
Layout: Lotta Mellstrand. 
Tryck: XXXXXXXXX
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Inget ytterligare arbete krävs
utöver det som redan görs

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs

Lite eller inget arbete 
pågår – mycket arbete krävs

Et
t r

ik
t 

vä
xt

- &
 d

ju
rli

v
Ett rikt 

växt- &
 djurliv

Ett 
rik

t 

odlin
gslandskap

God 
bebyggd miljö

God bebyggd miljö

God bebyggd miljö

Säker 

strålmiljö

Giftfri miljö Le
va

nde s
jö

ar
 

& va
tte

ndra
g

Gru
ndvatte

n

av god kvalit
et Bara naturlig 

försurning

Hav i balans +

levande kust 

& skärgård

M
yl

lr
an

de
 

vå
tm

ar
ke

r

Skyddande 

ozonskikt

Begränsad 

klimatpåverkan
Frisk luft

In
gen

 
öve

rg
ödnin

g

Le
va

nd
e

sk
og

Illustration: HultbergMartens





 

 
 

 

 

 

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

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

 

Handläggare Datum Ärendebeteckning 

Birgit Endom Upprättad 2015-03-25 2014-4003 1(3) 
0480-45 03 68  
 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
Detaljplan för 

Mältaren 30 
Kalmar kommun 

 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2015-02-09 – 2015-
03-04. Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt 
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. 

Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter. 

 

Sammanfattning 
Under granskningstiden har endast ett fåtal synpunkter inkommit. 
Synpunkterna gäller beskrivning och utförande av framtida bebyggelse. Främst 
redaktionella ändringar har gjorts i planbeskrivningen. Planbestämmelsen  
k1-”Markbeläggning på gården ska bevaras” utgår då den saknar lagstöd i PBL. 
Detta har kommunicerats med länsstyrelsen.  
 

 

Inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen i Kalmar län 

Enligt 11 kap 10 § ska länsstyrelsen pröva kommunens beslut att anta en 
detaljplan om det kan antas att beslutet innebär att riksintresse enligt 
miljöbalken inte tillgodose eller om planen är olämplig med hänsyn till 
mellankommunal frågor, miljökvalitetsnormer, strandskydd eller hälsa och 
säkerhet samt risk för olyckor, översvämningar och erosion. Rubricerat 
planförslag bedöms med nuvarande underlag inte aktualisera någon prövning 
enligt ovan. 
 

Övrigt: 
Planbestämmelser: Planbestämmelser stämmer inte överens med plankarta och 
illustration när det gäller byggnadsytor. Planbestämmelsen f3 på sidan 12 i 
planbeskrivningen ska ersättas med f2 enligt plankartan. 
 

Kommentar: Planbeskrivningen justeras med anledning av framförda synpunkter. 
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Lantmäterimyndigheten  

Lantmäteriet lämnar inga ytterligare synpunkter. 
 

Kommentar: Noteras. 
 

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden har inga ytterligare synpunkter på kungörelse om 
granskning detaljplan för Mältaren 30, efter samråd med kultur- och 
fritidsnämndens ordförande Marianne Dahlberg. 
 

Kommentar: Noteras. 

 

 

Kalmar brandkår 

Gällande Mältaren 30 så hänvisar vi till tidigare yttrande (samråd). 
 

Kommentar: Kommunen hänvisar till sin kommentar under samrådet. 
 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avstår från att yttra sig i 
ärendet. 
 

Kommentar: Noteras. 
 

 

Intresseorganisationer och övriga 

Kalmar länsmuseum 

Kalmar läns museum har tagit del av Kalmar kommuns granskningshandling 
för ny detaljplan daterad 2015-01-27 med planbeskrivning och plankarta 
daterad 2015-01-21. I ett tidigare skede har länsmuseet lämnat omfattande 
synpunkter i ärendet. Synpunkterna omfattade även rivningen av de hus som 
tidigare fanns på fastigheten. 

Ett förslag till detaljplan har nu tagits fram i syfte att bebygga det som nu är en 
rivningstomt. I det här skedet delar länsmuseet kommunens bedömning som 
görs under rubriken ”Konsekvenser” på sida 12. Detaljplaneförslaget reglerar i 
stort vilken typ av byggnader som kan uppföras på platsen. Länsmuseet 
förutsätter att mer detaljerade krav ställs i samband med bygglovgivning för att 
där tillse att de krav som ställs på plankartan angående ”hänsyn till områdets 
kulturhistoriska och arkitektoniska värden” uppnås. Länsmuseets förhoppning 
är att det som byggs på tomten även uppförs med hög kvalitet vad gäller 
arkitektonisk utformning och materialval. 
 

Kommentar: Kommunens bedömning är att detaljplanen, genom planbeskrivningen 
och planbestämmelser, reglerar framtida bebyggelsen på lämpligt sätt och med de 
förutsättningarna området har. 
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Följande har accepterat planförslaget skriftligt: 

Omsorgsförvaltningen 

 

 

Bilaga: Samrådsredogörelse daterad 2015-01-21 

 

 

 

Birgit Endom 

Planarkitekt 
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
Detaljplan för 

Mältaren 30 
Kalmar kommun 

 

Planförslaget har varit på samråd under tiden 2014-10-10 – 2014-11-07. 
Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt 
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. 

Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter. 

 

 

Sammanfattning 
Under samrådet har inkommit främst synpunkter som gäller påverkan på 
riksintresset för kulturmiljö Kalmar stad K48, befintliga byggnadernas rivning 
samt nya byggnadernas utformning och placering inom Mältaren 30 och i 
förhållande till bebyggelsen på Kvarnholmen. 

Planhandlingar revideras i det avseende, genom revidering av tidigare 

planbestämmelser och införande av nya planbestämmelser såsom p1, v1, k1 och 

allmän utformningsbestämmelse. Vidare införs en del förtydligande texter i 
planbeskrivningen. Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en särskild 
miljökonsekvensbeskrivning därför inte krävs. Relevanta miljöaspekter, som 
belyser framförallt påverkan på riksintresset för kulturmiljö, behandlas i 
planbeskrivningen.  

I övrigt har inga synpunkter framkommit som föranleder ändringar av 
planförslaget.  
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Inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen i Kalmar län 

Planförslaget överensstämmer med kommunens förslag till Översiktsplan. 
Länsstyrelsen har i granskningsyttrande över förslaget till Översiktsplan inte 
haft något att erinra i denna del. 

 

Kontroll enligt kap 11 PBL 

Förslaget strider inte mot de intressen som Länsstyrelsen har att bevaka enligt 
11 kap. l O § plan- och bygglagen avseende om planen är olämplig 
beträffande mellankommunala frågor, miljökvalitetsnormer, strandskydd 
samt hälsa och säkerhet. Enligt 5 kap. 14 § ska Länsstyrelsen under samrådet 
särskilt verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses. 
Någon utredning och analys av projektets påverkan på riksintresset för 
kulturmiljövård (H48) har inte redovisats. Hänsynskravet enligt PBL innebär 
också att man måste kunna visa hur man gått till väga i förslaget för att 
undvika skada på riksintresset. 

 

Behovsbedömning 

En av Länsstyrelsens centrala uppgifter enligt PBL är att bevaka nationella 
intressen. Planområdet ingår i riksintresset för kulturmiljövården H48 
Kalmar. Kvarnholmen utgör ett av landets främsta exempel på 1600-talets 
stadsbyggnadskonst, vilket avspeglas bl.a. i den historiska stadsplanen byggd 
på rutnätsprincipen, samt i den centrala stadens karaktär och identitet vad 
gäller struktur, skala, volym, byggnadshöjd och material. Länsstyrelsen anser 
att en miljökonsekvensbeskrivning i princip alltid behöver upprättas när en 
betydande förändring ska ske inom ett riksintresse, i det här fallet ett 
nationellt intresse för kulturmiljö. Konsekvensbeskrivningen ska tydligt 
redovisa hur de olika värden som är knutna till riksintresseområdet för 
kulturmiljövård H48 kommer att påverkas av förslaget. En miljökonsekvens-
beskrivning är nödvändig för att möjliggöra en bedömning av hur 
riksintresset kommer att påverkas. 

 

Rådgivande synpunkter 

Kulturmiljö 

Kvarteret Mältaren 30 ligger på Kvarnholmen och ingår i riksintresseområde 
för kulturmiljö (K 48), vars värden tydligt beskrivs i "Delområde 3, Området 
Kvarnholmen, Kattrumpan", i den fördjupade riksintressebeskrivning som 
Kalmar kommun och Länsstyrelsen tillsammans lät ta fram 2009. De främsta 
uttrycken för riksintresset i denna del är välbevarade stadsplanen från 1600-
talet med sin karakteristiska rutnätsplan och täta kvartersstruktur, hårdgjorda 
gator och torg, slutna kvarter med småskalig bebyggelse och inneslutna 
gårdsbildningar. Mältaren 30 är en av de ursprungliga tomterna i 
Kvarnholmens stadsplan från mitten av 1600-talet. Den tidigare bebyggelsen 
ödelades år 1800 i en större brand. 
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I Kalmar läns museums antikvariska förundersökning från 2013 görs 
bedömningen att ”Helhetsupplevelsen av fastigheten är representativ för 
Kvarnholmen före saneringsrivningar och renoveringsvågor under 1900-
talets andra hälft. Idag utgör Mältaren 30 ett ovanligt exempel på en 
välbevarad ålderdomlig helhet. Gårdsrummet och samtliga byggnader har, 
som delar i denna helhet, ett högt kulturhistoriskt värde. Dessvärre är 
fastigheten delvis stadd i kraftigt förfall" 

 

Gatuhuset är uppfört 1864 och den putsade fasaden fick sitt utseende på 
1930- talet, de panelklädda gårdshusen i mitten av 1800- talet. Tillsammans 
med den med smågatsten belagda körporten och gården bildar detta en 
bevarandevärd miljö. Detta har även uppmärksammats av 
Kommunfullmäktige 1980, då beslut fattades om Bevaransvärd bebyggelse 
mm. i Kalmar centrum. I detta beslutsdokument är Mältaren 30 utpekad som 
bevaransvärd. 

 

Länsstyrelsen vill erinra om att kommunen som tidigare fastighetsägare 
under lång tid haft ett underhålls- och varsamhetskrav enligt 8 kap 14, och 17 
§§. Enligt 8 kap 13 § får en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. 

 

Länsstyrelsen vill framhålla vikten av att bevara innerstadens den enhetliga, 
historiska stadsbild som Proviantgatan i denna del utgör, samt de 
karakteristiska, småskaliga och variationsrika gårdsmiljöer som i sin helhet 
beskriver uttrycket för riksintresset för kulturmiljö (H48) i denna del av 
centrala staden. Gatuhuset, gårdshusen och den gatstensbelagda gården 
bildar tillsammans en helhet som är en tydligt identifierbar enhet. Att som i 
planförslaget föreslå rivning av byggnaderna inom fastigheten får till följd att 
de höga kulturhistoriska värdena går förlorade för framtida generationer. 
Kulturhistoriska värden är en ändlig resurs som inte kan ersättas. 
Utgångspunkten för stadsförnyelse inom riksintresseområden för 
kulturmiljövård skall präglas av varsamhetsprincipen, i enlighet med PBL. 

 

Vidare konstaterar Länsstyrelsen att handlingar som beskriver husens 
tekniska egenskaper saknas och inga tydliga argument för rivning av samtliga 
byggnader finns presenterade. Kommunen har inte tagit ställning till 
uppgifterna i den antikvariska förundersökning som Kalmar läns museum 
upprättat, och som gör följande rekommendation: 

 

Mot bakgrund av byggnadernas kulturhistoriska värde och tekniska skick ges 
i första hand följande rekommendationer: 

"- Med hänvisning till riksintresset, bör gårdsmiljön fortsättningsvis vara en 
tydligt identifierbar enhet. 

-Gatuhuset bör skyddas enligt PBL 8 kap. 13§ och 9 kap 34§ och bör förses 
med skyddsbestämmelse (q) samt rivningsförbud. 
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-gårdshus  l bör skyddas enligt PBL 8 kap 13§ och 9 kap 34§ och bör förses 
med skyddsbestämmelse (q) samt rivningsförbud . " 

 

Mot bakgrund av ovanstående anser Länsstyrelsen att: 

• Gatuhuset och gårdshus nr l (enligt Kalmar läns museums antikvariska 
förundersökning) bör skyddas mot rivning och förvanskning enligt PBL 9 
kap 34 § respektive 8 kap 13 §. I detaljplanen bör åtminstone gatuhuset 
förses med skyddsbestämmelser (q). 

• Gårdshus nr 2 (enligt Kalmar läns museums antikvariska förundersökning) 
är enligt beskrivning i mycket dåligt skick. Vid en rivning bör ny bebyggelse 
anpassas till befintliga byggnader för att det historiska uttrycket och 
upplevelsen av gården även i framtiden skall vara läsbart. 

• Marken mellan byggnaderna bör även fortsatt vara belagd med smågatsten 
för att behålla den ålderdomliga karaktären, vilket även ger god 
genomsläpplighet vid skyfall och motverkar onödig belastning på 
ledningsnäten. 

 

Kommentar: Föreslagen placering- och utformning av byggnader inom Mältaren 30 bedöms 
inte ha negativ påverkan på den enhetliga, historiska stadsbilden vid Proviantgatan, samt 
de karakteristiska, småskaliga och variationsrika gårdsmiljöer på Kvarnholmen som i sin 
helhet beskriver uttrycket för riksintresset för kulturmiljö (K48) i denna del av centrala 
staden. Gatuhuset, gårdshusen och den gatstensbelagda gården bildar tillsammans en helhet 
inom Mältaren 30 som fortsättar vara en tydlig identifierbar enhet. 
Den nya bebyggelsen kommer uppföras inom befintliga byggnadsytor som de rivna 
byggnaderna upptagit. Placering och utformning av gatuhuset ska göras med hänsyn till den 
välbevarade rätvinkliga rutnätsplanen och den befintliga bostadsbebyggelsen inom kvarteret. 
Mot Proviantgatan uppnås en skiftande skala av byggnader i gatulivet. Byggnadsvolymer och 
gårdshusplaceringar samtalar med angränsande fastigheter men återspeglar likväl tomtens 
kulturhistoriska byggnadsstruktur och användning. Husplacering och lämplig gårdsstorlek 
styrs genom central prickmark och utformningsbestämmelsen där markplan hålls fri upp till 
viss höjd. Följande planbestämmelser införs i enlighet med inkomna rådgivande synpunkter:  

k1 Markbeläggning på gården ska bevaras. 

Allmän utformningsbestämmelse Ny bebyggelse ska utföras med hänsyn till 
områdets kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Ny bebyggelse ska anpassas till 
omgivningens småskaliga särprägel, i materialval och detaljeringsgrad.  

Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan och att en särskild miljökonsekvensbeskrivning därför inte krävs. Relevanta 
miljöaspekter, som belyser framförallt påverkan på riksintresset för kulturmiljö behandlas i 
planbeskrivningen. 

 
Rivningslov för byggnader inom Mältaren 30 beviljades, SBN 2014-02-19 §. Rivningslovet 
utgör förutsättningen för detaljplanen varför planbestämmelser avser placerings- och 
utformningsbestämmelser för nybyggnation. Skyddsbestämmelser q är inte aktuella för de 
rivna byggnaderna. Synpunkter beträffande kommunens rivningslov bemöts inte.  
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För detaljerad information av bebyggelsemiljön inom fastigheten Mältaren 30 hänvisas i 
planbeskrivningen till den upprättade Antikvariska förundersökningen Mältaren 30, texter 
och bilder kring detta har tagits bort i planbeskrivningen. 
 

 

 

Lantmäterimyndigheten  

Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter på planförslaget. 

 

Kommentar: Noteras. 

 

 

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot planförslaget, som vad 
gäller planlösningar och byggnadsförslag förefaller genomförda med omsorg 
och respekt för kvarterets historiska värden. 

Det är viktigt att den nya byggnationen uppförs med samma hantverksmässiga 
omsorg som kan avläsas i de befintliga interiörerna i länsmuseets 
dokumentation.  

Frågan om färgsättning av den nya fasaden är intressant; Ska den bryta av mot 
övrig bebyggelse för att markera den nya byggnadens tillhörighet till en modern 
tidsepok eller ta upp den gamla byggnadens tegel-färg? Det är intressant om 
färgsättningen kan upplevas som en dialog med den omgivande ljusa 
bebyggelsen. 

Det är viktigt att den gamla byggnadens fina inredningssnickerier, som dörrar, 
kakelugn, fönster etc. tas väl till vara genom återbruk.  

Det är också intressant om minnen av den gamla byggnaden kan finnas kvar i 
den nya, till exempel genom bevarande av artefakter som trädetaljer, mönster, 
den gamla skylten som redovisas i länsmuseets rapport, del av kakelugn eller 
liknande.  De fotografier av den gamla inredningen som finns i länsmuseets 
rapport visar på en möjlighet att göra intressanta fotografiska avbildningar, 
kanske grafiskt bearbetade, överförda till plåt, emalj eller liknande.  Dessa 
"minnen" kunde placeras i till exempel gången till gården eller i trapphuset. 
Frågan kunde utredas och förslag lämnas av lämplig konstnär i dialog med 
byggherre och arkitekt. 

 

Kommentar: se kommunens kommentar till länsstyrelsens och Länsmuseums synpunkter. 

Fastighetsägarens ambition är att hantera och i möjligaste mån återanvända byggnadsdetaljer 
såsom kaklar från kakelugnar, handblåst glas och porten inom eget fastighetsbestånd eller 
annan byggnation. 

Kommunen instämmer att information och synlighet kring fastighetens historiska 
byggnadsdetaljer är intressanta för allmänheten. Den Arkeologiska förundersökningen finns 
tillgänglig på Samhällsbyggnadskontoret men även på Kalmar länsmuseum (arkiv och 
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hemsida). Vidare rekommenderas att direkt kontakt tas med fastighetsägaren Glebe 
Fastighets AB. 

 

 

Kalmar Brandkår 

Åtkomlighet 

Om utrymning förväntas ske med hjälp av brandkårens bärbara stegutrustning 
ska det säkerställas att det finns tillräckligt utrymme för detta på innergården. 
Utrymmesbehov för transport av bärbar utskjutstege från gata till innergård 
kan utgå från stegens ytterdimensioner 6,0*0,8*0,3 meter. 

Då byggnadshöjderna understiger 11 m kan utrymning med hjälp av 
brandkåren ske med bärbara stegar. 

 

Brandposter 

Brandpostnätet ska uppfylla gällande normer. 
 

Kommentar: Utrymningsvägen och utformning av brandväggen styrs genom 
bygglovet. Brandposten uppfyller gällande normer och har tillräcklig kapacitet. 

 

 

Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter 

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 

Ksrr har tagit del av detaljplan för Mältaren 30 och har följande 
åsikter. Vid fortsatt planering utgår Ksrr ifrån att dimensionering och 
material val för eventuella dragvägar för avfallskärl, samt uppbyggnad 
av miljöhagar eller miljörum sker i enlighet med Ksrr:s 
renhållningsföreskrifter bilaga 2 sid 32. Med tanke på framkomlighet 
för renhållningsfordon och arbetsmiljön för personal samt brukare. 
 

Kommentar: Noteras. Kommunen använder sig av hänvisad skrift vid plan- och 
bygglovshantering. 

 

 

Kalmar Vatten AB 

Kalmar Vatten AB godkänner förslaget. 
 

Kommentar: Noteras. 

 

 

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) 

Skanovas teleledningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat 
planförslag. Vi har därför inget att erinra mot gällande detaljplaneförslag.  
 

Kommentar: Noteras. 
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avstår från att yttra sig i 
ärendet. 
 

Kommentar: Noteras. 

 

 

Försvarsmakten 

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

 

Kalmar kommun omfattas ej av några öppet redovisade riksintressen. 

Kalmar kommun behöver därför huvudsakligen skicka remiss för de ärenden 
som berör höga objekt. Hela Sverige är ett influensområde för höga objekt. 
Utanför sammanhållen bebyggelse är alla objekt med en totalhöjd på över 20 
meter definierade som höga objekt. Inom sammanhållen bebyggelse är alla 
objekt med en totalhöjd över 45 meter definierade som höga objekt. Före detta 
luftfartsverket numera LFV definierar sammanhållen bebyggelse utifrån 
Lantmäteriets översiktskarta i skala 1:250 000. Tätort anges i gult på kartan. 

 

På Försvarsmaktens hemsida under www.forsvarsmakten.se (klicka på Om 
myndigheten, Samhällsplanering, Riksintressen) redovisas Försvarsmaktens 
samtliga riksintressen och influensområden. Länsstyrelsen i Skåne län har även 
tillgång till dessa handlingar i shape- format för nedladdning. 
Riksintressekatalogen uppdateras årligen och kommer för år 2014 att 
distribueras till kommunen och länsstyrelsen. 
 

Kommentar: Noteras. 

 

 

 

Intresseorganisationer och övriga 

 

Kalmar länsmuseum 

Kalmar läns museum har tagit del av Kalmar kommuns samrådshandling 
(2014-09-24) till detaljplan för fastigheten Mältaren 30. Länsmuseet vill börja 
med att kort sammanfatta fastighetens och befintlig bebyggelses kulturhistoria 
värden samt kommenterar det rivningslov som givits för byggnaderna. 
Därefter följer kommentarer till föreslagen detaljplan. 

 

Befintlig bebyggelse på fastigheten 

Kvarteret Mältaren ligger inom Riksintresset för kulturmiljövården H48 
Kvarnholmen, Kalmar innerstad. Byggnaderna på fastigheten är också 
utpekade i Kalmar kommuns sammanställning över bevarandevärd bebyggelse 
som är upprättad 1989 efter beslut av kommunfullmäktige den 29 september 

http://www.forsvarsmakten.se/


Samhällsbyggnadskontoret  Samrådsredogörelse
 2015-01-21 

8(12) 

 
 
 

 
 

1980. Här har byggnaderna markering som förklaras med ”bevaring främjas och 
rivning motverkas. Huset kan bli Q/q-märkt eller förklarat som byggnadsminne”. Vid 
den antikvariska förundersökningen som utfördes av länsmuseet 2013 sägs 
sammanfattningsvis att: 

- helhetsupplevelsen av fastigheten är representativ för Kvarnholmen före 
saneringsrivningar och renoveringsvågor under 1900-talets andra hälft.  

- Mältaren 30 utgör ett ovanligt exempel på en välbevarad ålderdomlig helhet. 

gårdsrummet och samtliga byggnader har, som delar i fastighetens helhet, ett 
högt kulturhistoriskt värde. 

- gatuhuset och gårdshus 1 bedöms som särskilt kulturhistoriskt värdefulla enligt PBL:s 
mening och bör förses med skyddsbestämmelser och rivningsförbud.   

 
I december 2013 beviljades rivningslov för samtliga byggnader på fastigheten. 
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Kommentarer till rivningslovet 

I rivningslovet sägs att byggnaderna får rivas med hänvisning till deras dåliga 
skick och med hänsyn till möjligheten att sedan skapa moderna och bra 
boendemiljöer där dagens tekniska egenskapskrav för bostäder uppfylls. Man 
hänvisar också till sökandes ekonomiska skäl till att söka rivningslov.  Det sägs 
också att det finns stor möjlighet för samhällsbyggnadsnämnden att återskapa 
de kulturhistoriska värden som finns på Kvarnholmens byggnader och gårds-
/kvartersstruktur med de verktyg de har till sitt förfogande i bygglovskedet.  

I rivningslovet sker en argumentation som vi känner igen sedan 
saneringsrivningarna under 1900-talets mitt. Den ledde till ett stort antal 
rivningar men genom engagemang från allmänhet och andra parter stoppades 
rivningarna och man började uppskatta de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna. 
Idag har vi en stad som lockar många besökare p g a den ålderdomliga och 
pittoreska stadskärnan som flera gånger fått priser för sin välbevarade 
bebyggelse. Och Kalmarborna uppskattar och värnar den äldre bebyggelsen. 
Att man inte kan skapa moderna och bra boendemiljöer i de äldre husen 
motbevisas genom otaliga renoveringar och ombyggnader utförda genom åren. 
Särskilt gatuhuset bedöms inte vara i sämre skick än att en renovering är fullt 
möjlig. Länsmuseet befarar att rivningslovet för Mältaren 30 blir vägledande 
för andra beslut som kommunen fattar framöver. Om rivningarna genomförs 
innebär det ytterligare en urholkning av de värden som karaktäriserar 
Kvarnholmens unika miljö. Med tanke på alla värdefulla byggnadsdetaljer i 
fastigheten, och med tanke på hållbarhetsdiskussioner i samhället, vill vi också 
uttrycka vår förvåning över att inga krav ställs på hur rivningen, om den 
genomförs, ska gå till.  

 

Länsmuseet har följt fastighetens förfall de senaste 20 åren och påtalade redan 
vid 1990-talets mitt för kommunen det bristande underhållet. Länsmuseet har 
också upprepade gånger sedan dess uppmärksammat kommunens tjänstemän 
på problemet. Inga åtgärder har, enligt vår vetskap, vidtagits.  

 

Med hänvisning till det ovan sagda vill länsmuseet påtala:  

- Behovet av att kommunen sköter tillsynen och påtalar bristande underhåll.  
- Behovet av en ” bevarande- och utvecklingsplan” för Kvarnholmen i syfte att 
fungera som hjälp för enskilda fastighetsägare vid underhåll och utveckling 
samt för kommunens tjänstemän vid handläggning av exempelvis 
bygglovärenden. 

- Behovet av att ha uppdaterade detaljplaner som tydligt beskriver 
bebyggelsens kulturhistoriska värden.   

- Det märkliga i att rivningslov fattas innan ny detaljplan har genomförts. 
Genom detta förfaringssätt har varken länsmuseet eller andra remissinstanser 
kunnat uttala sig om rivningens rimlighet eller konsekvenser. I rivningslovet 
finns angivet att ”inga berörda grannar eller sakägare bedöms finnas”,  

- Det är länsmuseets bestämda bedömning att fastigheten skulle gå att förvalta 
med en rimlig avvägning mellan bevarande och utveckling, förslagsvis genom 
renovering av gatuhuset och nybyggnad på gården.  
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Synpunkter på föreslagen ny detaljplan 

Detaljplanens syfte är, enligt handlingen, att möjliggöra bostadsbyggnad med 3 
våningar med inredd vind mot Proviantgatan samt ombyggnad och tillbyggnad 
av gårdshusen till bostadsändamål. Syftet är också att ”värna 
bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska värden”. Samrådshandlingen 
innehåller planbeskrivning med behovsbedömning för MKB. 

Den nya detaljplanen förutsätter att byggnaderna på fastigheten är rivna. 
Rivningslov är givet men det är ju bara en möjlighet och inget som är 
tvingande. Eftersom förutsättningarna är så märkliga är det svårt att ge 
synpunkter på föreslagen detaljplan. Nedan görs ett försök att svara på 
handlingen så som den är utförd med förutsättningen att den kulturhistoriska 
värdefulla bebyggelsen är riven och man nu står med en öppen rivningstomt i 
kvarteret Mältaren. 

 
 

Med de givna förutsättningarna vill länsmuseet ge följande kommentarer:   

 

Enligt samrådshandlingen anser kommunen att det finns goda möjligheter att 
återskapa de kulturhistoriska värden som finns inom fastigheten och i kvarteret 
med de verktyg som finns till förfogande. Enligt förslaget behåller fastigheten 
Mältaren 30 sin tydliga tomtgräns som går tillbaka till 1600-talets tomtindelning 
vilket är positivt. Det är också positivt att gårdshusen skalmässigt underordnar 
sig gatuhuset samt att en gårdsmiljö bevaras, om än till reducerad yta, och att 
portgång mellan gata och gård ska finnas. I övrigt är det svårt att se hur 
kulturhistoriska värden återskapas genom den nya detaljplanen. 
 

Generellt vill länsmuseet påtala att det är mycket svårt, om inte omöjligt, att 
återskapa kulturhistoriska värden, så som det uttrycks i förslaget till detaljplan. 
Däremot kan man visa hänsyn till kulturhistoriska värden, tillföra nya värden, 
förstärka befintliga värden etc.  
 

Det är missvisande att benämna den nya bebyggelsen mot Proviantgatan som 
en ”återuppbyggnad” samt att beteckna nybyggnationen av gårdshus som en 
”ombyggnad och tillbyggnad”. I båda fallen handlar det om att helt nya 
byggnader uppförs. 
 

I samrådshandlingen liksom i den antikvariska förundersökningen sägs att den 
skiftande skala hos bebyggelsen är ett viktigt karaktärsdrag för Kvarnholmen. 
Den nybyggnation som föreslås ska enligt förslaget anpassas till befintlig 
bebyggelse för att uppnå en jämn taklinje utmed Proviantgatan. Även fönstrens 
placering skall anpassas till intilliggande fastighet för att uppnå enhetlighet. 
Enhetlighet har aldrig utmärkt bebyggelsen i kvarteret Mältaren. Förslaget 
motarbetar det karaktärsdrag man säger sig vilja värna och kan inte sägas 
tillföra ett kulturhistoriskt värde. För att uppnå planens syfte bör ett nytt 
gatuhus göras lägre än de intilliggande byggnaderna för att uppnå önskad 
variation i skala.  
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Länsmuseet anser att plankartans utformningsbestämmelser är otillräckliga för 
att uppfylla detaljplanens intentioner. Den äldre bebyggelsen på Kvarnholmen 
utmärks av en stor omsorg om detaljer. För att värna Kvarnholmens 
bebyggelse bör detaljplanen ställa högre krav på utformning, färgsättning och 
materialval. För Mältaren 30 krävs endast att fasaderna putsas. Länsmuseet 
föreslår att man åtminstone lägger till att nya fönster utförs sidohängda och att 
inga burspråk eller balkonger får finnas mot Proviantgatan. 
Utformningsbestämmelserna kan med fördel göras än mer specifika.  

Det är svårt att förstå hur beteckningen f3 på plankartan ska kunna efterlevas 
när planförslaget på flera punkter tillåter avvikelser från vad som kan betraktas 
som kulturhistoriskt värdefulla karaktärsdrag.  
 

Länsmuseet håller inte med om slutsatsen att planförslaget har en stärkande 
påverkan på riksintresset för kulturmiljövård samt Kvarnholmens värdefulla 
bebyggelse och stadsbilden.  
 

Generellt vill länsmuset framföra att vi är positiva till att ny bebyggelse utförs 
på stadens gamla rivningstomter. Sådan bebyggelse utförs med fördel i modern 
stil med hög kvalitet på material och med omsorg om detaljer samtidigt som 
anpassning görs till de kulturhistoriska värden som finns på Kvarnholmen. Så 
kan ny kulturhistoriskt värdefull bebyggelse tillföras staden.    

 
Kommentar: se kommunens kommentar till länsstyrelsens synpunkter.  

Byggnadshöjden anpassas till gatubilden mot Proviantgatan och de intilliggande 
bostadshusen. Det nya gatuhuset ska byggas ihop med huset på granfastigheten Mältaren 34 
så att boenden får tillgång till gemensam hiss och trapphus. Våningshöjderna ska motsvara 
moderna bostadsproduktionsnormer samt tillgänglighetskraven. Husets fasad mot gatan 
utformas med enklare utformning samt med symmetriska och jämn fönstersättning. Fasadens 
utformning stämmer överens med de karaktärsdragen i området. Del av fasaden mot 
Mältaren 31, över porten, får utformas med större öppningar/glasparti som kan 
harmonisera med portens mått och proportioner.  

Följande planbestämmelser har införts som ska säkerställa tomtavgränsningen för Mältaren 
30 samt gatubilden på Proviantgatan och Kvarnholmens historiska rutnätsplan:  

p1 Bostadshus ska placeras med fasad i fastighetsgräns mot gata.  

v1 Burspråk och balkonger får inte anordnas mot gata. 
Missvisande text i planbeskrivningen ”återuppbyggnad” och ”ombyggnad och tillbyggnad” 
har ändrats till ”nybyggnad”. 
Detaljplan kan inte reglera förfaranden och/eller samråd i bygglovsprocessen. Processen för 
bygglov och bygganmälan styrs i nionde och tionde kapitlet i plan- och bygglagen. Dessa 
processer går inte att förändra genom planbestämmelser. Planbestämmelser avseende kulör 
och utformning av nya fönster anses inte ska införas i plankartan. Det finns inte heller 
lagstöd för att kräva antikvarisk sakkunnig medverkan i nybyggnadsprocessen. Stöd finns 
däremot för hantering av riksintresse och kulturhistoriska-arkitektoniska värden som har 
införts på plankartan genom allmän utformningsbestämmelse.  
Behovet av en ” bevarande- och utvecklingsplan” för Kvarnholmen noteras. 
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Hyresgästföreningen 

Hyresgästföreningen Kalmar-Torsås-Öland är positiva till att detaljplanen 
möjliggör byggnation av ca 11 nya lägenheter på Kvarnholmen. 

 

Kommentar: Noteras 

 

 

Följande har accepterat planförslaget skriftligt: 

 

Lantmäterimyndigheten  

Kalmar Vatten AB 

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) 

 

 

Följande sakägare och likställda har inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda:  

Länsstyrelsen 

Kalmar länsmuseum 

 

 

 

Birgit Endom 

Planarkitekt 
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p
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v

3

k

1

Staket

Stödmur / Kaj

Häck

Slänt

Vattendrag / Dike

Vattendrag / Dike

Kantsten

Gång- och cykelväg

Vägkant

Portgång

Gräns för fast fornlämning

Fjärrvärme / Fjärrkyla

Brygga

Lövträd

Belysningsstolpe

Flygplatsområde / Idrottsplats

Vatten / Damm / Bassäng

Avloppsbrunn

Kopplingsskåp

Naturminne / Övrig kulturhistorisk lämning

Servitut

Ledningsrätt

Samfällighet

Gemensamhetsanläggning

sv

S:1

GA:1

Lr

Rättighet

Rättighet

Bostadshus, fasadlinjen redovisad

Uthus, fasadlinjen redovisad

Byggnad i allmänhet, fasadlinjen redovisad

Byggnad i allmänhet, takkonturen redovisad

Skärmtak

Transformatorbyggnad

Trappa

Traktgräns

Fastighetsgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Traktnamn / Kvartersnamn

Fastighetsbeteckning

Ägoslagsgräns

   MÄLTAREN

Grundkartans beteckningar

3D-Fastighetsgräns

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela området.

GRÄNSER

Detaljplanegräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

Bygglov krävs för markbeläggning på gården.

Kvartersmark

BostäderB

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Marken får inte bebyggas

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Utformning

Högsta byggnadshöjd i meter

Högsta nockhöjd i meter

UPPLYSNINGAR

Kvarteret Mältaren ingår i riksintresseområdet för kulturmiljövård K48

och ingår i fornlämningsområdet Kalmar 93:1. Varje markingrepp inom

området kräver tillstånd från länsstyrelsen.

Största taklutning i grader

Byggnad ska utformas med en fri höjd på

minst 2,7 meter över marknivå.

Utseende (ny bebyggelse)

Gatuhuset ska utformas med putsad fasad.

Husets fasad mot gatan ska utformas med

symmetrisk och jämn fönstersättning. Takkupor

ska placeras på gatufönsternas axel. Fönster i

takkupa ska ha samma bredd som fasadfönster

och placeras i samma axel.

Takkupor och frontespis får sammanlagt uppta

högst 7/10 del av fasadlängden mot gata.

Byggnadshöjd för takkupor och frontespis är

max 11.8 m.

f

 

1

Gatuhuset utgör huvudbyggnad och ska

sammanbyggas med angränsande gatuhus.

Burspråk och balkonger får inte anordnas mot gata

v

 

1

v

 

2

Portgång mellan gata och gård ska finnas
v

 

3

Ny bebyggelse ska utföras med hänsyn till områdets kulturhistoriska

och arkitektoniska värden. Ny bebyggelse ska anpassas till

omgivningens småskaliga särprägel, i materialval och detaljeringsgrad

f

 

2

Placering

Bostadshus ska placeras med fasad i fastighetsgräns

mot gata

p

 

1

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för

Mältaren 30
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Inledning 
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och redovisa de syften 
och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också redovisa eventuella avsteg som 
gjorts från kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till 
planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras.  
Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan ska vara vägledande vid tolkning av detaljpla-
nen. 
 

Syfte och huvuddrag 

Planens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostadsbyggnad med 3 våningar med inredd vind 
mot Proviantgatan samt nybyggnad av gårdsbebyggelse.  
Bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska värden ska värnas. 
 

Plandata 

Planområdet omfattar fastigheten Mältaren 30 i östra delen av Kvarnholmen. Planområdet grän-
sar i väst mot Proviantgatan, i söder mot Mältaren 34, i öster mot Mältaren 26 och i norr mot 
Mältaren 31.  
Fastigheten Mältaren 30 och 34 samt angränsande fastighet Mältaren 31 ägs av Glebes Fastighets 
AB. 
 

 
Planområdet 

 

 

Tidigare ställningstaganden 
Överkommunala beslut och dokument  

Fastigheten ligger på Kvarnholmen som ingår i riksintresse för kulturmiljö (K48, Kalmar). 

Planområdet 

Mältaren 31 

Mältaren 34 

26 30 
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Uttryck för riksintresset är 1600-talsstaden på Kvarnholmen, med välbevarad rätvinklig rut- 
nätsplan i centrum, befästningar, domkyrka och offentliga byggnader, många karolinska stenhus 
och småskalig träbebyggelse. 
2009 har Kalmar kommun tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar län arbetat med en uppgrade-
ring av Riksintresse kulturmiljö för Kalmar stad. Denna förnyade formulering av riksintresset 
syftar till att aktualisera beskrivningen av de kulturhistoriska, miljömässiga och arkitektoniska 
värden inom Kvarnholmen. Områdets särprägel (delområde 3 – Kattrumpan, där Mältaren 30 
ingår) framträder i bebyggelsens fasta grundstruktur och dess småskaliga bostadsbebyggelse. En-
ligt dokumentet bör ny bebyggelse anpassas till omgivningens småskaliga särprägel, i materialval 
och detaljeringsgrad. 
 

Föreslagen placering- och utformning av byggnader inom Mältaren 30 bedöms inte ha negativ 
påverkan på den enhetliga, historiska stadsbilden vid Proviantgatan, samt de karakteristiska, 
småskaliga och variationsrika gårdsmiljöer på Kvarnholmen som i sin helhet beskriver uttrycket 
för riksintresset för kulturmiljö (K48) i denna del av centrala staden. Gatuhuset, gårdshusen 
och den gatstensbelagda gården bildar tillsammans en helhet inom Mältaren 30 som fortsätta 
vara en tydlig identifierbar enhet. 
 

 

Översiktliga plandokument  

Enligt översiktsplan Unika Kalmar 2013, redovisas förtätning i hela innerstaden, vilket även åter-
finns i ÖP 1999. 
FÖP Kvarnholmen (antagen av KF 2011-12-19) redovisar ambitionen att: mixa nytt och gammalt 
(förädla de befintliga), variera gestaltning (max av fasader längs gaturummen, variationer i stil och 
höjd), mixa funktioner (bostäder och verksamheter), mixa innehållet (upplåtelseformer, storlekar, 
affärer), samlade parkeringsanläggningar och samutnyttjande av dessa anläggningar.  
Planförslaget överensstämmer med översiktsplanernas intentioner och ställningstaganden. 
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Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

Kvarteret Mältaren ingår i 
den stadsplan som anlades i 
mitten på 1600-talet då det 
nya Kalmar byggdes upp. 
Fastigheten Mältaren 30 ut-
gjorde då tomten 354.  
 
 
 
 
Kartutsnitt Carta öfver Kalmar 
stad upprättad vid dess grundlägg-
ning 1647,  
bildkälla: Antikvarisk förunder-
sökning Mältaren 30, Kalmar läns 
museum 2013  

 
 
 
 
 
 
 
Kvarteret omfattas av gällande detaljplan 0880K-I:139, fastställd 1948-03-30. Planen medger bo-
stadsändamål i slutet byggnadssätt. Mot Proviantgatan får uppföras trevåningsbyggnad med 
byggnadshöjd på 10,8 meter. Gården får inte bebyggas utöver befintlig bebyggelse. 
 

 
Utsnitt gällande detaljplan 0880K-I139 
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Enligt Kalmar kommuns sammanställning över bevaringsvärd bebyggelse i Kalmar centrum ”Hus 
i Kalmar” från 1980-07-29 avses att befintliga byggnader inom Mältaren 30 bevaras och att even-
tuell nytillkommande bebyggelse ska ta hänsyn och anpassas till den kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsen i omgivningen. 
Inom Mältaren 30 finns enligt uppgifter från Myndigheten för Samhällskydd inget skyddsrum. 
Skyddsrum inom Mältaren 31 påverkas inte av planförslaget. 
 

 

Kommunala beslut i övrigt 

Beslut om rivningslov 

För byggnader inom Mältaren 30 har i februari 2014 beviljats rivningslov med hänsyn till byggna-
ders dåliga skick. Motiveringen för beslutet är att Samhällsbyggnadsnämnden ser och strävar efter 
möjligheten att skapa moderna och bra boendemiljöer där dagens tekniska egenskapskrav för 
bostäder uppfylls. Vidare ges möjlighet att värna de kulturhistoriska värden som finns på Kvarn-
holmen på byggnader och gårds-/kvartersstruktur med de verktyg som finns till förfogande.  

 

 

Planeringsförutsättningar och förändringar 
Kalmar kommun har som målsättning att planlägga för 300 bostäder varav 100 småhus per år. 
Förtätning av bebyggelsen i den centrala, kulturhistoriskt värdefulla stadsdelen Kvarnholmen 
kräver extra hänsyn men är även ett uthålligt sätt att utveckla staden. 
Glebes Fastighets AB ansökte om planläggning i september 2013 för att möjliggöra byggandet av 
3 våningshus med inredd vind mot Proviantgatan samt nybyggnad av gårdshus för bostadsända-
mål. Samhällsbyggnadsnämnden lämnade planbesked i november 2013. Efter teknisk besiktning 
på byggnader och utförd antikvarisk förundersökning ansöktes om rivningslov pga byggnadernas 
dåliga skick. Rivningslov beviljades SBN 2014-02-19 § 28, laga kraft 2014-03-31. Gatuhuset samt 
gårdshusen ska rivas i början av januari 2015. 

 
 

Kulturmiljö och bebyggelse 

Inom kvarteret Mältaren finns blandad bebyggelse från olika tider. Det finns flera äldre trähus i 
form av ryggåsstugor eller tvåvåningshus bevarade i nordöstra delarna av kvarteret. Husen tros 
vara uppförda kort efter den sista stora stadsbranden år 1800. Inom västra delarna av kvarteret 
dominerar putsade flerfamiljshus både från 1800-talets andra hälft och 1990-talet. 
Innan byggnadsnämndens beslut om rivningslov för byggnader inom Mältaren 30, har Kalmar 
länsmuseum upprättat en antikvarisk förundersökning. Bebyggelsemiljön inom Mältaren 30 utgör 
enligt denna ett ovanligt exempel på en välbevarad ålderdomlig helhet och gårdsmiljön bör fort-
sättningsvis vara en tydlig identifierbar enhet även framöver. För att säkerställa att kulturvärden i 
området består, rekommenderas att framtida nybyggnadsarbeten bör ske med antikvarisk med-
verkan genom sakkunnig kontroll av kulturvärden enligt Plan- och bygglagen. För detaljerad re-
dovisning av byggnader och kulturmiljö se vidare i Antikvarisk förundersökning Mältaren 30. 
Planförslaget reglerar detta genom utformningsbestämmelse att ”Ny bebyggelse ska utföras med 
hänsyn till områdets kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Ny bebyggelse ska anpassas till 
omgivningens småskaliga särprägel, i materialval och detaljeringsgrad”. 

 

Kvarteret Mältaren ingår också i fornlämningsområdet, RAÄ Kalmar 93:1, där kulturlager kan 
väntas påträffas från 1600-1800-taloch där markarbeten kräver tillstånd från länsstyrelsen. Inner-
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gården till Mältaren 30 är bebyggd med två gårdshus som har källare. Ny bebyggelse kommer 
uppföras mot gatan, södra och östra fastighetsgräns, dvs vid de platser där byggander funnits 
tidigare. 
Ansökan om schaktningstillstånd för rivnings- och nybyggnadsåtgärder har lämnats in till Läns-
styrelsen mars 2014. 
Planområdet utgörs till övervägande del av hårdgjorda ytor. Vegetationsytor och genomsläpplig 
mark finns sparsamt vid norra fastighetsgränsen och intill östra gårdshuset. Vegetationen utgörs 
av förvuxna prydnadsbuskar, två mindre lövträd och typiska trädgårdsväxter. Äldre kartmaterial 
visar att gården till Mältaren 30 alltid har varit en obebyggd innergård och därmed mötesplats för 
fastighetens boende samt arbetsyta.  
 
 
Planförslaget avser uppförande av 3 våningshus med inredd vind mot Proviantgatan samt ny-
byggnad av gårdshus för bostadsändamål. Nybyggnation möjliggör för sammanlagt 11 lägenheter 
av varierande storlek (1 ROK - 3 ROK). 

 
 Illustration fasad mot Proviantgatan, Mats Dahlström arkitekter 

 

De föreslagna nya byggnaderna ska uppföras så att den ursprungliga bebyggelsestrukturen inom 
Mältaren 30 kan upprätthållas. Den nya bebyggelsen kommer uppföras inom befintliga byggnads-
ytor som de rivna byggnaderna upptagit.  
Placering och utformning av gatuhuset ska göras med hänsyn till den välbevarade rätvinkliga rut-
nätsplan och befintliga bostadsbebyggelsen inom kvarteret. Mot Proviantgatan uppnås en skif-
tande skala av byggnader i gatulivet. Den nya huvudbyggnadens placering och fasadutformning 
mot Proviantgatan samt fastighetens värdefulla kulturhistoriska karaktärsdrag görs genom föl-
jande planbestämmelser: 

p1 Bodstadshus ska placeras med fasad i fastighetsgräns mot gata  

v1 Burspråk och balkonger får inte anordnas mot gata 

f1 Gatuhuset ska utformas med putsad fasad. Husets fasad mot gatan ska utformas med symmet-

risk och jämn fönstersättning. Takkupor ska placeras på gatufönsternas axel. Fönster i takkupa 
ska ha samma bredd som fasadfönster och placeras i samma axel. Takkupor och frontespis får 
sammanlagt uppta högst 7/10 del av fasadlängden mot gata. Byggnadshöjd för takkupor och 
frontespis är max 11.8 m. 

f2 Gatuhuset utgör huvudbyggnad och ska sammabyggas med angränsande gatuhus.  

Portgång mellan Proviantgatan och gården säkerställs genom planbestämmelse v3. Byggnadshöj-
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den för gatuhuset regleras till 10,5 meter med hänsyn till områdets relativt småskaliga bostadsbe-
byggelse.  
 

Visualisering volym och byggnadshöjd för planerad byggnation inom Mältaren 30, Mats Dahlström arkitekter 
 

Planförslaget avser att gårdshusen ska underordna sig skalmässigt gatuhuset och det ska bevaras 
en obebyggd gårdsmiljö, om än till reducerad yta. Portgång mellan gata och gård ska finnas och 

säkerställs genom planbestämmelse v3, och småstads- och trädstadskaraktären från Proviantgatan 

följer med in på gården tack vare fasaderna och markbeläggningen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mältaren 31 

Mältaren 30 

Mältaren 34 

Proviantgatan 
Norra  
Långgatan 

Visualisering utformning av gårdshusen och gårdsmiljö för Mältaren 3, källa: Dahlström arkitekter  
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Ett avvikande element vid gårdshusen som består av balkong och burspråk får byggas på plan I 
och II. Gårdshusens byggnadshöjd och nockhöjd är lägre än för gatuhuset. 
Föreslagna byggnadsvolymer och gårdshusplaceringar samtalar med angränsande fastigheter men 
återspeglar likväl tomtens kulturhistoriska byggnadsstruktur och användning. Husplacering och 

lämplig gårdsstorlek styrs därför genom central prickmark och utformningsbestämmelsen v2 ”Ut-

skjutande byggnadsdelar ska uppföras med en fri höjd på minst 2,7 meter över marknivå”.  
 

 

 
 
Innergården och den kulturhistoriska tomtavgränsningen till Mältaren 30 kan avläsas även i fort-
sättningen. Centralt markområde får inte bebyggas och ska fortsättningsvis vara belagd med 
smågatsten för att behålla den ålderdomliga karaktären. Detta ger även en god genomsläpplig-
het vid skyfall och motverkar onödig belastning på ledningsnäten.  
Boendemiljön på innergården till Mältaren 31 ska förbättras med bland annat anpassad cykelpar-
kering, attraktiva vegetationsytor, utökat miljöhus samt passagemöjlighet till gemensam tvättstuga 
med boende inom Mältaren 30. Planförslaget ökar därmed tillgängligheten inom kvarteret (hiss 
och säkra utrymningsvägar) samt skapar en effektivare källaranvändning samt förrådsfördelning 
även för angränsande fastigheter Mältaren 31 och 34 genom passager och gemensamma utrym-
men. Gemensamma utrymmen och tillgång till hiss kan säkerställas via en gemensamhetsanlägg-
ning, se vidare under Fastighetsrättsliga frågor.  
 

Planförslaget utgör sammanfattningsvis en för denna tomt skräddarsydd lösning där ny och mo-
dern byggnadsgestaltning fungerar som en väl avvägd förtätningsåtgärd och omsorgsfull stadsut-
veckling.  

Mä 
MÄLTAREN 31 

Mä 
MÄLTAREN 30 
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Illustration gårdsmiljö för Mältaren 30 och 31, källa: Dahlström arkitekter 

M
ä 

N
O

R
R

A
  

L
Å

N
G

G
A

T
A

N
 

Mä 
MÄLTAREN 30 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning – Antagande 10(14) 

 Upprättad 2014-09-24, rev. 2015-03-25  

 
 
Natur- och friytor  

Natur- och friytor inom planområdet är begränsade till innergården. I övrigt finns en strandpro-
menad och lekplats vid kv. Kattrumpan i öster samt Laboratorieholmen och Malmfjärden/Lindö 
som närmaste lättillgängliga natur- och strövområden. Stortorget och gågator på Kvarnholmen 
utgör lättillgängliga offentliga platser som inbjuder till utevistelse. 
 

 

Gator och trafik 

Planområdet angörs direkt från Proviantgatan som utgör en enkelriktad och för Kvarnholmens 
rutnätsstruktur typisk gata med trottoarer på båda sidor. Cykeltrafik sker i blandtrafik med per-
son- och lastbilar. Gatuparkering sker idag längs gatans nordöstra sida med plats för 7 personbi-
lar. Innergården har troligtvis används tidigare för parkering med infart genom körporten. Inner-
gårdens storlek bedöms dock vara för liten för personbilsparkeringen enligt gällande standard. 
Kollektivtrafikförbindelser finns inom avstånd på ca 150 meter.  
 
I samband med förändrad lägenhetsdisponering inom Mältaren 30 uppstår ökat parkeringsplats-
behov enligt gällande parkeringsnorm för Kvarnholmen 2012. Parkeringsbehov ökar från idag 3 
p-platser till 5,5 p-platser. Fastighetsägaren avser att ansluta alla lägenheter inom Mältaren 30 till 
s.k. bilpool av samma modell som finns för HSB-lägenheter i Norrliden och som kommer inrät-
tas vid bostadskvarteret Gesällen. Uppställningsplats för bil finns inom fastigheten Bokbindaren 
22 ca 150 meter från Mältaren 30. Bilparkering för rörelsehindrade/handikapp behöver lösas vid 
gatumark Proviantgatan utanför planområdet. 
 
 

Kretsloppsfrågor 

Planområdet är anslutet till kommunalt VA-system med underjordiska vatten-, spillvatten- och 
dagvattenledningar och anslutningar vid Proviantgatan. Andel hårdgjord yta kommer inte att för-
ändras då husplaceringar sker inom redan bebyggt område och innergården är stenbelagd idag. 
Viss fördröjning kan ske via innergårdens genomsläppliga ytor. 
Försörjningsledningar såsom fjärrvärme, el samt telefon/bredband finns framdragna vid Provi-
antgatan med anslutningar till fastigheten. Miljörum för sophantering inom Mältaren 30 kommer 
att samordnas med angränsande fastighet Mältaren 31 som verkställs genom omgestaltning av 
båda gårdar.  
Närmaste befintliga brandposter finns på Norra Långgatan och på Storgatan, ca 50 meter respek-
tive 150 meter från planområdet. Befintligt brandpostnät bedöms ha tillräcklig kapacitet för att 
kunna tillgodose behovet av brandvattenförsörjning. 
 

 

Störningar och risker 

Inom angränsande fastighet Mältaren 31 finns ett skyddsrum som dock inte påverkas av planför-
slaget. 
Nuvarande begränsade tillgänglighet till innergården och planerad byggnad med fler än 2 våningar 
medför att brandkåren inte kan använda stegfordon för brandsläckning och utrymning. Särskilda 
byggnadstekniska krav ställs därför på nybyggnationen och bevakas via bygglov.  
Planområdet ligger på en höjd över + 2,5 m varför risk för framtida översvämning ej föreligger. 
Området ligger inom normalriskområde för markradon. Lokalt förekommer enligt radonkart-
läggning höga radonhalter. Radonskyddat byggande krävs. 
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Genomförande 
Organisatoriska frågor 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark, Proviantgatan, utanför planområdet. Det innebär 
att kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av denna.  
Fastighetsägaren ansvarar för anläggningar och byggnader inom kvartersmarken. 
 

Avtal eller andra överenskommelser 

Överenskommelse ska träffas mellan framtida boenden och fastighetsägaren till Mältaren 31 
kring bilpoolen.  
 

Regler och tillstånd 

Enligt (KML) kap. 2 är det förbjudet att på något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en 
fornlämning. Varje markingrepp inom området kräver tillstånd från Länsstyrelsen.  
 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Detaljplanen föranleder inga förändringar i fastighetsindelningen. 

  

Gemensamhetsanläggning mm 

Ifall utrymmen såsom innergård, hiss, trapphus, källare, förråd eller miljöhus ska användas ge-
mensamt av Mältaren 30 och angränsande fastigheter, bör gemensamhetsanläggning bildas för att 
säkerställa och reglera användning och kostnadsfördelning. Alternativt kan berörda fastigheter 
genom fastighetsreglering eller sammanläggning läggas samman till en fastighet. Ansökan om 
lantmäteriförrättning görs av fastighetsägaren hos Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun. 
 
Rättigheter 

Inga servitut eller andra rättigheter berörs av detaljplanen. 

  

Fastighetsindelningsbestämmelser 

Kommunen bedömer inte att några fastighetsindelningsbestämmelser behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan fastighetsindelningsbestämmelser införas senare 
genom ändring av detaljplan. 

 

 

Tekniska frågor 

Tekniska utredningar 

För nödvändiga utredningar för genomförandet av detaljplanen, såsom markprojektering, arkeo-
logi, rivning och geoteknik ansvarar fastighetsägaren.  

 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning – Antagande 12(14) 

 Upprättad 2014-09-24, rev. 2015-03-25  

 
 
Tekniska anläggningar 

För utredning, byggnation och drift av gemensamma hiss- och trapputrymmen ansvarar fastig-
hetsägaren till Mältaren 30.  

 

 

Konsekvenser 
Planförslaget bedöms sammanfattningsvis inte påverka riksintresset för kulturmiljö samt Kvarn-
holmens värdefulla bebyggelse och stadsbilden negativt. Vidare utgör planförslaget en för fastig-
heten välanpassad bebyggelseutformning: 

- Traditionell tomtgräns beaktas genom planområdets avgränsning  

- Planerat uppförande av byggnader regleras genom prickmark och planbestämmelser f1 och f2, 
där byggnader ska uppfattas som en enhet inom Mältaren 30 men att huvudbyggnaden framträ-
der tydligt och i en varsam utformning gentemot gatan  

- Innergården till Mältaren 30 är förhållandevis sluten varför gårdsbyggnader inte uppfattas från 
gaturummet 

- Enkel utformning och återplacering av bostadsbyggnader vid innergården bidrar till att den tidi-
gare, traditionella kvartersbebyggelsen inom Mältaren kan bibehållas och synliggöras, samtidigt 
som ett omsorgsfullt växelspel mellan traditionell och modern arkitektur kan åstadkommas 

 

Inverkan på miljön – behovsbedömning 

Syftet med behovsbedömning är att ta reda på om en betydande miljöpåverkan uppstår till följd 
av detaljplaner. 
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra betydande mil-
jöpåverkan och att en särskild miljökonsekvensbeskrivning därför inte krävs. Relevanta miljöa-
spekter, som belyser framförallt påverkan på riksintresset för kulturmiljö behandlas i planbeskriv-
ningen. 
 

 

Sociala och estetiska konsekvenser 

Planförslaget skapar möjlighet för boende i mellanstora hyresrätter mitt i centrala Kalmar på 
Kvarnholmen, med dess rika utbud av social-kulturella och kommersiella verksamheter. Inflytt-
ning av nya boende (ca 11 lägenheter) föranleder inga direkta behov eller utbud för barn-
/skolomsorg. Tillkommande förtätningsprojekt inom Kvarnholmen kommer på sikt medföra 
ökat behov för barn- och skolomsorg. 
Byggnation inom befintligt bostadskvarter med bibehållen upplevelse av kulturhistoriska tomt-
bredden och önskvärd skiftande skala av byggnader i gatulivet motsvarar kulturhistoriska re-
kommendationer i samklang med en modern stadsutveckling. 
Gestaltning av innergården Mältaren 30 och passager till Mältaren 31 och 34 skapar möjlighet till 
nya sociala kontakter och ökad utevistelse inom bostadskvarteret Mältaren. 
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Ekonomiska konsekvenser 

 
Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägaren 

Fastighetsägaren för Mältaren 30, Glebe Fastighets AB, ansvarar för kostnader såsom utredning-
ar, markprojekteringsarbeten och framtida skötsel av nya byggnader, tekniska anläggningar och 
anslutning till försörjningsledningar.   
Fastigheten Mältaren 30 ökar i värde pga utökad byggrätt. 
 

Ekonomiska konsekvenser för Kalmar kommun 

Kommunen har inga kostnader som berör kommunledningskontoret och serviceförvaltningen. 
För Samhällsbyggnadskontoret uppstår kostnader i samband med administration av detaljplanen 
samt eventuell anordnande av handikapparkering, som ska ordnas samlad inom hela Kvarn-
holmen.  
 

 

Administrativa frågor 
Handlingar 

Planhandlingarna består av:  

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning  

 

Till planen hör också: 

 Fastighetsförteckning 

 Behovsbedömning 

 Antikvarisk förundersökning Mältaren 30, Kalmar länsmuseum 2013 

 

Planförfarande och tidsplan 

 
Normalt planförfarande 

 

Detaljplanen handläggs enligt s k normalt planförfarande och förväntas ha följande preliminära 
tidsplan 

 Samråd – 4:e kvartalet 2014 

 Granskning – 1:a kvartalet 2015 

 Godkännande i samhällsbyggnadsnämnden – 1:a kvartalet 2015 

 Antagandeprövning i kommunfullmäktige – 2:a kvartalet 2015 
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Genomförandetid 

Planens genomförandetid är satt till 5 år räknat från den dag då planen vinner laga kraft. 

 

 
Medverkande tjänstemän 

Planen har upprättats av Atrio arkitekter Kalmar AB i samarbete med samhällsbyggnadskontoret 
och Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun med undertecknade som planförfattare och hand-
läggare. 

 

 

 

Birgit Endom   David E. Frankel 

Planförfattare   Arkitekt 



 

  
 

 

 

 
Serviceförvaltningen     

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök    
Tel 0480-45 00 00 vx │   │Klicka här för att ange text.  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Benny Wennberg 2014-03-30 . 
   

 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
 

Nytt arrendeavtal Stensö camping 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till arrendeavtal för Stensö camping mellan 
Kalmar kommun och Nordic Camping & Resort AB. 
  
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson får i uppdrag att underteckna avtalet. 

Bakgrund 
Kalmar Kommun har genomfört en upphandling och har för avsikt att teckna ett längre 
anläggningsarrende för drift av Stensö Camping. Syftet med upphandlingen är att få till 
stånd en väl fungerande drift av anläggningen som uppskattas av både medborgare och 
besökare. Anläggningens kvalitet, atmosfär och service ska ha en attraktionskraft som är 
positiv för Kalmar. 
 
Kalmar kommun äger campingplatsen Stensö camping. Campingen har drivits av Stensö 
Camping AB. Restaurangverksamheten på Stensötorpet, tillsammans med 
minigolfanläggningen drivs av Minigolf i Kalmar AB. Kommunen för en diskussion med 
Minigolf i Kalmar AB om framtida drift tillsammans med en ny arrendator. 
Upphandlingen omfattar drift och utveckling av campingen. 
 
Upphandlingskontraktet är en tjänstekoncession. 
 
Avtalstid  
Arrendeavtalet avser perioden 2015-05-01 t o m 2050-03-31.  
Arrendeavgiften är 500 000 (femhundratusen) kronor för helt år.  
 
Kriterier som använts för utvärdering av lämplig arrendator:  

• Ifyllt anbudsformulär skall bifogas anbudet  
• Företagsbeskrivning skall bifogas anbudet innehållande uppgifter om företaget, 

dess affärsidé, verksamhet och organisation, etablering, samarbetspartners, 
resurser samt tidigare erfarenheter av likartad verksamhet  
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• Arrendatorn skall till anbudet bifoga en verksamhetsplan som skall beskriva den 
planerade verksamheten och skall innehålla:  

• Framtida profil på anläggningen  
• Möjlighet till öppethållande av campingen över året  
• Klassificering enligt Svensk campingstandard  
• Personal: bemanning, ansvarsfördelning, introduktion och övrig utbildning  
• Marknadsföring  
• Aktiviteter för gäster och kommunmedborgare.  
• Samverkan med övrigt näringsliv, organisationer och föreningar  
• Kvalité och miljö  
• Arrendatorns syn på campingen som en del av Kalmar tätort  
• Bevakning och säkerhet  
• Förslag till en översiktlig utvecklingsplan med investeringar och tidplan.  
• I arrendeavtalet skrivs klausuler in kopplade till arrendatorns tidplan för 

investeringar i området 
• Kopplingen till Stensö friluftsområde.  

 
Vid anbudstidens utgång inkom anbud från följande aktörer: 

• Kapten Lindström Catering AB 
• Drömbyn AB 
• Conico Sverige AB 
• Ann- Sofie Long 
• Björkenäs Invest AB 
• JJL Invest AB 
• Nordic Camping &Resort AB 
• First Camp Scandinavia AB 
• Etabli AB (anbudet dragits tillbaka 2015-03-22) 
• Björlins Fastigheter AB 

 
Efter genomgång av inkomna anbud och personliga möten med fyra av aktörerna 
framstår Nordic Camping & Resort AB som den aktör som bäst svarar mot dem krav och 
förväntningar som Kalmar kommun har på en framtida arrendator. 
 
Nordic Camping & Resort (publ) är Sveriges ledande kedja inom Camping och Resort. 
Verksamheten bedrivs på 13 anläggningar från Östersund i norr till Helsingborg i söder.  
Bolagets affärsidé är att erbjuda en kedja med varierande boendeformer under ett 
varumärke med ett tydligt koncept där kundens helhetsupplevelse står i centrum. 
Nordic Camping & Resort AB (publ) vision är att vara det marknadsledande alternativet i 
Norden för upplevelsebaserat semesterboende i kombination med ett rikstäckande 
hotellkoncept. Bolagets aktie handlas på Aktietorget med kortnamnet CAMP. Bolaget har 
högsta kreditvärdighet AAA enligt kreditvärderingsföretaget Soliditet. 
Bolaget grundades år 2001 av nuvarande VD och styrelseledamoten Tom Sibirzeff samt 
styrelseledamoten Peter Wetterstrand.  

  
Benny Wennberg  
Förvaltningschef 
 
Bilagor 
Arrendeavtal Stensö camping 
 
 



 

 
 

 

 

 
Fastighet │ Serviceförvaltningen 

Adress Box 611, 391 26 Kalmar 
Tel 0480-45 00 00 vx │gunilla.svensson_3@kalmar.se 

 

 
Handläggare 
 Datum  

 
 
 

 

Arrendeavtal 
 
Mellan upplåtaren Kalmar kommun, organisationsnummer 212000-0746, Box 
611, 391 26 Kalmar, nedan kallad fastighetsägaren, och Nordic Camping & 
Resort AB, organisationsnummer 556618-9873, Artillerigatan 10 NB, 114 51 
Stockholm, nedan kallad arrendatorn, har följande avtal om anläggningsarrende 
upprättats. 
 

1.  Arrendeobjekt 
Arrendeobjektet utgörs av del av fastigheten Stensö 2:106 i Kalmar kommun 
med tillhörande byggnader och anläggningar. Arrendeobjektets gränser och 
ingående byggnader framgår av karta, bilaga 1. 
 
Som en konsekvens av en ny detaljplan och tillkommande byggnader kan 
arrendeområdet komma att ändras. Vid detaljplanearbetet ska allmänhetens 
tillträde till området beaktas. 
 

2. Områdets användning 
Arrendeobjektet upplåts för campingverksamhet samt för därmed förenlig 
verksamhet. För annan användning krävs kommunens skriftliga medgivande. 
Förändrad användning som är av principiell art eller av större vikt ska 
godkännas av kommunfullmäktige i Kalmar. 
 
Arrendatorn har rätt att för förvärvsverksamhet på arrendestället uppföra eller 
bibehålla byggnad. 

3. Avtalstid 
Arrendeavtalet gäller för tiden från och med den 1 maj 2015 och till och med 
den 30 april 2050. 
 

4. Uppsägning 
Arrendeavtalet ska sägas upp skriftligt för att upphöra att gälla. Sker inte 
uppsägning från någondera parten minst ett (1) år före arrendetidens utgång 
förlängs avtalet med fem år i taget på oförändrade villkor. Uppsägningen ska 
vara skriftlig. 3 år före avtalets upphörande inleds förhandling om 
avtalsförlängning. 
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För det fall att en ny detaljplan inte kan utformas på ett sätt som är förenligt  
med vad som överenskommits om utveckling av byggrätter för camping- 
verksamheten har vardera avtalspart rätt att säja upp avtalet för villkorsändring 
av avtalstiden med en uppsägningstid om 12 månader. Arrendatorn har i  
sådant fall inte rätt till skadestånd 

5. Ekonomi 
Arrendeavgiften är 500 000 (femhundratusen) kronor per år. 
 
Arrendatorn övertar egendom och inventarier enligt bilaga 2 till ett belopp 
av 3.000.000 (tremiljoner) kronor. 

5.1 Betalningsvillkor 
Arrendeavgiften ska betalas mot faktura månadsvis i förskott och ska vara 
fastighetsägaren tillhanda senast den första i varje månad. 
 
All övrig betalning ska ske senast 30 dagar efter fakturans datum.  
 
Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt räntelagen 
(1975:635). Betalningar ska avräknas i första hand mot upplupen 
dröjsmålsränta och först därefter mot det förfallna beloppet. 
 
Arrendatorn ska ersätta fastighetsägaren för alla kostnader för eventuella 
betalningspåminnelser angående förfallna belopp och för eventuell 
indrivning av förfallna och obetalda arrendeavgifter och andra fordringar 
enligt arrendeavtalet. 
 

5.2 Indexering av arrendeavgiften 
Arrendeavgiften ska från och med det andra arrendeåret justeras med 
hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex. Avgiften ska justeras med 
hänsyn till indextalet för oktober månad 2014 och samma månads indextal 
närmast före respektive arrendeår.  
 
Arrendeavgiften ska dock aldrig understiga första årets arrendeavgift. 

 
5.3 Tillägg för byggrätter 
En ny detaljplan planeras för området och kommer att tas fram tillsammans 
med den nya arrendatorn. Då möjliga byggrätter inom området inte är 
kända vid avtalets ingående ska arrendatorn erlägga en ökad årlig 
arrendeavgift för detta uppgående till 100 kr/nyttjad bygglovsgiven m2, 
BTA för nya ytor. Detta tillägg läggs till arrendeavgiften och justeras med 
index enligt ovan.  
 
Framtagandet av ny detaljplan bekostas av fastighetsägaren medan bygglov 
bekostas av arrendatorn. 

6  Utvecklingsplan 
Utvecklingsplan presenteras i bilaga 3. 
Fastighetsägaren har rätt att säga upp avtalet i förtid om arrendatorn inte följer 
den mellan parterna överenskomna utvecklingsplanen för verksamheten  
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avseende arrendeobjektet och arrendatorn ej vidtagit åtgärder efter skriftlig 
anmodan inom 12 månader. 
 
Slutlig utvecklingsplan fastställs då detaljplanen vunnit laga kraft. 
 

7 Särskilda villkor 
 
1. Skick 

Arrendeobjektet upplåts i befintligt skick. 
 

2. Drift, skötsel, underhåll och besiktning  
Arrendatorn ska hålla arrendeobjektet i vårdat skick. Det gäller även 
arrendatorns byggnader och övriga anläggningar på arrendeområdet. 
Arrendatorn ska ombesörja och bekosta arrendeobjektets drift, skötsel och 
periodiska underhåll. Löpande vägunderhåll inom området bekostas av 
arrendatorn. Försämras underhållet genom att arrendatorn eftersätter vad 
som åligger honom har fastighetsägaren rätt till ersättning. Arrendatorn 
ska se till att den verksamhet som bedrivs på arrendestället inte medför 
hinder eller men för grannar eller annan. Arrendatorn får inte använda 
arrendestället på ett sådant sätt att risk för miljöskada uppkommer. 
Arrendatorn får inte på arrendestället sätta upp anordningar för reklam 
utan fastighetsägarens tillstånd. Arrendatorn har rätt att renovera och 
underhålla befintliga byggnader. Arrendatorn har inte rätt att utan 
fastighetsägarens skriftliga tillstånd avverka träd på arrendestället. Träd 
som avverkas med fastighetsägarens tillstånd tillhör fastighetsägaren. 
Fastighetsägaren har rätt att erhålla tillträde till arrendestället för 
besiktning. Skall arrendestället avträdas är arrendatorn skyldig att låta det 
visas på lämplig tid. Fastighetsägaren och arrendatorn ska gemensamt 
besiktiga arrendestället vid till- och frånträdet för bestämmande av 
arrendeställets skick. I besiktningsprotokollet ska antecknas att 
arrendatorn godkänner arrendestället och dess skick. Efter besiktningen 
får arrendatorn inte göra några anspråk gällande i fråga om fel som förelåg 
vid besiktningen och som borde ha upptäckts vid besiktningen. 
Fastighetsägaren ansvarar för befintligt VA-ledningsnät under mark. 
 

3. Myndighetstillstånd 
Arrendatorn är skyldig att på eget ansvar och egen bekostnad söka 
erforderliga bygglov och övriga tillstånd som krävs för verksamheten på 
arrendestället. Detsamma gäller anmälningar som ska göras enligt 
miljöbalken eller annan författning. Arrendatorn ansvarar för att 
verksamheten på arrendestället bedrivs i enlighet med tillämpliga 
författningar och lämnade tillstånd. Befintliga byggnaders 
myndighetstillstånd garanteras av fastighetsägaren. 
 

4. Skatter och avgifter 
Fastighetsskatt som belöper på arrendestället ska, utöver arrendeavgiften, 
betalas av arrendatorn. Detsamma gäller fastighetsskatt som belöper på av 
arrendatorn uppförda byggnader och anläggningar. Arrendatorn svarar på 
samma sätt även för eventuella andra skatter och avgifter som hänför sig 
till arrendeobjektet. Om fastighetsägaren har betalat skatt eller avgift som 
arrendatorn svarar för ska arrendatorn ersätta fastighetsägaren enligt de 
betalningsvillkor för övrig betalning som angivits ovan. 
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5. Vatten och avlopp m m 

Arrendatorn bekostar arrendeområdets anslutning till kommunens vatten- 
och avloppsnät. Avtal om brukningsrätt för VA tecknas mellan 
arrendatorn och Kalmar Vatten AB. Arrendatorn ska svara även för övriga 
avgifter och kostnader för el, fiber, fjärrvärme, renhållning och liknande 
som uppkommer genom arrendeområdets nyttjande. Arrendatorn 
ansvarar även för de kostnader som kan uppkomma genom att 
fastighetsägaren åläggs att vidta åtgärder inom arrendestället eller 
angränsande område, eller drabbas av kostnader, om åtgärderna helt eller 
delvis föranleds av arrendatorns nyttjande av arrendestället.  

 
6. Ledningar 

Arrendatorn medger att fastighetsägaren eller annan som har dennes 
tillstånd utan ersättning till arrendatorn eller nedsättning av 
arrendeavgiften får dra fram och vidmakthålla ledningar på och över 
arrendeområdet, samt medger på samma villkor tillträde för underhåll och 
omläggning av sådana ledningar, där så kan ske utan avsevärd olägenhet 
för arrendatorn.  

 
7. Överlåtelse och upplåtelse i andra hand 

Arrendatorn får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt 
arrendeavtalet på någon annan eller upplåta hela eller delar av 
arrendestället till nyttjanderätt i andra hand utan fastighetsägarens skriftliga 
tillstånd. Detta gäller även upplåtelse av arrendatorns egna byggnader eller 
anläggningar på området. 

 
8. Inskrivning 

Arrendeavtalet får inte skrivas in i fastighetsregistret. 
 
9. Besittningsskydd 

Arrendeavtalet är inte förenat med något besittningsskydd. 
Bestämmelserna i jordabalken 11 kap 5-6 a §§ om rätt till ersättning för 
arrendatorn med anledning av arrendets upphörande gäller inte för detta 
avtal.  
Arrendatorn åtar sig att i hyreskontrakt med respektive hyresgäst avtala 
om att hyresgästen avstår från sitt besittningsskydd och att 
överenskommelsen godkänns av hyresnämnden. 
 

10. Arrendeavtalets förverkande 
Arrenderätten är förverkad och fastighetsägaren berättigad att säga upp 
arrendeavtalet om arrendatorn inte betalar arrendeavgiften inom en månad 
från förfallodagen, arrendatorn vanvårdar arrendestället, arrendatorn 
använder arrendestället till annat ändamål än det som är avtalat samt inte 
rättar sig efter fastighetsägarens tillsägelse eller någon av de andra 
förverkandegrunder föreligger som anges i 8 kap 23 § jordabalken. 
Uppsägs avtalet har fastighetsägaren rätt till ersättning för skada. 
 

11. Säkerhetsföreskrifter  
Arrendatorn ansvarar för att utrustningen på campingen uppfyller svensk 
standard i tillämpliga delar, övriga svenska tillämpliga föreskrifter, normer, 
samt anvisningar och regler angående säkerheten för handhavande 
personal. 
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12. Statistik och utredningar 

Arrendatorn ska på fastighetsägarens begäran kostnadsfritt lämna statistik 
över nyckeltal som fastighetsägaren anser relevant. Statistiken kan lämnas 
digitalt i Excel eller i kompatibelt format. Arrendatorn ska utföra och 
bekosta utredningar som försäkringsbolag eller myndighet kan komma att 
kräva för arrendeställets nyttjande. 

 
13. Försäkringar 

Arrendatorn ska på egen bekostnad teckna och vidmakthålla erforderliga 
lagstadgade och för branschen sedvanliga försäkringar gällande 
verksamhet, personal samt fast och lös egendom. På begäran ska 
arrendatorn tillställa fastighetsägaren bevis om försäkringsskydd. 
 

14. Underleverantörer 
Arrendatorn är gentemot fastighetsägaren ansvarig även för anlitade 
underleverantörer. Försummelse från underleverantör fritar inte 
arrendatorn från dennes åtagande enligt detta avtal.  
 

15. Skadestånd  
Arrendatorn ska hålla fastighetsägaren skadelös för varje skada eller brist 
som orsakas fastighetsägaren på grund av arrendatorns verksamhet på 
arrendestället eller på grund av brott mot detta avtal. Detsamma gäller om 
fastighetsägaren blir skadeståndsskyldig gentemot tredje man för skada 
som härrör från arrendatorns verksamhet på arrendestället eller genom 
arrendatorns kontraktsbrott. 
 

16. Etiska krav 
Arrendatorn ska i tillämpliga delar följa de deklarationer och 
konventioner som undertecknats av Sverige inom områdena mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt och miljöhänsyn. Arrendatorn, eller 
underleverantör som denna anlitar, får inte i sin näringsverksamhet 
diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, trosbekännelse, 
funktionshinder eller sexuell läggning, eller av sådana skäl otillbörligt 
särbehandla arbetstagare eller arbetssökande. 
 

17. Kollektivavtal 
Arrendatorn ska ha tecknat svenskt kollektivavtal. 
 

18. Inlösen 
Vid avtalets upphörande ska byggnad som uppförts, förbättringsåtgärder 
och annan egendom som tillförts arrendeobjektet av arrendatorn erbjudas 
fastighetsägaren till inlösen. Lösenskillingen ska då bestämmas av 
oberoende värderingsman med utgångspunkt från anskaffningskostnaden 
med avdrag för ålder och bruk samt nedsatt användbarhet dock ej lägre än 
bokfört värde. Arrendeområdet ska efter avtalets upphörande återställas i 
tjänligt skick. 

 
19. Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till arrendeavtalet ska upprättas skriftligen och 
undertecknas av båda parter för att äga giltighet. 
 

20. Handlingars inbördes ordning 
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Handlingarna i detta avtal kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna i 
något avseende skulle visa sig motstridiga gäller de sinsemellan i följande 
ordning: 
1. Ändringar och tillägg till detta avtal med bilagor varvid senare 

tillkomna ändringar och tillägg har företräde framför tidigare 
tillkomna. 

2. Detta avtal med bilagor. 
 
21. Hävning 

Väsentligt avtalsbrott från endera parten ger den andra parten rätt att häva 
avtalet med omedelbar verkan om inte rättelse sker inom tre månader efter 
att part skriftligen påpekat vari avtalsbrottet består. 
 
Avtal kan endast vidmakthållas med arrendator som fullgör sina lagenliga 
skyldigheter avseende skatter och avgifter. Skulle det under avtalstiden visa 
sig att dessa skyldigheter inte fullgörs, alternativt att arrendatorn restförs 
för skuld hos Kronofogdemyndigheten för obetalda skatter eller avgifter 
har fastighetsägaren rätt att häva avtalet. Arrendatorn har i sådant fall inte 
rätt till skadestånd.  

 
22. Tvistlösning 

Tvist i anledning av arrendeavtalet ska avgöras av svensk domstol enligt 
svensk rätt. 
 

8. Avslutning 
 
Detta avtal har upprättats i två likalydande originalexemplar, av vilka 
fastighetsägaren och arrendatorn har tagit var sitt. 
 
 
Ort/datum………………….. Ort/datum…………………… 
   
 
 
……………………………… ……………………………….. 
Johan Persson   Tom Sibirzeff 
Kalmar kommun  Nordic Camping & Resort AB 
Kommunstyrelsens ordförande VD 
 
 
 
 
 
Bilaga 1: Karta arrendeobjektets gränser 
Bilaga 2: Ingående inventarier 
Bilaga 3: Utvecklingsplan 
Bilaga 4: Uppförandekod 
 
 
 
 
 
 



  7 (7) 
 
 
 
 
 
 
 
 





     Bilaga 2 

 

Ingående egendom och inventarier 

• Campingverksamheten på Stensö camping 
• Bokningssystem med kundregister och bokningar 
• Hemsida 
• Hänvisningskyltar 
• Nya elplatser 
• Vippcontainer 
• Butikskassa 
• Fikarumsinredning 
• Köksutrustning reception, köken och stugorna 
• Städutrustning campingen samt stugorna 
• Kuddar, täcken, lakan mm till stugorna 
• Telefonsystem 
• Datorer och skrivare 
• Trådlöst wi-fi på campingen 

 

 

 

 



Bilaga 3 – Sammanfattning anbud samt verksamhets- och investeringsplan 
 

Sammanfattning anbud 
 
Nordic Camping & Resort AB (publ) (nedan ”NCR”) är en ledande aktör i Sverige på marknaden 
för Camping och Stugbyar. Bolaget driver idag framgångsrikt 13 anläggningar i hela Sverige, där 
flera av dem arrenderas av kommuner.  
 
Genom bolagets kedjekoncept driver vi trafik mellan anläggningar och genom vår storlek kan vi 
skapa långtgående samarbeten med inhemska och utländska reseaktörer samt partners för att 
locka gäster till Kalmar län och Stensö Camping. Geografiskt kompletterar Stensö Camping 
mycket bra Nordic Camping & Resorts befintliga anläggningar. 
 
Stensö Camping skall vara en modern utpräglad familjecamping inom NCR med hög 
tillgänglighet även utanför högsäsongen och på sikt utmärkt med 4 stjärnor enligt SCRs 
klassificering. Anläggningens profil skall vara ”Sveriges grönaste camping” i betydelsen hållbar 
miljö i drift och investeringar, samt aktivitetsutbud på och i närliggande omgivning. 
 
Vi ser att öppethållande och hög tillgänglighet utanför högsäsongen är en viktig framgångsfaktor 
för marknadsföringen av campingen samt kundtillströmningen över tid. Vi ser att Stensö 
Camping med sitt läge nära natur och friluftsområde samt större stad är en Camping som skall ha 
öppet året runt. 
 
Vi är utmärkta med miljöcertifieringen GREEN KEY för vårt miljöarbete. Organisationen har 
mångårig erfarenhet av att framgångsrikt ta över driften av nya anläggningar mycket kort inpå 
den viktiga sommarsäsongen. Detta har gjorts på flertalet anläggningar i Sverige så som Edsviks 
Camping i Grebbestad, Halmstad Camping samt Nickstabadets Camping i Nynäshamn.  Vidare 
har vi utvecklat ett flertal campingar med mycket stark organisk tillväxt kopplat till investeringar 
och styrkan i kedjekonceptet så som Råå Vallar Camping, Västerås Camping och Edsviks 
Camping. 
 
NCR har högsta kreditvärdighet (AAA) enligt kreditvärderingsföretaget Soliditet och är finansiellt 
väl rustat för kommande investeringar. 
 
Bolaget planerar i nuläget för mellan 20-42 mkr i investeringar på Stensö Camping. 
Tyngdpunkten kommer att ligga på nya boendeformer som stugor samt aktiviteter/attraktioner 
för gästerna. Investeringarna är kopplade till en ny detaljplan. Stensö Camping skall på sikt vara 
en 4 stjärnig anläggning och binda samman Stensö Friluftsområde med staden.  
 
För att överta verksamheten samt inventarier erlägger NCR en summa om 3 miljoner kronor.  
  
 

 

 

 

 



 2 

Översiktlig investeringsplan  
 

 
 
 

Beskrivning och kommentar av investeringsplan 
 
Vid nya övertaganden av campingar försöker vi under första året ta in så mycket information från 
gäster och andra berörda parter för att på så sätt fastslå en exakt prioritering av åtgärder i storlek 
och i tiden. Ovanstående utvecklingsplan visar tänkta investeringar och ungefärliga belopp över 
tid som givetvis kan ändras beroende på vad Nordic Camping & Resort samt kommunen 
kommer överens om genom avtal och detaljplan. Den översiktliga investeringsplanen visar tänkta 
investeringar innan genomgripande besiktning och genomgång gjorts av anläggningen. Slutlig 
utvecklingsplan fastställs då detaljplanen vunnit laga kraft. Utifrån det vi ser idag summerar tänkta 
uppskattade investeringar till mellan 20-32 mkr de första 11 åren baserat på upp till 40 stugor. 
Skulle en detaljplan tillåta mer än 40 stugor finns utrymme för ytterligare investeringar upp till 10 
mkr. Vi kan oaktat utfallet av en besiktning av anläggningen garantera 80 % av ovan summerat 
investeringsspann.   
 
Stugor 
 
Efterfrågan på kvalitativt stugboende är en stigande trend som vi ser i hela landet. Vi vet att 
utbyggnaden av större stugor med dusch och toalett är en viktig faktor för att locka turister som 
gäster men även studenter i regionen. Vi vill därför dels renovera upp befintliga stugor som 
fungerar som enklare boende dels bygga nya fullservicestugor på lämpliga områden (exempelvis 
Ryssudden) i samråd med kommunen. Mellan 15-40 stugor av varierande storlek med dusch och 
toalett anser vi vara ett passande antal för anläggningen. Möjligen skall stugorna placeras som 2-3 
mindre ”skärgårdsbyar” med en tydlig och nära koppling till kringliggande vatten. I direkt 
anslutning till dessa små klungor av stugor vill vi etablera mindre lekplatser för de små samt 
grillmöjligheter med bänkar för de större.  
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Husbilstomter 
 
En investering i husbilstomter för husbilar tror vi är en viktig åtgärd för möte efterfrågan från en 
tilltagande skara husbilsägare som ofta har andra behov än husvagnsgäster. En husbilsgäst 
stannar ofta kortare intervaller och vill då enkelt nyttja serviceinrättningar och fylla på matförråd 
och vatten mm. På många anläggningar runt om i Sverige har vi särskilda platser avsedda för just 
husbilar vilket upplevs som mycket positivt av både husbilsägare såväl som husvagnsgästerna.  
 
Reception/butik 
 
Receptionen på campingen är i relativt gott skick men vi ser här att vi kan skapa en mer 
inbjudande miljö med enkla medel. Ingen större renovering planeras därför i närtid av själva 
receptionsbyggnaden. Själva incheckningsförfarandet i receptionen kommer vi att komplettera 
med en inchecknings och bokningsautomat utanför receptionsbyggnaden som gör bokning samt 
in- och utcheckning möjlig på plats dygnet runt.  
 
Servicebyggnader samt hygien 
 
Servicebyggnaderna på området håller en ojämn nivå. Dock föreligger inget akut behov av 
totalrenovering. Vi planerar för att renovera servicehusen ett i taget. Vid renoveringar av 
servicebyggnader brukar vi installera effektiva energisystem för att få ner energianvändningen.  
 
En ny latrintömning måste byggas då den befintliga inte längre håller måttet för dagens standard 
enligt SCRs klassificering.  
 
Sophanteringen på dagens campingområde är undermålig och måste ersättas med en modern 
miljöstation som är en naturlig del i vårt miljöarbete. En utökad sortering av soporna måste till 
samt en smidigare och enklare hantering av tömningen.  
 
I övrigt ser vi att miljömässiga energieffektiviseringar kan göras för flera offentliga byggnader och 
installationer på anläggningen för att aktivt bidra till en bättre miljö och användning av resurser.  
 
Lekmöjligheter för barnen 
 
Lekplatsen som idag finns på området måste rustas upp och renoveras för att möta de säkerhets 
och kvalitetskrav som idag finns för dessa typer av anläggningar. Duken på luftkudden måste 
bytas omgående. Vid en utbyggnad av boendemöjligheter kommer flera mindre lekplatser att 
tillföras i samma takt som boendeformerna kommer till. 
 
 
Campingytor och allmänna ytor 
 
En allmän rensning av sly och viss utjämning av mark måste göras för att förbättra vissa delar av 
campingområdet och för att få underlaget att hålla för husbilar samt husvagnar.  
 
Skyltning och marknadsföring  
 
Området är idag ett väldigt öppet och välkomnande område vilket är positivt. Dock kan skyltning 
på och till området förbättras samt en något tydligare uppdelning göras av vad som ingår i själva 
campingområdet och vad som ligger utanför området. Vi ser även att entrén till området kan 
gestaltas mer inbjudande och professionellt. Även markering av campingplatser skall ses över. 
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Inventering och Besiktning 
 
Vi noterar att anläggningen Stensö Camping idag håller en ojämn nivå. Då anläggningen inte är 
besiktigad vill vi genomföra en totalbesiktning både av byggnader och mark. Detta är lämpligt att 
genomföra i samband med arbetet kring en ny detaljplan och viktigt då vi avser att hålla 
anläggningen öppet året runt. Då får vi en bättre bild av vilken status ledningsdragningar samt 
avlopp under mark har, vilket är en förutsättning för en långsiktig investeringsplan och 
planeringen av flera stugor samt upprustningen av anläggningen som helhet.  
 



 

 
 

 

 

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

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

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Jonas Sverkén 2015-03-05 KS 2014/0744 
50044 

 
 
 
Kommunfullmäktige 

 
 

Godkännande av Kalmarsundsregionens 
Renhållares förslag till renhållningsordning  
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Kalmarsundsregionens Renhållares förslag till 
renhållningsordning. 

Bakgrund 
Kalmarsundsregionens Renhållare(KSRR) har tagit fram ett förslag till ny 
renhållningsordning. Renhållningsordningen omfattar KSRR:s tidigare 
medlemskommuner Kalmar, Nybro, Torsås och Mörbylånga samt 
Oskarshamns kommun som är ny medlem i KSRR sen den 1 januari 2015. 
 
Renhållningsordningen omfattar avfallsplan och föreskrifter, som är det 
dokument som styr avfallsverksamheten inom KSRR och dess medlems-
kommuner och därmed avfallshanteringen hos fastighetsägare och 
kommuninvånare i medlemskommunerna. 
 
Renhållningsordningens inriktning och huvudsakliga innehåll överensstämmer 
med tidigare renhållningsordning för KSRR. En allmän uppdatering har gjorts 
sedan tidigare version, men även mer specifika tillägg och ändringar i samband 
med Oskarshamn kommuns inträde samt att insamling av matavfall införts i 
samtliga medlemskommuner. 
 
Förslaget till ny avfallsplan har varit ute på samråd 1 september – 30 november 
2014 och har ställts ut för remiss 2 december 2014 – 31 januari 2015. 
 
 
Jonas Sverkén  
stadssekreterare  
 
Bilagor 
Förslag till renhållningsordning med tillhörande bilagor 
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Förord

Avfallsplanen är vår kompass
Det är i vår avfallsplan som Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) sätter sina ambitioner. 
Här anger vi våra målområden och vad vi vill uppnå. Vi gör det gemensamt för samtliga fem 
medlemskommuner, vilket är en styrka och ger uthållighet i genomförandet. Vår avfallsplan kommer 
att ge färdriktningen för avfallshanteringen över lång tid. Lika viktigt som det är att besluta om ny 
avfallsplan, kommer det i framtiden vara att blicka tillbaka och se hur vi lyckades. 

Miljön och människan i fokus
Vi är övertygade om att våra abonnenter vill värna om miljön och göra rätt. Våra abonnenter vill 
bidra med att minska uppkomsten av avfall och till en fungerande återvinning. Det är i avfallsplanen 
vi försöker berätta hur KSRR vill hjälpa till och tror att det ska låta sig göras, så att vi gemensamt 
lyckas. Vi ska inte gömma vårt avfall, det måste lyftas fram som en del av vår samhällsförsörjning. Det 
som syns går att åtgärda och göra bättre. Genom att tydliggöra människan och miljö som två delmål 
ökar chansen att vi blir bättre. Vi vill att våra abonnenter får möjligheter att öka återbruk och minska 
avfallsmängderna. Ett sätt är att till exempel försöka minska matsvinnet, det är bra för den globala 
miljön och för din plånbok.

Service och tillgänglighet
Med synlighet kommer tillgänglighet. Våra återvinningscentraler ska vara överskådliga, lätta att 
besöka och använda. Vår personal är kompetent och serviceinriktad, de hjälper våra besökare med 
att göra rätt. Vi har i våra ledord tydligt lyft fram en effektiv och tillgänglig insamling. Det är viktigt 
att samhället även i framtiden möjliggör ett smidigt sätt att omhänderta hushållens avfall. För att 
långsiktigt klara den utmaningen måste även framtidens avfallshantering finansieras med rimliga 
avgifter och utan skattefinansiering.

Framtiden
Genom vår satsning på ökad avfallssortering bidrar vi till att minska regionens miljöpåverkan. 
Regionens produktion av såväl biogas som biogödsel börjar hos oss. Genom att göra industribränsle 
av det som inte går att återvinna hjälper vi till med att minska utsläpp av CO2 från olja och kol. I en 
framtid kan det valda insamlingssystemet möjliggöra fastighetsnära insamling av flera fraktioner. 

Om framtiden vet vi inget – men vi kan ana att avfallshanteringen kommer se annorlunda ut. Återbruk 
och återanvändning ökar sannolikt, så även nya tekniker och arbetssätt. För att KSRR innovativt 
ska utvecklas startas ett miljöteknikcentrum. Genom samverkan i nätverk med olika aktörer såsom 
kommuner, företag och universitet utvecklar vi vår verksamhet och strävar alltid mot ständiga 
förbättringar.  

Kalmar 2015-01-01   KALMARSUNDSREGIONENS RENHÅLLARE 
Jan Fors, Förbundschef



4

Innehåll 

Förord...................................................................................................................................

Sammanfattning.................................................................................................................

Läsanvisning........................................................................................................................

1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund och syfte......................................................................................................

1.2 Innehåll i en kommunal avfallsplan.........................................................................

1.3 Genomfört samråd......................................................................................................

2 MÅL OCH ÅTGÄRDER

2.1 Bakgrund till mål och åtgärder.................................................................................

 2.1.1 Tidigare avfallsplan för KSRR.......................................................................  

  2.1.2 EU:s avfallshierarki - avfallstrappan...........................................................

 2.1.3 Behov och utvecklingsområden................................................................

 2.1.4 Strategier för avfallshanteringen i regionen............................................

 2.1.5 Den nationella avfallsplanen och miljökvalitetsmålen..........................

 2.1.6 Den nationella avfallsutredningen.............................................................

2.2 Vision för avfallshanteringen....................................................................................

2.3 Målområden och åtgärdsprogram..........................................................................

 2.3.1 Människan i fokus..........................................................................................

 2.3.2 Minska avfallets farlighet.............................................................................

 2.3.3 Minska avfallets mängd................................................................................

 2.3.4 Ta tillvara avfallet som en resurs................................................................

 2.3.5 Minimal deponering.....................................................................................

3 STYRMEDEL

3.1 Lokala föreskrifter........................................................................................................

3.2 Information...................................................................................................................

 3.2.1 Webbplats.......................................................................................................              

          3.2.2 Personliga möten..........................................................................................

3

6

8

9

9

10

11

13

13

13

14

14

16

16

17

19

19

21

23

24

25

28

29

29

30 

31

31



5

 3.2.3 Riktad information........................................................................................

 3.2.4 Studiebesök...................................................................................................

 3.2.5 Skolinformation............................................................................................

3.3 Renhållningstaxa.........................................................................................................

3.4 Tillsyn.............................................................................................................................

4 KONSEKVENSER AV MÅL OCH ÅTGÄRDER

4.1 Avfallsmängder och behandlingsbehov.................................................................

 4.1.1 Avfallsmängder..............................................................................................

 4.1.2 Behandlingsbehov........................................................................................

4.2 Miljö...............................................................................................................................

4.3 Ekonomi........................................................................................................................

4.4 Servicenivå....................................................................................................................

 4.4.1 Människan i fokus..........................................................................................

 4.4.2 Minska avfallets farlighet.............................................................................

 4.4.3 Minska avfallets mängd...............................................................................

 4.4.4 Ta tillvara avfallet som en resurs................................................................

 4.4.5 Minimal deponering.....................................................................................

5 FORTSATT PLANERINGSPROCESS OCH UPPFÖLJNING

BILAGOR

Bilaga 1 Nuläge

Bilaga 2 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall

Bilaga 3 Nedlagda deponier

Bilaga 4 Mål, stragegier och lagstiftning

Bilaga 5 Uppföljning av mål och åtgärder i tidigare avfallsplan

Bilaga 6 Miljökonsekvensbeskrivning till avfallsplan för KSRR 2013-2020

Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Bilaga 8 Ordlista
  

34

34

34

35

36

37

39

39

39

40

40

40

41

32

32

32

32

33



6

Sammanfattning

KSRR har utökats med en ny medlem fr.o.m 1 januari 2015, Oskarshamns kommun, som föranleder 
att revidera avfallsplanen 2014-2020 för KSRR. Mål och åtgärder i den nya avfallsplanen 2015-2022 
är i stort sett identiska efter revideringen. Inom KSRR finns idag ett väl utbyggt insamlingssystem 
innefattande bland annat återvinningscentraler för grovavfall och farligt avfall samt fastighetsnära 
insamling i många lägenhetsområden m.m. KSRR har goda organisatoriska förutsättningar samt 
resurser för att arbeta med information och utveckling där lokala föreskrifter och taxor ger ett bra stöd 
i arbetet.

Genom den nya avfallsplanen vill KSRR skapa förutsättningar för en kontinuerlig 
avfallsplaneringsprocess och fortsatt arbete i riktning mot en hållbar utveckling.

Utifrån bland annat nationella och regionala mål; aktuell lagstiftning; tidigare avfallsplan; diskussioner 
i avfallsplaneringsprocessen samt plockanalyser och kundundersökning har mål för avfallshanteringen 
formulerats. En viktig del i arbetet med framtagande av målen har varit dialogen med olika intressenter 
och aktörer i den förankringsprocess som pågått.

Inriktningsmål, mätbara mål och åtgärder har tagits fram inom följande områden:

1. Människan i fokus

2. Minska avfallets farlighet

3. Minska avfallets mängd

4. Ta tillvara avfallet som en resurs

5. Minimal deponering

Uppföljning och ajourhållning av avfallsplanen kommer att ske fortlöpande och i samverkan mellan 
representanter från olika verksamheter inom KSRR.

Åtgärder för att uppnå avfallsplanens mål är bland annat:

• Informationsinsatser

• Utredningar och projekt, om exempelvis fastighetsnära insamling av förpackningar och 
tidningar samt alternativ till deponering

• Införande av tömningsregistrering i Oskarshamns kommun (taggning av kärl) med 
avvikelseregistrering

• Införande av insamling och behandling av matavfall

• Framställning av avfallsbränsle för lokal energiutvinning

6
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• Ökad tillgänglighet till återvinningscentraler med bland annat översyn av öppettider 
och förbättrad struktur på anläggningarna samt ombyggnation av återvinningscentralen 
Storskogen och nybyggnation av återvinningscentralen i Kalmar

• Införande av nya avfallsslag på återvinningscentralerna

• Ökad tillgänglighet för insamling av olika typer av elavfall, genom fler insamlingsplatser

• Inventering av hämtställen och genomförande av åtgärder där brister uppmärksammats

• Samverkan med medlemskommunerna för förbättrad källsortering i kommunala 
verksamheter

Sammantaget bedöms genomförande av avfallsplanen medföra ökad utsortering av 
matavfall, förpackningar och tidningar till återvinning, ökad materialåtervinning av avfall från 
återvinningscentralerna och förbättrad utsortering av farligt avfall inklusive elavfall. Genom 
olika åtgärder för att förebygga avfall väntas planen också inverka på uppkomsten av avfall, 
inklusive minskat matsvinn. Genomförande av åtgärdsprogrammet kommer att medföra behov av 
resursförstärkning för olika delar av KSRR:s verksamhet, vilket i första hand kommer att tillgodoses 
genom omprioriteringar eller effektiviseringar.

Samverkan mellan KSRR och olika delar av medlemskommunerna bedöms underlätta genomförandet 
av avfallsplanen.
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Avfallsplanen består av ett huvuddokument med tillhörande bilagor enligt följande:

• Syfte, bakgrund och grundläggande utgångspunkter för framtagande av avfallsplanen 
beskrivs i kapitel 1.

• Mål och åtgärder för avfallshanteringen i KSRR tillsammans med bakgrunden till 
mål och åtgärder samt en vision för KSRR presenteras i kapitel 2. Mer detaljerade 
bakgrundsuppgifter till mål och åtgärder presenteras i bilagorna 1-5 till avfallsplanen.

• Medel och verktyg för att uppnå avfallsplanens mål presenteras i kapitel 3.

• Konsekvenser av avfallsplanens åtgärdsprogram beskrivs översiktligt i kapitel 4, 
inklusive en kort sammanfattning av genomförd miljöbedömning. En fullständig 
miljökonsekvensbeskrivning av avfallsplanen presenteras i bilaga 6.

• Uppföljning av avfallsplanens mål och åtgärdsprogram beskrivs i kapitel 5.

Bilagorna innefattar bakgrundsfakta såsom uppgifter om KSRR och medlemskommunerna, 
avfallshantering, avfallsmängder, anläggningar, miljömål och lagstiftning och uppföljning av mål 
i tidigare avfallsplan samt en miljökonsekvensbeskrivning. En sammanställning av uppgifter till 
Länsstyrelsen samt en ordlista finns i två särskilda bilagor.

Läsanvisning
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1. Inledning
Varje dag under sin livstid ger människan upphov till en mindre eller större mängd avfall. Alla 
människor har sin egen syn på vad avfall är samt vad det innebär för dem praktiskt i deras privatliv och 
i deras yrkesverksamma liv. 

Det är viktigt att det finns ett väl fungerande avfallshanteringssystem, som förenklar vardagen för 
alla kommuninvånare, turister och verksamheter med flera som lever och verkar i vår region. Hur 
insamlingssystemen utformas har stor betydelse för service, ekonomi, miljö och arbetsmiljö. 

Det är också viktigt att systemet är enkelt att förstå och används rätt. Kunskap och handling måste 
gå hand i hand för att avfallshanteringen ska fungera för både människorna som lämnar och de som 
hämtar, transporterar och behandlar avfallet.
 
Rätt hanterat avfall är en resurs och kan ersätta bland annat uttag av ändliga resurser. Fel hanterat avfall 
kan orsaka hälsoproblem, miljöproblem och stora kostnader.

1.1 Bakgrund och syfte
Riksdagen beslutade år 1990 att kommunerna ska ta fram kommunala avfallsplaner, vilket idag är 
inskrivet i Miljöbalkens 15 kapitel 11 §. Där framgår det att det för varje kommun ska finnas en 
renhållningsordning som består av föreskrifter i form av detaljerade regler för avfallshanteringen i 
kommunerna och en avfallsplan.

Sedan år 2006 har kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) ansvaret för 
stora delar av avfallshanteringen i medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. 
Ny medlem i KSRR fr.o.m 1 januari 2015 är Oskarshamns kommun. KSRR har ansvar för strategisk 
planering, insamling och behandling av hushållsavfall samt information om avfall och utarbetande av 
renhållningsordning och taxor. Föregående avfallsplan fastställdes av KSRR:s förbundsfullmäktige 
2013 samt respektive medlemskommuns fullmäktige och hade en planperiod från 2014 till 2020. 
Oskarshamn kommuns tidigare avfallsplan fastställdes av kommunens fullmäktige 2009 och hade en 
planperiod från 2009 till 2013.

Denna avfallsplan beskriver hur KSRR ska utveckla avfallshanteringen från 2015 till 2022.
Detta ska ske genom samarbete med andra kommuner, andra delar i medlemskommunerna, 
kommuninvånare, fastighetsägare, verksamhetsutövare, universitet, branschorganisationer, personal, 
fackförbund och entreprenörer inom avfallsområdet med flera.

Avfallshantering är ett komplext område där det har hänt mycket under den senare delen av 1990-talet 
och under 2000-talets första decennium. Denna utveckling förväntas fortsätta under planperioden 
för denna avfallsplan. Lagstiftning och ansvarsområden förändras. Nya behandlingsmetoder för 
omhändertagande av avfall tas i bruk. Nya produkter med andra materialsammansättningar kommer 
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grund av källsortering av producentansvarsmaterial och matavfall samt nya tekniska möjligheter att 
informera. 
Avfallsplanen ska omfatta allt avfall i medlemskommunerna - inte bara hushållsavfall, utan även det 
avfall som medlemskommunerna inte har ett insamlings- och bortskaffningsansvar för till exempel 
företagens avfall och avfall som omfattas av producentansvar. KSRR har begränsade möjligheter 
att påverka företagens avfall. Medlemskommunernas miljöansvariga nämnder och Länsstyrelsen har 
däremot större möjligheter att påverka företagens avfallshantering genom sin tillsyn på företagen. Vid 
tillsyn ges möjlighet till dialog och rådgivning samt att ytterst påverka genom förelägganden.

Avfallsplanen är ett aktivt och levande verktyg för KSRR i det fortsatta arbetet med att anpassa 
avfallshanteringen för ett hållbart samhälle och till nya lagar och regler. Uppföljning och uppdatering 
av avfallsplanen kommer därför att ske kontinuerligt eftersom mycket kommer att hända under tiden. 

Med Avfallsplan 2015-2022 dras riktlinjerna upp för avfallshanteringen de kommande åtta åren 
med sikte på att hantera uppkommet avfall på bästa sätt ur ekonomiskt, socialt samt miljömässigt 
perspektiv. Detta leder till att avfallshanteringen bidrar till ett hållbart samhälle inom alla dessa 
områden.

Syftet med avfallsplanen är att den ska vara ett strategiskt styrdokument för avfallshanteringen i 
medlemskommunerna och ett instrument för att uppnå minst de nationella och regionala miljömålen. 
Den ska göra det tydligt vad medlemskommunerna vill uppnå inom avfallsområdet och var vi befinner 
oss idag. Planen innehåller mål och åtgärder som beskriver hur vi alla kommer att delta för att nå dit. 
Planen kommer också att informera fastighetsägare, kommuninvånare, verksamhetsutövare och andra 
kommunala förvaltningar med flera om planerade förändringar och vad som förväntas av dem. Den 
ger ansvariga politiker en helhetsbild av avfallshanteringen och möjliggör för dem att använda den som 
deras instrument för att tala om för KSRR:s personal vad de ska göra. Sist men inte minst kommer 
avfallsplanen leda till att vi alla strävar i samma riktning mot ett hållbart samhälle med medborgaren 
och miljön i fokus.

1.2 Innehåll i en kommunal avfallsplan
I Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan och Länsstyrelsens 
sammanställning (NFS 2006:6) finns regler för vad en avfallsplan minst ska innehålla.

Avfallsplanen ska bestå av: 

• En nulägesbeskrivning av de förhållanden som kan påverka avfallets mängd och 
sammansättning, exempelvis grunddata som beskriver medlemskommunernas befolkning 
och näringsliv. I beskrivningen ska det för hushållsavfall framgå avfallets mängd och 
sammansättning samt var avfallet uppkommer. Den ska även innehålla uppgifter om 
hur avfallshanteringen sker och vilka avfallsanläggningar som finns. För avfall som 
inte kommunen ansvarar för till exempel verksamhetsavfall och avfall som omfattas av 
producentansvar ska planen innehålla översiktliga uppgifter om vilka mängder som uppstår 
med mera.
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• En förteckning över de deponier som är nedlagda.

• Mål och åtgärder samt uppföljning. Det innebär bland annat att planen ska innehålla mål 
för insamling och behandling och hur hushållsavfallets mängd och farlighet ska minskas 
och hur uppställda mål kan bidra till att nationella samt regionala mål nås. Planen ska 
beskriva de åtgärder som krävs för att nå uppsatta mål. Den ska även beskriva hur mål och 
åtgärder har följts upp och kommer att följas upp. Syftet med planen är att flytta avfallet 
uppåt i EU:s avfallshierarki.

Figur 1 EU:s avfallshierarki

• En beskrivning av genomförda samråd och hur miljöbedömningen av planen har 
genomförts.

• Ett underlag till Länsstyrelsen för deras arbete med att sammanställa de kommunala 
avfallsplanerna.

• Uppgifter om åtgärder som behövs för att förebygga att förpackningar och tidningar 
uppstår.

1.3 Genomfört samråd
En viktig del i avfallsplanearbetet har varit att samråda om mål och åtgärder med berörda aktörer och 
fångat upp önskemål och erfarenheter utifrån olika perspektiv. 

Ett brett samråd, innefattande det lagstadgade samråd som enligt Miljöbalken ska ske med 
”fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken”, har skett i två steg. 
Det första var ett omfattande samråd inför avfallsplan 2014-2020 i Kalmar, Mörbylånga, Nybro samt 
Torsås kommun. Inför Oskarhamn kommuns medlemskap i KSRR 1 januari 2015 genomfördes 
en andra samrådsomgång. Detta var i sin form lite enklare upplagt än det första steget. Det har 
genomförts idéseminarium vid sex olika tillfällen vid första samrådet och vid två tillfällen vid andra 
samrådet med fastighetsägare, intresseorganisationer, politiker, tjänstemän i medlemskommunerna 
såväl internt som externt- samt personal i KSRR.
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medvetenhet kring avfallsfrågornas komplexitet skapas. Perspektiv som har fångats upp är bland annat:  

• Politiskt perspektiv: Representanter för politiska partier, styrelser och nämnder.

• Kommunalt verksamhetsperspektiv: Kommunala funktioner inom bland annat VA, 
fastighetsförvaltning, samhällsbyggnad, vård och omsorg, skola samt inköp.

• Myndighetsperspektiv: I första hand kommunens miljötillsyn och Länsstyrelsen.

• Entreprenörsperspektiv: Aktörer inom avfallshanteringen såsom insamlingsentreprenörer 
samt inom måltidsproduktionen såsom måltidsleverantörer.

• Fastighetsinnehavare/boendeperspektiv: Villaägare, ägare av flerfamiljshus samt 
hyresgästföreningen.

• Övrig omvärld: Intresseorganisationer såsom pensionärsorganisationer, 
handikapporganisationer, företagare och konsumentföreningar.

Vid genomförda idéseminarier, samråd samt övrig kommunikation och förankring har en del 
synpunkter framförts. Dessa har sedan diskuterats vidare och bidragit till framtagande av åtgärder. 

Samråd om avfallsplanen har genomförts, vilket även innefattat lagstadgad utställning. Utställningen 
inleddes med annonsering i lokalpress och som nyhet på respektive kommuns hemsida. Materialet 
fanns sedan tillgängligt på kommunhusen, men även på kommunernas hemsidor samt på 
huvudbiblioteken. Utställningen innefattade även utskick till vissa berörda parter såsom olika delar 
av kommunernas egen verksamhet, berörda politiska nämnder och styrelser samt politiska partier, 
närliggande kommuner, Länsstyrelsen, Landstinget, mottagare av avfall från kommunerna, företag 
med större avfallsmängder, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, flera intresseorganisationer, 
insamlingsentreprenörer samt större fastighetsägare.
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2. Mål och åtgärder

2.1 Bakgrund till mål och åtgärder
I följande avsnitt beskrivs bakgrunden till de mål, strategier och åtgärder som ska vara styrande för 
utvecklingen av avfallshanteringen inom KSRR under perioden 2015 till 2022. Beskrivningen baseras 
på diskussioner som förts under arbetet med avfallsplanen samt de bakgrundsfakta som presenteras i 
bilagor till avfallsplanen. De mål som presenteras i avfallsplanen har av KSRR identifierats som högst 
prioriterade och ansluter till:

• Tidigare avfallsplan för KSRR och Oskarshamns kommun

• EU:s avfallshierarki - Avfallstrappan

• Identifierade behov och utvecklingsområden

• Naturvårdsverkets program för förebyggande av avfall

• Den nationella avfallsplanen och miljökvalitetsmålen

• Den nationella avfallsutredningen – ”Mot det hållbara samhället. Resurseffektiv 
avfallshantering”

 2.1.1 Tidigare avfallsplan för KSRR
 Uppföljning av tidigare avfallsplaner för KSRR och Oskarshamns kommun finns redovisade i 
bilaga 5.

Uppföljningen av avfallsplan 2009-2013 för KSRR visade på att merparten av åtgärderna var 
genomförda. Det var några åtgärder som helt eller delvis överförs till denna avfallsplan på grund 
av att de sträcker sig över tiden. Det är bland annat åtgärden om separat insamling av matavfall 
där upphandling skett. KSRR har under 2014 byggt anläggning för matavfall på Avfallsanläggning 
Moskogen samt infört matavfallsinsamling för villor och lägenheter i Kalmar, Mörbylånga, Nybro 
och Torsås. För fritidshus, verksamheter och företag kommer matavfallsinsamling att införas under 
planperioden. Det är även infört ett kvalitetsledningssystem av tömningsservice där merparten 
av bilarna har förberetts med läsutrustning för taggar. Taggningen har åtgärdats under 2013 för 
medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro samt Torsås. Taggning av kärl är planerad för 
Oskarshamns kommun. En utvärdering ska ske av implementering av kvalitetssystemet, till exempel 
vilka förbättringar har man uppnått under denna planperiod med detta system som verktyg. En 
komplettering med ett insamlingssystem för mindre elavfall och lyskällor i butik eller liknande utöver 
ÅVC kommer att införas under planperioden.

Uppföljningen av avfallsplan 2009-2013 för Oskarshamns kommun visade på att en tredjedel var helt 
genomförd, den andra tredjedelen var delvis utförd och den sista tredjedelen var inte genomförd. 
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att bygga en ny återvinningscentral på Storskogen som överförts till denna planperiod. I samband 
med byggnationen kommer standarden förbättras för logistik, personalutrymmen, skyltning och 
inlämning av samtliga avfallsslag inklusive farligt avfall mm. Även öppettider kommer att ses över 
för samtliga ÅVC:er. Åtgärden att styra bort från latrin mot eget omhändertagande av latrin, enskild 
avloppsanläggning för slam eller anslutning till kommunalt-VA kommer att tas över till denna 
planperiod. Matavfallsinsamling samt ett kvalitetsledningssystem av digital tömningsservice där 
fordonen förses med utrustning och kärlen taggas överförs till denna planperiod och införs i början av 
perioden. En regelbunden översyn av samtliga rutter i syfte att rationalisera hämtningen överförs till 
denna planperiod och genomförs kontinuerligt. Åtgärden att införa återvinning av betong överförs till 
denna planperiod.

 2.1.2 EU:s avfallshierarki - avfallstrappan
 EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som även styr hur avfallet 
tas omhand i Sverige:

• Minimera. Förebygga att avfall uppstår och därmed minimera mängden avfall. Köp och 
tillverka mer hållbara produkter – reparera istället för att slänga. Konsumera i högre 
utsträckning tjänster och upplevelser istället för varor.

• Återanvända. Det du inte behöver längre kan någon annan ha nytta av. Sälj eller ge bort, så 
slipper fullt brukbara saker bli avfall.

• Materialåtervinna. Mycket material går att återvinna för att göra nya produkter av. Ett 
minskat behov av att utvinna nytt råmaterial sparar energi och vår natur.

• Energiutvinna. En stor del av det som inte går till återbruk eller kan materialåtervinnas går 
till förbränning. Ur det som förbränns utvinns energi och värme.

• Deponera. Om inget av alternativen ovan är möjliga är sista vägen att deponera. Av det 
avfall som sorteras är det bara en mycket liten mängd som deponeras.

 2.1.3 Behov och utvecklingsområden
 Ett antal behov och utvecklingsområden har identifierats utifrån bland annat nulägesanalys, 
samråd och diskussioner i bland annat KSRR:s och Oskarshamns kommun styr- och arbetsgrupp, 
plockanalys, enkätundersökning via telefon med boende i medlemskommunerna samt regionala och 
nationella mål och strategier. Utvecklingsområdena berörs på olika sätt i framtagna mål och åtgärder. 
Behov och utvecklingsområden som identifierats under arbetet med avfallsplanen för KSRR är: 

• Minskat matsvinn 

Detta är en prioriterad fråga i medlemskommunerna och KSRR kommer tillsammans med 
olika delar i kommunerna att arbeta med åtgärder för att inspirera och påverka hushåll och 
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verksamheter för att minska matsvinn genom bland annat medveten konsumtion. Minskat 
matsvinn vid både produktion av mat och servering påverkar både miljö och ekonomi positivt 
och ger mindre matavfall. Förebyggande åtgärder för att minska matsvinn ansluter till de 
nationella miljömålen och Naturvårdsverkets program för förebyggande av avfall.

• Matavfallsinsamling 

Det matavfall som ändå uppstår ska tas tillvara genom insamling av matavfall. De nationella 
miljömålen och en strävan att regionalt kunna omhänderta en större del av hushållsavfallet 
från KSRR:s medlemskommuner är bakgrunden till att KSRR har infört matavfallsinsamling 
i Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås för privathushåll. KSRR kommer även att införa 
matavfallsinsamling för privathushåll i Oskarshamn och för fritidshus, verksamheter och 
företag i samtliga medlemskommuner. Utsorteringen av matavfall ger förutsättning att 
regionalt kunna omhänderta matavfallet – i regionens biogasanläggningar. Samtidigt bidrar 
matavfallsinsamlingen till ökad produktion av biogas och ett minskat beroende av fossila 
bränslen i regionen och att nyttiggöra innehållet av näringsämnen i matavfallet genom 
användning av biogödseln inom lantbruket. 

• Bränsleförädling

Matavfallsinsamlingen skapar även förutsättningar för att vidareförädla restavfallet till ett 
avfallsbränsle. Genom att producera ett avfallsbränsle skapar KSRR även förutsättningar för 
regional avsättning av det brännbara avfallet - till cementindustrin på Öland. Effekten blir 
positiv för regionen – KSRR hjälper industrin att ersätta fossila bränslen, samtidigt som kortare 
transportavstånd för avfallet minskar miljöpåverkan.

• Information och kommunikation

Detta är en viktig strategisk fråga som anknyter till flera av avfallsplanens mål och åtgärder. 
KSRR arbetar aktivt med information och behov av särskilda åtgärder finns för att lyfta olika 
slags frågor. Information om exempelvis sortering och den praktiska hanteringen och resultatet 
av återvinningen kommer att vara en förutsättning för att målen i avfallsplanen ska kunna nås. 
Att kommunicera avfallsplanens mål och att även fånga upp olika gruppers behov av service 
är en annan viktig del av arbetet. Genomförd kundundersökning påvisar behovet av både 
information och service.

• Smått elavfall 

Med detta avses ökad utsortering av smått elavfall och att underlätta för hushållen att göra rätt 
och bidra till en miljö- och resurshushållningsmässigt riktig hantering. Insamling av elavfall och 
särskilt smått elavfall är en mycket aktuell fråga där El-Kretsen i samverkan med kommunerna 
arbetar aktivt för att kommunicera och utveckla insamlingssystem. Plockanalyser visar att 
vissa typer av smått elavfall förekommer i det brännbara hushållsavfallet och genomförd 
kundundersökning visar att det finns osäkerhet om vad elavfall är och var det ska lämnas.

• Återbruk

Uppmuntra till ökat återbruk av till exempel textilier, möbler, husgeråd med mera. Inlämning 
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användbara produkter som annars skulle bli avfall bidrar till de nationella miljömålen kan nås.

• Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar

Det ska vara lätt att sortera rätt. Förbättrad service kan bidra till ökad utsortering och 
miljöriktig återvinning av förpackningar och tidningar. KSRR kommer att utreda möjligheten 
till en mer fastighetsnära insamling för villor och fritidsbostäder. Idag erbjuder KSRR denna 
typ av tjänst för hyresfastigheter. KSRR kommer även att samråda med  Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen för att se över nuvarande system så att en ökad materialåtervinning kan 
ske genom ökad sortering.

• Nedskräpning

Nedskräpningen ska minska i medlemskommunerna. Minskad nedskräpning har även 
uppmärksammats i exempelvis den nationella avfallsplanen och har kopplingar till nationella 
miljömål. 

De identifierade utvecklingsområdena ligger på olika sätt till grund för framtagna mål och åtgärder.

 2.1.4 Strategier för avfallshanteringen i regionen
 I avfallsplanen anger KSRR:s mål och åtgärder för att bland annat minska avfallets mängd och 
farlighet och för att omhänderta och behandla uppkommet avfall på ett långsiktigt hållbart sätt. 

KSRR:s strategi för att nå uppställda mål är att, utifrån de prioriteringar som anges i EU:s 
avfallshierarki och som lyfts fram i den nationella avfallsplanen, genomföra åtgärder i samverkan 
med olika organisationer och med lokala föreskrifter, kommunikation, miljöstyrande taxor och 
tillsyn som verktyg. Genom att underlätta för hushåll och verksamheter att sortera och lämna sitt 
avfall på ett miljöriktigt sätt och att föregå med gott exempel avseende avfallshanteringen i egna och 
medlemskommunernas verksamheter kan KSRR förbättra förutsättningarna för att målen ska kunna 
nås.

 2.1.5 Den nationella avfallsplanen & miljökvalitetsmålen
 Sveriges avfallsplan 2012 till 2017 innehåller mål och åtgärder för fem prioriterade områden:  
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• Avfall i bygg- och anläggningssektorn

• Hushållens avfall

• Resurshushållning i livsmedelskedjan

• Avfallsbehandling

• Illegal export av avfall till andra länder

Målen i denna avfallsplan för KSRR har koppling till flera av målen i den nationella avfallsplanen, 
bland annat målen om att: 

• Minska avfallets farlighet

• Minska avfallets mängd

• Ta tillvara avfall som en resurs 

De nationella miljökvalitetsmål som har tydligast koppling till avfallshanteringen är:

• Begränsad klimatpåverkan

• Giftfri miljö.

• God bebyggd miljö

De tillhörande etappmålen är till stor del integrerade i den nationella avfallsplanen och har beaktats 
i framtagna mål och åtgärder för KSRR:s avfallsplan och den ligger även i linje med de regionala 
miljömålen för Kalmar län. 

Naturvårdsverket presenterade 2013 ett program för förebyggande av avfall. Programmet ska bidra 
till att de nationella miljömålen uppfylls och kompletterar etappmålen. Programmet innehåller mål om 
att minska mängden avfall och innehållet av farliga ämnen i material och produkter med fokus på mat, 
textil, elektronik samt byggande och rivning. Mål och åtgärder i KSRR:s avfallsplan ansluter väl till 
inriktningen på det avfallsförebyggande programmet.

 2.1.6 Den nationella avfallsutredningen
 Avfallsplanens mål och åtgärder ansluter på olika sätt till förslagen i den nationella 
avfallsutredningen - Mot det hållbara samhället. Resurseffektiv avfallshantering, SOU2012:56. Om 
de förändringar som utredningen föreslår realiseras måste KSRR ta ställning i ett flertal frågor. Detta 
gäller bland annat frågor om organisation, insamlingssystem samt avfallshanteringens ekonomi och 
finansiering. 
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innefattande: 
 
 •       Miljön. Miljömässig och resurseffektiv avfallshantering

 •       Medborgaren. Enkel och lättillgänglig avfallshantering

 •       Marknaden. En avfallshantering som är effektiv för samhället och ekonomiskt försvarbar

Några särskilt viktiga punkter i den nationella avfallsutredningen är:

• Avfallshierarkin tydliggörs i Miljöbalken. Införs i miljöbalken med syfte att förebygga 
avfall och tydliggöra avfallshierarkin. Kommuner ska enligt utredningens förslag informera 
medborgarna i kommunen hur de kan förebygga uppkomsten av avfall.

• Förhandsgodkända insamlingssystem (FGI) införs för förpackningar och tidningar. 
Innebär i korthet att producenterna ska svara för att deras produkter ingår i ett system 
för återanvändning eller materialåtervinning och att endast aktörer som godkänts av en 
nationell myndighet får bedriva insamling av förpackningar och tidningar.

• Kommunen tar över insamlingsansvaret från producenterna. Kommunen övertar 
producenternas ansvar för insamling av förpackningar och tidningar från hushåll.

• Den kommunala tillsynen kompletteras med en nationell tillsyn av hanteringen av avfall 
som omfattas av producentansvar. Utredningen föreslår även att länsstyrelserna får 
ansvaret för tillsyn av avfallstransportörer, yrkesmässig insamling av avfall, avfallsmäklare/-
handlare och verksamheters egen transport av farligt avfall.

• Verksamhetsutövare får ansvar för allt sitt avfall. Kommunens ansvar omfattar endast avfall 
från bostäder. Krav på att verksamheter ska sortera ut matavfall införs.

• Kommunen ska möjliggöra för hushållen att sortera ut sitt matavfall. Krav införs på att 
kommuner ska tillhandahålla insamlingssystem för matavfall. KSRR har beslutat att införa 
ett insamlingssystem för matavfall.

• Bemyndigande att föreskriva om avfallsutrymmen. Utredningen föreslår att kommunen 
får meddela föreskrifter om att fastighetsinnehavare ska avsätta och utrusta utrymmen för 
avfallshantering.

• Godkända företag får samla in och ta omhand grovavfall. Kommunens övergripande 
ansvar för detta avfall kvarstår men godkända aktörer kan samla in och omhänderta visst 
grovavfall.

• Kommunen ges möjlighet att förbereda avfall för återanvändning. Kommunen ges även 
möjlighet att taxefinansiera en del av verksamheten.

Alliansregeringen har fortsatt arbetet genom att en arbetsgrupp under ledning av miljöministern 
Lena Ek har i juni 2014 tagit fram ett nytt förslag till hur kretsloppsfrågan ska hanteras i framtiden. 
Förslagets huvuddrag innebär att ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar ligger kvar hos 
producenterna, att återvinningsmålen höjs och att producenterna ska ingå i ett nytt tillståndspliktigt 
insamlingssystem. Krav ska också ställas på insamlingssystemet som förenklar för hushåll och 
andra att sortera ut förpackningar och tidningar. Det föreslås även att tillsyn och uppföljning av 
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insamlingssystemet ska ligga på Naturvårdsverket. Arbete med framtagande av lagtexter utifrån 
förslaget pågår. Förslaget, så som det presenterats, innebär att det är fortsatt möjligt för kommunerna 
att skapa egna insamlingssystem. Den nya regeringen har i sin presentation av budgeten den 23 
oktober 2014 sagt att de vill flytta insamlinsansvaret för allt hushållsavfall till kommunerna och även 
lämnat ett förslag om att avfallshierarkin skall föras in i miljöbalken.

2.2 Vision för avfallshanteringen
KSRR har ett antal styrdokument, som till exempel förbundsordning och instruktioner. Avfallsplanen 
är tillsammans med KSRR:s värdeord och vision för verksamheten viktiga styrdokument som ger 
verksamheten långsiktig ledning och styrning. 

Visionen är grunden i avfallsplanen. Den bygger på ett antal värdeord som antogs av KSRR:s 
dåvarande förbundsstyrelse vid en inriktningskonferens inför denna avfallsplan i augusti 2012 för att 
bära KSRR:s arbetskultur.

KSRR:s värdeord är;

• Enkelt 

• Hållbart

• Effektivt

• Tillgängligt

• Trovärdigt

• Kostnadseffektivt

• Kompetent

• Innovativt

KSRR ska långsiktigt ha förmågan att tillhandahålla miljöriktiga och kostnadseffektiva tjänster. 
Abonnenterna ska känna trygghet i att KSRR har förmågan att anpassa verksamheten för framtidens 
krav. KSRR ska utveckla verksamheten på ett sådant sätt att de tjänster som tillhandahålls i sin 
utformning uppfattas som enkla, både att förstå och att använda för abonnenterna. KSRR ska hålla en 
hög tillgänglighet i tjänster och kommunikation för att göra det enkelt till rätt miljöval. Visionen anger 
tillsammans med nationella miljömål avfallsplanens inriktning.

KSRR:s vision;
KSRR sätter alltid miljön och medborgaren i fokus, genom trovärdig enkelhet når vi en långsiktig 
hållbarhet. Med en effektiv hantering kan vi fortsatt hålla hög tillgänglighet för våra abonnenter. Med 
hög kompetens blir vi kostnadseffektiva.
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Avfallsplanen bygger på en vision som visar en övergripande bild över hur KSRR vill att 
avfallshanteringen ska fungera (se kapitel 2.2). I detta avsnitt presenteras mål och åtgärder för 
avfallshanteringen inom KSRR under perioden 2015 till 2022.

Avfallsplanen innehåller fem målområden med ett långsiktigt inriktningsmål för varje område. Under 
inriktningsmålet finns flera mätbara mål och för varje målområde finns olika åtgärder som visar hur 
KSRR ska se till att de mätbara målen nås, när de nås, vem som ansvarar och förväntat resursbehov. 
Vissa åtgärder påverkar flera målområden, men anges då under det målområde som bedöms vara det 
huvudsakliga syftet med åtgärden. 

Uppföljning av avfallsplanens mål kommer att ske enligt kapitel 5. 

Vision
Ett tillstånd som KSRR vill uppnå i framtiden med avfallshanteringen om allt fungerade idealt.

Inriktningsmål 
Är ett övergripande och styrande mål som visar vilka ambitioner KSRR har på vad som ska göras på 
lång sikt.

Mätbart mål 
Visar vart KSRR vill komma under planperioden.

Åtgärd 
Beskriver vad som praktiskt ska göras för att nå de uppsatta mätbara målen

Resursbehov
Visar en bedömning enligt en tregradig skala vilka resurser som förväntas åtgå.

• Med lågt resursbehov avses kostnader som i huvudsak bedöms rymmas inom ordinarie 
budget hos KSRR eller aktuell förvaltning hos medlemskommunerna under en avgränsad 
period eller genom att inarbetas i befintlig verksamhet.

• Med måttligt eller högt resursbehov avses kostnader till följd av investeringar, 
personalförstärkningar eller andra verksamhetsförändringar som innebär att ansvarig 
organisation måste få resursförstärkning genom exempelvis omprioriteringar, 
effektiviseringar eller taxehöjningar när åtgärden genomförs eller permanent om åtgärden 
ger bestående inverkan på verksamheten. 
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2.3.1 Människan i fokus
 För att avfallshanteringen ska kunna vara långsiktigt hållbar måste sortering och insamling av 
avfall vara lätt för invånarna att förstå och tillämpa. 

Insamlingssystemet präglas av hög service, kostnadseffektivitet, nytta för invånaren och omtanke 
om människan. God tillgänglighet, säkerhet och arbetsmiljö är viktiga förutsättningar för att uppnå 
samhällets mål på avfallsområdet. Det ska vara lätt att göra rätt.

Mätbara mål:

1. Andelen invånare som är nöjda med sin avfallshantering ska öka.1

2. Andelen invånare som tycker det är enkelt att lämna sitt avfall ska vara minst 90 procent 
under hela planperioden.2

3. Avfallshanteringen i regionen ska utföras med hög kvalitet och service i förhållande till 
kostnad.3

4. Samverka för att avfallshanteringen ska vara en del i kommunens planarbete och utgå från 
gemensamma riktlinjer med KSRR vid ny- och ombyggnation.

5. Andelen ÅVC-kunder som är nöjda med bemötandet av vår personal ska vara minst 90 
procent under hela planperioden.4

6. Andelen personal som är nöjda med sin arbetssituation ska vara minst 80 procent under 
hela planperioden.5

7. Nedskräpningen utomhus på platser som allmänheten har tillträde till ska minska.6

1 Detta mål följs upp via en enkätundersökning. Utgångsvärde år 2014 är 67%. (Fråga Q5)
2 Detta mål följs upp via ett index i en enkätundersökning. Utgångsvärde år 2013 är 89%. (Fråga Q8,   
 medelvärde av tio påståenden)
3 Detta mål följs upp via ett index genom att jämföra KSRR:s utbud och pris med andra jämförbara   
 kommuner.
4 Detta mål följs upp via en enkätundersökning. Utgångsvärde år 2014 är 86%. (Fråga Q11)
5 Detta mål följs upp via ett index i en medarbetarundersökning. Utgångsvärde år 2012 för Kalmar,   
 Mörbylånga, Nybro och Torsås kommun är 83% för hållbart medarbetarengagemang, 90% för                
 arbetsmotivation, 83% för arbetsbelastning där alla av dessa faktorer ska vara minst 80% under   
 planperioden. (Frågorna 1A-C, 14-15 och 47-50)
6 Detta mål följs upp via ett index från medlemskommunerna från de avdelningar som sköter gata och   
 renhållning. Utgångsvärde år 2013 för mängden städsopor från allmänna platser inkl. hundlatrin är 148  
 ton för Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås kommun.
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A Enkätundersökning för 
att mäta nöjdheten bland 
invånarna med avseende på 
insamlingssystemet

Vartannat 
år med start 
2013 för Kal-
mar, Mörby-
långa, Nybro 
och Torsås. 
2014 för Os-
karshamn

KSRR Måttlig

B Utveckla kommunikationen 
med fastighetsägare, 
verksamheter och 
kommuninvånare. Använda 
nya kanaler och anpassa 
informationen efter behov 
och målgrupp

Löpande KSRR Låg

C Utveckla tillgänglighet, 
kundbemötande och service

Löpande KSRR Låg

D Identifiera behov och 
utveckla insamlingssystemet 
för hushållsavfall för att säkra 
kvalitet och miljö samt göra 
det lätt för människor att göra 
rätt

Löpande KSRR Måttlig

E Införa e-tjänster – mina sidor 
i Oskarshamn, vidareutveckla 
e-tjänster i övriga medlems-
kommuner

2015 KSRR Måttlig

F Utveckling av ÅVC:erna, 
behovsanpassning av 
öppettider och antalet mobila 
ÅVC:er

Löpande KSRR Hög

G Kontinuerligt utveckla 
avfallshanteringen ur ett 
arbetsmiljöperspektiv

Löpande KSRR Låg

H Inventera och åtgärda de 
sämsta hämtställena

Löpande KSRR Låg

I Avfallstaxa som styr mot 
kostnadseffektiva lösningar

Årligen KSRR Låg

J Taggning av sopkärl och 
enskilda avloppsanläggningar 
i Oskarshamns kommun för 
avvikelseregistrering

2016 KSRR Hög

K Utvärdering av taggning som 
kvalitetsverktyg

2016 KSRR Låg

L Beakta avfallshanteringen 
i ett tidigt skede i 
samhällsplaneringen

Löpande Samhällsbyggnadskontoren 
i samarbete med KSRR

Måttlig

M Kampanj med exempelvis 
skräpplockardagarna ”Håll 
Sverige Rent”, årlig mätning 
av nivån på nedskräpning

Årligen KSRR Låg
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 2.3.2 Minska avfallets farlighet
 Avfallets farlighet minskar och hanteringen av farligt avfall säkras. Det ska inte finnas farligt 
avfall blandat med annat avfall.

 
Invånarna ska vara medvetna om vad som är farligt avfall och hur det ska hanteras. Det ska vara lätt 
att sortera rätt. En viktig del i avfallshanteringen är att få bort giftiga och farliga ämnen ur kretsloppen. 
De övriga farliga avfallet hamnar oftast på rätt ställe men fortfarande slänger en betydande del av 
invånarna elavfall i hushållsavfallet.

Mätbara mål: 

1. Invånarnas kunskaper om vad som är farligt avfall inklusive elavfall och var man ska lämna 
sitt farliga avfall ska öka.7

2. Andelen hushåll som anser sig ha tillgång till ett tillfredställande insamlingssystem för 
farligt avfall inklusive elavfall ska vara minst 90 procent under hela planperioden.8

3. Andelen elavfall ska hållas på en låg nivå och minska med tiden och inget övrigt farligt 
avfall ska finnas blandat med hushållsavfall hos hushållen.9

Åtgärd Tidplan Ansvar Resursbehov
A Information och kampanjer 

riktade mot hushåll
Löpande KSRR, Elkretsen och 

medlemskommunernas 
VA-avdelningar

Måttlig

B Enkätundersökning för att 
mäta kunskapsnivån bland 
invånare gällande farligt avfall

Vartannat 
år med start 
2013, 2014

KSRR Måttlig

C Enkätundersökning för att 
mäta nöjdhet bland invånare 
med avseende på insamlings-
systemet för farligt avfall

Vartannat 
år med start 
2013, 2014

KSRR Måttlig

D Plockanalys av hushållsavfallet 
med inriktning på att mäta fö-
rekomst av elavfall och övrigt 
farligt avfall

2012, 2016, 
2020

KSRR Hög

E Öka tillgängligheten för insam-
ling av batterier, glödlampor 
och elavfall genom fler insam-
lingsplatser

2016 KSRR Måttlig

F Utveckla tillsyn, rådgivning och 
information som verktyg när 
det gäller verksamhetsavfall

2016 Samhällsbyggnadskon-
toren i samarbete med 
KSRR

Måttlig

7 Detta mål följs upp via ett index i en enkätundersökning. Utgångsvärde år 2013-2014 är 81% (Fråga   
 Q13 och Q16)
8 Detta mål följs upp i en enkätundersökning. Utgångsvärde år 2013-2014 är 88%. (Fråga Q8)
9 Detta mål mäts genom plockanalys. Utgångsvärdet (ett index av plockanalysresultat för Oskarshamn   
 2013 och resten av KSRR 2012) är 0,4 % elavfall och 0,4 % farligt avfall.
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för KSRR och insamlingsen-
treprenörer. Vid förekomman-
de avvikelse lämna information 
till kund som sorterat fel samt 
ej tömma kärl och säckavfall 
med felsorterat farligt avfall

2015 KSRR i samarbete med 
samhällsbyggnadskonto-
ren

Måttlig

 

 2.3.3 Minska avfallets mängd
 Hushåll och verksamheter bidrar till att minska avfallsmängderna och öka återanvändningen. 
Förhållandet mellan konsumtion och avfallsmängder förändras genom miljömedvetna val. Det 
innebär att på olika sätt visa människor hur livsstil och konsumtionsmönster kan förändras så att 
avfallsmängden minskar. Underlätta för människor att lämna fungerande produkter för återbruk.
Mätbara mål:

1. Mängden hushållsavfall som uppkommer i regionen ska minska10

2. Människors kunskap om hur den egna konsumtionen av varor påverkar miljön ska öka11

3. Antal invånare som uppger att de handlar med begagnade varor ska öka12 

Åtgärd Tidplan Ansvar Resursbehov
A Informera hur människor 

kan minska avfallsmängderna 
genom medveten konsumtion 
och återanvändning

Löpande KSRR Måttlig

B Minska mängden mat 
som slängs genom att öka 
människors medvetenhet om 
matens miljöpåverkan

Löpande KSRR Låg

C Informera i skolor om att 
inte slänga mat, ta fram 
informationsmaterial för 
ändamålet som kan användas i 
skolorna

2015-2016 Skolorna i samverkan 
med KSRR

Måttlig

D Informera via personliga 
möten till exempel vid 
studiebesök

Löpande KSRR Låg

10 Den totala mängden hushållsavfall inkl. utsorterade fraktioner såsom matavfall, grovavfall, farligt avfall,  
 förpackningar och tidningar etc. Målet följs upp via ett index, kilo/invånare. Utgångsvärde år 2014 är   
 770 kg/invånare.
11 Detta mål följs upp i en enkätundersökning. Utgångsvärde år 2013-2014 är 70%. (Fråga Q19)
12 Detta mål följs upp via ett index i en enkätundersökning. Utgångsvärde år 2013-2014 är 65%. (Fråga   
 Q20, medelvärde av tre påståenden)
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E Marknadsföra webbplatser där 
människor kan skänka bort, 
byta och ta emot användbara 
saker i syfte att minska 
mängden avfall

Löpande KSRR Låg

F Utveckla tillsyn, rådgivning och 
information som verktyg när 
det gäller verksamhetsavfall

2016 Samhällsbyggnadskon-
toren i samarbete med 
KSRR

Måttlig

G Latrininsamlingen i KSRR ska 
minimeras

2016 KSRR i samarbete med 
samhällsbyggnadskonto-
ren

Måttlig

H Införa KSRR:s koncept på 
Oskarshamns ÅVC:er för 
att uppnå avfallsminimering 
via ökad återvinning och 
återanvändning

2015 KSRR Måttlig

 2.3.4 Ta tillvara avfallet som en resurs
 Det avfall som trots allt uppstår ska utnyttjas som en resurs. Det är viktigt att hushåll och 
verksamheter sorterar sitt avfall rätt så att det kan återvinnas på bästa sätt. 

Hushåll och verksamheter sorterar det avfall som uppstår, så att det kan återvinnas på bästa sätt för en 
hållbar utveckling. Återvinningen av material och näringsämnen ökar. Avfallet sorteras efter hur det 
ska tas omhand.

Mätbara mål: 

1. År 2016 sorterar hushåll, restauranger, storkök ut minst 60 procent av matavfallet. Allt 
separat insamlat matavfall ska gå till biogasproduktion.13

2. År 2016 ska det insamlade matavfallets renhet vara minst 98 procent.14

3. År 2020 ska andelen rejekt vid förbehandlingen av matavfallet vara högst 5 procent.15

4. Andelen grovavfall som samlas in för materialåtervinning vid ÅVC i jämförelse med 
energiutvinning ska öka.16

5. Mängden förpackningar och tidningar som hushållet varje år kastar blandat med det 
brännbara hushållsavfallet i kärl- och säckavfallet ska vara högst 1 kg/hushåll och vecka för 
lägenheter och 2 kg/hushåll och vecka för villor. 17

13 Detta mål mäts genom en plockanalys.
14 Detta mål mäts genom en plockanalys. Med matavfall räknas matrester men också hushållspapper,   
 servetter, kaffefilter mm.
15 Rejekt är det material som tas bort från matavfallet i förbehandlingen till biogassubstrat, dvs felsorterat  
 material (t.ex. bestick eller förpackningar mm) samt plastpåsarna som matavfallet samlas in i. Målet   
 mäts genom ett nyckeltal.
16 Detta mål mäts genom ett index som jämför den totala andelen insamlat grovavfall på ÅVC när farligt  
 avfall och elavfall är borttaget med andelen grovavfall som går till materialåtervinning. Utångsvärde år  
 2014 är 24%.
17 Detta mål mäts genom plockanalys. Utgångsvärdet (ett index av plockanalysresultat för Oskarshamn   
 2013 och resten av KSRR 2012) är 1,4 kg/hushåll och vecka för lägenheter och 2,4 kg/ hushåll   
 och vecka för villor.
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inriktning från förpackningsflöden till materialflöden på ÅVC och ÅVS.

7. År 2017 ska antalet latrinabonnenter minska till mindre än 20 procent av utgångsvärdet 
år 2014. Detta sker genom att latrinhämtningen ersätts av eget omhändertagande av latrin 
eller av enskild avloppsanläggning eller kommunalt avlopp.18

Åtgärd Tidplan Ansvar Resursbehov
A Informera om sortering: hur 

man ska sortera, vad som 
händer med det avfall som 
sorteras, nyttan med sortering 
kopplat till kostnaderna för 
avfallshanteringen

Löpande KSRR Låg

B Införa insamling av matavfall 
för hushåll, restauranger och 
storkök med god kvalitet för 
biogasproduktion

Start 2014-
2016

KSRR Hög

C Informationskampanj 
inför införandet av 
matavfallsinsamling

2014-2016 KSRR Hög

D Utreda möjligheten till 
fastighetsnära insamling av 
producentansvarsmaterial

2016 KSRR Låg

E Samråda med producenterna, 
via Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen, för att 
förbättra insamlingen av 
tidningar och förpackningar

Löpande KSRR Låg

F Samverka med 
medlemskommunerna för att 
förbättra sopsorteringen inom 
de kommunala verksamheterna

Löpande Fastighetskontoren i sam-
arbete med de kommunala 
verksamheterna och KSRR

Måttlig

G Utveckla kompetens 
och kunskap gällande 
avfallshantering och 
miljöfrågor hos ÅVC-personal

Löpande KSRR Låg

H Förbättra sorteringen av avfall 
i den egna verksamheten i Os-
karshamn, så att KSRR föregår 
med gott exempel

2015 KSRR Låg

I Minska miljöbelastningen 
vid transporter genom att 
optimera transporterna 
av avfall samt bevaka 
fordonsutvecklingen och välja 
miljöanpassade fordon*

Löpande KSRR Måttlig

J Leverera utsorterat brännbart 
avfall till Cementa AB i 
Degerhamn

Start 2014-
2015 sedan 
löpande

KSRR Låg

18 Detta mål mäts genom att jämföra antalet latrinabonnenter med utgångsvärdet år 2014, som är 321 st.
* Med miljöanpassade fordon avses fordon med minst Euroklass 6 eller fordon som drivs med alternativa bränslen.



27

2
. M

ål o
ch

 åtg
ärd

er

K Ta fram rutiner för 
kvalitetssäkring av 
matavfallsinsamling

2015 KSRR Låg

L Förbättra flöde/struktur på 
våra ÅVC:er för att underlätta 
för besökare att sortera rätt 
vilket ger renare fraktioner

Årligen KSRR Måttlig

M Kundseminarium för företag 2016 Samhällsbyggnadskontoren 
i samarbete med KSRR

Måttlig

N Informera verksamheter om 
vilka behandlingsmöjligheter 
som finns på avfallsanläggning 
Moskogen 

Löpande KSRR Låg

O Aktivt samverka med 
branschorganisationer och 
andra för att utveckla ÅVC 
och ÅVS mot en hantering av 
materialflöden för att göra det 
lätt för människor att göra rätt 
att lämna avfall med samma 
material

Årligen KSRR tillsammans med 
branschorganisationer

Låg

P Informera om alternativ till 
latrinhämtning, utformning 
och skötsel av latrinkompost 
samt styra via taxa till andra 
alternativ än latrinhämtning

2014-2017 KSRR i samarbeta med 
samhällsbyggnadskontoren

Låg

Q En samverkansgrupp mellan 
förslagsvis KSRR,  
medlemskommunernas VA- 
och tillsynsorganisationer, 
branschorganisationer och 
universitet bildas. Detta i 
syfte att minska uppkomsten 
av slam från enskilda 
avloppsanläggningar genom 
alternativa lösningar av 
anläggning på fastigheten 
samt genom att hitta 
alternativ till nuvarande 
behandling av slam från 
enskilda avloppsanläggningar

Löpande KSRR Låg

R Bygga nya ÅVC:er på 
Storskogen, Oskarshamn och i 
Läckeby samt Kalmar tätort

2020 KSRR Hög

S Utreda möjligheten till 
återvinning av matoljor och 
fetter

2016 KSRR Låg

T Följa upp bränsleanvändning 
vid egna transporter

Löpande KSRR Låg
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 2.3.5 Minimal deponering
 Deponering ska bara ske om det inte finns andra behandlingsmöjligheter. 

Det innebär att bara avfall som det inte finns några andra behandlingsmetoder för ska deponeras. Endast 
deponier som uppfyller högt ställda krav ska användas. Det innebär även att nedlagda deponier ska vara 
inventerade och undersökta. 

Mätbara mål:

1. En utredning med syfte ta fram alternativ till deponering.

Åtgärd Tidplan Ansvar Resursbehov
A Utreda alternativ till 

deponering
2018 KSRR Låg

B Fortsatt tillsyn enligt 
åtgärdsprogram av nedlagda 
deponier

Löpande Medlemskommuner Låg

C Öka återvinningsgraden 
genom att införa återvinning 
av gips och betong

2018 KSRR Måttlig
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3. Styrmedel
I grunden finns det tre olika typer av styrmedel; lagstiftning, ekonomiska styrmedel och information. 
Styrmedlen används på lite olika sätt inom de beslutsnivåer som finns inom avfallsområdet. 

EU lägger till exempel fast direktiv och förordningar som styr mot en miljöanpassad och harmoniserad 
avfallshantering inom och mellan EU-medlemsländerna. Inom EU finns det också möjligheter att 
söka bidrag för utvecklingssatsningar inom avfallsområdet. Riksdag och regering beslutar om lagar 
och förordningar som gäller inom landet. Där fattas också beslut om ekonomiska styrmedel som till 
exempel avfallsskatt och investeringsbidrag. Avfallsskatten och investeringsbidragen har varit viktiga 
styrmedel för att bygga ut resurserna för både biologisk behandling och avfallsförbränning i Sverige 
under 2000-talet. Att staten dessutom har förbjudit deponering av såväl organiskt som brännbart avfall 
har också skyndat på utvecklingen.

Lokalt beslutar KSRR via renhållningsordningens lokala föreskrifter om hur avfallshanteringen ska 
regleras inom medlemskommunerna. KSRR:s renhållningstaxa kan också utformas så att den styr 
mot en miljöanpassad avfallshantering och kan därmed bidra till att avfallsplanens mål nås. Det är 
också lokalt som det finns störst möjlighet att utveckla informationsarbetet så att det bidrar till att 
avfallsplanens mål nås. Avfallsinformationen är mycket viktig för avfallshanteringen i KSRR och 
medlemskommunerna och renhållningstaxan kommer tillsammans med fortsatt informationsarbete att 
bli ett allt viktigare verktyg för att utveckla källsorteringssystemet. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att 
påverka hantering av avfall som inte omfattas av kommunalt renhållningsansvar. Bäst resultat uppnås 
när de olika typerna av styrmedel används på ett sådant sätt att de samverkar i arbetet med att skapa en 
väl fungerande avfallshantering.

3.1 Lokala föreskrifter
Ett av de starkaste instrumenten för att reglera avfallshanteringen lokalt är den kommunala 
renhållningsordningen. Renhållningsordningen består av föreskrifter, i form av detaljerade regler för 
avfallshanteringen i KSRR, och en avfallsplan.

Föreskrifterna är ett bindande dokument som innehåller de formella reglerna för 
medlemskommunernas avfallshantering. De är ett verktyg för att styra hanteringen av hushållsavfall, en 
rättslig grund i det dagliga arbetet och vid tvister. Då det kommunala renhållningsansvaret är begränsat 
till hushållsavfall riktar sig föreskrifterna framförallt till alla som ger upphov till hushållsavfall.

I föreskrifterna finns detaljerade bestämmelser hur avfallet ska sorteras, vilka fraktioner som 
hämtas vid fastigheten, hur ofta avfall hämtas vid fastigheter och vilka avfallsslag som måste föras 
till speciella avlämningsplatser till exempel farligt avfall och grovavfall som lämnas på KSRR:s 
återvinningscentraler. Den tar även upp bestämmelser om vem som har skyldighet att betala och vad 
man måste betala för med mera.
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l Föreskrifterna inriktas på att skapa förutsättningar för en väl fungerande avfallshantering för den som 
lämnar avfall samt för alla som yrkesmässigt hanterar avfallet. Det innebär att den innefattar bland 
annat vilka krav som ställs på fastighetsägaren vad gäller utformning av hämtställen, uppställningsplats 
för avfallsbehållare och framkomlighet för renhållningsfordonen med mera. Trafiksäkerheten 
förbättras för samtliga inblandade och det blir även enkelt för den som lämnar avfall att göra rätt.

I föreskrifterna anges dessutom vad som gäller vid undantag från renhållningsordningen, till exempel 
förutsättningar för fastighetsinnehavare att själva ta hand om hushållsavfall till exempel mulltoa vid 
eget omhändertagande av latrin, befrielse från hämtning, förlängt tömningsintervall för slam eller 
gemensam avfallsbehållare med närliggande fastighet.

De lokala föreskrifterna om avfallshantering inom KSRR är ett viktigt verktyg i arbetet för utökad 
källsortering, inklusive insamling av matavfall. Eftersom föreskrifterna endast anger förutsättningarna 
för avfallshanteringen är det viktigt att dessa följs upp med bland annat en bra tillsyn.

3.2 Information
För att nå avfallsplanens mål och nå en framgångsrik verksamhet krävs ett effektivt och medvetet 
informations- och kommunikationsarbete. KSRR har som målsättning att öka kunskaperna om 
avfallshantering och miljöarbete för att därigenom nå en del av målen i avfallsplanen om ett ekologiskt 
hållbart beteende i medlemsregionen.

Olika målgrupper har olika informationsbehov och genom att arbeta medvetet och innovativt 
nås dessa grupper av sitt budskap på bästa sätt. För att kunna nå ut med rätt information behöver 
målgrupperna identifieras utifrån olika perspektiv. Exempel på perspektiv kan vara:

• Politiskt perspektiv

• Entreprenörsperspektiv

• Fastighetsägare/boendeperspektiv

• Barnperspektiv

• Tillgänglighetsperspektiv

• Övrig omvärld

Matavfallsinsamling
Under planperioden kommer KSRR att införa insamling av matavfall i Oskarshamns kommun för 
privathushåll samt för fritidshus, verksamheter och företag i alla medlemskommuner. Matavfallet 
från så väl hushåll i villa likväl som i lägenhet samt verksamheter ska sorteras ut från det övriga 
hushållsavfallet. Deltagande i utsorteringen av matavfall kommer i huvudsak att vara frivilligt och 
bygga på information.
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Informationsinsatsen kommer att genomföras intensivt före och i samband med insamlingsstarten. 
Viktigt att tänka på är dock att informationsbehovet inte tar slut då insamlingen är införd utan behöver 
vara kontinuerlig och återkommande för att upprätthålla intresse och engagemang. Kommunikation 
och återkoppling av resultat är ofta viktigt. Dessutom tillkommer nya hushåll som behöver rätt 
information för att komma igång med sin sortering.

Informationskanaler
Exempel på informations- och kommunikationskanaler som används inom avfallshanteringen i KSRR 
är:

• KSRR:s webbplats

• Personliga möten (telefon, besök)

• Riktade informationsutskick

• Studiebesök 

• Skolinformation

 3.2.1 Webbplats
 För att säkra att de olika målgrupperna nås måste KSRR i sin kommunikation använda 
de kanaler som efterfrågas. Det ska vara lätt att nå information från KSRR. Det är därför viktigt 
att ligga i framkant och löpande utveckla KSRR:s hemsida (www.ksrr.se). Hemsidan är som 
kommunikationskanal ett värdefullt verktyg för att snabbt kunna publicera nyheter som rör 
avfallshanteringen i medlemsregionen. Hemsidan är även en viktig kanal för invånarna att komma i 
kontakt med KSRR.

Jämsides med den satsning som görs på kommunikation via hemsidan minskas framtagandet av tryckt 
material. Genom att upphöra med stora utskick av tryckt material så håller KSRR nere kostnaderna 
och gör samtidigt en miljöbesparing vilket bidrar till en mer hållbar framtid.

 3.2.2 Personliga möten
            Genom ett professionellt och lyhört bemötande kan KSRR påverka utvecklingen mot en 
hållbar miljö. Det personliga mötet sker dagligen när de anställda möter kunder via telefon, e-post, 
besök i receptionen, på återvinningscentralerna eller i sopbilen.

Planerade personliga möten genomförs också genom att delta i olika events och kampanjer runt om i 
medlemskommunerna.
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l  3.2.3 Riktad information 
            Vid behov av målgruppsanpassad information riktas informationen till enbart den specifika 
grupp som berörs. Till exempel avisering till fastighetsägare om tidpunkt för slamtömning eller 
förändrad tömningsdag av hushållsavfall på grund av ruttomplanering.

 3.2.4 Studiebesök 
 Förutom insamling och hantering av avfall har KSRR också i uppgift att informera om 
verksamheten, avfallshantering och återvinning. En del i detta är studiebesök. Att visa KSRR:s 
verksamhet såväl på återvinningscentraler som på avfallsanläggning Moskogen och på så vis ge 
möjlighet för diskussion är ett mycket bra sätt att öka kunskapen hos invånarna.

 3.2.5 Skolinformation
   Att kunna påverka barn och ungdomar i tidig ålder är en viktig grund för att kunna påverka 
beteende. Unga skapar sig en avfalls- och miljösyn som ligger till bas när de sedan agerar som vuxna. 
Barn och ungdomars beteende påverkar även andra i hemmiljön såsom syskon, föräldrar, mor- och 
farföräldrar. Att samarbeta med skolorna är mycket givande för framtiden.

KSRR träffar varje år cirka 600 barn och ungdomar i samband med studiebesök på någon av 
anläggningarna. Sedan 2012 deltar även KSRR i samarbetsprojektet ”Hållbara kliv” där man utifrån 
skollag, skolförordning, läroplaner och miljömål arbetar fram ett pedagogiskt material användbart från 
förskolan till och med årskurs nio.

 

3.3 Renhållningstaxa
För renhållningstaxan gäller självkostnadsprincipen vilket betyder att KSRR inte får ta ut högre avgift 
för hushållsavfallshanteringen än vad verksamheten kostar KSRR. Lagstiftningen ger däremot KSRR 
utrymme för att använda ekonomisk styrning inom kollektivet i syfte att främja återanvändning, 
återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering, det vill säga kostnaden för enskilda tjänster 
behöver inte följa självkostnadsprincipen. 

Taxan är därmed ett viktigt ekonomiskt styrmedel för att påverka bland annat fastighetsägarens 
och verksamhetsutövarens val av avfallslösning och attityd till att vilja vara en aktiv del i en hållbar 
utveckling ur ett såväl miljö- som ekonomiskt och samhällsperspektiv. Taxan kan därför också bidra 
till att avfallsplanens mål kan nås. Taxan ska uppmuntra alla abonnenter och verksamhetsutövare 
till en ökad källsortering av till exempel matavfall och producentansvarsmaterial samt till en ökad 
återanvändning genom att kommuninvånarna säljer eller skänker begagnade möbler och andra saker 
till välgörenhet, secondhandbutiker eller liknande. Genom en kostnads- och resurseffektiv hantering 
av hela avfallsprocessen och samverkan med andra kommuner möjliggör KSRR att fastighetsägarna 
får mesta möjliga miljö och service för pengarna. Det leder till att KSRR håller renhållningstaxan på en 
konkurrenskraftig nivå med en bibehållen god arbetsmiljö. 
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Hushållsavfallshanteringen i KSRR:s medlemskommuner finansieras genom att varje fastighetsägare 
betalar renhållningsavgift. Avgiften täcker kostnaderna för bland annat insamling, transport och 
behandling av hushållsavfall och drift av återvinningscentraler. På återvinningscentraler kan man 
lämna in grovavfall samt farligt avfall för vidare omhändertagande, transport och behandling. Avgiften 
täcker även kostnader för de myndighetsuppgifter såsom avfallsplanering, tillsyn, information och 
administration som ligger inom det kommunala ansvaret för avfallshantering.
Likställighetsprincipen säger att en kommun ska behandla sina invånare lika om det inte finns sakliga 
skäl till att inte göra det. En kommun kan således inte ha olika avgifter för samma tjänst i olika 
kommundelar. Däremot kan kommunen ha avgifter som är anpassade till variationer i serviceutbudet. 
Därigenom skapas möjligheter till valfrihet för kunderna. 

För KSRR är det också viktigt att taxan är lätt att förstå och enkel. Fastighetsägare och 
verksamhetsutövare bör enkelt förstå vilka val de kan göra och vilka konsekvenser det innebär för 
servicenivå, närmiljö och vilka kostnader de får.

3.4 Tillsyn
Avfall inklusive farligt avfall alstras i stor mängd hos både företag och hushåll. Det farliga avfallet kan 
framförallt vara farligt för människors hälsa och miljön om det hanteras på ett felaktigt sätt. En felaktig 
hantering av avfall kan vara ett stort resursslöseri, ett miljöproblem och leda till olägenheter för både 
hälsa och miljö.

Medlemskommunernas miljöansvariga nämnder har tillsynen enligt miljöbalken över avfallshanteringen 
både vad gäller företag och hushåll i respektive kommun. Den uppsökande tillsynen inriktas i första 
hand på hur yrkesmässiga miljöfarliga verksamheter hanterar sitt avfall men också andra verksamheter 
som skolor, förskolor, restauranger och butiker. Områden som granskas är bland annat hur sortering 
sker, att förvaring av såväl icke farligt som farligt avfall sker på ett betryggande sätt, att företagen 
jobbar med att minska uppkomsten av avfall samt att verksamheterna sköter de journaler och 
anteckningar som krävs för att visa hur de hanterar sitt avfall. Kontroll av transportdokumentation vid 
transporter av farligt avfall är också en viktig del. I nämndernas tillsynsansvar ingår också kontroll av 
avfallsanläggningar som elektronikdemonterare, bildemonterare och sorteringsanläggningar. En annan 
del är tillsyn inriktad på bygg- och rivningsavfall där bland annat sortering och omhändertagande 
kontrolleras. Den förvaltning som handlägger miljö- och hälsoskyddsfrågorna i medlemskommunerna 
handlägger klagomål varje år på nedskräpning och annan hantering av avfall. Det kan handla om allt 
ifrån skrotbilar i naturen till klagomål på lukt från hemkompostbehållare. Mycket av denna tillsyn är av 
betydelse för avfallsplanens mål, exempelvis mål om förebyggande av avfall, minskad miljöbelastning 
och ökad materialåtervinning.
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r 4. Konsekvenser av mål  

  och åtgärder

4.1 Avfallsmängder och behandlingsbehov 
I följande avsnitt redovisas översiktligt en prognos för utvecklingen av avfallets mängd och 
fördelning på fraktioner fram till 2022. Prognosen baseras på avfallsmängderna 2013, förväntad 
befolkningsutveckling samt en bedömning av hur avfallet kommer att fördelas på fraktioner 
till följd av genomförande av åtgärder enligt avfallsplanens åtgärdsprogram. Denna prognos 
avser avfall som omfattas av kommunalt renhållningsansvar samt det avfall som i dagsläget är 
producentansvarsmaterial. 

 4.1.1 Avfallsmängder 
Den totala mängden kärl- och säckavfall samt förpackningar och tidningar bedöms öka med i 
storleksordningen 24 procent från 2013 (cirka 44 500 ton) till 2022 (cirka 55 000 ton). Den bedömda 
ökningen baseras på antagandet att avfallsproduktionen per hushåll ökar med 2 procent per år samt 
att antalet invånare i KSRR:s medlemskommuner sammanlagt ökar med cirka 550 personer per 
år. Enligt de kalkyler som gjorts är den mängd matavfall som under de närmaste åren är praktiskt 
möjlig att samla in och som efter bortsortering av plastpåsar och övrigt icke matavfall kan gå till 
biogasframställning cirka 9 000 ton. Effekter av avfallsminimerande åtgärder har inte beaktats i denna 
prognos, utan väntas komma på längre sikt. 

Ökningen av avfallsmängden i kombination med genomförande av åtgärder enligt avfallsplanens 
åtgärdsprogram bedöms utifrån en översiktlig beräkning resultera i en fördelning av avfall inom KSRR 
enligt figur 2. Hur insamlingen av matavfall och andra fraktioner kommer att utvecklas är svårt att 
bedöma, varför diagrammet baseras på en något förenklad beräkning.

Figur 2 Prognos till 2022 för kärl- och säckavfall och förpackningar och tidningar vid en årlig 
befolkningsökning på 550 invånare samt en årlig ökning av avfallsmängden per hushåll 
med 2 procent.
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Av figur 2 framgår att mängden förpackningar och tidningar, i huvudsak till materialåtervinning, 
ökar något. Under planperiodens första år fullföljs införandet av matavfallsinsamling i 
medlemskommunerna, vilket gör att en betydande del av kärl- och säckavfallet kommer att behandlas 
biologiskt. Prognosen baseras på de målnivåer som anges i avfallsplanen. Förändringarna förklaras 
av att insamlingssystem för matavfall införs. En eventuell utökning av fastighetsnära insamling av 
förpackningar och tidningar kan väntas öka utsorteringen av dessa avfallsslag men detta har inte 
inkluderats i beräkningarna. Om matavfallsinsamlingen skulle överstiga avfallsplanens målnivå och 
utsorteringen av förpackningar och tidningar ökar, kan mängderna restavfall till förbränning minska, 
trots befolkningsökningen. 

Åtgärder beträffande matsvinn i kommunala verksamheter är från miljösynpunkt viktiga förändringar 
men betydelsen för matavfallsmängderna bedöms vara begränsad och har inte beaktats i prognosen. 
Däremot kan dessa åtgärder ge pedagogiska effekter på matavfallsmängderna som helhet. Om dessa 
tillsammans med andra avfallsminimerande åtgärder börjar ge resultat skulle man exempelvis kunna 
tänka sig att den prognostiserade ökningen av avfallsmängderna per hushåll uteblir. Iså fall skulle det 
kunna innebära att den totala mängden matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar ökar med 4 
procent i stället för 24 procent enligt prognosen för 2022. 

Avfallsplanens åtgärdsprogram saknar målnivåer för hushållens grovavfall via återvinningscentralerna. 
Mängden grovavfall som inte kan nyttiggöras är låg idag. En strävan är däremot att flytta upp avfallet 
till en högre nivå i avfallshierarkin, genom till exempel ökad materialåtervinning. 

Effekterna på de totala mängderna grovavfall från hushållen via återvinningscentralerna till följd av 
planerade satsningar på återanvändning via återvinningscentralerna bedöms vara begränsade under 
planperioden. Dessa satsningar kan ge viktiga miljöpedagogiska signaler och på längre sikt inverka 
på avfallsmängderna. Prognos för de samlade mängderna grovavfall har inte tagits fram i denna 
avfallsplan.

 

 4.1.2 Behandlingsbehov
          Behandlingsbehovet för brännbart kärl- och säckavfall minskar när insamling av matavfall 
införs och kan minska ytterligare om utsorteringen av tidningar och förpackningar förbättras. Trots 
en relativt stor minskning av andelen restavfall i kärl- och säckavfallet kommer behandlingsbehovet 
med avseende på förbränning av restavfall med energiåtervinning endast minska något då betydande 
mängder till förbränning även kommer från återvinningscentralerna. Prognos för mängden avfall för 
energiåtervinning från återvinningscentralerna har ej tagits fram i denna avfallsplan. 

Behovet av biologisk behandling kommer att vara stort och till följd av införande av 
insamlingssystem för matavfall från bland annat hushåll och kan väntas öka ytterligare till följd av 
bl.a. befolkningsökning. Annat avfall som behandlas biologiskt är trädgårdsavfall från fastighetsnära 
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r insamling och återvinningscentralerna, där behandling sker genom kompostering. Möjlighet kan även 
finnas att röta en del av detta avfall främst gräs, löv och fallfrukt. Prognos för mängden avfall till 
biologisk behandling från återvinningscentralerna har ej tagits fram i denna avfallsplan. 
 

4.2 Miljö
De mest genomgripande åtgärderna i avfallsplanen som kan få stor betydelse handlar om att införa 
matavfallsinsamling med god kvalitet för biogasproduktion. Den åtgärden kan även göra det möjligt 
att ersätta fossila bränslen med förbehandlat brännbart restavfall i lokal förbränningsanläggning, vilket 
minskar utsläppen av koldioxid till atmosfären.

Övriga åtgärder avser information, utredningar och projekt för att på olika sätt förbättra dagens 
avfallshantering. Åtgärderna som föreslås berör till exempel återanvändning, matsvinn, farligt avfall, 
elavfall, materialåtervinning och nedskräpning. Utfallet, eller resultatet, av dessa åtgärder är svårt att 
förutsäga. I Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) till avfallsplanen beskrivs den miljöpåverkan som 
åtgärderna skulle kunna ge upphov till utifrån syftet med åtgärderna. 

De målområden som på lång sikt kan medföra störst betydande miljöpåverkan, till övervägande del 
positiv sådan, bedöms vara mål för att minska avfallets mängd och farlighet samt mål för att ta tillvara 
avfall som en resurs. Om, eller när, utredningar följs av fysiska åtgärder, exempelvis fastighetsnära 
insamling av producentansvarsmaterial, kan de positiva effekterna bli stora. 

De flesta åtgärderna i avfallsplanen utgörs av utredningar eller informationsinsatser. Utfallet av dessa 
åtgärder är osäkra och svåra att bedöma i dagsläget. Flera åtgärder syftar till att förändra beteenden, 
exempelvis information för att öka återanvändning, öka återvinning eller informera hushåll och 
verksamheter om farligt avfall i syfte att öka källsorteringen. Det tar lång tid att förändra beteenden, 
men på lång sikt, om informationsinsatserna följs av förändrat beteende hos en stor andel av 
invånarna, kan det få stor positiv påverkan genom bättre resurshushållning och minskade diffusa 
utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen. 

För att minska risken för att invånarnas motivation för att sortera sitt avfall ska minska samt för att öka 
möjligheterna för att invånarna sorterar på ett korrekt sätt behöver informationen stärkas och anpassas 
till de förändrade förutsättningarna som bland annat insamling av matavfall innebär. Syftet är att lyfta 
fram de miljövinster som materialåtervinning inklusive biologisk behandling har framför förbränning 
med energiutvinning. Denna åtgärd har arbetats in i avfallsplanen.

Åtgärderna syftar till positiv miljöpåverkan, men kan även medföra vissa negativa effekter. Införandet 
av insamling av matavfall är en stor omställning som kommer att ske under en relativt kort tidsperiod 
för invånarna i KSRR:s medlemskommuner. De risker som kan uppkomma i och med ett relativt 
snabbt införande av matavfallsinsamling genom optisk sortering kan vara felsortering på grund av att 
informationen inte hinner uppfattas och bearbetas av samtliga invånare. För att minska dessa risker 
är det viktigt att informationen når ut i god tid före införandet av matavfallsinsamlingen, vid flera 
tillfällen samt på olika sätt.
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Sammanfattningsvis bedöms den negativa påverkan av genomförandet av föreslagen avfallsplan vara 
liten. Den positiva påverkan under planperioden fram till år 2022 bedöms vara måttlig och överstiger 
den negativa påverkan. Införande av insamling av matavfall ger flera positiva effekter på miljön. 
Genom rötning av matavfall uppkommer biogas som kan användas som fordonsbränsle och därmed 
ersätta fossilt bränsle. Genom rötningsprocessen uppkommer även en flytande och fast rötrest som 
kan användas som ekologiskt gödningsmedel, s.k. biogödsel. Införande av utsortering av matavfallet 
bidrar därmed till minskad användning av olja samt tillverkning av näringsrikt gödsel. 

Avfallsplanens inriktning bedöms ligga i linje med hållbar utveckling och ansluter väl till nationella 
miljökvalitetsmål.

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) redovisas i sin helhet i bilaga 6.

4.3 Ekonomi
För att uppnå målsättningarna i avfallsplanen kommer ett antal åtgärder och investeringar att behöva 
genomföras. Alla förändringar påverkar i mer eller mindre utsträckning KSRR:s ekonomi. Målen och 
åtgärderna kräver engagemang från KSRR men i vissa aktiviteter behövs även medverkan från andra 
intressenter såsom medlemskommuner, fastighetsägare och hushåll. 

I KSRR:s vision anges att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt. I första hand eftersträvar 
KSRR därför att alla förändringar ska genomföras inom ramen för befintliga taxor. Avfallsplanens 
målsättningar och aktiviteter spänner över lång tid. Det går därför inte att utesluta ökade kostnader 
eller behov av ökade personella resurser på längre sikt. 

I KSRR:s vision anges även att verksamheten ska vara tillgänglig. KSRR ska erbjuda 
medlemskommuner och abonnenter en verksamhet med hög servicenivå, en viktig princip som tydligt 
syns i avfallsplanens målsättningar. En hög tillgänglighet med bra service kräver en ständig anpassning 
av verksamheten, för att nå uppställda mål i en föränderlig omvärld. 

KSRR:s förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige har tagit ett inriktningsbeslut att 
medlemskommunernas fullmäktige inte ska höja KSRR:s taxa som antogs 2012-11-23 för 
medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås generellt under perioden 2013 – 
2015. Under denna period kommer KSRR att genomföra ett antal större investeringsprojekt med 
målsättningen att klara detta inom ramen för nuvarande taxor och intäkter. 

Vissa åtgärder inom avfallshanteringen kommer att påverka KSRR:s ekonomi. Bedömningen är att 
åtgärderna är jämt fördelade över planperioden. Exempel på särskilt resurskrävande åtgärder är;

• Införa tömningsregistrering i Oskarshamns kommun

• Införa insamlingssystem och omhändertagande för matavfall i Oskarshamns kommun 
m.m.
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r • Ökad tillgänglighet på återvinningscentralerna tillsammans med översyn av öppettider. 
Ombyggnation av Storskogens återvinningscentral i Oskarshamns kommun samt 
nybyggnation av Kalmar kommun huvudorts återvinningscentral.

• Fullföljande av utbyggnaden av insamlingssystemet för matavfall i Kalmar, Nybro, Torsås 
och Mörbylånga

• Nya avfallsslag på återvinningscentralerna

• Information till abonnenterna

• Nybyggnation av huvudkontor

Personella resurser
Vissa åtgärder och projekt i åtgärdsprogrammet, exempelvis,  åtgärder i återvinningscentralssystemet, 
kommer att kräva genomförandet av ett antal utredningar. Vissa projekt kräver resursfokusering. 
KSRR arbetar aktivt med strukturerad projektplanering för att klara omprioriteringar inom ramen för 
befintlig verksamhet.

De flesta av åtgärderna i avfallsplanen bedöms kunna genomföras med befintliga personella resurser. 
Införandet av omhändertagande av matavfall kräver mer resurser, dels genom behandlingsprocessen 
och dels genom ett ökat informationsbehov till abonnenterna. Informationsbehovet är stort vid 
starten av insamling av matavfall, men även den löpande informationen för att uppnå en hög 
utsortering över planperioden.

Investeringar
I de beskrivna åtgärderna ligger ett investeringsbehov. En del av avfallsplanens målsättningar 
kräver mindre eller större investeringar. Exempel på större investeringar är bland annat införandet 
av insamlingssystem för matavfall. I avfallsplanen finns med att utreda fastighetsnära insamling av 
förpackningar. Om det skulle byggas ut kräver det sannolikt större investeringar, som till exempel 
sorteringsanläggning. Även åtgärder och förbättringar av återvinningscentralerna kan komma att kräva 
investeringar.  

KSRR arbetar med att kontinuerligt förbättra personalens arbetsmiljö. Som en del av det arbetet ingår 
att kartlägga och åtgärda brister vid hämtningsställen. Utredningsarbetet kan inte utesluta kostnader 
för medlemskommuner samt för fastighetsägare.  

KSRR strävar mot ökad källsortering. För att förbättra källsortering kan behov uppstå avseende 
ombyggnationer eller nybyggnation av avfallsutrymmen i fastigheter, som där behov uppstår kan kräva 
investeringar.
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Renhållningstaxa
I den långsiktiga visionen för KSRR finns en kostnadseffektiv verksamhet. Miljön, invånare och 
tillgängligheten för abonnenterna är alltid prioriterade områden. För att nå målen med ekonomisk 
rimlighet krävs en långsiktig planering av verksamheten. Att bygga lösningar som är hållbara över tid är 
nödvändigt för att klara kommande krav med en rimlig renhållningstaxa.
KSRR:s förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige har tagit beslut att för perioden 2013 – 2015 
inte genomföra generella höjningar av taxan baserat på KSRR:s taxa som antogs av KSRR:s 
förbundsfullmäktige 2012-11-23. Det ställer krav på att verksamheten planeras och prioriteras utifrån 
långsiktighet. Många åtgärder, som till exempel högre kvalitet på avfallsfraktioner, minskade mängder 
till förbränning eller regional förbränning kan i många fall innebära kostnadsbesparingar. 

Ekonomiska konsekvenser på längre sikt
Att över hela avfallsplanens giltighetstid bedöma den ekonomiska utvecklingen samt renhållningstaxan 
är inte görligt. Avfallshanteringen utvecklas och utformas utifrån samhällets krav och dessa förändras i 
takt med ökad information och kunskap. Därför måste det fastslås att genomförandet av avfallsplanens 
åtgärdsprogram, under förutsättning från ett antal utredningar, kan resultera i såväl kostnader som 
besparingar. KSRR kan genom en förbättrad sortering få minskade kostnader för behandling av vissa 
avfallsslag och ökade intäkter för från försäljning av olika nyttigheter. Minskad deponering kan även 
betyda lägre miljökostnader i framtiden, som till exempel miljöskydd på gamla deponier.

4.4 Servicenivå
I följande avsnitt redovisas översiktligt hur servicenivån påverkas av målen och åtgärderna som finns i 
avfallsplanen.

 4.4.1 Människan i fokus
            För att avfallshanteringen ska kunna vara långsiktigt hållbar måste sortering och insamling av avfall vara lätt 
att förstå och tillämpa.

Detta innebär bland annat att det ska vara lättare att få information via till exempel hemsidan. 
Öppettider på återvinningscentraler anpassas efter behov. Dialog med fastighetsägare med flera 
ska också ske för att utveckla avfallssystemet och svara upp mot människors behov av service och 
information avseende avfallshantering. 

 4.4.2 Minska avfallets farlighet
            Avfallets farlighet minskar och hanteringen av farligt avfall säkras. Det ska inte finnas farligt avfall blandat 
med annat avfall.

Detta innebär bland annat att det ska vara lättare att få information via till exempel hemsidan. 
Öppettider på återvinningscentraler anpassas efter behov. Fler insamlingsplatser för batterier, 
glödlampor och elavfall planeras för förbättrad service. 
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            Hushåll och verksamheter bidrar till att minska avfallsmängderna och öka återanvändningen. Förhållandet 
mellan konsumtion och avfallsmängder förändras genom miljömedvetna val. 

Detta innebär bland annat att det ska vara lättare att få information via till exempel hemsidan om hur 
avfallsmängderna påverkar miljön. Information ges bland annat i skolor och vid studiebesök. Länkar 
på hemsidan till olika organisationer som hanterar begagnade varor underlättar för konsumenten. 

 4.4.4 Ta tillvara avfallet som en resurs
   Det avfall som trots allt uppstår ska utnyttjas som en resurs. Det är viktigt att hushåll och verksamheter 
sorterar sitt avfall rätt så att det kan återvinnas på bästa sätt.  

Detta innebär bland annat att matavfall sorteras ut och hämtas tillsammans med det brännbara 
hushållsavfallet. Om insamling av tidningar och förpackningar blir ett kommunalt ansvar kommer 
möjligheten att även dessa fraktioner kan hämtas fastighetsnära samtidigt som matavfallet och det 
brännbara hushållsavfallet att ses över. Även flödesstrukturen på KSRR:s ÅVC:er ska ses över för att 
underlätta för besökare att sortera rätt.

 4.4.5 Minimal deponering
 Deponering ska bara ske om det inte finns andra behandlingsmöjligheter. 

Detta innebär ingen förändring av servicenivån. Däremot innebär det att avfallet flyttas uppåt i 
avfallshierarkin. 
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5. Fortsatt planeringsprocess  

    och uppföljning
Nedan beskrivs hur avfallsplanen kommer att följas upp. Resultatet av genomförd uppföljning av den 
föregående avfallsplanen presenteras i bilaga 5.

Avfallsplanen ska på ett aktivt sätt utgöra ett verktyg för KSRR i arbetet med att anpassa 
avfallshanteringen i medlemskommunerna i riktning mot ekologisk hållbarhet. Avfallsplanen gäller från 
2015 till 2022 och fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. 

Avfallsplanen kommer att revideras löpande vid behov, dock minst vart fjärde år. Mindre justeringar 
med hänsyn till ny lagstiftning, kunskap, teknik och an dra förändrade förhållanden ska kunna göras 
utan att det krävs något nytt beslut i förbundsfullmäktige. En mindre omfattande uppföljning 
av avfallsplanen görs årligen i samband med bokslut och verksamhetsberättelse. En mer utförlig 
avstämning av målen görs i samband med revi dering av avfallsplanen. Vid sidan av avfallsplanen finns 
även andra styrdokument som ska beaktas i avfallsplanearbetet. 

I det fortlöpande avfallsplanearbetet kommer representanter från olika verksamheter inom KSRR 
att vara delaktiga. Dialog kommer även att ske med medlemskommunerna och olika externa 
intressentgrupper vid behov. Avfallsplanen blir därmed ett levande dokument och avfallsplaneringen 
sker som en kontinuerlig process med regelbunden uppföljning, och vid behov revidering, inför den 
årliga budgetprocessen. 

Avfallsplanen utformas på ett sätt som förenklar ajourhållning och finns tillgänglig i en form som 
underlättar allmänhetens deltagande i processen. Ett exempel på detta är att mål och åtgärder har 
fått en framskjuten plats i dokumentet medan bakgrundsmaterial och fakta har samlats i bilagor. 
Avfallsplanen kommer att finnas tillgänglig på KSRR:s hemsida.
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Avfallsföreskrifter för Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) 
omfattande Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås 
kommun 

Inledande bestämmelser 

1 § För avfallshantering inom KSRR:s hämtningsområden gäller: 

 Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927) 

 Föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av 
miljöbalken och 

 Andra författningar 

Vid sidan av de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om 
avfallshantering. 

Definitioner 

2 § Med KSRR avses kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare. 

Med medlemskommunerna avses Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och 
Torsås kommun. 

Med fastighetsägare avses den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152) ska anses som fastighetsägare.  

Med hyresgäst avses en person, företag eller verksamhet som hyr en bostad eller 
lokal och har rätt att bruka eller nyttja en fastighet/bostad/lokal.  

Med helårsbostad avses den bostad där någon boende är folkbokförd på 
adressen. 

Med fritidsbostad avses den bostad där alla boende är folkbokförd på en annan 
fastighet.  

Med avfall menas varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori 
och som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med. 

Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt 
avfall från annan verksamhet. 

Med hushållsavfall jämförligt avfall avses avfall som uppkommer som en direkt följd 
av att människor, oavsett ändamål och verksamhet, uppehåller sig i en lokal eller 
anläggning. Exempel är toalettavfall, avfall från personalmatsalar, 
personalutrymmen, restauranger, storkök, gatukök, konditorier, caféer , skolor, 
samlingslokaler, fritidsanläggningar, campingplatser, järnvägs- och flygstationer, 
sjukhus och andra vårdinrättningar etc. 

Med grovavfall avses hushållsavfall som är tungt eller skrymmande eller har 
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i kärl eller säck. 

Med hushållssopor avses det avfall som återstår av hushållsavfallet sedan 
grovavfall, farligt avfall, trädgårdsavfall, fett, textilier, föremål till återbruk, latrin, 
slam från enskilda avloppsanläggningar och producentansvar sorterats ut. 
Hushållssopor är det som normalt läggs i soppåsen i ett hushåll. Hushållssopor 
delas upp i två delar matavfall och restavfall och läggs i separata påsar i behållaren 
för hushållssopor. 

Med matavfall avses avfall som är biologiskt lättnedbrytbart genom kompostering 
eller biologiskbehandling. Avfallet uppkommer hos hushåll eller hos verksamheter 
som restauranger, storkök, gatukök, konditorier eller caféer. Matavfall är rester av 



 5 

det man äter som blivit över, som man rensat bort eller som är utgånget eller som 
av andra orsaker inte gått till konsumtion. 

Med restavfall avses det avfall som återstår av hushållssopor efter utsortering av 
matavfall. 

Med återvinningscentral (ÅVC) avses bemannad anläggning för mottagning av 
sorterade grovsopor och farligt avfall från hushåll. 

Med återvinningsstation (ÅVS) avses obemannad anläggning för mottagning av 
tidningspapper, förpackningar och batterier från hushåll. 

Med återbruk avses återanvändning av föremål, vilket syftar till att föremålet 
används igen för att fylla samma funktion som det ursprungligen var avsett för, 
utan annan förberedande bearbetning än rengöring och/eller reparation 

Med behållare avses säck, kärl, container, underjordsbehållare eller någon annan 
anordning för uppsamling av avfall. 

Ansvar 

§ 3 KSRR ansvarar för de uppgifter som gäller insamling, transport, återvinning, 
bortskaffande, information och planering av avfall som åläggs kommuner i 
miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande lagstiftning.  

Avfallsinsamlingen inom KSRR:s hämtningsområden utförs av den eller de som 
KSRR bestämmer. 

KSRR:s direktion får utfärda bestämmelser och anvisningar av mindre betydelse, 
som kompletterar avfallsföreskrifterna. 

§ 4 Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt 
föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den nämnd som i 
respektive medlemskommun har tillsynsansvaret enligt miljöbalken. 

Avgiftsskyldighet 

§ 5 Medlemskommunernas fullmäktige får med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken 
meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för den insamling, transport, 
återvinning, bortskaffande, information och planering av avfall, som enligt 
miljöbalken eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs 
genom KSRR:s försorg. 

§ 6 Fastighetsägare eller den som istället för fastighetsägaren är skattskyldig för 
fastigheten/bostaden ska erlägga angivna avgifter. Fakturamottagande kan efter 
skriftlig ansökan till KSRR överföras på hyresgästen. Hyresgästen får då rätt att 
ändra abonnemangsform och beställa extra tömningar mm. Avgiftsskyldigheten 
kvarstår dock hos fastighetsägaren. 

Informationsskyldighet 

§ 7 Fastighetsinnehavaren och hyresgästen är skyldig att i behövlig omfattning 
informera den eller dem som bor i eller är verksamma i fastigheten om gällande 
regler för avfallshantering. 

§ 8 Ändring av ägandeförhållanden för fastigheten/bostaden eller annan ändring 
som berör avfallshanteringen ska snarast anmälas till KSRR. 

Skyldighet att lämna avfall 

§ 9 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall ska lämnas till KSRR om inte annat 
sägs i dessa föreskrifter. 
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Sortering 

§ 10 Varje fastighetsägare eller hyresgäst ska sortera ut de avfallsslag som anges i 
bilagorna till denna föreskrift och hålla det skilt från annat avfall. Utsorterade 
avfallsslag hämtas av KSRR i särskild ordning vid fastigheten/bostaden eller 
lämnas av fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren på plats som anvisas i 
bilagorna till denna föreskrift. Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från 
fastigheten/bostaden så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljö inte 
uppstår. 

Om behållare har felaktigt innehåll töms det inte och fastighetsägaren eller 
hyresgästen meddelas. Felet skall åtgärdas av fastighetsägaren till nästa 
tömningstillfälle. 

Hämtningsområden 

§ 11 KSRR består av ett hämtningsområde som utgörs av medlemskommunerna 
Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. 

Hämtningsintervall 

§ 12 Hämtning av hushållsavfall samt därmed jämförligt avfall utförs enligt 
bilagorna till denna föreskrift. KSRR fastställer hämtningsintervall. 

Emballering av avfall 

§ 13 Regler för emballering av avfall anges i bilagorna till denna föreskrift. 

Avfallsutrymmen, behållarplats, behållare, hämtningsvägar m.m. 

§ 14 Bestämmelser om avfallsutrymmen och hämtningsvägar finns i bilagorna till 
denna föreskrift. Bestämmelser om avfallsutrymmen och hämtningsvägar finns 
även i Boverkets byggregler samt bestämmelserna i Arbetsmiljöverkets 
författningssamling. 

Därutöver gäller följande: 

 Fastighetsägaren eller hyresgästen ska sätta ut behållare/avfall etc. vid 
anvisad hämtplats senast kl. 06.00 på hämtningsdagen. 

 Alla behållare ska vara så placerade att olägenhet inte uppstår för 
omgivningen. 

 KSRR ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet skall 
utföras. Nycklar och portkoder skall vid begäran om hämtning lämnas till 
KSRR. Ändringar skall utan begäran meddelas till KSRR. 

 Vid verksamhet som hanterar större mängder livsmedel, t.ex. 
restauranger, skolor och vårdverksamheter ska avfallsutrymmet vara kylt 
alternativt att hämtningsintervall anpassas så att olägenhet inte 
uppkommer. 

 Efter ansökan till KSRR kan hämtning ske vid miljöhuset/avfallsrummet 
eller liknande inom områden med gemensam förvaltning för ett flertal 
fastigheter/bostäder, inom samfällighetsförening eller inom grupp av 
småhus eller liknande. 

 Områden med gemensam förvaltning för ett flertal fastigheter/bostäder, 
inom samfällighetsförening eller inom grupp av småhus eller liknande kan 
dela behållare efter samråd, behovsanalys och beslut av KSRR. 
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§ 15 KSRR fastställer typ och antal av behållare och säckar samt hämtningsplats 
för varje fastighet/bostad. KSRR får besluta om annan storlek, hämtningsintervall 
på, eller annat antal behållare än den av fastighetsägaren eller hyresgästen 
beställda, om den normala avfallsmängden kräver detta. KSRR har rätt att efter 
information till fastighetsägaren/hyresgästen verkställa ändringen på 
fastigheten/bostaden. 

§ 16 Vid nybyggnad eller ändring som påverkar avfallshämtningen ska kontakt tas 
med KSRR. 

Fyllnadsgrad och vikt 

§ 17 Behållaren får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte heller 
vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav 
inte kan tillgodoses.  

Ansvar för och anskaffandet av kärl och övrig utrustning samt ansvar för 
avfallsutrymme 

§ 18 Ansvar för avfallsutrymme, behållare och övrig utrustning samt ansvar för att 
anskaffa behållare och övrig utrustning regleras i bilagorna till denna föreskrift. 

Uppgiftsskyldighet 

§ 19 Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än 
hushållsavfall ska efter förfrågan från KSRR lämna de uppgifter om avfallets art, 
sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för KSRR:s 
avfallsplanering. 

§ 20 Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in, hanterar eller säljer 
förpackningar eller en vara som är innesluten i en förpackning, ska på förfrågan 
från KSRR lämna de uppgifter om förpackningsavfallets art, sammansättning, 
mängd och hantering som behövs som underlag för KSRR:s avfallsplanering. 

§ 21 Fastighetsägare eller hyresgäst ska efter förfrågan från KSRR lämna uppgifter 
om det avfall som uppstår på fastigheten/bostaden vad beträffar avfallets art, 
sammansättning, mängd och hantering. 

Undantag från föreskrifterna 

§ 22 Prövning om undantag från föreskrifterna regleras enligt bilagorna till denna 
föreskrift samt enligt följande: 

 Prövning av undantag från dessa föreskrifter för uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall, gemensambehållare för hushållsavfall, förlängt 
tömningsintervall för slam från enskilda avloppsanläggningar och förlängt 
tömningsintervall för fettavskiljare görs efter ansökan av KSRR. KSRR tar 
också emot anmälan om eget omhändertagande av matavfall. Prövning av 
undantag från dessa föreskrifter för eget omhändertagande av latrin eller 
eget omhändertagande av filteravfall från fosforfällor görs efter ansökan av 
den nämnd som i respektive kommun har tillsynsansvaret enligt 
miljöbalken. Ansökan eller anmälan ska lämnas senast en månad innan 
undantaget avses träda i kraft. Beslut meddelas skriftligt. 

 Ansökan eller anmälan kan bara göras av fastighetsägaren. 

 Ansökan eller anmälan ska innehålla tillräckliga uppgifter för prövning, bl.a. 
uppgifter om vilket/vilka avfallsslag som avses, motiv för undantaget och 
hur ett eventuellt eget omhändertagande avses utföras. 
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 Beviljade undantag gäller endast fastighetsägare och kan upphävas med 
omedelbar verkan om föreskrifterna och/eller beslutet inte följs, om 
förutsättningarna för undantaget förändrats eller om olägenhet för 
människors hälsa eller miljön uppkommer. 

 Beviljade gemensamma behållare för hushållsavfall, beviljat förlängt 
hämtningsintervall för slam från enskild avloppsbrunn, beviljat förlängt 
tömningsintervall för fettavskiljare, beviljat eget omhändertagande av avfall 
från fosforfälla samt beviljat eget omhändertagande av latrin gäller 
tillsvidare. Beviljade uppehåll gäller i max fyra år. Vid utgången av den 
beviljade perioden fastställer KSRR typ av abonnemang för 
fastigheten/bostaden samt öppnar upp abonnemanget, såvida ny ansökan 
om undantag inte inkommit.   

§ 23 KSRR:s förbundsdirektion kan besluta om avvikande avfallshantering inom 
områden där KSRR bedriver försöksverksamhet. 

§ 24 Om det finns särskilda skäl kan även andra undantag än de som nämns i 
denna föreskrift prövas. 

§ 25 Överklagan av beslut om undantag från föreskrifterna skall göras inom 3 
veckor från den dag den berörda tagit del av beslutet. Överklagan skickas till 
samma instans som man fått avslaget från. Denne skickar senare vidare ärendet 
till överprövande myndighet. 

Ikraftträdande§ 26 Dessa föreskrifter om avfallshantering samt bilagor gäller från 
och med 2015-01-01 på renhållningstjänster utförda efter 2014-12-31. För 
renhållningstjänster utförda före 2015-01-01 gäller äldre föreskrifter 
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Bilaga 1.1 Anvisning för hushållssopor - matavfall och restavfall 

Definition 

Hushållssopor är det som återstår av hushållsavfallet sedan grovavfall, farligt 
avfall, trädgårdsavfall, fett, textiler, föremål till återbruk, latrin, slam från enskilda 
avloppsanläggningar och producentansvar t.ex. förpackningar och tidningar, 
batterier, elektronikavfall samt läkemedel sorterats ut och hålls skilda från 
varandra. 

Hushållssopor är sådant avfall som normalt läggs i soppåsen i ett hushåll. 
Hushållssopor delas upp i två delar matavfall och restavfall och dessa läggs sedan 
skilt från varandra i sopbehållaren på fastigheten.  

Matavfall är avfall som är biologiskt lättnedbrytbart genom kompostering eller 
biologiskbehandling. Avfallet uppkommer hos hushåll eller hos verksamheter som 

restauranger, storkök, gatukök, konditorier eller caféer. Matavfall är rester av det 
man äter som blivit över, som man rensat bort eller som är utgånget eller som 
av andra orsaker inte gått till konsumtion. 

 

Exempel på matavfall är: 

 Matrester tillagade och råa 

 Frukt och grönsaker 

 Fisk, kött, ägg, ben och skal 

 Kaffe och te, filter och sump 

 Mjöl, gryn, socker och kryddor 

 Pasta och ris 

Med restavfall menas det avfall som återstår av hushållssopor efter att 
matavfall sorterats ut. 

Exempel på restavfall är: 

 kladdiga förpackningar 

 sanitetsprodukter som blöjor, bindor och topps 

 porslin 

 städsopor som dammsugarpåsar och hushållspapper 

 diskborstar och disktrasor 

 Snus och fimpar 

 aska 

 kattsand och hundbajspåsar 

Sortering 

Vid utsortering av matavfall till central behandling skall detta utföras enligt KSRR:s 
anvisningar. 

Emballering av avfall 

I behållare och utrymmen för avfall skall endast läggas sådant avfall för vilket 
behållaren och förvaringsplatsen är avsedd. Avfallet skall vara väl emballerat i en 
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väl sluten förpackning så att skada, arbetsmiljöproblem, lukt eller annan olägenhet 
inte uppstår. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för emballeringen. 

Fastighetsägare som erbjudits central behandling av matavfall skall se till att 
matavfallet är väl emballerat i en grön påse som KSRR tillhandahåller. Restavfall 
ska vara väl emballerat i en påse eller paket av lämpligt material och storlek. 
Färgen på påsen får inte vara grön. 

Matavfall från verksamheter kan sorteras ut separat i system som KSRR 
godkänner. 

Föremål som kan ge upphov till skär- och stickskador, till exempel krossat glas, 
spikar eller liknande skall läggas i styvt skyddshölje innan det paketeras. Varm 
aska och slagg skall släckas och ämnen som kan förorsaka antändning skall 
neutraliseras innan de emballeras och läggs i sopkärlet. 

Matavfall och restavfall som är felsorterat, dåligt emballerat, innehåller föremål som 
är skärande, stickande eller dammande, hämtas inte och skall emballeras om till 
nästa ordinarie hämtningstillfälle. KSRR kan även kräva att insatssäck används 
framöver. Extratömning kan ske efter beställning av fastighetsägaren/hyresgästen. 
Exempel på felsortering är när matavfallet eller restavfallet innehåller grovavfall 
eller farligt avfall såsom färger, kemikalier, elektronik, batterier eller elektronik mm.  

Hämtningsintervall 

Hämtning av hushållssopor från helårsbostäder, restauranger och andra 
verksamheter utförs enligt nedan angivna bestämmelser: 

 hämtning var fjortonde dag eller hämtning var fjärde vecka året runt. 

Hämtning av hushållssopor från fritidsbostäder utförs enligt nedan angivna 
bestämmelser: 

 hämtning var fjärde vecka april t.o.m. maj, var fjortonde dag juni t.o.m. 
augusti samt var fjärde vecka september t.o.m. oktober, med justering 
beroende på veckorna kring månadsskiftet och eventuella långhelger. 
Hämtningen omfattar elva fastlagda hämtningar per år 

 hämtning var fjärde vecka fr.o.m. mitten av maj t.o.m. september, med 
justering beroende på veckorna kring månadsskiftet och eventuella 
långhelger. Hämtningen omfattar fem fastlagda hämtningar per år 

 hämtning var fjortonde dag eller hämtning var fjärde vecka året runt. 

Efter beställning kan extratömning av avfallskärl ske på helgfria vardagar. 
Tömningen utförs senast tre arbetsdagar efter att beställningen är mottagen. 

Vid tillfälliga arrangemang, exempelvis festivaler, scoutläger, marknader och 
liknande, sker hämtning efter överenskommelse med KSRR, dock minst 1 gång 
varannan vecka. 

Behållare 

Kärl finns i storlekarna 140, 190, 240, 370 och 660 liter. 

Säckar finns i storlek 160 liter. 

Containrar/lastväxlarflak finns i storlekar 3 – 35 m
3
. 

Underjordsbehållare finns i storlekarna 3 – 5 m
3
. 
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Fyllnadsgrad och vikt 

Behållare får inte fyllas mer än att det/den lätt kan tillslutas. Behållare får inte heller 
vara så tunga att det blir uppenbara svårigheter att flytta eller tömma dem. Tabell 
för totalvikter finns i föreskriftens bilaga 2. Bestämmelser om maxvikter och 
dragmotstånd finns även i Arbetsmiljöverkets gällande föreskrifter. Om behållaren 
är för tung eller överfull töms den ej och mängden avfall skall reduceras eller delas 
upp på fler behållare till nästa ordinarie hämtningstillfälle. Extratömning kan ske 
efter beställning av fastighetsägaren/hyresgästen. 

Volymen per bostad/fastighet ska vara tillräcklig stor för dess behov. 

Avfallsutrymmen, behållarplats, behållare, hämtningsvägar m.m. 

Bestämmelserna om avfallsutrymmen och hämtningsvägar finns i bilaga 2. 
Bestämmelser om avfallsutrymmen och hämtningsvägar finns även i Boverkets 
byggregler samt bestämmelserna i Arbetsmiljöverkets författningssamling. 

Ansvar för behållare, anskaffandet av behållare och övrig utrustning 
samt ansvar för avfallsutrymme 

Utrymme för avfallshantering, till exempel miljöhus/avfallsrum, bekostas, ägs och 
underhålls av fastighetsägaren eller hyresgästen. 

Behållare utom underjordsbehållare och komprimatorer ägs och underhålls, 
rengörs dock ej, av KSRR eller dess entreprenör om inte annat överenskommits. 
Behållare för hushållsavfall skall ha sådan utformning att den kan godkännas av 
KSRR. 

För hushållssopor skall kärl nyttjas som standard istället för säck om inte särskilda 
skäl föranleder annat. 

Eventuellt säckställ bekostas, ägs och underhålls av fastighetsägaren eller 
hyresgästen. Sopsäckar tillhandahålls av KSRR om inte annat överenskommits. 

Behållare för biologisk behandling av matavfall eller annat biologiskt hushållsavfall 
bekostas av, ägs och underhålls av fastighetsägaren i de fall behandling sker på 
den egna fastigheten. 

Vid insamling av matavfall till central behandlingsanläggning nyttjas KSRR:s 
behållare. 

Kärl får inte förflyttas av fastighetsägaren mellan två hämtställen. 

Rengöring 

Fastighetsägaren eller hyresgästen ansvarar för rengöring av avfallsutrymmen och 
behållare så att olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppstår. Vid 
uppmaning av KSRR skall fastighetsägaren eller hyresgästen rengöra behållaren 
innan nästa ordinarie tömning. Om inte detta är gjort kan KSRR tillse att rengöring 
utförs och fakturera fastighetsägaren för detta. 

Undantag från föreskrifterna 

Uppehåll i hämtning 

Uppehåll i hämtning av hushållssopor, kan efter ansökan till KSRR beviljas om 
fastigheten/bostaden är obebodd. Med obebodd fastighet/bostad avses 
fastighet/bostad som endast besöks för tillfällig tillsyn ett fåtal gånger per år eller 
där fastigheten/bostaden renoveras och där ingen övernattning förekommer. Med 
tillsyn avses nödvändigt underhåll av bostadshus och trädgård, t.ex. gräsklippning, 
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underhåll av fasta installationer m.m. Uppehåll i hämtning av hushållssopor kan 
efter ansökan beviljas i maximalt fyra år enligt följande: 

 Helårsbostäder:: 
Sammanhängande uppehåll minst sex månader. 

 Fritidsbostad:  
Sammanhängande uppehåll hela sommarperioden, d.v.s. under 
huvudperioden, fr.o.m. april t.o.m. oktober, med justering beroende på 
veckorna kring månadsskiftet och eventuella långhelger. 

Eget omhändertagande av matavfall 

Eget omhändertagande av matavfall, skall anmälas till KSRR. Avfallet skall 
komposteras på den egna fastigheten där även det uppkomna kompostmaterialet 
skall användas. Kompostering skall utföras i skadedjurssäkra vattenbeständig 
behållare utan att risk för människors hälsa eller miljön uppkommer. 
Fastighetsägaren skall i anmälan redogöra för hur omhändertagandet skall utföras. 

Gemensam behållare 

Gemensam behållare kan efter ansökan till KSRR beviljas för två stycken 
närliggande fastigheter/bostäder med samma typ av abonnemang. 

KSRR kan efter särskild prövning bevilja fler än två fastigheter/bostäder undantag 
för gemensamt behållare om det finns särskilda skäl. 

Ansökan skall göras gemensamt av båda fastighetsägarna.  
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Bilaga 1.2 Anvisning för latrin m.m. 

Definition 

Avfall från toalett som inte är kopplad till enskild eller kommunal avloppsanläggning 
t.ex. utedass, mulltoalett, förbränningstoalett eller frystoalett. 

För installation av toalett som inte är kopplad till enskild eller kommunal 
avloppsanläggning kan ansökan/anmälan till kommunens miljökontor eller 
motsvarande krävas. 

Sortering 

Latrinkärl får inte innehålla ovidkommande material såsom plastpåsar, bindor, 
tamponger, våtservetter, tops, plast, blöjor och annat som inte kan hänföras till 
begreppet latrin eftersom dessa stör behandlingsprocessen. Dessa material skall 
sorteras efter sitt avfallsslag, t.ex. hushållssopor, och slängas i därför avsett kärl. 

Emballering av avfall 

Latrinkärl skall vara av engångstyp och tillhandahålls av KSRR. Kärlet skall 
förslutas av fastighetsägaren eller hyresgästen. 

Innersäckar eller påsar av plast får inte förekomma i latrinkärlet eftersom dessa 
stör efterbehandlingsprocessen av latrin. 

Hämtningsintervall 

Hämtning av latrin från helårsbostäder, butiker, restauranger och andra 
verksamheter utförs enligt nedan angivna bestämmelser: 

 hämtning var fjärde vecka året runt. 

Hämtning av latrin från fritidsbostäder utförs enligt nedan angivna bestämmelser. 

 hämtning var fjärde vecka april t.o.m. maj, var fjortonde dag juni t.o.m. 
augusti samt var fjärde vecka september t.o.m. oktober, med justering 
beroende på veckorna kring månadsskiftet och eventuella långhelger. 
Hämtningen omfattar elva fastlagda hämtningar per år 

 hämtning var fjärde vecka fr.o.m. mitten av maj t.o.m. september, med 
justering beroende på veckorna kring månadsskiftet och eventuella 
långhelger. Hämtningen omfattar fem fastlagda hämtningar per år  

Vid varje hämtningstillfälle får max ett kärl per abonnemang placeras på anvisad 
plats. 

Vid behov av att tillfälligt lämna fler kärl i samband med ordinarie hämtning görs en 
beställning hos kundservice. Vid tillfälliga evenemang, som omfattar maximalt 
fjorton dagar, exempelvis festivaler, scoutläger och liknande, kan ett antal 
abonnemang som innefattar ett kärl beställas. 

Avlämning och hämtning sker efter överenskommelse med KSRR och främst i 
samband med ordinarie hämtning i området. Tjänsten kan inte utnyttjas som ett 
alternativ till helårs- eller fritidsabonnemang. 

Behållare 

Kärl av engångstyp finns i storlekar på cirka 20 liter. 

KSRR fastställer abonnemang för fastigheten/bostaden. 
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Fyllnadsgrad och vikt 

Kärl får inte fyllas mer än att det lätt kan tillslutas. Kärl får inte heller vara så tunga 
att det blir uppenbara svårigheter att flytta eller tömma dem. Maxvikt 15 kg 

Om kärlet är för tungt töms det ej och mängden latrin skall reduceras till nästa 
hämtningstillfälle, t.ex. genom att dela upp latrinet på fler behållare till nästa 
hämtningstillfälle. 

Avfallsutrymmen, behållarplats, behållare, hämtningsvägar m.m. 

Bestämmelserna om avfallsutrymmen och hämtningsvägar finns i bilaga 2. 
Bestämmelser om avfallsutrymmen och hämtningsvägar finns även i 
Boverkets byggregler samt bestämmelserna i Arbetsmiljöverkets 
författningssamling. 

Ansvar för kärl, anskaffandet av kärl och övrig utrustning samt ansvar 
för avfallsutrymme 

Utrymme för avfallshantering bekostas, ägs och underhålls av fastighetsägaren 
eller hyresgästen. 

Kärl för latrin tillhandahålls av KSRR. 

Rengöring 

Rengöring av avfallsutrymmen och kärlets utsida utförs vid behov av 
fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren så att olägenhet för människors hälsa 
och miljö inte uppstår. 

Undantag från föreskrifterna 

Uppehåll i hämtning 

Uppehåll i hämtning av latrin kan efter ansökan till KSRR  beviljas om 
fastigheten/bostaden är obebodd. Med obebodd fastighet/bostad avses 
fastighet/bostad som endast besöks för tillfällig tillsyn ett fåtal gånger per år eller 
där fastigheten/bostaden renoveras och där ingen övernattning förekommer. Med 
tillsyn avses nödvändigt underhåll av bostadshus och trädgård, t.ex. gräsklippning, 
underhåll av fasta installationer m.m. 

Uppehåll i latrinhämtning kan efter ansökan beviljas enligt följande: 

 Helårsbostäder: 
Sammanhängande uppehåll minst sex månader 

 Fritidsbostäder: 
Sammanhängande uppehåll hela sommarperioden, d.v.s. under 
huvudperioden april till oktober, med justering beroende på veckorna kring 
månadsskiftet och eventuella långhelger. 

Eget omhändertagande 

Eget omhändertagande kan efter ansökan till den nämnd som i respektive kommun 
har tillsynsansvaret enligt miljöbalken beviljas för toalett som inte är kopplad till 
enskild eller kommunal avloppsanläggning t.ex. mulltoalett, förbränningstoalett eller 
frystoalett. Avfallet skall omhändertas på den egna fastigheten. Omhändertagandet 
skall utföras i behållare som är avsedd för avfallet utan att risk för människors 
hälsa eller miljön uppkommer. Det beviljade tillståndet bifogas anmälan till KSRR 
om uppehåll i latrinhämtning pga. eget omhändertagande av latrin. 
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Bilaga 1.3 Anvisning för slam och filteravfall från fosforfällor 

Definition 

Slam från enskilda avloppsanläggningar och slutna tankar. 

Med filteravfall från fosforfällor avses både filtermassor som är inkluderade i minireningsverk 
och filtermassor från friliggande fosforfällor. 

Sortering 

Slambrunnar eller slutna tankar får inte innehålla ovidkommande material, såsom 
bindor, tamponger, våtservetter, tops, plast, tyg m.m. eftersom dessa stör 
efterbehandlingsprocessen. Dessa material skall sorteras efter sitt avfallsslag i 
enlighet med dessa föreskrifter. Om brunnen eller tanken innehåller 
ovidkommande material töms den inte, utan fastighetsägaren skall åtgärda felet. 
Alternativt åtgärdar KSRR felet på fastighetsägarens bekostnad. 

Hämtningsintervall 

 Slam från enskilda avloppsanläggningar och slutna tankar förutom BDT-
brunnar töms minst 1 gång/år. BDT-brunnar töms minst vartannat år. Det 
är fastighetsägarens ansvar att vid behov beställa tätare tömning. Krav på 
tätare tömningsintervaller kan förekomma efter beslut från KSRR i samråd 
med anläggningens tillsynsmyndighet.  

 Tillfälligt uppställda slutna tankar, t.ex. bajamajor och byggtoaletter, töms 
vid behov. 

 Tömning av filteravfall i fosforfällor skall för en anläggning ske enligt beslut 
från tillstånds- och tillsynsmyndighet för enskilda avloppsanläggningar 
vilket är kommunens miljökontor eller liknande. KSRR rekommenderar 
även att följa tillverkarens anvisningar. 

 

Extratömning kan efter beställning genomföras inom fem arbetsdagar eller tio 
arbetsdagar alternativt jourtömning inom åtta timmar. 

Ansvar för brunnar och tankar och för underhåll m.m. 

Brunnar, tankar, minireningsverk och liknande bekostas och underhålls av 
fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren.  

Om minireningsverk eller liknande skall tömmas i enlighet med särskilda 
instruktioner eller om kemiska ämnen tillsatts anläggningen ska fastighetsägaren 
eller hyresgästen i god tid informera KSRR om detta. 

Filtermaterial i fosforfällor ska vara förpackat och tillgängligt på ett sådant sätt att 
tömning med kranbil kan ske. Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens 
funktionalitet genom skötsel och underhåll t.ex. ska filtermaterial tillföras 
fosforfällan efter varje tömning. 

Transportvägar, angöringsplatser, utformning av brunnar m.m. 

Bestämmelser om transportvägar, angöringsplatser, utformning av brunnar m.m. 

finns i bilaga 2. Bestämmelser om avfallsutrymmen och hämtningsvägar finns 
även i Boverkets byggregler samt bestämmelserna i Arbetsmiljöverkets 
författningssamling. 
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Undantag från föreskrifterna 

Förlängt slamtömningsintervall 

Förlängt slamtömningsintervall för enskilda avloppsanläggningar kan efter 
ansökan till KSRR som samråder med beviljas till en gång vartannat år. 
Förutsättningar för detta är att anläggningen har en tillräcklig kapacitet/låg 
nyttjandegrad och att anläggningens funktion inte försämras samt att olägenhet för 
människors hälsa och miljön inte uppstår. Samt att tömning inte försvåras genom 
hoptorkade slamkakor. Anläggningen skall dessutom vara godkänd enligt idag 
gällande regelverk och inte ligga inom särskilt känsliga områden t.ex. 
vattenskyddsområden. 

Uppehåll i slamtömning 

Uppehåll i slamtömning kan efter ansökan beviljas om fastigheten/bostaden inte 
bebos under en sammanhängande period på minst tolv månader. Med obebodd 
fastighet/bostad avses fastighet/bostad som endast besöks för tillfällig tillsyn ett 
fåtal gånger per år eller där fastigheten renoveras och där ingen övernattning 
förekommer. Med tillsyn avses nödvändigt underhåll av bostadshus och trädgård, 
t.ex. gräsklippning, underhåll av fasta installationer m.m. 

KSRR beslutar om uppehållet kräver att en sluttömning av slam skall göras.  

Eget omhändertagande 

Eget omhändertagande kan efter ansökan till den nämnd som i 
respektive kommun har tillsynsansvaret enligt miljöbalken beviljas för 
filteravfall från fosforfällor. 

Eget omhändertagande av slam från enskilda avloppsanläggningar och slutna 
tankar är dock inte tillåtet. 
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Bilaga 1.4 Anvisning för fett från restauranger, storkök och liknande 

Definition 

 fett från fettavskiljare 

 fett från avskrap av stekbord och liknade 

 använt flottyrfett 

Fett från livsmedelsindustri är inte klassat som hushållsavfall. 

Hämtningsintervall 

Tömning av fettavskiljare utförs minst två ggr/år. Det är fastighetsägarens ansvar 
att vid behov beställa tätare tömning. Krav på tätare tömningsintervaller kan 
förekomma efter beslut från KSRR i samråd med anläggningens 
tillsynsmyndighet/VA-huvudman. 

Fett från avskrap lämnas välförpackade i behållaren för hushållssopor. 

Flottyrfett kan lämnas i väl förslutna plastflaskor i behållaren för hushållssopor eller 
i behållaren för brännbart på återvinningscentralen. 

Extratömning kan efter beställning genomföras inom fem arbetsdagar eller tio 
arbetsdagar alternativt jourtömning inom åtta timmar. 

Tillstånd för fettavskiljare 

Tillsynsmyndigheten/VA-huvudmannen fastställer och ger tillstånd till avskiljare. 

Fyllnadsgrad och vikt 

Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Om behållaren har felaktigt 
innehåll töms den ej.  

Avfallsutrymmen, transportvägar, angöringsplatser 

Bestämmelserna om avfallsutrymmen och hämtningsvägar finns i bilaga 2. 
Bestämmelser om avfallsutrymmen och hämtningsvägar finns även i 
Boverkets byggregler samt bestämmelserna i Arbetsmiljöverkets 
författningssamling. 

Ansvar för avfallsutrymmen och för anskaffandet av fettavskiljare och 
övrig utrustning 

Utrymme för avfallshantering, till exempel fettavskiljare, miljöhus/avfallsrum, 
bekostas, ägs och underhålls av fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren. 

Undantag från föreskrifterna 

Förlängt tömningsintervall av fett 

Förlängt tömningsintervall av fett från fettavskiljare kan efter ansökan till 
KSRR beviljas till en gång per år. Förutsättningar för detta är att 
anläggningen har en tillräcklig kapacitet/låg nyttjandegrad och att 
anläggningens funktion inte försämras samt att olägenhet för människors 
hälsa och miljön inte uppstår. Samt att tömning inte försvåras genom 
hoptorkade fettkakor. Förlängt tömningsintervall av fett beslutas av KSRR i 
samråd med anläggningens tillsynsmyndighet/VA-huvudman.
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Bilaga 1.5 Anvisning för grovavfall 

Definition  

Med grovavfall avses hushållsavfall som är tungt eller skrymmande eller har 
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. 

Exempel på grovavfall är: 

 möbler 

 cyklar 

 sanitetsporslin 

 golvmattor 

 bildelar 

 barnvagnar 

 skidor 

 mindre mängder byggavfall 

Till grovavfall räknas inte rivningsmaterial från ett helt hus eller ombyggnad som 
genererar större mängder byggavfall från huset. Detta räknas som 
verksamhetsavfall.  

Sortering 

Grovavfall skall sorteras enligt anvisning på ÅVC. 

När KSRR hämtar grovavfall skall avfallet sorteras och märkas ut enligt anvisningar 
från KSRR. 

Emballering av avfall 

Grovavfall skall emballeras på sådant sätt att avfallsslaget kan fastställas t.ex. är 
svarta sopsäckar inte tillåtet. 

När KSRR hämtar grovavfall skall det rullas ihop (ex mattor), buntas eller på annat 
sätt förberedas så att hämtning underlättas. 

Hämtningsintervall 

Hushåll kan genom egen försorg transportera bort grovavfall som uppkommit i det 
egna hushållet till ÅVC. 

Grovavfall kan hämtas vid fastighetsgräns eller i miljörum för grovavfall efter 
särskild beställning mot avgift enligt taxa.  

Container för tillfällig hämtning av grovavfall eller hämtning enligt schema kan 
beställas hos KSRR. 

Behållare 

Containrar finns i storlekar 3 – 35 m
3
. Efter samråd med fastighetsägaren eller 

hyresgästen fastställer KSRR typ och storlek av behållare. 
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Fyllnadsgrad och vikt 

Behållare, buntar, enstaka föremål eller säckar får inte vara så tunga att det 
blir uppenbart svårt att flytta dem. Säckar eller buntar med grovavfall får inte 
heller vara svåra att tömma. Tabell för totalvikter finns i föreskriftens bilaga 
2. Bestämmelser om maxvikter och dragmotstånd finns även i 
Arbetsmiljöverkets gällande föreskrifter.  

Avfallsutrymmen, behållarplats, behållare, hämtningsvägar m.m. 

Bestämmelserna om avfallsutrymmen och hämtningsvägar finns i bilaga 2. 
Bestämmelser om avfallsutrymmen och hämtningsvägar finns även i 
Boverkets byggregler samt bestämmelserna i Arbetsmiljöverkets 
författningssamling. 

Ansvar för och anskaffandet av kärl och övrig utrustning samt ansvar 
för avfallsutrymme 

Utrymme för avfallshantering, till exempel miljöhus/avfallsrum, bekostas, ägs och 
underhålls av fastighetsägaren eller hyresgästen. 

Eventuellt behövs tillstånd från polisen för uppställning av container på allmän plats 
(t.ex. gata). Den som hyr eller ställer upp en container är skyldig att söka 
erforderliga tillstånd för detta. Mer information finns i bilaga 2. 

När KSRR hämtar grovavfall är fastighetsägaren/hyresgästen ansvarig för avfallet 
till dess att det hämtats av KSRR. 

Rengöring av behållare 

Fastighetsägaren eller hyresgästen ansvarar för rengöring av avfallsutrymmen och 
behållare så att olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppstår. Vid 
uppmaning av KSRR skall fastighetsägaren eller hyresgästen rengöra behållaren 
innan nästa ordinarie tömning. Om inte detta är gjort kan KSRR tillse att rengöring 
utförs och fakturera fastighetsägaren för detta. 



 20 

Bilaga 1.6 Anvisning för trädgårdsavfall 

Definition 

Trädgårdsavfall är lätt nedbrytbart avfall från skötsel och underhåll av trädgård 
(d.v.s. det som växer) t.ex. följande: 

 löv 

 kvistar och grenar 

 enstaka stubbar, buskar och träd 

 gräs 

Sortering 

Kärl eller större behållare avsedda för trädgårdsavfall får inte innehålla 
ovidkommande material, t.ex. köksavfall, plast, sten eller schaktmassor. Dessa 
material skall sorteras efter sitt avfallsslag, t.ex. hushållssopor, och slängas i där 
för avsett kärl eller lämnas på ÅVC. Om kärlet har felaktigt innehåll töms det inte 
och skall åtgärdas till nästa ordinarie hämtningstillfälle. Extratömning kan ske efter 
beställning av fastighetsägaren/hyresgästen. 

Emballering av avfall 

Trädgårdsavfall skall läggas direkt i trädgårdskärlet eller större behållare och får 
inte emballeras i t.ex. plastsäckar eller påsar. 

Hämtningsintervall 

Fastighetsägaren/nyttjanderättshavaren kan genom egen försorg transportera bort 
trädgårdsavfall, som uppkommer på den egna fastigheten, till ÅVC. Det är även 
tillåtet att transportera ris och grenar till t.ex. valborgsmässoeldar i de fall 
kommunen eller någon förening tillåter allmänheten att lämna detta och där 
brandmyndigheten tillåter det. 

Trädgårdsavfall kan även hämtas i kärl eller container enligt nedan angivna 
bestämmelser: 

 Hämtning i kärl var fjortonde dag under trädgårdssäsongen, fr.o.m. april 
t.o.m. november, med justering beroende på veckorna kring månadsskiftet 
och eventuella långhelger. Hämtningen omfattar 17 hämtningar. 

 Hämtning i vippcontainer (8 m
3
) var fjärde vecka under 

trädgårdssäsongen, fr.o.m. april t.o.m. november, med justering beroende 
på veckorna kring månadsskiftet och eventuella långhelger. Hämtningen 
omfattar 8 hämtningar. 

 Container för tillfällig hämtning av trädgårdsavfall eller hämtning enligt 
schema året runt kan beställas hos KSRR. 

Efter beställning kan extratömning av trädgårdsavfallskärl ske under ordinarie 
säsong för trädgårdsavfall och då på helgfria vardagar. Tömningen utförs senast 3 
arbetsdagar efter att beställningen är mottagen. 

Behållare 

Kärl finns i storleken 370 liter. Vippcontainer i storleken 8 m
3. 

Två närliggande 
fastigheter kan dela behållare efter avtal med KSRR. 

Containrar/lastväxlarflak finns i storlekar 3 – 35 m
3
. Efter samråd med 

fastighetsägaren eller hyresgästen fastställer KSRR typ och storlek av behållare. 
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Fyllnadsgrad, vikt och fastfruset avfall 

Behållare får inte fyllas mer än att det lätt kan tillslutas. Behållare får inte heller 
vara så tunga att det blir uppenbara svårigheter att flytta eller tömma dem. Tabell 
för totalvikter finns i föreskriftens bilaga 2. Bestämmelser om maxvikter och 
dragmotstånd finns även i Arbetsmiljöverkets gällande föreskrifter. 

Om behållaren är för tungt eller överfullt töms det ej och mängden avfall skall 
reduceras eller delas upp på fler behållare till nästa ordinarie hämtningstillfälle. 
Extratömning kan ske efter beställning av fastighetsägaren/hyresgästen. 

Fastighetsägaren ansvarar för att förhindra fastfrysning av avfallet i kärlet på 
tömningsdagen vintertid pga. väderlek. Vid fastfruset avfall töms det inte. 

Avfallsutrymmen, behållarplats, behållare, hämtningsvägar m.m. 

Bestämmelserna om avfallsutrymmen och hämtningsvägar finns i bilaga 2. 

Bestämmelser om avfallsutrymmen och hämtningsvägar finns även i 
Boverkets byggregler samt bestämmelserna i Arbetsmiljöverkets 
författningssamling. 

Kolonistugor kan erbjudas hämtning av trädgårdsavfall i kärl först när KSRR efter 
överenskommelse och beslut tillsammans med trädgårdsföreningen godkänt 
gemensamma samlingsplatser för hämtning.  

Ansvar för kärl, anskaffandet av kärl och övrig utrustning samt ansvar 
för avfallsutrymme 

Kärl eller större behållare ägs och underhålls, rengörs dock ej, av KSRR eller dess 
entreprenör om inte annat överenskommits.  

Behållare för kompostering av trädgårdsavfall bekostas av, ägs och underhålls av 
fastighetsägaren/hyresgästen i de fall behandling sker på den egna fastigheten. 

Rengöring 

Fastighetsägaren eller hyresgästen ansvarar för rengöring av 
avfallsutrymmen och behållare så att olägenhet för människors hälsa och 
miljö inte uppstår. Vid uppmaning av KSRR skall fastighetsägaren eller 
hyresgästen rengöra behållaren innan nästa ordinarie tömning. Om inte 
detta är gjort kan KSRR tillse att rengöring utförs och fakturera 
fastighetsägaren för detta 

Eget omhändertagande 

Trädgårdsavfall får tas omhand på den egna fastigheten genom kompostering, 
såvida inte olägenheter för människors hälsa och miljön uppstår. 

Föreskrifter om förbud mot eldning, helt eller delvis, till skydd för människors 
hälsa och för miljön utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om 
skydd mot olyckor eller annan författning samt brandriskvarning bör följas. 

Torrt trädgårdsavfall kan få förbrännas enligt medlemskommunernas lokala 
hälsoskyddsföreskrifter, under tid då eldningsförbud inte råder, såvida inte 
olägenheter för människors hälsa och miljön uppstår. 
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Bilaga 1.7 Anvisning för farligt avfall 

Definition 

Hushållsavfall som utgörs av farligt avfall. 

Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som skall hanteras som 
farligt avfall: 

 färg-, lackavfall samt hartser 

 limavfall (exempel kontaktlim, epoxilim, spackel) 

 lösningsmedel 

 spillolja 

 fotokemikalier (exempel fix och framkallare) 

 bekämpningsmedel 

 sprayburkar 

 annat starkt surt eller alkaliskt avfall (exempel frätande ämnen som 
kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel) 

 avfall som innehåller kvicksilver (exempel termometrar, barometrar, reläer) 

 batterier – se 1.7.1 

 lysrör och glödlampor (exempel lågenergilampor, solarierör, 
halogenlampor, vanliga lysrör) – se 1.7.2 

 elektriska och elektroniska produkter – se 1.7.2 

Sortering 

Farligt avfall får inte blandas med annat avfall. Olika slag av farligt avfall får ej 
heller blandas. 

Emballering av avfall 

I behållare och utrymme för farligt avfall får endast läggas sådant avfall för vilket 
behållaren och förvaringsplatsen är avsedd. Avfallet skall vara väl emballerat så att 
skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppstår. 

Farligt avfall skall vara tydligt uppmärkt och helst i originalförpackning. 

Hämtningsintervall 

Hushåll får genom egen försorg transportera bort farligt avfall som uppkommit i det 
egna hushållet till ÅVC. Farligt avfall kan efter särskild beställning även hämtas på 
fastigheten/bostaden enligt överenskommelse med KSRR. Småbatterier, varor 
med inbyggda miljöfarliga batterier, glödlampor och småelektronik kan även 
lämnas i behållare på platser som KSRR bestämt och anvisat. 

Vikter 

Tabell för totalvikter finns i föreskriftens bilaga 2. Bestämmelser om 
maxvikter och dragmotstånd finns även i Arbetsmiljöverkets gällande 
föreskrifter.
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Bilaga 1.7.1 Anvisningar för batterier som lämnas till KSRR:s 
insamlingssystem 

 

Definition 

Batterier omfattas av producentansvar enligt batteriförordning, SFS 
2008:834 från 1 januari år 2009.  Batterier ingår i kategorin farligt avfall.    
Det är exempel: 

 

 Småbatterier upp till 3 kg (knappcells-, laddningsbara, brunstensbatterier 
m.m.). 

 Bilbatterier och andra blybatterier som väger över 3 kg. 

 Varor med inbyggda miljöfarliga batterier (t.ex. leksaker). 

Sortering och hämtningsintervall 

Batterier lämnas till KSRR:s insamlingssystem eller annan plats som anvisas av 
batteriproducenten t.ex. ÅVS. Hushåll kan genom egen försorg transportera bort 
batterier som uppkommit i det egna hushållet, KSRR:s insamlingssystem innebär 
att: 

 Villor och fritidsbostäder kan lämna småbatterier på locket av kärlet för 
hushållsavfall i en genomskinlig plastpåse eller plastburk i samband med 
hämtning. Småbatterier kan också lämnas i batteriholk, till butiker som tar 
emot småbatterier där KSRR hämtar, ÅVC eller till annan plats som KSRR 
bestämt och anvisat. 

 Bilbatterier och andra blybatterier som väger över 3 kg skall lämnas till en 
ÅVC. 

 Produkter med inbyggda miljöfarliga batterier (elektriska och elektroniska 
produkter) lämnas till en ÅVC eller på annan plats som KSRR bestämt och 
anvisat. 

Småbatterier, bilbatterier och produkter med inbyggda batterier kan efter 
särskild beställning hämtas på fastigheten/bostaden enligt 
överenskommelse med KSRR. 

Behållare  

I hyresfastigheter, butiker, inköpscenter och liknande där ett större antal hushåll 
uppehåller sig kan KSRR efter beslut tillhandahålla behållare för insamling av 
småbatterier. Hämtning utförs av KSRR och intervaller fastställs av KSRR. 
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Bilaga 1.7.2 Anvisning för elektriska och elektroniska produkter 
som lämnas till KSRR:s insamlingssystem 

Definition 

Till avfall av elektriska och elektroniska produkter (elavfall) som omfattas av 
producentansvar räknas alla varor enligt 6 § avfallsförordningen (2001:1063) samt 
förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska 
produkter som i sin utformning och för en korrekt funktion är beroende av elektrisk 
ström eller elektromagnetiska fält. Det är till exempel: 

 hushållsapparater 

 datorer 

 radioapparater 

 klockor 

 glödlampor, lysrör, lågenergilampor 

 leksaker som drivs med el eller batteri 

 spisar, tvättmaskiner, diskmaskiner och kylmöbler. 

Elektriska och elektroniska produkter som inte omfattas av producentansvar skall 
hållas skilt från annat avfall. Det gäller till exempel: 

 elradiatorer 

 varmvattenberedare 

 luftkonditioneringar, värmeväxlare 

 värmepannor 

 elledningar och proppskåp 

Elektriska och elektroniska produkter ingår i kategorin farligt avfall. 

Sortering 

Elektriska och elektroniska produkter som omfattas av producentansvar skall hållas 
skilt från annat avfall och lämnas till KSRR:s återvinningscentraler eller annan plats 
som anvisas av producenterna för elektriska och elektroniska produkter. 
Småelektronik kan även lämnas i behållare på platser som KSRR bestämt och 
anvisat. 

Kyl- och frysmöbler som lämnas till ÅVC får inte innehålla matrester när de lämnas. 

Emballering av avfall 

I behållare och utrymme för elektriska och elektroniska produkter får endast läggas 
sådant avfall för vilket behållaren och förvaringsplatsen är avsedd.  

Hämtningsintervall 

Hushåll får genom egen försorg transportera bort elektriska och elektroniska 
produkter som uppkommit i det egna hushållet och lämna det till KSRR:s 
återvinningscentraler eller annan plats som anvisas av producenterna för elektriska 
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och elektroniska produkter. Småelektronik kan även lämnas i behållare på platser 
som KSRR bestämt och anvisat. 

Elektriska och elektroniska produkter kan efter särskild beställning hämtas på 
fastigheten/bostaden enligt överenskommelse med KSRR. Se bilaga 1.5 
Grovavfall. 
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Bilaga 1.8 Anvisning för läkemedel inklusive 
cytostatika/cytotoxiska läkemedel med producentansvar samt 
kasserade kanyler och sprutor 

Definition 

Förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel 

Läkemedelsrester, oanvända läkemedel, cytostatika/cytotoxiska läkemedel m.m. 
samt kasserade kanyler och sprutor från enskilda hushåll är hushållsavfall. 

Sortering 

Läkemedelsrester skall hållas skilt från annat avfall och lämnas till apoteken. 
Avfallet får inte slängas bland hushållssopor.  

Cytostatiska/cytotoxiska läkemedel klassas som farligt avfall men kan lämnas på 
apoteken eller till återvinningscentralerna. Kasserade kanyler och sprutor skall 
hållas skilt från annat avfall och lämnas till apoteken eller till 
återvinningscentralerna. Avfallet får inte slängas bland hushållssopor. 

Emballering 

Förbrukade kanyler och sprutor ska lämnas i för ändamålet avsedd behållare, till 
apoteken som hanterar receptbelagda läkemedel eller till återvinningscentralerna. 
Behållare tillhandahålls av apoteken. 

Hämtningsintervall 

Läkemedelsrester som uppkommit i det egna hushållet skall genom egen försorg 
transporteras bort och lämnas i producenternas insamlingssystem. 

Cytostatika/cytotoxiska läkemedel skall genom egen försorg transporteras till 
apoteken eller till återvinningscentralerna. 

Kasserade kanyler och sprutor som uppkommit i det egna hushållet skall genom 
egen försorg transporteras bort och lämnas till apoteken eller till 
återvinningscentralerna. 
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Bilaga 1.9 Anvisning för förpackningar av färgat och ofärgat 
glas, plast, metall eller papper samt tidningar och tidskrifter 
(Producentansvar) som lämnas till KSRR:s insamlingssystem 

Definition  

Förpackningar av färgat glas, ofärgat glas, plast, metall eller papper samt tidningar 
och tidskrifter. 

Sortering 

Varje fastighetsägare och nyttjanderättshavare skall sortera ut hushållets 
förpackningar av färgat glas, ofärgat glas, plast, metall eller papper samt tidningar 
och tidskrifter. 

Hämtningsintervall 

Hushåll får genom egen försorg transportera bort förpackningar och 
tidningar som uppkommit i det egna hushållet och lämna det i 
producenternas insamlingssystem t.ex. återvinningsstationer. De kan också 
lämnas till KSRR:s återvinningscentraler. Förpackningar och tidningar kan 
efter särskild beställning även hämtas på fastigheten/bostaden enligt 
överenskommelse med KSRR. 
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Bilaga 1.10 Döda sällskapsdjur och avfall från husbehovsjakt 

Definition 

Döda sällskapsdjur t.ex. kanin, katt, orm, hamster och hund mm. samt avfall från styckning 
efter jakt till det egna hushållet.  

Omhändertagande  

Slaktbiprodukter som uppstår vid jakt för eget eller jaktlagets bruk kan lämnas kvar i skogen. 
Kontakta kommunens miljökontor för närmare bestämmelser. Mindre mängd sorteras som 
matavfall och läggs i behållaren för hushållssopor. 

Det är tillåtet att transportera döda sällskapsdjur till veterinär som ser till att djuret 
omhändertas genom kremering. 

Döda sällskapsdjur kan grävas ner på den egna fastigheten. Kontakta kommunens 
miljökontor för närmare bestämmelser. Graven skall vara så djup att djur hindras från att 
gräva upp kroppen. 

Döda sällskapsdjur och avfall från husbehovsjakt kan väl emballerat lämnas in till 
Moskogens eller Storskogens avfallsanläggning. 

Döda mindre sällskapsdjur t.ex. marsvin, råtta, fiskar mm. kan lämnas i restavfallet i kärlet 
för hushållsavfall. 
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Bilaga 1.11 Anvisning för övrigt hushållsavfall 

Definition 

Övrigt hushållsavfall som inte omnämns i övriga bilagor. 

Omhändertagande  

Kontakta KSRR för att hantera avfallet på rätt sätt. 
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Bilaga 2 Regler för avfallsutrymmen och transportvägar m.m. 

Allmänt 

Dessa regler gäller för samtliga platser där KSRR utför hämtning. Reglerna har 
tillkommit för att skapa god framkomlighet för hämtningsfordon, en bra arbetsmiljö 
för hämtningspersonalen men även för att skapa en väl fungerande 
avfallshantering för abonnenten och att trafiksäkerhet främjas. Utformning av 
avfallsutrymmen samt placering av behållare skall vara så att olägenhet inte 
uppstår. Om kraven på avfallsutrymmen, transportvägar, uppställningsplats m.m. 

inte uppfylls, äger KSRR rätt att anvisa en annan hämtplats. Bestämmelser om 
avfallsutrymmen och hämtningsvägar finns även i Boverkets byggregler samt 
bestämmelserna i Arbetsmiljöverkets författningssamling. 

Dimensionering 

Avfallsutrymmen skall dimensioneras i samråd med KSRR. Omdimensionering på grund av 

förändrad avfallshantering eller förändrad mängd avfall från avfallslämnarna skall vara möjlig.  

 

Totalvikter för fyllda kärl och säckar 

Behållartyp 2-hjuliga kärl 4-hjuliga kärl Säck 

Behållarstorlek 
(liter) 

140 190 240 370 660 160 

Maxvikter (kg) 75 75 75 75 140 30 

 

Generella krav på avfallsutrymmen 

Avfallsutrymme skall vara tillgängligt för renhållningspersonalen alla dagar kl. 06.00 – 22.00 

året om. I avfallsutrymmet får inte förvaras föremål som hindrar hämtning av behållare. Där 

säck används skall det finnas tillräckligt med plats för att utan hinder lyfta säcken ur 

säckhållaren. 

Avfallsutrymme skall vara försett med ändamålsenlig utrustning. Säckställ och hållare 

avsedda för utomhusbruk får inte användas om tömningen därigenom försvåras. 

Utrustningen får inte heller vara i sådant skick eller av sådant material att renhållningens 

personal riskerar att skadas. 

Dörren skall vara lätt att öppna och får inte blockeras av t.ex. snö, stenar eller vegetation. 

Tröskel eller höjdskillnad förses med slänt, lutning eller kil med en lutning på max 1:5 (med 

en maximal höjdskillnad på 0,1 m). Om ramp eller kil används skall denna vara fastsatt. Dörr 

till avfallsutrymme skall gå att öppna från insidan och vara försedd med ett dörrstopps beslag 

eller liknande så att den kan stå öppen vid hämtning. Nyckeln som KSRR tillhandahållits till 

avfallsutrymmet får inte passa andra lås i fastigheten. Avfallsutrymmet skall vara försett med 

belysning där ljusstyrkan ej understiger 100 lux. Strömbrytare med orienteringsljus för 

belysning placeras i anslutning till avfallsutrymmets dörr. Avfallsutrymmet bör vara ventilerat. 

Utomhus skall behållare (container, säckställ och kärl) placeras så att risk för spridning av 

brand till närliggande byggnad undviks. Placering, val av behållare m.m. bör utföras i enlighet 

med lokala föreskrifter samt Räddningstjänstens rekommendationer. Kontakta 
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Räddningstjänsten, Samhällsbyggnadskontoret eller KSRR för mer information. Ansvaret för 

placering av container/sopkärl, eventuella risker m.m. ligger på fastighetsägaren. 

Avfallsutrymme/hämtplats för enfamiljshus 

Vid hämtning av avfall vid enfamiljshus skall behållaren vara utställd till tomtgräns, på 

fastigheten och i anslutning till transportvägen för renhållningsfordonet. Behållaren skall 

placeras väl synligt från transportvägen där renhållningsfordonet kör. Avstånd från hämtplats 

för kärl vid 1-2 familjshus till fastighetsgräns skall ej överstiga 3 m. Behållare placeras på 

hårdgjord fri yta. Hinder i form av låst grind, staket, mur eller häck, uppställda fordon och 

liknande får inte förekomma. Annan hämtplats skall godkännas av KSRR. 

Avfallsutrymmen i flerbostadshus, miljöhus 

Minimimått för avfallsutrymmen i flerfamiljshus anges nedan. För att kärlens lock helt ska 

kunna öppnas krävs ett fritt utrymme upp till 190 cm över golv.  

Minimått för avfallsutrymmen i flerfamiljshus 

Rumshöjd 2,1 m 

Dörr, fri bredd (karmdagbredd = öppningen) 1,1 m 

Dörr, fri höjd (karmdaghöjd = öppningen) 2,0 m 

 

Minsta mått som krävs för plastkärl 

Behållarstorlek (liter) 140 190 240 370 660 

Bredd (m) 0,5 0,5 0,6 0,75 1,3 

Djup (m) 0,6 0,75 0,75 0,9 0,9 

Höjd (m) 1,0 1,1 1,1 1,1 1,3 

 

 

Transportvägar för behållare 

Installationer, cykelställ, papperskorgar och liknande får inte placeras så att de inkräktar på 

nedan angivna mått. Transportväg får inte ingå som en del av en biluppställningsplats där 

uppställda fordon kan hindra framkomligheten. Vid sidan av parkeringsytor skall nedan 

angivna ytor finnas. 

Utomhus skall transportväg för behållare vara hårdgjord så att kärl eller annat 

transportredskap som kärra eller liknande kan användas utan hinder. Trappa eller trappsteg, 

ojämn kalksten och kullersten får inte förekomma i en transportväg. Transportvägen skall 

vara upplyst så att risken för personskador m.m. elimineras. 

Snövallar, vegetation eller dylikt får inte inkräkta på nedan angivna mått. Vintertid skall 

transportvägen vara snöröjd och hållas halkfri. Om fastighetsägaren inte uppfyller nedan 

angivna mått äger KSRR rätt att anvisa annan hämtplats. 

 Avstånd och mått för transportväg för behållare 
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1. Avstånd från soprum eller miljöhus till uppställningsplats för hämtningsfordon vid 
flerfamiljshus och verksamheter skall ej överstiga 15 m 

2. Avstånd från hämtplats för kärl vid 1-2 familjshus till fastighetsgräns skall ej överstiga 
3,00 m 

3. Ramp, dragväg eller någon del därav får ha max lutning 1:12  

4. Fritt utrymme mellan ramp och dörr samt framför dörr 1,50 m 

5. Fri bredd vid rak passage 1,20 m 

6. Bredd vid riktningsändring större än 30 grader 1,35 m 

7. Fri höjd 2,10 m 

8. Dörr, fri bredd (karmdagbredd = öppningen) 1,10 m 

9. Dörr, fri höjd (karmdaghöjd = öppningen) 2,00 m 
 

 

 

 

Transportvägar för renhållningsfordon 

Transportvägen skall minst uppfylla nedan angivna mått. Avfallsutrymme får inte placeras så 

att backning på gång- och cykelväg eller inom ett bilfritt bostadsområde måste ske vid 

hämtning. Återvändsgata eller gata som används vid hämtning skall ha av KSRR godkänd 

vändplats för renhållningsfordon. 

Transportväg skall ha hårdgjord körbana av grus, asfalt eller liknande och måste tåla trafik 

med tunga fordon. Framkomligheten får inte hindras av större stenar, gräs eller annan 

vegetation. Snövallar, vegetation eller dylikt skall inte inkräkta på nedan angivna mått. 

Vintertid skall transportväg vara snöröjd och halkfri. Eftersom renhållningsfordon med 

totalvikt upp till 36 ton kan komma att användas skall transportväg lägst hålla de krav som 

ställs i anläggnings AMA kategori B eller motsvarande krav. 
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I områden där trafik med renhållningsfordon inte är tillåten eller inte kan ske på grund av 

utrymmesbrist eller där vägen inte uppfyller nedan angivna krav, placeras behållaren vid av 

KSRR anvisad hämtplats.  

För befintliga enskilda avloppsanläggningar kan KSRR komma att tillse tömning även om 

förhållandena inte uppfyller nedan angivna specifikation, tömning kan då medföra extra 

kostader. Tömning kan ske med annat fordon, med mer personal och/eller med annan 

utrustning än det ordinarie slamtömningsfordonet mm. KSRR kontaktar fastighetsägaren där 

installation av en sugledning kan vara en alternativ lösning. 

Avstånd och mått för transportväg för fordon  

Vägbredd 

1. Minsta vägbredd: 2,8 m 

2. Efter bedömning av KSRR kan i särskilda fall vägbredd ner till 2,6 m accepteras. Detta 

gäller endast för kortare vägavsnitt på raksträcka. 

3. Fri yta bredvid väg: 1,7 m från vägens mitt  
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Mått för kurva 

1. Minsta kurvradie (inre kurvradie): 6,0 meter 

2. Vägbredd i kurva: 4,0 meter 

3. Fritt utrymme utanför vägbredd i utkant på kurva:  

    Kurva mindre än 45 grader = 0 meter 

    Kurva större än 45 grader = 1 meter 

  

Kravet på vägbredd och fritt utrymme utanför vägbredd avser kurvor med inre kurvradie som 
närmar sig 6,0 meter = tighta kurvor. För kurvor med stor kurvradie så kan smalare vägbredd 
och avsteg från fritt utrymme utanför vägbredd göras. 

 

 

Utrymmen för storbehållare, t.ex. containrar, lastväxlarflak 

Containrar eller lastväxelflak skall placeras på markplan. Placering på upphöjd yta eller 

lastbrygga accepteras ej. 

Uppställningsytan för storbehållaren skall vara hårdgjord, exempelvis med asfalt, betong eller 

likvärdigt material och tåla hanteringen av behållaren. Vid tillfälliga uppställningsplatser kan 

annan bedömning göras av KSRR. 

Om uppställning sker utanför den egna fastigheten skall berörd fastighetsägare kontaktas. 

Det kan dessutom krävas tillstånd av polisen samt eventuell kontakt till väghållare, detta söks 

av kunden. Luckor på containern/lastväxlarflaket skall vara stängda vid tömning/hämtning. 
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Minimått på uppställningsplats vid tömning med baklastande 
containerbil eller lastväxlarfordon 

Behållaryta till baklastande containerbil beroende på containerstorlek 3-4,5 x 2,0 m 

Behållaryta till lastväxlarfordon beroende på containerstorlek 4-6 x 2,5 m 

Fri yta framför behållare 15 x 4 m 

Minsta avstånd mellan/runt containrar till baklastande containerbil 1,0 m 

Minsta avstånd mellan/runt containrar till lastväxlare 1,0 m 

Fri höjd 5,5 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Slamtömning och tömning av fettavskiljare 

Transportväg för slamtömningsfordon skall uppfylla samma krav som transportväg för övriga 

renhållningsfordon, se ovan under Transportvägar för renhållningsfordon. 

Slamtömningsfordonet skall kunna komma intill brunnen. Avståndet mellan 

anslutningspunkten för tömning och en transportväg som uppfyller ovan angivna krav får 

normalt inte vara längre än 20 m om inte särskilda skäl föreligger. Anslutningspunkten kan 

vara vid brunnen eller en sugledning. 

För hämtning av filtermaterial i säck ska körbar väg för kranfordon finnas fram till fosforfällan 
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samt nödvändigt utrymme för hantering på plats där avståndet mellan kranfordonets 
angöringsplats och fosforfällan får vara högst 10 meter om säcken väger upp till 500 kg och 
högst 5 meter om säcken väger 1000 kg. Fri höjd ska vara minst 7 meter över kranfordon och 

samma mellan kranfordonets angöringsplats och fosforfällan 

Den angöringsplats som anvisas för ett slamtömningsfordon får inte äventyra 

trafiksäkerheten. Gångvägen mellan tömningsfordonets angöringsplats och brunnen skall 

vara fri från hinder t.ex. staket, murar, planteringar m.m. Inför tömning skall gångvägen vara 

lättframkomlig. 

Locket till slambrunnen skall vara av lätt material, skall väga max 25 kg och skall ha en 

innerdiameter på minst 400 mm. Vid tömning skall brunnslock vara lättåtkomligt, framgrävt, 

röjt från snö och markerat t ex med en pinne eller en flagga. 

Tömningsrör till slutna tankar skall ha en innerdiameter på minst 150 mm. 

Brunnen skall vara så utformad att den är lätt att tömma. Brunnens in- och utlopp samt alla 

kamrar skall vara synliga. Detta för att kvalitetssäkra tömningen samt att visuell kontroll av 

brunnen skall kunna utföras.  

Vid inomhusmontage av fettavskiljare skall ett 75 mm tömningsrör finnas max 20 m från 

fordonets uppställningsplats. Tömningsröret skall ha en 75 mm klokoppling typ hona. Totala 

avståndet från fordonets uppställningsplats till fettavskiljaren får max vara 60 m. 

För rengöring av fettavskiljare inomhus skall varmt och kallt vatten finnas tillgängligt vid 

fettavskiljaren. Detta för att undvika att dra slangar från fordonet genom kök eller liknande. 

Fettkakan som bildas i fettavskiljaren får inte vara tjockare vid tömning än vad tillverkaren 

rekommenderar, dock max 150 mm. 

 

Maximalt avstånd mellan anslutningspunkt för tömning och den plats där fordonet kan stå 
uppställd. 
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Bilaga 3 Anvisning för förebyggande av avfall som lämnas till 
KSRR:s insamlingssystem för återanvändning/återbruk 

Definition 

Återbruk definieras som återanvändning av föremål, vilket syftar till att föremålet används 
igen för att fylla samma funktion som det ursprungligen var avsett för, utan annan 
förberedande bearbetning än rengöring och/eller reparation. 

Sortering 

Föremål avsedda för återbruk skall sorteras enligt anvisning på ÅVC. 

När KSRR, efter beställning av kund, hämtar föremål avsedda för återbruk skall de 
sorteras och märkas ut enligt anvisningar från KSRR. 

Hämtningsintervall 

Föremål avsedda till återbruk kan lämnas på ÅVC i avsedda behållare. 
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1. Kommunal avfallsorganisation
I Kalmar, Nybro, Mörbylånga, Torsås och Oskarshamns kommuner är det kommunalförbundet 
KSRR som har det lagstadgade renhållningsansvaret, det vill säga det övergripande ansvaret 
för avfallshanteringen och avfallsplaneringen. KSRR har förbundsdirektion samt lyder under 
kommunallagen. Förbundet fungerar i praktiken som en egen kommun men med avfallshantering som 
enda uppgift. Verksamheten utförs av anställda tjänstemän och driftspersonal, men styrs av folkvalda 
representanter tillsatta av medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Torsås och Oskarshamn. 

KSRR sköter insamling och transport av avfall, dels i egen regi och dels på entreprenad. Nio 
återvinningscentraler samt sex stycken mindre återvinningsgårdar fi nns inom KSRR och sköts i 
egen regi. Mobil mini-ÅVC besöker regelbundet sju mindre orter och drivs på entreprenad. KSRR 
äger och driver i egen regi Moskogens avfallsanläggning samt arrenderar och driver Storskogens 
avfallsanläggning, med bland annat deponi, omlastning, mellanlagring, sortering och behandling av 
avfall. En del i avfallshanteringen är information till kunder och kontakter med kunderna. Detta är ett 
viktigt led till att påverka invånarna till att bli ännu bättre källsorterare. 

Respektive medlemskommuns kommunfullmäktige fastställer renhållningsordning inklusive 
föreskrifter och avfallsplan samt avfallstaxa. KSRR handlägger undantag från renhållningsordningen. 
Kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor utövar lokal tillsyn av renhållningsordningens 
bestämmelser och handlägger bygglovsärenden för avfallsutrymmen och enskilda avlopp. 

Figur 1 Organisationsschema, KSRR

Förbundsdirektion

Förbundschef

Ekonomi

Administration
Produktion
Insamling

Produktion
Avfall



6

B
ila

ga
 1 2. Beskrivning av regionen

I följande kapitel beskrivs förhållanden i regionen som påverkar avfallets mängd och sammansättning. 
Kapitlet innehåller uppgifter om antal invånare, antal hushåll fördelat på boendeform samt regionens 
näringslivsstruktur.

2.1 Geografi skt läge och infrastruktur
Kommunalförbundets fem kommuner ligger i södra och norra delen av Kalmar län. I söder gränsar 
regionen till Mönsterås kommun i Kalmar län och Karlskrona kommun i Blekinge län, i väster 
Emmaboda kommun i Kalmar län, Lessebo och Uppvidinge kommun i Kronobergs län samt 
Hultsfreds kommun i Kalmar län. I norr mot Västervik, Högsby, Mönsterås och Borgholms kommun. 
Landytan omfattar 4 369 km2, ca 1 procent av Sveriges landyta. Nybro kommun är den största till ytan 
följt av Oskarshamn, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. 

Huvudort i respektive kommun är den centralort som namngett kommunen i samtliga fall. Huvudort i 
regionen är Kalmar som också är residensstad i Kalmar län. 

Viktig infrastruktur för regionen är Europaväg E22 som sträcker sig från Norrköping via regionen 
vidare till Malmö, Riksväg 25, Riksväg 47, Gotlandstrafi ken, Kalmar fl ygplats, järnväg, Ölandsbron, 
Oskarshamns hamn samt Kalmar hamn. Utöver detta fi nns ett väl utbyggt cykelvägnät, ett etablerat 
kollektivtrafi ksystem och närhet till fl ygplatserna i Växjö och Ronneby.

2.2 Befolkning
Regionen har tillsammans cirka 131 000 invånare. Utöver respektive tätort fi nns även de större orterna, 
Lindsdal, Färjestaden, Smedby, Mörbylånga, Rinkabyholm, Ljungbyholm, Trekanten, Påskallavik 
och Bergkvara. Fördelningen av antalet invånare i regionen redovisas i tabell 1. Regionens mål för 
befolkningsutveckling till år 2022 ger tillsammans en tillväxt på ca 545 personer per år.

Tabell 1 Befolkning i regionen. Nuläge och prognos. Antal invånare, st.
Källa: SCB samt befolkningsprognos för kommunerna.

 
År 2013 År 2016 År 2019 År 2022

Kalmar 63 887 65 485 66 780 67 945
Oskarshamn 26 212 26 225 26 453 26 488
Nybro 19 489 19 353 19 330 19 340
Mörbylånga 14 368 14 681 15 000 15 300
Torsås 6 879 6 730 6 685 6 670
Totalt 130 835 132 474 134 248 135 743
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Tabell 2 Antal hushåll i regionen 2012/2013, st. Redovisning per boendeform.
  Källa: SCB Bostadsbestånd och Metria fritidshus typkod 221

Till följd av regionens kustnära läge fi nns säsongsvariationer i antal invånare och turister vilket 
påverkar avfallets mängd och sammansättning. Variationerna består främst i att en stor del av 
fritidshusen på fastlandet och på Öland bosätts under sommaren liksom att regionen besöks av många 
turister.

2.3 Näringslivsstruktur
Näringslivet i regionen är expansivt och domineras av verksamheter inom handels-, industri- och 
tjänstesektorn. Flertalet är små och medelstora företag, det fi nns även ett antal större industrier. Den 
största arbetsgivaren i KSRR:s medlemskommuner är Kalmar kommun följt av Landstinget i Kalmar 
län och Oskarshamns kommun, Scania i Oskarshamn, Linnéuniversitetet i Kalmar samt OKG i 
Oskarshamn. 

Guldfågeln, Cementa, Scania och Kährs är några betydelsefulla verksamheter, som bedöms kunna 
generera större mängder avfall. 

Pendling till och från regionen förekommer, där den största pendlingen sker till och från Kalmar 
kommun. In- och utpendlingen är i samma storleksordning men totalt sett är utpendlingen något 
större än inpendlingen. 

Kalmar kommun
Eftersom Kalmar ligger i ett jordbruksområde kom de fl esta företagen vid industrialiseringens början 
att syssla med bearbetning av jordbrukets produkter. Idag har Kalmar ett dynamiskt näringsliv, som 
domineras av handels-, tillverknings- och tjänstesektorerna. I staden fi nns ca 6 000 företag. Flertalet 
är små och medelstora, men det fi nns också fl era större bolag, som har sina huvudkontor i Kalmar. I 
Kalmar fi nns fl era nätverk, som bidrar till näringslivets utveckling. Det gör också Linnéuniversitetet – 
Sveriges senaste universitet, som är en sammanslagning av Högskolan i Kalmar och Växjö universitet. 

Kalmar Oskarshamn Nybro Mörbylånga Torsås Summa
Villa 13 590 6 704 5 676 5 457 2 654 34 081
Lägenhet 18 270 6 258 4 100 977 697 30 302
Fritidshus 1 697 1 312 514 3 334 710 7 567
Totalt 33 557 14 274 10 290 9 768 4 061 71 950
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Oskarshamn är en viktig hamnstad med bland annat färjetrafi k till Gotland och även omfattande 
godstrafi k nationellt och internationellt.  Staden har även fl era stora industrier bland annat Scania, 
kärnkraftverket OKG AB, SAFT AB som tillverkar batterier, ABB och Liljeholmens Stearinfabriks AB.

I Oskarshamn fi nns också Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). Deras uppdrag är att ta hand 
om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken och i Oskarshamn bedrivs forskning och 
utveckling kring inkapsling och slutförvar av använt kärnbränsle. 

Nybro kommun

Näringslivet domineras i dag av trä-, glas-, pappers- och verkstadsindustri. Största arbetsgivaren 
är Nybro kommun. Den största privata arbetsgivaren är AB Gustaf  Kähr som främst tillverkar 
parkettgolv. 

Mörbylånga kommun
Här fi nns livsmedelsproduktion med lantbruk respektive förädlings- och distributionsföretag. 
Näringslivet påverkas också av besöksnäringen och närheten till Kalmar. I kommunen fi nns 
därför gott om handel, olika former av turistanläggningar, konstnärer och konsthantverkare. 
Verkstadsindustrin och stenindustrin fi nns också representerad. De största företagen är Guldfågeln 
och Cementa. Kommunen är den största arbetsgivaren med ca 1 000 anställda.

Torsås kommun

Torsås har företag i de fl esta branscher. Torsås kommun är kommunens största arbetsgivare följd 
av industriföretagen Yaskawa och Spinova samt trä/byggföretaget Södra Timber. Bland företagen i 
kommunen fi nns också turistanläggningar med lockande utfl yktsmål samt en handel som präglas av ett 
rikt och varierat utbud.
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3. Avfallsmängder

3.1 Avfall som omfattas av kommunalt 
renhållningsansvar
Nedan redovisas mängder för avfall som omfattas av kommunalt renhållningsansvar. Redovisningen är 
uppdelad per insamlad fraktion samt utifrån vilka behandlingsformer som tillämpas.

Tabell 3 Insamlade och behandlade mängder av avfall som omfattas av kommunalt 
renhållningsansvar 2013, ton.

Källor och övriga kommentarer:

1) Källa: I Oskarshamn vågen Storskogen i resten av KSRR vågen Moskogen. 
2) Materialåtervinning avser skrot och schaktmassor. Deponering avser gips, glas, sanitetsporslin 

och isolering. Källa: I Oskarshamn vågen Storskogen där en uppskattning har gjorts av andelen 
hushållsavfall från siffror som inkluderar både verksamhetsavfall och hushållsavfall: andel skrot från 
hushåll 75 %, andel täckmassor från hushåll 10 %, andel brännbart grovavfall från ÅVC ytterområden 
90 %, andel träavfall från hushåll 25 %. I resten av KSRR vågen Moskogen.

3) Biologisk behandling avser kompostering. Källa: I Oskarshamn vågen Storskogen där en uppskattning 
av mängden trädgårdsavfall har gjorts från mängden träavfall, 10 % av träavfallet uppskattas vara 
trädgårdsavfall. I resten av KSRR vågen Moskogen.

4) I Oskarshamn omhändertas det av Oskarshamns avloppsreningsverk. Källa: Vågen Storskogen. I resten 
av KSRR omhändertas det av Kalmar avloppsreningsverk. Källa: Vågen Moskogen. 

5) Avser slam från hushåll. I Oskarshamn omhändertas slammet av avloppsreningsverket i Oskarshamn. 
Siffran är beräknad utifrån en genomsnittlig årlig tömning av 2740 tankar 0-3 m3 (1,5 m3 i genomsnitt) 
och 85 tankar 3-6 m3 (4,5 m3 i genomsnitt). Densitet för slam varierar men antas här vara 1m3 slam =1 
ton. Källa: Vågen Storskogen. I resten av KSRR omhändertas det av avloppsreningsverken i Kalmar, 
Mörbylånga och Nybro. Källa: Inrapporterade mängder från chaufförer via EDP mobile.

6) Avser slam från tömning av fettavskiljare. I Oskarshamn levereras det till Oskarshamns 
avloppsreningsverk för rötning i rötkammare. Mängden fett är beräknad från en genomsnittlig årlig 
tömning av cirka 45 stycken avskiljare 0-3 m3 (1,5 m3 i genomsnitt). Densitet för slam varierar men 
antas här vara 1m3 slam =1 ton.  I resten av KSRR till Kalmar biogas.Källa: Vågen Moskogen.

Material-
återvinning

Biologisk 
återvinning

Förbränning Deponering Totalt

Kärl- och säckavfall1 59 33 607 33 666
Grovavfall2 6 300 18 576 1 158 26 034
Trädgårdsavfall3 2 716 4 035 6 751
Latrinavfall4 30 30
Slam5 18 846 18 846
Fett6 986 986
Farligt avfall totalt, 
varav:

1 106 93 1 199

- impregnerat trä7 630 630
- asbest8 93 93
- riskavfall9 0,290 0,290
- småkemikalier10 476 476
Summa, ca 6 300 22 637 57 324 1 251 87 512
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som inkluderar både verksamhetsavfall och hushållsavfall: andel impregnerat trä från hushåll 20 %. Källa: I 
resten av KSRR vågen Moskogen. Källa: RagnSells.

8) Källa: I Oskarshamn vågen Källa: Vågen Storskogen. En uppskattning har gjorts av andelen hushållsavfall 
från en siffra som inkluderar både verksamhetsavfall och hushållsavfall: andel asbest från hushåll 20 
%. Storskogen. En uppskattning har gjorts av andelen hushållsavfall från en siffra som inkluderar både 
verksamhetsavfall och hushållsavfall: andel asbest från hushåll 20 %. Källa: I resten av KSRR vågen 
Moskogen. 

9) Källa: RagnSells.
10) Källa: RagnSells.

3.2 Avfall som omfattas av producentansvar
Nedan redovisas mängder avfall som omfattas av producentansvar. Redovisningen är uppdelad per 
insamlad fraktion.

Tabell 4 Insamlade mängder av avfall som omfattas av producentansvar per ton år 2013.

Källor och övriga kommentarer:

1) Källa: Förpacknings- och tidningsinsamlingen.
2) Källa: Svensk Däckåtervinning 
3) Källa: El-Kretsen 
4) Lampor som innehåller kvicksilver.

Mängd
Förpackningar och tidningar totalt1, 10 775
varav:
- Tidningspapper 5 380
- well- och kartongförpackningar 2 024
- plastförpackningar 907
- metallförpackningar 204
- glasförpackningar 2 263
Däck2 193
Batterier totalt3, 135
varav:
- småbatterier 41
- blybatterier tyngre än 3 kg 94
Bilar -
Elektriska och elektroniska produkter3, 2 184
varav:
- kyl/frys 391
- vitvaror 580
- gasurladdningslampor4 16
- icke gasurladdningslampor 12
- diverse elektronik 1 185
Summa 13 287
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3.3 Övrigt avfall
Uppgifter om avfall som inte omfattas av kommunalt renhållningsansvar eller producentansvar har inte 
inventerats eller sammanställts.

Som beskrivits i kapitel 2.3 domineras näringslivet i regionen av verksamheter inom handels-, industri-, 
och tjänstesektorn.  Detta påverkar också i hög grad mängd och sammansättning på avfallet från 
verksamheter. Avfall från verksamheter som inte omfattas av kommunalt renhållningsansvar eller 
producentansvar uppstår främst inom industrin men till viss del även inom handel och tjänstesektorn. 
Exempel på avfallsfl öden som kan vara betydande är:

• Livsmedelsavfall från livsmedelsproduktion (till exempel Guldfågeln samt 
lantbruksverksamhet) 

• Mineraliskt avfall från sten- och cementindustri (till exempel Cementa och olika 
stenbearbetningsföretag)

• Avfall från industri (till exempel Scania och SAFT)

• Trärester (till exempel Kährs och Södra Timber)

• Avfall från glas-, pappers- och verkstadsindustri 

Annat avfall som bör nämnas är olika typer av avfall från bygg- och anläggningsverksamhet 
innefattande överskottsmassor där en del kan vara förorenade och därför kräva särskilt 
omhändertagande.

Exempel på verksamheter där KSRR eller kommunala bolag är verksamhetsutövare och som är av 
större betydelse ur ett avfallsperspektiv är de kommunala reningsverken samt Kalmar Energis och 
Oskarshamns Energis kraftvärmeanläggningar, vilka genererar slam respektive aska och slagg.

3.4 Jämförelse med andra kommuner
Vid en översiktlig jämförelse med nationell statistik avseende insamlade mängder hushållsavfall kan 
konstateras att KSRR sammantaget ligger över det nationella genomsnittet, främst beroende på en 
större mängd kärl- och säckavfall samt grovavfall. Detta kan bero på turism, fritidsabonnemang och 
olika evenemang. För avfall som inte omfattas av kommunalt renhållningsansvar eller producentansvar 
saknas nyckeltal.
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 1 Tabell 5 Insamlade mängder hushållsavfall i KSRR och Oskarshamn kommun 2013 jämfört med 

nationella genomsnitt, kg/invånare. Källa: KSRR, Oskarshamns kommun, FTI, El-Kretsen och Avfall 
Sverige. Redovisade uppgifter avser 2013 om ej annat anges. 

Insamlad mängd 
KSRR

Insamlad mängd 
nationellt

Anmärkning

Brännbart kärl- och 
säckavfall

257 198* *) Avser 2012

Matavfall 0,5 33* Kärl- och säckavfall. *) 
Avser 2012

Grovavfall 199 170* Inklusive återvunnet. *) 
Avser 2012

Tidningar 41,1 31,5
Pappersförpackningar 15,5 12,4
Metallförpackningar 1,56 1,59
Glasförpackningar 17,3 19,5
Plastförpackningar 6,9 5,27
Farligt avfall 3,6 2,4* Exklusive impregnerat 

trä och asbest. *) Avser 
2012

Småbatterier 0,31 0,33 Bärbara och inbyggda
Elavfall, exkl. batterier 16,7 14,94 Inklusive vitvaror

Utifrån ovanstående nyckeltal bör följande uppmärksammas särskilt:

• Statistiken avseende förpackningar och tidningar baseras på uppgifter från Förpacknings-- och 
tidningsinsamlingen (FTI). Statistiken kan vara osäker beroende på i vilken mån nyckeltalen 
är framtagna utifrån schabloner eller speglar faktiskt insamlade mängder. Om uppgifterna 
speglar verkligheten ligger KSRR över riksgenomsnitten för insamlad mängd förpackningar 
och tidningar. Det är dock svårt att göra en helt rättvisande jämförelse med nationell statistik 
avseende till exempel pappersförpackningar på grund av att det är osäkert vad som ingår i 
statistiken. En svårighet när det gäller att ta fram nationell insamlingsstatistik för förpackningar 
och tidningar är att vissa fl öden numera återvinns genom fl era olika aktörer. 

• KSRR:s insamlade mängder ligger över riksgenomsnitten även för brännbart kärl- och säckavfall, 
grovavfall och elavfall.

• Återvinningsgraden för grovavfall, det vill säga hur stor andel av det insamlade grovavfallet som 
på olika sätt återvinns, har beräknats till cirka 95 procent, vilket får betraktas som högt jämfört 
med många andra kommuner. Uppgifter om hur mängden grovavfall nationellt fördelas på 
utsorterade fraktioner saknas.
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3.5 Kärl- och säckavfallets sammansättning
Inom ramen för framtagande av föregående avfallsplan för KSRR 2014 till 2020 då KSRR hade fyra 
medlemskommuner Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås har KSRR oktober till november 2012 
genomfört plockanalyser av hushållens kärl- och säckavfall i syfte att fastställa dess sammansättning 
(verksamheter exkluderade). Resultatet har legat till grund för formulering av vissa mål och åtgärder 
i avfallsplanen och resultatet kommer även att verka som utgångspunkt för uppföljning av målen i 
avfallsplanen. De frågor som analyserna skulle besvara var följande: 

1. Hur mycket kärlavfall genererar hushållen i kilogram per hushåll och vecka fördelat på 
olika fraktioner?

2. Hur ser sammansättningen av hushållens kärlavfall ut i procent per hushåll och vecka?

För att lättare kunna tolka resultatet delades KSRR in i mindre delområden utifrån kommun och 
bebyggelsekategori, ett delområde för villa- och ett för lägenhetshushåll i respektive medlemskommun. 
Totalt omfattade plockanalyserna åtta delområden och cirka 24 ton avfall, från vilka prov togs ut för 
analys. Avfallet som ingick i analyserna utgjordes av blandad brännbar fraktion, det vill säga ingen 
utsortering av matavfall har skett. Metoden som har använts för att genomföra plockanalyserna är 
Avfall Sveriges manual för plockanalys, RVF Utveckling 2005:19. 

Resultaten från plockanalyserna visar att kärlavfallets mängd och sammansättning generellt stämmer 
väl överrens med nationella nyckeltal. Här presenteras ett stapeldiagram över avfallets genereringstakt, 
det vill säga mängd avfall som hushållen genererar under en vecka. I diagrammet kan utläsas hur 
stor totalt mängd avfall som hushållen genererar under en vecka samt även hur stor mängd av 
respektive fraktion som hushållen genererar under samma period. Resultatet presenteras enskilt 
för de fyra medlemskommunerna och bebyggelsekategori samt även KSRR som helhet fördelat på 
bebyggelsekategori. 

Figur 2 Kärl- och säckavfallets sammansättning i kg/hushåll och vecka. KSRR:s 
medlemskommuner samt genomsnitt för KSRR.
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 1 Nedan presente ras cirkeldiagram över sammansättningen av hushållens kärlavfall i procent, det vill 

säga den totala vikt som respektive fraktion utgör. Diagrammen presenterar resultatet aggregerat för 
KSRR som helhet men fördelat per bebyggelsekategori.

Figur 3 Kärl- och säckavfallets sammansättning i villor (vänster) respektive lägenheter (höger), 
genomsnitt för KSRR, procent.

Av resultaten kan bland annat utläsas:

• Villorna genererar mer än dubbelt så mycket kärl- och säckavfall per hushåll och vecka 
som lägenheterna. Skillnaden är något större än förväntat, baserat på nationella nyckeltal. 
En förklaring till skillnaden kan vara att fastighetsnära insamling av förpackningar och 
tidningar är vanligt i lägenheter i fl era av KSRR:s medlemskommuner.

• Den procentuella fördelningen mellan matavfall/trädgårdsavfall, producentansvarsmaterial, 
övrigt avfall och farligt avfall/elavfall är 48, 26, 26 och 1 procent.

• Producentansvarsmaterialet utgörs till största delen av pappers- och plastförpackningar. 
Wellpapp förekommer i mycket liten utsträckning i kärl- och säckavfall.

• Andelen elavfall inklusive batterier är ungefär lika stor som andelen traditionellt farligt 
avfall i kärl- och säckavfall. Lampor förekommer i liten utsträckning i kärlavfallet.

• Skillnaderna mellan kärl- och säckavfall mängd per hushåll och vecka i 
medlemskommunerna är generellt relativt små. Mängden matavfall som genereras per 
hushåll och vecka är ungefär densamma i kommunerna.

• Skillnaderna mellan kärl- och säckavfall sammansättning i medlemskommunerna är 
generellt relativt små. Exempel på skillnader beträffande avfallets sammansättning är 
att andelen producentansvarsmaterial är högre i Kalmar än i övriga medlemskommuner 
och att andelen farligt avfall och elavfall i avfallet är lägre i Nybro än i övriga 
medlemskommuner.

• kärl- och säckavfall mängd och sammansättning inom KSRR överensstämmer generellt väl 
med nationella nyckeltal. Andelen elavfall och farligt avfall samt ”övrigt icke brännbart” 
inklusive så kallat övrigt glas och övrig metall är dock högre än det nationella genomsnittet.
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För detaljerad data från genomförda plockanalyser se rapport ”Plockanalys av hushållens kärl- och 
säckavfall, KSRR” på ksrr.se.

I Oskarshamns kommun genomfördes plockanalyser hösten 2013. Oskarshamn blev medlem i KSRR från 
och med 1 januari 2015. Syftet med plockanalysen var bland annat att bedöma avfallets sammansättning 
och kvalitet, utvärdera utsorteringsgraden av avfallet och bedöma skillnader i kvalitet mellan villahushåll 
och lägenhetshushåll. Plockanalyserna omfattade brännbart avfall från villor och lägenheter. Totalt 
omfattade plockanalyserna cirka 9 ton avfall, från vilka prov togs ut för analys. Avfallet som ingick i 
analyserna utgjordes av blandad brännbar fraktion, det vill säga ingen utsortering av matavfall har skett. 
I villaområdet samlas avfallet in i kärl och i lägenhetsområdet i underjordsbehållare. Urvalet av områden 
gjordes med hänsyn till att det skulle vara praktiskt möjligt med tanke på genomförandet av analysen. 
Metoden som har använts för att genomföra plockanalyserna är Avfall Sveriges manual för plockanalys, 
RVF Utveckling 2013:11. 

Resultaten från plockanalyserna visar att kärlavfallets mängd och sammansättning till stor del stämmer 
med de nationella nyckeltal. 

Nedan presenteras stapeldiagram över avfallets genereringstakt, det vill säga mängd avfall som hushållen 
genererar under en vecka.
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Figur 4 Kärlavfallets sammansättning i kg/hushåll och vecka i Oskarshamn.
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Figur 5 Kärlavfallets sammansättning i villor i Oskarshamns kommun, procent.

Figur 5 Kärlavfallets sammansättning i lägenheter i Oskarshamns kommun, procent.

Nedan presenteras cirkeldiagram över sammansättningen av hushållens kärlavfall i procent, det 
vill säga den totala vikt som respektive fraktion utgör.
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4. Insamling och behandling
I nedanstående kapitel beskrivs kortfattat avfallshanteringen i regionen, det vill säga var avfallet 
uppkommer, hur avfallet samlas in och hur det återvinns eller bortskaffas. Beskrivningen fokuserar 
på det avfall som omfattas av kommunalt renhållningsansvar. Ett särskilt avsnitt fi nns om hantering 
av avfall som omfattas av producentansvar. Beskrivningen av hanteringen av avfall från verksamheter 
görs översiktligt då avfallet inte omfattas av kommunalt renhållningsansvar och därmed hanteras av 
fl era olika aktörer.

Indelningen av avfallet i kategorier görs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en 
kommunal avfallsplan.

4.1 Avfall som omfattas av kommunalt 
renhållningsansvar

 4.1.1 Kärl- och säckavfall
 Kärl- och säckavfall uppkommer i hushåll och verksamheter. Avfallet samlas huvudsakligen 
in i ett traditionellt kärl för brännbart avfall. Insamling av matavfall sker idag i Kalmar, Mörbylånga, 
Nybro och Torsås kommun från villor och fl erfamiljshus och dessutom i ett pilotförsök i Oskarshamn 
där insamling sker från cirka 250 hushåll. Insamling utförs i egen regi. Allt insamlat kärl- och säckavfall 
omlastas på Moskogens och Storskogens avfallsanläggning för vidare transport av entreprenör, till 
Hässleholm, Jönköping, Linköping, Norrköping och Västervik för förbränning. Energin utvinns i 
form av el och fjärrvärme. 

Insamling av kärl- och säckavfall sker normalt varannan vecka. Från fritidshus sker insamling 
2014 under perioden 12 maj till 10 oktober för Kalmar, Mörbylånga, Nybro samt Torsås och för 
Oskarshamn under perioden 15 maj till 15 september med en kompletterande hämtning i november. 
Hämtningsperioden kommer att samordnas under 2015 för samtliga medlemskommuner.

Det vanligaste abonnemanget är 140 eller 190 liters kärl för villor och 660 liters kärl för lägenheter och 
verksamheter.  Det är även möjligt att ändra både kärlstorlek eller hämtningsintervall. 

Abonnenter som är boende på öar i Oskarshamns kommun lägger sitt avfall i papperssäckar som 
placeras vid bryggor för hämtning med båt av en entreprenör. På ön Runnö samlas hushållsavfallet in i 
en container som är placerad på en pråm. Säckar används också på ett fåtal platser i Oskarshamns och 
Kalmars innerstad där kärl är omöjligt. 

Oskarshamns kommun har också ett antal så kallade underjordbehållare. Behållaren samlar avfall helt 
eller delvis under jord vilket bidrar till att avfallet får lägre temperatur.

Hemkompostering av matavfall förekommer i samtliga kommuner.
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 Grovavfall från hushåll lämnas i huvudsak till de stationära och mobila återvinningscentralerna 
samt till återvinningsgårdarna i Oskarshamn. Grovavfall från verksamheter kan mot avgift lämnas på 
återvinningscentralerna. Det är även möjligt att hyra container eller beställa hämtning av grovavfall.

Transporterna från återvinningscentralerna görs av en entreprenör. I Oskarshamn sköts transporterna 
från återvinningsgårdarna i yttertätorterna av egen personal. Även containeruthyrning och 
hämtning utförs av entreprenör. Oskarshamn sköter även ovannämnda transporter med egen 
personal. Utsorterat material transporteras för vidare behandling till Moskogen och Storskogen 
eller till mottagare av olika återvinningsmaterial. Osorterat grovavfall transporteras till Moskogens 
och till Storskogens avfallsanläggning för sortering. Sorteringen sköts på Moskogen av ISAB och 
på Storskogen av egen personal. Deponirest deponeras på Moskogens avfallsanläggning och på 
Storskogens avfallsanläggning. 

Trädgårdsavfall lämnas på återvinningscentralerna. Det fi nns även fastighetsnära insamling av 
trädgårdsavfall i kärl eller vippcontainer i Kalmar, Mörbylånga, Torsås och Nybro. I Oskarshamn kan 
hämtning av trädgårdsavfall beställas mot avgift. 

Trädgårdsavfall som lämnas på återvinningscentralerna i Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås kan 
läggas i containern för grenar (grenar och kvistar) eller i containern för trädgårdsavfall (fi nt material 
som gräs, löv med mera). På Storskogens återvinningscentral i Oskarshamn kan trädgårdsavfall 
läggas i containern för kompost och i containern för ris. På återvinningsgårdarna i yttertätorterna 
fi nns möjlighet att lämna mindre mängder trädgårdsavfall, om det är förslutet i säckar. Detta läggs i 
en container för blandat avfall som sedan sorteras av personal, efter att det körts in till Storskogens 
avfallsanläggning. 

Grenar och kvistar fl isas från Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås och transporteras vidare till en 
förbränningsanläggning, i första hand Kalmar Energis anläggning på Moskogen. Gräsklipp och lik-
nande trädgårdsmaterial från den fastighetsnära insamlingen komposteras och kommer att användas 
till sluttäckning av de äldre deponidelarna på Moskogen. 

Insamlat trädgårdsavfall i Oskarshamn behandlas genom fl isning och kompostering i strängar på 
Storskogens avfallsanläggning. Efter behandling fås en mull som används av Oskarshamns kommun i 
samband med skötsel av gator och parker. 

Hemkompostering av trädgårdsavfall förekommer i samtliga kommuner.

 4.1.3 Latrinavfall 
 Latrinavfall från hushåll samlas in i 27 liters latrinkärl var fjortonde dag eller var fjärde 
vecka främst från fritidshus. I Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås sker insamlingen i egen 
regi och i Oskarshamn av en entreprenör. Latrinet transporteras till Moskogens eller Storskogens 
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avfallsanläggning för mellanlagring. En entreprenör med mobil tömningsanläggning tömmer latrinet 
till en tank, sköljer ur behållarna och transporterar bort latrinet till ett avloppsreningsverk. De tömda 
latrinkärlen skickas med kärl- och säckavfallet till förbränning. Energin som produceras används till 
uppvärmning och el. 

Hemkompostering av latrin förekommer i samtliga kommuner. 

 4.1.4 Slam
 Slam från hushåll och verksamheter och som omfattas av kommunalt renhållningsansvar 
uppstår i enskilda avloppsanläggningar och i fettavskiljare. 

Inom regionen fi nns cirka 10 000 enskilda avloppsanläggningar. I regionen sker hämtning av slam 
från hushåll med hjälp av entreprenör. Slammet transporteras till avloppsreningsverken i Färjestaden, 
Kalmar, Oskarshamn och Nybro för behandling. I Färjestaden förtjockas och avvattnas slammet 
innan det komposteras för att slutligen användas till sluttäckning av deponin i Kastlösa. I Kalmar rötas 
slammet innan det avvattnas och sprids på åkermark. Gasen förädlas till fordonsbränsle och används i 
bussar och i KSRR:s sopbilar. I Nybro förtjockas slammet och leds till vassbäddar. I Oskarshamn går 
slammet efter behandling in i en rötkammare på Ernemars avloppsreningsverk för värmeproduktion. 
Rötresten används som en resurs vid sluttäckningar. 

Slam från fettavskiljare från verksamheter samlas in av entreprenör och transporteras till Kalmar 
biogas för rötning tillsammans med gödsel och slakteriavfall. Rötresten går till jordbruket och gasen 
förädlas tillsammans med gasen från avloppsreningsverket till fordonsbränsle. Slam från fettavskiljare 
i Oskarshamn går liksom slam från enskilda avlopp till rötning för värmeproduktion och rötresten 
används som en resurs vid sluttäckningar. 

Tömning av slam i slamavskiljare och sluten tank sker minst en gång per år. I Oskarshamn kan 
tömning av sluten tank ske mer sällan. Anläggningar med låg belastning kan efter ansökan få tömning 
vartannat år. Tömning sker i enlighet med abonnemang eller på beställning.

 4.1.5 Farligt avfall
 Farligt avfall från hushåll samlas i huvudsak in genom återvinningscentralerna. Insamlat farligt 
avfall transporteras av entreprenör till behandling. I Oskarshamn sker även insamling av farligt avfall 
med s.k. miljöbil på glesbygden, vår och höst.
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Producentansvaret innebär att tillverkaren har ansvar för att produkten samt emballage samlas in och 
återvinns när den har förbrukats. Lagstiftningen om producentansvar innebär även en skyldighet för 
konsumenterna att källsortera och lämna tillbaka förbrukade varor och förpackningar. Syftet med 
producentansvaret är ytterst att genom att ge producenterna ansvaret för omhändertagande av uttjänta 
produkter driva på miljöanpassad produktutveckling och därigenom öka resurshushållningen och minska 
miljöbelastningen.

Idag fi nns producentansvar för tidningar, förpackningar (wellpapp, kartongförpackningar, 
plastförpackningar, träförpackningar, metallförpackningar och glasförpackningar), däck, batterier, bilar, 
elavfall och läkemedel. 

 4.2.1 Tidningspapper och förpackningar 
 Tidningspapper och förpackningar från hushåll samlas i huvudsak in genom återvinningsstationer 
men det fi nns även möjlighet att lämna detta på återvinningscentralerna. Fastighetsnära insamling 
vid lägenheter och verksamheter förekommer i stor utsträckning. Villaföreningar, bostadsbolag och 
bostadsrättsföreningar erbjuds abonnemang för hämtning av återvinningsmaterial mot en avgift i alla fem 
medlemskommunerna. 

Insamlade tidningar och förpackningar återvinns i huvudsak genom materialåtervinning. Framförallt rejekt 
från sortering återvinns genom förbränning med energiutvinning.

 4.2.2 Däck
 Däck från hushåll samlas in via återförsäljare av däck samt på återvinningscentralerna. Däcken 
transporteras bort av en entreprenör på uppdrag av Svensk Däckåtervinning AB, som ansvarar för 
omhändertagandet. Däck på fälg omhändertas av Stena för återvinning. Däck omhändertas ofta 
genom förbränning där energin används till uppvärmning alternativt omhändertas däcken genom 
materialåtervinning.

 4.2.3 Batterier 
 Småbatterier från hushåll samlas in via ett fl ertal platser, i huvudsak i batteriholkar på 
återvinningsstationer, återvinningscentraler och återförsäljare. I Oskarshamn sker även insamling av 
batterier i så kallade sorteringsvagnar som fi nns placerade i åtta livsmedelsbutiker. Villor och fritidshus 
i Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås har även möjlighet att lägga batterier på locket till sopkärlet 
i samband med tömningen. Småbatterierna sorteras, materialet separeras och återvinns genom 
materialåtervinning och energiåtervinning. 

Blybatterier tyngre än tre kg samlas in via återförsäljare eller återvinningscentraler. Blybatterierna 
transporteras till en anläggning som krossar batterierna, neutraliserar batterisyran och utvinner blyet. 
Batterierna transporteras av entreprenör till Stena. Blyet säljs vidare som råvara till blybatteritillverkare.
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 4.2.4 Bilar
 Övergivna skrotbilar på kommunal mark faller under kommunalt renhållningsansvar, om skrotbilen 
bedöms utgöra en olägenhet. På enskild mark eller tomtmark är det markägaren som ansvarar för att den 
förvaras säkert ur miljösynpunkt. På allmän vägmark, det vill säga allmänna vägar utanför tätort samt 
parkeringsfi ckor och rastplatser längs dessa, är Trafi kverket ansvarig för skrotbilar. På övrig allmän mark är 
det kommunen som beslutar om hämtning och skrotning av fordonsvrak. Med fordonsvrak menas fordon 
som är i dåligt skick, övergivet samt har ett mycket lågt värde. Efter insamling återanvänds vissa delar av 
bilen, andra materialåtervinns och en liten del förbränns.

 4.2.5 Avfall från elektriska och elektroniska produkter  
 Avfall från elektriska och elektroniska produkter (elavfall) från hushåll och mindre verksamheter 
samlas in via återvinningscentralerna. Lågenergilampor och lysrör lämnas till återvinningscentraler eller 
till försäljningsställen som tar emot sådant avfall. Insamling sker av KSRR via en överenskommelse med 
El-Kretsen som ombesörjer omhändertagandet. Utöver KSRR:s insamling kan vissa typer av elavfall 
även lämnas till utvalda hemelektronikbutiker. Större verksamheter lämnar sitt elavfall till Moskogens 
eller Storskogens avfallsanläggning. I Oskarshamn har invånarna möjlighet att lämna in lågenergilampor, 
glödlampor, ledlampor och lysrör till sorteringsvagnar som fi nns placerade hos åtta olika livsmedelsbutiker. 
Insamlat elavfall sorteras, demonteras och materialåtervinns. En mindre del förbränns.

 4.2.6 Läkemedel
 Överblivna läkemedel och kanyler lämnas till apotek. På återvinningscentralerna i Kalmar, 
Mörbylånga, Nybro och Torsås tar man ej emot läkemedel eller dylikt avfall, dock tillhandahåller KSRR 
behållare för kanyler. I Oskarshamn tar Storskogens avfallsanläggning emot kasserade kanyler om de är 
förpackade i en godkänd förpackning som apoteket har lämnat ut.
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Övrigt avfall som inte omfattas av kommunalt renhållningsansvar eller producentansvar utgörs av 
avfall från industrier och andra verksamheter. Avfallet samlas in via entreprenörer på uppdrag av 
den enskilda verksamheten och transporteras till en av verksamheternas avtalade anläggningar för 
omhändertagande.

 4.3.1 Avfall från kommunal verksamhet
 Övrigt avfall från kommunala verksamheter uppstår främst vid avloppsreningsverken, 
kommunala bostadsbolag samt vid halk- och snöbekämpning. 

Avloppsreningsverken ger upphov till avfall i form av grovrens och slam. Grovrens tvättas och 
transporteras av entreprenör till Moskogen för omlastning och vidare till förbränning i Hässleholm, 
Jönköping, Linköping eller Västervik. Tvättat och pressat rens från reningsverken i Oskarshamn 
går vidare till förbränning i Norrköping. Avloppsvattnet behandlas med mekanisk, biologisk och 
kemisk rening innan utsläpp till recipienten Östersjön. Kalmars slam är REVAC-certifi erat och 
sprids på åkermark förutom under de perioder som Moskogen tvingas pumpa behandlat lakvatten 
till avloppsreningsverket. Vid dessa tillfällen transporteras slammet till Norrköping och används 
till sluttäckning av deponi. Mörbylångas slam komposteras och används till att täcka en gammal 
deponi. Nybros slam pumpas till vassbädd. Torsås slam transporteras till Norrköping och används 
till sluttäckning av deponi. Slam som uppkommer i reningsverket i Oskarshamn (Ernemar), Kristdala 
och Bockara förtjockas och rötas i Ernemars rötkammare för värmeproduktion. Det rötade slammet 
centrifugeras och rejektvattnet avskiljs och förs samman med det inkommande avloppsvattnet. 
Rötresten omhändertas av Econova för att användas som resurs vid täckning av deponier. Det 
fi nns även ett reningsverk i Figeholm. Detta slam håller en högre kvalitet och skickas efter att ha 
mellanlagrats på Storskogens avfallsanläggning orötat vidare till Econova, för att användas som en 
resurs vid jordtillverkning.

Bostadsbolagen ger upphov till bygg- och rivningsavfall samt park- och trädgårdsavfall och annat avfall 
från fastighetsskötsel. 

Halk- och snöbekämpning ger upphov till avfall i form av grus, sand och snö. Grus och sand samlas in 
av entreprenör. Produkten återanvänds. Snö samlas in av entreprenör och transporteras till snöupplag. 
Smältvattnet leds ut genom diken på dagvattennätet och vidare till Östersjön. I Oskarshamn ansvarar 
kommunen själva för halk- och snöbekämpning och för insamling av snö. Grus och sand samlas också 
in av kommunens chaufförer och körs till Storskogens avfallsanläggning för att där användas som 
täckmaterial. Från och med vintern 2014 kommer insamlad snö att läggas på en nyanlagd snötipp vid 
norra avfarten. Smältvattnet kommer att ledas genom en damm och passera en oljeavskiljare, innan det 
leds vidare ut via dagvattendiken till inre hamnen i Oskarshamn.
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 4.3.2 Avfall från verksamheter
 Verksamheter måste själva se till att det avfall som inte omfattas av kommunalt 
renhållningsansvar kan transporteras och behandlas på ett miljöriktigt sätt. Svårigheten att få fram 
uppgifter om detta avfall gör att KSRR:s kunskap om avfallsmängder och fl öden är ofullständig. 

Alla handels- och industriföretag måste idag källsortera sitt avfall. Först sorteras farligt avfall ut 
och lämnas separat. Flertalet företag sorterar ut återvinningsbart avfall såsom trä, skrot, plast, 
papper etcetera. Alla företag har skyldighet att sortera ut förpackningar, däck med mera som anges 
i förordningen om producentansvar. Det avfall som återstår delas slutligen upp i brännbart och icke 
brännbart avfall. Avfallet hanteras i traditionella avfallsbehållare, exempelvis kärl eller containrar, och 
transporteras till mottagande anläggningar för sortering, behandling och återvinning. 

Småföretag kan utnyttja återvinningsstationerna för att lämna avfall som omfattas av producentansvar.

Kalmar Energis kraftvärmeanläggning ger upphov till avfall i form av askor och slagg. Askor som 
uppkommit vid förbränning av fl is levereras till Moskogens avfallsanläggning och används som 
konstruktionsmaterial vid täckning av deponin. Övriga askor skickas till annan mottagare.

Aska från Oskarshamns Energis biobränsleeldade anläggning mellanlagras på Storskogens 
avfallsanläggning och skickas sedan vidare till Econova. Oskarshamns kommun har fått tillstånd nyttja 
en del av den uppkomna askan som resurs vid den kommande sluttäckningen av Storskogens nedlagda 
deponi.

Guldfågeln, Cementa, Scania och Kährs är några betydelsefulla verksamheter. Avfallet från de sektorer 
som dessa verksamheter representerar utgörs till stor del av produktionsspill såsom olika typer av 
livsmedelsrester som återvinns genom biologisk behandling, mineraliskt avfall som används som 
fyllnadsmassor, skrot som återvinns och trärester som energiutvinns genom förbränning.
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och bortskaffande av avfall
I det följande beskrivs översiktligt de viktigaste anläggningarna som nyttjas för hantering av avfall 
från KSRR. I bilaga 2 till avfallsplanen redovisas en sammanställning med nyckeluppgifter om alla 
anläggningar för återvinning eller bortskaffande av avfall inom regionen.

5.1 Anläggningar inom regionen

 5.1.1 Moskogens avfallsanläggning

Figur 7       Översiktlig karta över Moskogens avfallsanläggning.



25

B
ilaga 1

På anläggningen bedrivs bl.a. följande verksamhet:

• Mellanlagring och omlastning av hushållsavfall och brännbart grovavfall

• Utsortering av matavfall

• Produktion av biogassubstrat, från matavfall

• Produktion av avfallsbränsle, till Cementa i Degerhamn

• Mellanlagring och omlastning av glasförpackningar

• Mellanlagring och tömning av latrinkärl

• Mottagning och behandling av oljehaltigt avfall från tvättrännor och oljeavskiljare

• Mottagning och behandling av oljeskadade massor

• Mellanlagring och fl isning av trä och grenar

• Mellanlagring av tryckimpregnerat virke och slipers

• Kompostering av trädgårdsavfall

• Mellanlagring av däck och vitvaror

• Deponering av ickefarligt avfall.

Industrisortering i sydost AB (ISAB) sorterar, behandlar och mellanlagrar byggavfall, industriavfall och 
grovavfall (resårmöbler) på Moskogen.

På Moskogen fi nns en återvinningscentra l med fullsortering för privatpersoner och mindre företag. 
Sorteringsanläggningen på Moskogen startade 2014 och sorterar ut matavfall genom optisk sortering. 
Utsorterat matavfall processas inom sorteringsanläggningen till ett biogassubstrat, som mellanlagras i 
tankar i väntan på transport till biogasanläggning. 

Deponeringsverksamheten vid anläggningen har pågått sedan 1977 och bedrivs inom en yta av cirka 
32 hektar. Mängderna som deponeras i dag är betydligt mindre än vad som deponerades tidigare. Den 
yta som används i dag är cirka 0,7 hektar och uppfyller kraven på en icke farligt avfall deponi, bland 
annat avseende bottentätning. 

Gasutvinning har pågått sedan 1991. Deponigasen används till uppvärmning av egna lokaler.

Ett dräneringssystem under och runt hela deponin samlar upp lakvattnet. Lakvatten samlas även upp 
från de ytor där avfall hanteras. Det insamlade lakvattnet pumpas till tre säsongslagringsdammar varav 
den första är försedd med luftare. Därefter pumpas vattnet under växtsäsongen till en 9 hektar stor 
energiskogsyta. Energiskogen dräneras av och vattnet pumpas till en översilningsyta och efterföljande 
tre våtmarksdammar. Vattnet kan därefter släppas till Tomtebybäcken om vissa halter inte överskrids 
och det är tillräckligt fl öde i bäcken. Som reserv fi nns möjligheten att pumpa vatten till Kalmars 
avloppsreningsverk.
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De dominerande avfallsfraktionerna som togs emot var hushållsavfall (35 900 ton), bygg- och 
industriavfall (9 700 ton), trä (6 900 ton) och trädgårdsavfall (5 500 ton).

Utöver den verksamhet som bedrivs idag ger tillståndet för verksamheten möjlighet att årligen 
behandla och deponera 205 000 ton farligt avfall, behandling och deponering av aska från 
avfallsförbränning, deponering av döda djur samt förbehandling av matavfall och optisk sortering.

 5.1.2 Storskogens avfallsanläggning

Figur 8 Översiktlig karta över Storskogens avfallsanläggning.
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På anläggningen bedrivs bl.a. följande verksamhet: 

• Mellanlagring och omlastning av hushållsavfall och grovavfall

• Mellanlagring och omlastning av verksamhets- och industriavfall

• Mellanlagring och omlastning av glasförpackningar 

• Mellanlagring av latrin 

• Mottagning och behandling av oljeskadade massor

• Mellanlagring och fl isning av träavfall

• Mellanlagring av tryckimpregnerat virke och slipers

• Kompostering av park- och trädgårdsavfall 

• Mellanlagring av däck och vitvaror

• Deponering av ickefarligt avfall. 

På Storskogen fi nns en återvinningscentral med fullsortering för privatpersoner och mindre företag. 

Deponeringsverksamheten vid anläggningen har pågått sedan årsskiftet 1978/79 och bedrivs inom en yta av 
cirka 15 hektar. Mängden avfall som går till deponi har under den senaste tioårsperioden minskat med cirka 
90 procent. Den yta som används för deponering i dag är cirka 0,7 hektar och uppfyller kraven för en icke 
farligt avfall deponi, bland annat avseende bottentätning. 

Deponigas från den gamla nedlagda deponin samlas in och facklas i dagsläget. En ny deponigasstation 
byggdes och togs i drift hösten 2011. Innan dess samlades gas in mellan åren 1991-2005 och nyttjades till 
fjärrvärmeproduktion. Under perioden 2006 tom hösten 2011 stod det dåvarande systemet stilla på grund 
av driftproblem och ingen utvinning av gas skedde. Nedmontering av det gamla systemet, med undantag 
för facklan, skedde i samband med att den nya gasstationen kom på plats.

Lakvatten vid Storskogen samlas in genom ett system av diken vid deponiytorna. Under ytorna fi nns 
också dräneringsstråk som är avsedda att dränera ut vattnet till lakvattensystemet. Lakvatten samlas 
även upp från de ytor där avfall hanteras. Det insamlade lakvattnet rinner med hjälp av självfall till 
tre säsongslagringsdammar varav den första dammen är försedd med luftare för ökad nedbrytning av 
föroreningar. 

Lakvattnet pumpas i dagsläget vidare till Oskarshamns avloppsreningsverk efter rening i 
säsongslagringsdammarna. En generell strävan i landet är att lakvatten ska renas lokalt och inte i 
avloppsreningsverk. Kommunen har fått tillstånd av Mark- och miljödomstolen att anlägga en våtmark för 
slutlig rening av lakvattnet, med tillägget att under en prövotid först utveckla, kontrollera och utvärdera 
reningen i dammarna. Prövotiden är nu avslutad och i dagsläget inväntas ett besked från Mark- och 
miljödomstolen angående hur arbetet ska gå vidare. 
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avfallsfraktionerna som togs emot var hushållsavfall (6300 ton) och bygg- och industriavfall (4000 ton). 
Under 2013 fl isades 6500 ton träavfall på anläggningen. 

Utöver den verksamhet som bedrivs idag ger tillståndet för verksamheten möjlighet att årligen  
behandla 201 000 ton farligt avfall och deponera 206 600 ton farligt avfall samt lokalt behandla lakvatten för 
överledning till en kompletterande våtmarksanläggning vid Överby. 

 5.1.3 Övriga avfallsanläggningar
 Nedan beskrivs översiktligt de avfallsanläggningar som bedöms som de viktigaste (utöver Moskogen 
och Storskogens avfallsanläggning) för avfallshanteringen inom KSRR. Övriga avfallsanläggningar 
redovisas enligt Naturvårdsverkets föreskrifter i bilaga 2 till avfallsplanen.

Kalmar Biogas
Anläggningen behandlar 22 000 m3 fl ytande slakteriavfall, gödsel, vassle, potatisskal och fett från 
fettavskiljare. Av detta fås två produkter - biogas och biogödsel. Biogasen tillsammans med rågasen från 
avloppsreningsverket uppgraderas till 0,9 miljoner m3 fordonsgas och  används av 13 bussar, 12 sopbilar och 
cirka 100 personbilar. Biogödseln är produktcertifi erad enligt SPCR 120 och sprids på åkermark omkring 
Kalmar.

MORE Biogas Småland AB
Biogasanläggning belägen ca 1 mil norr om Kalmar. Samrötningsanläggning för gödsel (ca 80 000 ton/år) 
och matavfallssubstrat. Anläggningen producerar färdigkomprimerad fordonsgas och biogödsel.

Cementa i Degerhamn
Cementas fabrik i Degarhamn producerar årligen ca 300 000 ton cement. I cementugnarna används bland 
annat avfallsbränsle som bränsle, ett miljömässigt bättre alternativ än stenkol

Stena
Mottagning och sortering av avfall för återvinning såsom skrot, papper och plast. Mottagning, sortering och 
viss fragmentering av elavfall. Anläggningarna är belägna i Kalmar, Nybro och Oskarshamn.

Skrotfrag
På anläggningen sker mottagning och demontering av bilar för återvinning samt mottagning, sortering och 
mellanlagring av metaller (koppar, aluminium och stål) och järnskrot. Anläggningen är belägen i Kalmar 
och Oskarshamn.
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 5.1.4 Återvinningscentraler
  Inom KSRR fi nns nio stycken återvinningscentraler (ÅVC:er), sex stycken återvinningsgårdar samt 
sju stycken uppställningsplatser för en mobil s.k. mini-ÅVC fördelat enligt tabell 7:

Tabell 7       Återvinningscentraler i regionen.

Kommun ÅVC, öppet 6 dagar 
per vecka

ÅVC, öppet 5 dagar 
per vecka

ÅVC, öppet 3 dagar 
per vecka

Mini-ÅVC, öppet 1 
gång per månad

Kalmar Tegelviken Moskogen Läckeby
Melltorp

Påryd

Mörbylånga Färjestaden Mörbylånga Degerhamn
Nybro Nybro Alsterbro

Bäckebo
Orrefors
Örsjö

Torsås Torsås Gullabo
ÅVC, öppet 5-6 
dagar per vecka

Återvinningsgård,
öppet 1-2 dagar per 
vecka

Oskarshamn Storskogen Bockara
Kristdala
Påskallavik
Figeholm
Fårbo
Misterhult
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Figur 9       Karta över lokaliseringen av återvinningscentraler inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro och 
Torsås kommun.
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Figur 10       Karta över lokaliseringen av återvinningscentraler inom Oskarshamn kommun.

Öppettiderna för återvinningscentralerna i Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås är utformade på ett 
sådant sätt att det ska fi nnas minst en huvudcentral öppen måndag – lördag i varje kommun. Det fi nns även 
mindre återvinningscentraler som har öppet tre dagar i veckan. Det fi nns även mobila mini-ÅVC:er som 
under tre timmar en gång per månad besöker sju mindre orter. Det som går att lämna vid dessa tillfällen är 
resårmöbler, brännbart, metall, trä och deponirest. En gång per år kan man även lämna elavfall och farligt 
avfall. 

Återvinningscentralen vid Storskogen i Oskarshamn är öppen måndag – lördag. Under högsäsong 1 april 
till och med 31 oktober är återvinningscentralen vid Storskogen öppen varje lördag och under lågsäsong 
1 november till 31 mars varannan lördag, jämna veckor. Återvinningsgårdarna i de mindre tätorterna runt 
Oskarshamn, är öppna en eller två eftermiddagar i veckan beroende på säsong (se tabell 7). Återvinnings-
centralerna tar emot de fl esta utsorterade avfallsslagen från hushåll och mindre verksamheter; grovavfall, 
farligt avfall och elavfall. På återvinningscentralerna fi nns även återvinningsstationer för förpackningar och 
tidningar. År 2013 mottogs cirka 6000 ton avfall till återvinningscentralerna i Oskarshamn. De dominerande 
avfallsfraktionerna som togs emot var brännbart (2 300 ton), trä (1 500 ton) och trädgårdsavfall (1 000 ton). 
Årervinningscentralerna i Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås tog år 2013 emot cirka 29 300 ton avfall 
till återvinningscentralerna. De dominerande avfallsfraktionerna som togs emot var trä (9 800 ton), schakt-
massor (3 500 ton), brännbart (3 600 ton) och grenar (2 900 ton).) 
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5.1.5 Återvinningsstationer
 Inom KSRR fi nns 74 stycken återvinningsstationer varav 24 stycken i Kalmar kommun, 19 stycken 
i Oskarshamns kommun, 10 stycken i Mörbylånga kommun, 16 stycken i Nybro kommun och 5 stycken i 
Torsås kommun för insamling av hushållens förpackningsmaterial (glas, pappersförpackningar, plast, metall) 
och tidningar. På en del stationer fi nns även batteriholkar och behållare för kläder. Återvinningsstationerna 
är placerade på allmänna platser, till exempel vid butiker. I Oskarshamns kommun fi nns 4 stycken mindre 
återvinningsstationer för tidningar och förpackningsmaterial, som kommunen har placerat ut som en extra 
service. En av stationerna är mobil och fl yttas runt enligt ett fastställt schema. 

5.2 Anläggningar utanför regionen
Utanför regionen fi nns fl era anläggningar som används för återvinning och bortskaffande av avfall från 
KSRR. De viktigaste av dessa anläggningar är:

• Förbränningsanläggningen i Hässleholm, Jönköping, Linköping, Norrköping och Västervik 

• Behandlingsanläggningar för farligt avfall

Utöver nämnda anläggningar nyttjas ett antal anläggningar för återvinning av industriavfall eller avfall 
som omfattas av producentansvar. Sådana anläggningar kan vara till exempel sorteringsanläggningar, 
industrier som använder återvunna materialråvaror i produktionen (glasbruk, pappersbruk etcetera) samt 
förbränningsanläggningar.
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 1 6. Kundnöjdhet och attityder

I det kommunala ansvaret för avfallsfrågor ingår att informera om hur man källsorterar eller minskar 
mängden avfall. En av de viktigaste uppgifterna är att underlätta avfallshanteringen. I arbetet med att 
ta fram den nya avfallsplanen har därför KSRR därför genomfört en kundundersökning för att bättre 
förstå medborgarna samt deras behov av avfallshanteringstjänster och information om avfallsfrågor. 
2012 genomförde GfK (Growth from Knowledge), ett marknadsföringsföretag, på uppdrag av KSRR 
en telefonundersökning som omfattar hushållen i Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås kommuner. 
Totalt intervjuades 1 607 stycken personer. 2014 genomfördes en motsvarande undersökning i 
Oskarshamns kommun där 400 personer intervjuades. Resultatet av undersökningarna kommer att 
användas som underlag i den fortsatta utvecklingen och uppföljningen av avfallshanteringen enligt 
avfallsplanen. 

Kundundersökningen har använts som underlag för målnivåer i mätbara mål i avfallsplanen. Resultaten 
av undersökningarna Kalmar, Nybro, Torsås och Mörbylånga 2012 respektive Oskarshamn 2014 
är generellt ganska likartade men det fi nns också vissa skillnader. Exempel på resultat som ligger 
till grund för målnivåer i avfallsplanen är att 74 procent i Kalmar, Nybro, Torsås och Mörbylånga 
respektive 91 procent i Oskarshamn vet vad farligt avfall är och hur det lämnas och sorteras, 67 
procent i Kalmar, Nybro, Torsås och Mörbylånga respektive 74 procent i Oskarshamn anser sig veta 
hur deras konsumtion påverkar miljön och totalt sett är 68 procent i Kalmar, Nybro, Torsås och 
Mörbylånga respektive 73 procent i Oskarshamn nöjda med sin avfallshantering. Undersökningen 
visar att för att öka nöjdheten kan exempelvis servicen behöva utvecklas när det gäller hanteringen av 
elavfall inklusive lampor samt trädgårdsavfall medan hanteringen av läkemedel har den lägsta relativa 
betydelsen för ökad nöjdhet. Av resultaten framgår också att den informationsmodell som KSRR valt 
där bland annat hemsidan har fått en viktigare roll ligger i linje med hur hushållen vill ha information 
och att hushållen är positiva till att matavfallsinsamling införs. 

De viktigaste resultaten av kundundersökningen i Kalmar, Nybro, Torsås och Mörbylånga kan 
sammanfattas enligt följande: 

• På frågan om vilken typ av insamlingsplats för hushållsavfall som fi nns i fastigheten 
svarade 54 procent att de har egen behållare följt av 30 procent som har sophus, -skåp, 
-rum med hämtning av förpackningar. 

• Förtroendet för KSRR:s avfallshantering är relativt högt och ligger på 69 procent.

• Totalt sett är 68 procent nöjda med avfallshanteringen inom kommunen. Främsta orsaker 
vid missnöje är att avfall hämtas för sällan, illaluktande avfall och/eller överfulla behållare 
följt av kostnaden samt för få återvinningscentraler.

• 6 av 10 är inte beredda att betala mer för avfallshanteringen även om servicen ökade.

• Hela 8 av 10 anser det vara mycket enkelt att lämna olika avfallstyper.
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• 9 av 10 av de som besökt en av KSRR:s återvinningscentraler anser att man får ett bra 

bemötande av personalen.

• Störst andel önskar erhålla information om avfallshanteringen via hemsidan 43 procent 
följt av annonser i lokaltidningen 34 procent och via fakturan 28 procent. 14 procent vill 
inte ha någon information alls.

• 74 procent vet vad farligt avfall är, hur det sorteras och kan lämnas.

• 8 av 10 lämnar farligt avfall till KSRR:s insamling.

• 82 procent vet vad elvavfall är, hur det sorteras och kan lämnas.

• 67 procent anser sig veta hur deras konsumtion påverkar miljön.

• 79 procent säger sig komma att sortera matavfall när insamlingen startar.

De viktigaste resultaten av kundundersökningen i Oskarshamn kan sammanfattas enligt följande: 

• På frågan om vilken typ av insamlingsplats för hushållsavfall som fi nns i fastigheten 
svarade 73 procent att de har egen behållare följt av 15 procent som har sophus, -skåp, 
-rum med hämtning av förpackningar.

• Förtroendet för kommunens avfallshantering är relativt högt och ligger på 70 procent.

• Totalt sett är 73 procent nöjda med avfallshanteringen inom kommunen. Främsta orsaker 
vid missnöje är att avfall hämtas för sällan, illaluktande avfall och/eller överfulla behållare 
samt för få återvinningscentraler. 

• 6 av 10 är inte beredda att betala mer för avfallshanteringen även om servicen ökade. 

• Majoriteten inom kommunen anser det vara enkelt eller mycket enkelt att lämna olika 
avfallstyper. Vanliga ”soppåsen” och förpackningar samt tidningar anses i hög grad vara 
enkelt eller mycket enkelt att lämna medan övriga typer av avfall anses svårare att lämna.

• 8 av 10 av de som besökt en återvinningscentral i kommunen anser att man får ett bra 
bemötande av personalen. 

• Störst andel önskar erhålla information om avfallshanteringen via annonser i lokaltidningen 
41 procent, följt av hemsidan 31 procent, via fakturan 13 procent eller vid besök på 
återvinningscentral 13 procent. 1 procent vill inte ha någon information alls.

• 91 procent vet vad farligt avfall är, hur det sorteras och kan lämnas.

• 9 av 10 lämnar farligt avfall till kommunens insamling. 

• 88 procent vet vad elavfall är, hur det sorteras och kan lämnas. 

• 74 procent anser sig veta hur deras konsumtion påverkar miljön. 

• 74 procent säger sig komma att sortera matavfall när insamlingen startar.
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Anläggningar för återvinning och bortskaffande av 

avfall
Förutom KSRR:s egna anläggningar, Moskogen och ÅVC:er, finns det ett flertal anläggningar som har tillstånd att hantera avfall. Några är större, till 
exempel Stena, Skrotfrag och Kalmar Biogas. De flesta är anläggningar för mellanlagring av olika typer av avfall som anläggningsmassor och elavfall. 

Tabell 1     Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall, Kalmar kommun. 

Anläggningens 
namn

Fastighets-
beteckning

Adress
SNI-
kod/
koder

Typ/typer av av-
fall som tas emot

Metoder som 
används för 
återvinning eller 
bortskaffande

Kapaci-
tet, ton/
år

Totalt 
mot-
tagna 
mängder 
(ton/år)

Tillåten 
avfalls-
mängd 
enligt 
tillstånd 
(ton/år)

Moskogens 
avfallsanläggning

Moskogen 1:1 KSRR
Box 822
391 28 Kalmar

90.290 
IFA
90.320 FA
m.fl

Hushållsavfall, 
verksamhetsavfall, 
återvinningsmaterial 
m.m

Sortering, 
omlastning, flisning, 
mellanlagring, 
deponering

Stena Recycling AB Mejseln 5 Stena Metall
Återvinning AB 
Box 815 
391 28 Kalmar

90.100-1B Metall, 
återvinningsmaterial

Sortering, 
mellanlagring, 
mekbearbetning

Skrotfrag Flygverkstaden 1 Skrotfrag AB 
Östra Nyebrovägen 
424 38 Agnesberg

90.100-1C Metall Sanering av skrot-
bilar, sortering, 
återvinning

Nygärde 
Bildemontering AB

Bårstad 9:1 Nygärde Bildemonte-
ring AB 
Smedby 
394 71 Kalmar

90.120C Skrotbilar Sanering av skrot-
bilar
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Anläggningens 
namn

Fastighets-
beteckning

Adress
SNI-
kod/
koder

Typ/typer av av-
fall som tas emot

Metoder som 
används för 
återvinning eller 
bortskaffande

Kapaci-
tet, ton/
år

Totalt 
mot-
tagna 
mängder 
(ton/år)

Tillåten 
avfalls-
mängd 
enligt 
tillstånd 
(ton/år)

Bildelslagret Returen Skärbrädan 3 Bildelslagret Returen 
Förlösavägen 159 
393 65 Kalmar

90.120C Skrotbilar Sanering av skrot-
bilar

Mudderdeponi, 
Hagbynäs

Svaneberg 2:1 Serviceförvaltningen 
Box 611 
391 26 Kalmar

90.270-1B Muddermassor Mellanlager

Snötipp Svinö Svinö 2:2 Serviceförvaltningen 
Box 611 
391 26 Kalmar

90.280 U9 Fyllnadsmassor Mellanlager

Kalmar Hamn AB 
(Stena)

Kvarnholmen 
2:11

Kalmar Hamn 
Box 810 
391 28 Kalmar

90.30-3B Metallspånor Mellanlager >10 000 50 000

Kalmar kommun Smedby 1:3 Kalmar kommun 
Box 611 
391 26 Kalmar

90.40C Fyllnadsmassor Mellanlager

Ncc Construction 
Sverige AB

Smedby 1:3 Ncc Construction 
Sverige AB 
Box 732 
391 27 Kalmar

90.40C Fyllnadsmassor Mellanlager

Skanska Sverige AB Skruven 2 Skanska Sverige Re-
gion Väg-Syd 
Franska Vägen 11 
393 54 Kalmar

90.40C Entreprenadmassor Mellanlager, 
ickefarligt

Ppl Entreprenad AB Förmannen 2 Ppl Entreprenad AB
Storgången 9 
393 55 Kalmar

90.40C Entreprenadmassor Mellanlager, 
ickefarligt
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Anläggningens 
namn

Fastighets-
beteckning

Adress
SNI-
kod/
koder

Typ/typer av av-
fall som tas emot

Metoder som 
används för 
återvinning eller 
bortskaffande

Kapaci-
tet, ton/
år

Totalt 
mot-
tagna 
mängder 
(ton/år)

Tillåten 
avfalls-
mängd 
enligt 
tillstånd 
(ton/år)

Schakt & Transport 
Söderåkra

Fallskärmen 6 Schakt & Transport 
Söderåkra 
Tjädervägen 7 385 51 
Söderåkra

90.40C Entreprenadmassor Mellanlager, 
ickefarligt

Serviceförvaltningen Törneby 8:20 Serviceförvaltningen 
Box 611 
391 26 Kalmar

90.40C Entreprenadmassor Mellanlager, 
ickefarligt

Staffan Ljungar Törneby 8:21 Staffan Ljungars 
Åkeri AB 
Tyska Bruket Pl 1155 
395 90 Kalmar

90.40C Entreprenadmassor Mellanlager, 
ickefarligt

Svensk 
Lantbrukstjänst AB

Tokebo 1:1 Svensk 
Lantbrukstjänst AB 
Box 734 
581 39 Lidköping

90.40C Kadaver Mellanlager, 
ickefarligt

Ncc Roads AB Törneby 8:20 Ncc Roads AB 
Tjuvbackevägen 7 
392 39 Kalmar

90.40C Entreprenadmassor Mellanlager, 
ickefarligt

Peab Sverige AB Barkestorp 2:1 Peab Sverige AB 
Torsåsgatan 1 B 
392 39 Kalmar

90.40C Entreprenadmassor Mellanlager, 
ickefarligt

Peab Sverige AB Skruven 5 Peab Sverige AB 
Torsåsgatan 1 B 
392 39 Kalmar

90.40C Entreprenadmassor Mellanlager, 
ickefarligt

Alvex Transport AB Antilopen 27 Alvex Transport AB 
Arabygatan 37 
352 56 Växjö

90.4001 
U5

PET-flaskor och 
aluminiumburkar

Mellanlager/om-
lastning ickefarligt 
mindre
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Anläggningens 
namn

Fastighets-
beteckning

Adress
SNI-
kod/
koder

Typ/typer av av-
fall som tas emot

Metoder som 
används för 
återvinning eller 
bortskaffande

Kapaci-
tet, ton/
år

Totalt 
mot-
tagna 
mängder 
(ton/år)

Tillåten 
avfalls-
mängd 
enligt 
tillstånd 
(ton/år)

Ragn Sells 
Specialavfall AB

Vågbrytaren 2 Ragn Sells 
Specialavfall AB 
Storskogsvägen 3585 
572 93 Oskarshamn

90.50-3B Spillolja, 
övrigt FA

Mellanlager FA 50 420

Stena Recycling AB 
(fd Reci)

Kvarnholmen 
2:11

Stena Recycling AB 
Importgatan 1 
392 31 Kalmar

90.50-3B Flytande FA Mellanlager FA 8 000 3 356 45 000

Läckeby ÅVC Åby 11:1 KSRR 
Box 822 
391 28 Kalmar

90.50-4B Hushållsavfall, 
återvinningsmaterial 
m.m

Mellanlager FA, 
sortering

Tegelviken ÅVC Stensö 2:3 KSRR 
Box 822 
391 28 Kalmar

90.50-4B Hushållsavfall, 
återvinningsmaterial 
m.m

Mellanlager FA, 
sortering

Melltorp ÅVC Kristinelund 5:1 KSRR 
Box 822 
391 28 Kalmar

90.50-4B Hushållsavfall, 
återvinningsmaterial 
m.m

Mellanlager FA, 
sortering

Fängelset Kalmar Ravelinen 1 Kriminalvården 
Box 953
391 29 Kalmar

90.60C Elavfall Förbehandling

Kylteknik i Kalmar 
AB

Hammaren 2 Kylteknik i Kalmar 
AB Dragonvägen 13 
392 39 Kalmar

90.60C FA, köldmedier Mellanlager, 
FA mindre

Ace Energi & Kli-
mat AB

Bisonoxen 15 Ace Energi & 
Klimat AB 
Nobelgatan 4 
392 39 Kalmar

90.60C FA, köldmedier Mellanlager, 
FA mindre
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Anläggningens 
namn

Fastighets-
beteckning

Adress
SNI-
kod/
koder

Typ/typer av av-
fall som tas emot

Metoder som 
används för 
återvinning eller 
bortskaffande

Kapaci-
tet, ton/
år

Totalt 
mot-
tagna 
mängder 
(ton/år)

Tillåten 
avfalls-
mängd 
enligt 
tillstånd 
(ton/år)

Åhléns AB Mästaren 30 Ahléns AB 
Västra Sjögatan 31 1Tr 
392 32 Kalmar

90.60C FA, elavfall Mellanlager, 
FA mindre

Söderqvist Radio 
och 
TV Service

Ljungby 6:9 Söderqvist Radio och 
TV Service Mörevä-
gen 41 388 31 Ljung-
byholm

90.60C FA, elavfall Mellanlager, 
FA mindre

On Off  AB Giraffen 26 On Off  AB 
Box 710 
194 27 Upplands 
Väsby

90.60C FA, elavfall Mellanlager, 
FA mindre

Värme och Kyltek-
nik i Vassmolösa AB

Släggan 5 Värme och Kylteknik 
AB Fölehagsvägen 10 
392 39 Kalmar

90.60C FA, köldmedier Mellanlager, 
FA mindre

Nea Installation AB 
Division Sydöst

Divisionen 1 Nea Installation AB 
Division Sydöst 
Flottiljvägen 2 
392 41 Kalmar

90.60C FA, elavfall Mellanlager, 
FA mindre

Siba AB Giraffen 26 Siba AB 
Polhemsgatan 
392 39 Kalmar

90.60 C FA, elavfall Mellanlager, 
FA mindre

Coop Forum Giraffen 26 Coop Forum 
Box 760 
391 27 Kalmar

90.60C FA, elavfall Mellanlager, 
FA mindre

Ica Maxi AB Giraffen 26 Ica Maxi Special AB 
Verkstadsgatan 6 
392 39 Kalmar

90.60C FA, elavfall Mellanlager, 
FA mindre

Kone AB Fyrskeppet 4 Kone AB 
164 96 Kista

90.60C FA, elavfall Mellanlager, 
FA mindre
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Anläggningens 
namn

Fastighets-
beteckning

Adress
SNI-
kod/
koder

Typ/typer av av-
fall som tas emot

Metoder som 
används för 
återvinning eller 
bortskaffande

Kapaci-
tet, ton/
år

Totalt 
mot-
tagna 
mängder 
(ton/år)

Tillåten 
avfalls-
mängd 
enligt 
tillstånd 
(ton/år)

Svetsexperten Kamelen 15 Svetsexperten i Kal-
mar Polhemsgatan 22 
392 39 Kalmar

90.60C FA, elavfall Mellanlager, 
FA mindre

Staples Sweden AB Hammaren 3 Staples Sweden AB 
Box 1777 
501 17 Borås

90.60C FA, elavfall Mellanlager, 
FA mindre

El-Giganten Sverige 
AB

Bilen 6 El-Giganten Sverige 
AB Bilbyggarevägen 
10 
393 56 Kalmar

90.60C FA, elavfall Mellanlager, 
FA mindre

Yit Sverige AB Bilen 6 Yit Sverige AB 
Trångsundsvägen 20 
393 56 Kalmar

90.60C FA, köldmedier Mellanlager, 
FA mindre

Hammarstedts Vvs 
i Nybro AB

Pantern 8 Hammarstedts Vvs 
i Nybro AB 
Verkstadsgatan 38 B 
392 39 Kalmar

90.60C FA, köldmedier Mellanlager, 
FA mindre

Meca Sweden AB Spaden 4 Meca Sweden AB 
Trångsundsvägen 2 
392 39 Kalmar

90.60C FA, elavfall Mellanlager, 
FA mindre

Kalmar Hamn AB 
(Stena)

Kvarnholmen 
2:11

Kalmar Hamn 
Box 810 
391 28 Kalmar

90.50-3B Oljiga spånor Mellanlager, FA

Kalmar Biogas AB Vesholmarna 1 Kalmar Biogas AB
Box 822
391 28 Kalmar

90.240
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Tabell 2     Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall, Mörbylånga kommun.

Anläggningens 
namn

Fastighets-
beteckning

Adress
SNI-
kod/
koder

Typ/typer av av-
fall som tas emot

Metoder som 
används för 
återvinning eller 
bortskaffande

Kapaci-
tet, ton/
år

Totalt 
mot-
tagna 
mängder 
(ton/år)

Tillåten 
avfalls-
mängd 
enligt 
tillstånd 
(ton/år)

Färjestaden ÅVC Björnhovda 
25:332

KSRR
Box 822
391 28 Kalmar

90.50-2B
90.110-1C
90-40C

Hushållsavfall, 
återvinningsmaterial 
m.m

Mellanlager FA, 
sortering, bearbet-
ning

Mörbylånga ÅVC Mörbylånga 
11:27

KSRR
Box 822
391 28 Kalmar

90.110-1C
90.40C
90.60

Metall, 
återvinningsmaterial 
m.m

Sortering, mellanla-
ger FA, bearbetning

Elajo Elteknik Boken 1 Elajo Elteknik AB
Förrådsgatan 6
572 36 Oskarshamn

90.60C FA, elavfall Mellanlagring

Färjestaden elek-
triska

Björnhovda 
25:327

Färjestaden elektriska
Industrigatan 8
386 32 Färjestaden

90.60C FA, motorfordon Mellanlagring

Infratek Sverige AB Björnhovda 
8:185

Infratek Sverige AB
Industrigatan 2
386 32 Färjestaden

90.60C
90.40C

FA, motorfordon 
Avfall

Mellanlagring

Lorenssons Metall 
och Bilskrot AB

Strandskogen 
11:11

Lorenssons Metall och 
Bilskrot AB
Strandskogen 5341
Gjuterivägen 12
386 90 Färjestaden

90.110-1C Metall
Bilskrot

Mekanisk bearbet-
ning,
återvinning

Polyplank AB Björnhovda 
8:212

Polyplank AB
Storgatan 123
386 35 Färjestaden

90.110-2C Plast, skrot Mekanisk bearbet-
ning

Cementa AB Degerhamn 4:69 Cementa AB
Box 50727
202 70 Malmö

90.280
90.210
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Tabell 3     Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall, Nybro kommun.

Anläggningens 
namn

Fastighets-
beteckning

Adress
SNI-
kod/
koder

Typ/typer av av-
fall som tas emot

Metoder som 
används för 
återvinning eller 
bortskaffande

Kapaci-
tet, ton/
år

Totalt 
mot-
tagna 
mängder 
(ton/år)

Tillåten 
avfalls-
mängd 
enligt 
tillstånd 
(ton/år)

Vinkos Allmetal Gnejsen 3 Vinkos Allmetal
Granitvägen 6
382 92 Nybro

90.120 Skrotbilar Mellanlager

Glasrikets 
Bildemontering

Släggan 7 Glasrikets 
Bildemontering
Järnvägsgatan 51
382 33 Nybro

90.120 Skrotbilar Mellanlager

Nybro ÅVC Smedstorp 2:38 KSRR
Box 822
391 28 Kalmar

90.50 Hushållsavfall, 
återvinningsmaterial 
m.m

Mellanlager farligt 
avfall, sortering

Stena Recycling Lampan 15 Stena Recycling
Herkulesgatan 8
382 45 Nybro

90.50 Skrot m.m Mellanlager farligt 
avfall

Börjes Hushållsma-
skiner

Hyveln 12 Börjes Hushållsma-
skiner
Emmabodavägen 18
382 45 Nybro

90.60 Köldmedier Mellanlager farligt 
avfall

Orrefors Kosta 
Boda

Tikaskruv 2:1 Orrefors Kosta Boda
380 40 Orrefors

90.450 Internt reningsverk Bortskaffande av 
farligt avfall

PEAB Sverige Kvartsen 2 PEAB Sverige
Torsåsgatan 1 B
392 39 Kalmar

90.40 Schaktmassor Mellanlager 
schaktmassor

Sävsjö Träbränsle Prometeus 1 Sävsjö Träbränsle
Titanvägen
382 46 Nybro

90.40 Träpulver Värmeverk
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Anläggningens 
namn

Fastighets-
beteckning

Adress
SNI-
kod/
koder

Typ/typer av av-
fall som tas emot

Metoder som 
används för 
återvinning eller 
bortskaffande

Kapaci-
tet, ton/
år

Totalt 
mot-
tagna 
mängder 
(ton/år)

Tillåten 
avfalls-
mängd 
enligt 
tillstånd 
(ton/år)

Askungen Vital Brånahult 1:8 Askungen Vital
Box 16
285 21 Markaryd

90.40 Skogsgödsling Mellanlager träaska

Nybrogrus Brånahult 1:8 Nybrogrus
Brånahult
382 94 Nybro

90.40 Betongrester, asfalt Mellanlager, 
återvinning asfalt
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Tabell 4     Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall, Torsås kommun.

Anläggningens 
namn

Fastighets-
beteckning

Adress
SNI-
kod/
koder

Typ/typer av av-
fall som tas emot

Metoder som 
används för 
återvinning eller 
bortskaffande

Kapaci-
tet, ton/
år

Totalt 
mot-
tagna 
mängder 
(ton/år)

Tillåten 
avfalls-
mängd 
enligt 
tillstånd 
(ton/år)

Bergkvara 
Bildemontering

Ögat 1, Ögat 2 Bergkvara 
Bildemontering
Malmgatan 35
385 42 Bergkvara

90, 120C Skrotbilar Mellanlager, 
demontering

Bergkvara sop- och 
rivningsfirma

Grisbäck 9:1, 
Gata 2:3

Bergkvara sop- och 
rivningsfirma
Grisbäck 109
385 98 Bergkvara

90.60C Blybatterier, 
metallskrot

Mellanlager

Ge-Pe Service Torsås 28:3 Ge-Pe Service
Box 27
385 21 Torsås

90.60C FA, elavfall Mellanlager, mindre

Hemtema AB Söderåkra 6:112 Hemtema AB
Box 73
385 51 Söderåkra

90.60C FA, elavfall Mellanlager, mindre

Stubbtippen, 
Tekniska kontoret

Torsås 4:2 Tekniska kontoret
Box 503
385 25 Torsås

90.40C Ris- och 
trädgårdsavfall

Mellanlager

Torsås ÅVC Torsås 5:2 KSRR
Box 822
391 28 Kalmar

90.60C
90.40C

Hushållsavfall, 
återvinningsmaterial 
m.m

Mellanlager,
sortering

Vågen Bergkvara 2:1 Vågen
Kastmansgatan 100
385 42 Bergkvara

90.60C Elektronik,
återvinningsmaterial 
m.m

Mellanlager,
sortering
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Tabell 5     Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall, Oskarshamns kommun.

Anläggningens 
namn

Fastighets-
beteckning

Adress
SNI-
kod/
koder

Typ/typer av av-
fall som tas emot

Metoder som 
används för 
återvinning eller 
bortskaffande

Kapaci-
tet, ton/
år

Totalt 
mot-
tagna 
mängder 
(ton/år)

Tillåten 
avfalls-
mängd 
enligt 
tillstånd 
(ton/
år)

Storskogens 
avfallsanläggning

Oskarshamn 3:4 90.290
90.320-1
90.350
90.440
90.110-1
90.160-2
90.30-1
90.50-1
90.70-2

Hushållsavfall, 
verksamhetsavfall,
återvinningsavfall 
och farligt avfall från 
hushåll.

Deponering.
Mottagning, 
sortering omlastning.
Mellanlagring och 
mottagning av 
hushållens farliga 
avfall.

26 000

Ragn-Sells Specialav-
fall AB

Vitmossan 1 90.50-1
90.40
90.90

Farligt avfall Mellanlagring och 
sortering av avfall 
och farligt avfall.
Sortering av småbat-
terier.
Förbehandling, sor-
tering mm.

20 000

Skrotfrag AB Raggmossan 1 90.100-1
90.120
90.50-1
90.80
90.90
90.70

Metallskrot, elavfall 
och vissa vitvaror.

Mekanisk bearbet-
ning, återvinning. 
Mellanlager avfall 
och farligt avfall.
Förbehandling, sor-
tering mm
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Anläggningens 
namn

Fastighets-
beteckning

Adress
SNI-
kod/
koder

Typ/typer av av-
fall som tas emot

Metoder som 
används för 
återvinning eller 
bortskaffande

Kapaci-
tet, ton/
år

Totalt 
mot-
tagna 
mängder 
(ton/år)

Tillåten 
avfalls-
mängd 
enligt 
tillstånd 
(ton/
år)

Stena Recycling AB Bromsen 4 90.100-2
90.50-1
90.90

Järnskrot, 
metallskrot, 
elektronikskrot, 
papper, plast och trä, 
kasserade batterier.

Mekanisk 
bearbetning, 
återvinning. 
Mellanlager farligt 
avfall.
Förbehandling, 
sortering mm

GDL Transport öst 
AB

Motorn 5 90.40 Asfalt, industri- och 
byggavfall

Omlastning 
sortering, 
mellanlager och
återvinning.

10 000

Oskarshamn 
grävmaskiner

Manketorp 3:78 90.40 Schaktmassor Mellanlager, 
sortering

500 m3 
sten och 
jord

NCC Blommendal 1:9 90.40 Asfaltmassor Mellanlager, 
krossning

10 000

Skanska 
Oskarshamn

Oskarshamn 3:4 90.40
10.5001

Schaktmassor, asfalt 
och betong.

Mellanlager, 
krossning

10 000

Mark & Grundtek-
nik AB

Björnmossen 1 90.40
10.5001

Asfalt, jord, grus 
morän och berg.

Mellanlager, 
krossning

Asfalt 
2000 m3. 

Jord, 
grus, 
morän 
8000 m3

Gustavssons 
Krypmossen

Krypmossan 90.40 Betong och asfalt. Mellanlager,
krossning, 
återvinning.

Asfalt 
300, Be-
tong 200
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Anläggningens 
namn

Fastighets-
beteckning

Adress
SNI-
kod/
koder

Typ/typer av av-
fall som tas emot

Metoder som 
används för 
återvinning eller 
bortskaffande

Kapaci-
tet, ton/
år

Totalt 
mot-
tagna 
mängder 
(ton/år)

Tillåten 
avfalls-
mängd 
enligt 
tillstånd 
(ton/
år)

Miljöhuset Blåtrasten 2 90.40
90.60

El-avfall Mellanlager 10

Imtech Ratten 21 90.60 El-avfall Mellanlager 10
Euronics/GK Radio Kornknarren 3 90.60 El-avfall Mellanlager 10
Wikstens Audio 
Video

Frej 6 90.60 El-avfall Mellanlager 10

ICA Maxi 
Stormarknad

Blåmesen 13 90.60 El-avfall Mellanlager 10

ACE Energi & 
Klimat AB

90.60 Mellanlager

Fårbo ÅVC 90.60 Hushållens farliga 
avfall

Mellanlager

Figeholm ÅVC 90.60 Hushållens farliga 
avfall

Mellanlager

Kristdala ÅVC 90.60 Hushållens farliga 
avfall

Mellanlager

Misterhult ÅVC 90.60 Hushållens farliga 
avfall

Mellanlager

Bockara ÅVC 90.60 Hushållens farliga 
avfall

Mellanlager

Påskallavik ÅVC 90.60 Hushållens farliga 
avfall

Mellanlager
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Nedlagda deponier
Vectura har på uppdrag av Regionförbundet i Kalmar län utfört inventering och riskklassning enligt MIFO FAS 1 av nedlagda deponier. Rapport 
daterad 2012-05-24.

Metoden som använts är Naturvårdsverkets MIFO-modell. Modellen är till för att användas vid inventeringar av förorenade platser i Sverige. Genom 
att samma metod används för hela Sverige blir resultatet jämförbart med andra undersökningar och en vedertagen riskklassning kan genomföras.

I MIFO-metoden används två faser. I fas 1 görs en orienterande studie och en preliminär riskklassning. Uppgiftsinsamling sker genom 
litteratursökning, platsbesök och intervjuer med berörda parter. Efter inventeringen görs en klassning inför eventuella undersökningar i fas 2.

I denna undersökning har inventering och klassning gjorts utifrån föroreningshalter och mängder/volymer, avfallets farlighetsnivå, 
spridningsförutsättningar samt omgivningens känslighet och skyddsvärde. För deponier där det saknas uppgifter om föroreningsnivån utförs 
klassningen utifrån vilket avfall som deponerats (till exempel byggavfall, hushållsavfall, industriavfall och/eller miljöfarligt avfall). Typ av avfallsslag 
ger en vägledning om hur föroreningsnivån bör bedömas. Hushållsavfall bedöms som minst miljöfarligt och därefter byggavfall. Värst bedöms 
industriavfall (verksamhetsavfall) och miljöfarligt avfall. Deponiernas driftperioder ger även en viss vägledning om föroreningsinnehållet.

Utifrån erhållna resultat utförs en riskklassning (riskklass 1–4) vilken ligger till grund för prioritering av vilka objekt som ska gå vidare till fas 2. 
Riskklass 1 innebär ”mycket stor risk”, riskklass 2 ”stor risk”, riskklass 3 ”måttlig risk” och riskklass 4 ”liten risk”. 

Tabell 1     Nedlagda deponier, Kalmar kommun.

Namn Fastighetsbeteckning Typ Huvudman Kommentar Avslutnings-
år

Riskklassning 
enligt MIFO

Rumpetorp Stojby 2:3 Nu åker 1955 4
Rumpetorp 2 Stojby 2:3 4 efter provtagning 1972 2
Åsarna Rockneby 12:1, Stojby 1:6 1983 2
Boda Boda 2:1 1964 3



B
il

a
g

a
 3

4

Namn Fastighetsbeteckning Typ Huvudman Kommentar Avslutnings-
år

Riskklassning 
enligt MIFO

Lundmarken Lund 3:3 1955 3
Örevadet Åby 11:2 1972 3
Läckeby Läckeby 10:1 Industritipp 1975 2
Örevadet 2 Stävlö 11:5 1983 2
Örevadet 3 Stävlö 9:2 1983 2
Bergavik Stg 1162 1965 2
Fredriksskans Forellen 1 1910 2
Trekanten Källstorpsmåla 29:1 1958 3
Harby Harby 2:5 1978 4
Ljungbyholm Bollplan 4 efter provtagning 1962 2
Kvigerum Kvigerum 7:1 1972 2
Råbymåla Kölby 9:3 1975 2
Tokabo Tokabo 1:3 1968 2
Tokabo Tokabo 1:2 1978 4
Ryabacken Mortorp 1:19, 1:20 1994 senast 2
Påryd 1 Billsäng 1:1 1959 4
Påryd 2 Billsäng 1:1 1973 3
Påryd 3 Billsäng 1:1 1972 3
Vassmolösa Yxneberga 4:17 1978
Bjursnäsdeponin Bjursnäs Samf. 4 efter provtagning 1965 2
Örkullen Slät 1:8 1994 senast 3
Ekbacken Värnanäs 2:1 4 efter provtagning 1973 3
Glasholm Glasholm 2:2, 2:3 1970-talet 3
Björkelund Värnanäs 2:1 1970-talet 4
Barkestorp gamla Barkestorp 2:2 1994 senast
Tvärskog Mortorp 1:19, 1:20 Schaktmassor 1994 senast 3
Påryd Billsäng 1:1 Schaktmassor 1994 senast 3
Surrebäcken Gösbäck 3:164 Schaktmassor 1994 senast 3
Åsarna 2 Rockneby 12:1, Stojby 1:6 Schaktmassor 1994 senast 3
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Namn Fastighetsbeteckning Typ Huvudman Kommentar Avslutnings-
år

Riskklassning 
enligt MIFO

Vesslö Gösbäck 1:2 Schaktmassor 1970-talet 3
Lindsdal Gösbäck 8:14 Schaktmassor 1970-talet 4
Snurrom Västerslät 17:1 Schaktmassor Fjölebrotippen 1970-talet 3
Värsnäs Västerslät 18:1 Schaktmassor 1970-talet 4
Surrebäcken 2 Gösbäck 2:164 Schaktmassor 1980-talet 4
Djurängen Majsen 1968 Schaktmassor 1980-talet 4
Tegelvikens 
avfallsanläggning

Stg 1782, 1785, 1786, 1788 1976 2

Barkestorps
avfallsanläggning

Barkestorp 2:1 1960-talet 1
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Tabell 2     Nedlagda deponier, Mörbylånga kommun.

Namn Fastighetsbeteckning Typ Huvudman Kommentar Avslutnings-
år

Riskklassning 
enligt MIFO

Glömminge Böle 1:8 1974 2
Tveta Arontorp 2:3 Bränntipp 1984 3
Tveta Tveta 1:3 1976 2
Lilla Hult Latrinst. Lilla Hult 1:2 1979 3
Övre Ålebäck Övre Ålebäck S, 15:1, 19:1 

m.fl
1994 senast 2

Sandkullen Torp 14:1 1994 senast 2
Norra Möckleby Lötenstäckten 1:2 1994 senast 3
Kleva Mörbylånga 14:4 1977 2
Gårdstorp Gettlinge 7:1, Perstorp 1:5 1977 3
Triberga Triberga 31:2, 19 1979 3
Holmetorp Holmetorp 25:2 1984 2
Grönhögen Västra Ventlinge 42:1 1994 senast 2
Grönhögen Norra Ventlinge 42:1 1994 senast 3
Grönhögen Östra Grönhögen 2:11 1994 senast 3
Näsby Enetri 2:1, 7 1994 senast 3
Isgärde Grusgrop Isgärde 1:11 1994 senast 2
Saxnäs Saxnäs 1:11 1994 senast 3
Sandängen Eriksöre 4:8, 3:49 m.fl 1994 senast 3
Össby Össby 2:1 1994 senast 3
Bredinge Bredinge 36:1 1986 3
Resmo Resmo S:1 1994 senast 2
Mörbylånga Norra 
viken

Mörbylånga 11:27 Deponi för 
hushållsavfall

1960 3
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Tabell 3     Nedlagda deponier, Nybro kommun.

Namn Fastighetsbeteckning Typ Huvudman Kommentar Avslutnings-
år

Riskklassning 
enligt MIFO

Kråksmåla 2 Kråksmåla 1:43 Nu åker 1957 3
Sandslätt 1 Sandslätt 1:41 Alsterbro möbler 1994 senast 2
Bäckebo 1 Bäckebo 2:73 1994 senast
Målerås 1 Målerås 7:1 1979
Gullaskruv 2 Gullaskruvs Bruksomr. 1:24 1979
Gadderås 1 Sigisslaryd 2:13 1967
Orrefors 1 Tikaskruv 2:1 1978
Flygsfors 1 Flögstorp 1:47 1978
Flygsfors 2 Flögstorp 2:1 1975 3
Kristvalla 2 Stjärnamo 1:18 1994 senast
Kråksmåla 1 Kråksmåla 1:5 1968 3
Skoghult 1 Hinshult 6:2 1970 4
Alsterbro 1 Hinshult 2:15 1975 3
Alsterbro 2 Bjällingsmåla 1:39 1969 3
Sandslätt 2 Hinsaryd 1:28 Alsterbro möbler 1978 2
Abbetorp 1 Abbetorp 1:7 1975 4
Bäckebo 2 Bäckebo 2:78 1983 senast 2
Bäckebo 3 Bäckebo 2:78 1970 2
Gullaskruv 1 Gullaskruv, Villköl 5:1 1970 4
Orrefors 2 Tikaskruv 9:1 1983
Orrefors 3 Tikaskruv 1:1 1970
Orrefors 4 Tikaskruv 1:116
Flygfors 3 Bråtemåla 1:8 1970 3
Nybro 1 Ljusaberg 1:7 1980 2
Kristvalla 1 Siggemåla 1:3 1970 2
Kristvalla 3 Ingelsryd 1:14 1975 2
Nybro 2 Desemåla 1:7 1980 2
Nybro 3 Idehult 2:3 1980 3
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Namn Fastighetsbeteckning Typ Huvudman Kommentar Avslutnings-
år

Riskklassning 
enligt MIFO

Nybro 4 Kv Granen 1965 2
Nybro 5 Madesjö 3:289 Madesjö-

tippen
3

Nybro 6 Madesjö 3:250 1978 3
Nybro 7 Kv Släggan 1970 2
Nybro 8 Pukeberg 1:8 1994 senast
Nybro 9 Svartbäcksmåla 1:1 1994 senast 1
Orrefors deponi Fröneskruv 5:21 1970 2
Madesjö 3 Otteskruv 1:27 1994 senast
Örsjö 1 Buttetorp 1:2 1981 3
Örsjö 2 Örsjö 1:225 1983 senast 2
Östingstorp Östingstorp 1:29 3
Alsjö 1 Alsjö 1:4 1970 2

Hinshult 2:2 3
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Tabell 4     Nedlagda deponier, Torsås kommun.

Namn Fastighetsbeteckning Typ Huvudman Kommentar Avslutnings-
år

Riskklassning 
enligt MIFO

Torsås Ramsåg Torsås 5:92 Barktipp 1994 senast 2
Bergkvaratippen Stg 226 1965 3
Övraby tipp Övraby 1:94 1965 3
Övraby Övraby Barktipp 3
Bidalite tipp Ugglemad 1:81 1972 3
Gullabo tipp Binnaretorp 2:1 1972 3
Dalskär Ragnabo 3:28 Barktipp 1970 2
Torsås Torsås 2:42 Glasbrukstipp 1928 2
Torsåstippen Torsås 4:2 1975 2
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Tabell 5     Nedlagda deponier, Oskarshamn kommun.

Namn Fastighetsbeteckning Typ Huvudman Kommentar Avslutnings-
år

Riskklassning 
enligt MIFO

Gatkärret sedimenttipp Emmekalv 4:1 1989 1
Fredriksberg Oskarshamn 3:2 1978 2
Emmekalv sedimenttipp Em 1:2 1978 2
Emsfors pappersbruk Emmekalv 2:52 1950 senast 3
Emsfors pappersbruk Emmekalv 2:37 1970 senast 3
Kristdala nr 10 Malghult 7:1, 7:2, 7:3, 17:1 1960-1980 2
Kristdala nr 12 Kristdala Klockargård 1:81 1970 senast 2
Kristdala nr 9 Malghult 18:1 / 2:42 1981 2
Misterhult Misterhult 3:1 1970 2
Åsa Fårbo 1:1 / 2:1 1975 2
Virvhult Virvhult 2:4 1967 2
Bockara Stenbäcksvägen Bockara 33:48, 36:38, 33:68 Okänt 3
Skorpetorp Tjuståsa 1:2 1975 3
Emsfors barktipp Emmekalv 2:52, 2:53 1970 senast 2
Bockara Ingelsbovägen Bockara 36:9 1970 senast 3
Svalliden Döderhult 2:3 

Dragkroken 4, 5
1968 3

Stena Metall AB Sörvik 2:34, 2:36 Okänt 3
Virkvarn Virkvarn 1:3 

Fittjehammar 11:2
1980 senast 3

Lindnäs Imbramåla 1:10 1980 3
Flivik Flivik 1:2 1968 4
Saxtorp Bråhultesjön Stora Bråbo 1:9, 1:10 1970 senast 3
Kofällan 1 Älvehult 2:1 1983 3
Kofällan 2 Älvehult 2:1 1983 3
Forshult Lagmanskvarn 1:14 1962 3
Kristdala nr 11 Stensö 1:1 1970 senast 3
Vånevik Vånevik 7:1 1970 senast 3
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Namn Fastighetsbeteckning Typ Huvudman Kommentar Avslutnings-
år

Riskklassning 
enligt MIFO

Mörtfors gamla och nya Torshult 1:3 
Bjursvik 1:28

1967 gamla 
1980 nya

3

Misterhult Misterhult 4:5 Okänt 3
Nötöfjärden Emmekalv 2:37 1980 4
St Bråbo Stora Bråbo 1:10 1970 senast 4
Snickeriet Snickeriet 2, 3, 5, 12 1960 senast Saknas
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 4 1. Inledning

I denna bilaga beskrivs mål, strategier och lagstiftning som varit av betydelse vid framtagande av mål 
och åtgärder i denna avfallsplan. Några förändringar som har skett i lagstiftningen under de senaste 
åren beskrivs och en sammanställning av de viktigaste lagarna, målen och bestämmelserna som gäller 
på avfallsområdet redovisas. Här redovisas även de nationella etappmål och mål i den nationella 
avfallsplanen som beslutats under år 2012. Även mål inom EU beskrivs översiktligt.

2. Aktuellt inom avfallsområdet
Här beskrivs först kortfattat några av de förändringar som har skett i lagstiftningen under de senaste 
åren samt några aktuella aktiviteter inom EU, hos Regeringen, Naturvårdsverket eller genom Avfall 
Sverige och som kan få betydelse för den kommunala avfallshanteringen inom de närmaste åren.
 
2011 infördes ändringar i miljöbalken och en helt ny avfallsförordning (2011:927)trädde i kraft, 
som ett led i implementeringen av ramdirektivet om avfall i svensk lagstiftning. Avfallskategorierna 
togs bort, en ny avfallsdefinition infördes och det blev enklare att transportera mindre mängder 
farligt avfall. Men de nya avfallsreglerna innebar över lag inga stora förändringar för de kommunala 
avfallshanterarna. Det regleras nu också under vilka förutsättningar ett ämne eller föremål ska anses 
vara en biprodukt istället för avfall och under vilka förutsättningar ett ämne eller föremål som blivit 
avfall upphör att vara avfall, de så kallade ”end of  waste”- kriterierna. Avfallshierarkin lagfästes, men 
det är en princip som i praktiken redan styr avfallshanteringen. Så som hierarkin implementerats i den 
nya avfallsförordningen innefattar den inte förebyggande av avfall. Däremot har Naturvårdsverket 
i enlighet med avfallsförordningen tagit fram ett program för att förebygga uppkomsten av avfall. 
När det mer specifikt gäller den kommunala renhållningsskyldigheten har det införts krav på att 
uppgifterna i kommunala avfallsplaner ska ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid behov. Det 
som är värt att trycka på, som kommunerna arbetar allt mer med, är att mer fokus måste riktas på att 
förebygga uppkomsten av avfall.
 
Regeringen beslutade den 30 juni 2011 att tillsätta en särskild utredare för översyn av 
ansvarförhållanden inom avfallsområdet i Sverige. I augusti 2012 presenterade utredaren sin rapport 
”Mot det hållbara samhället. Resurseffektiv avfallshantering”, SOU2012:56. Utredningen har som 
utgångspunkt en målbild där avfallshanteringen ska vara miljömässig och resurseffektiv, enkel och 
lättillgänglig, effektiv för samhället och ekonomiskt försvarbar. Några särskilt viktiga punkter i 
utredningens förslag är:

• Avfallshierarkin tydliggörs i miljöbalken. Införs i miljöbalken med syfte att förebygga 
avfall och tydliggöra avfallshierarkin. Kommuner ska enligt utredningens förslag informera 
medborgarna i kommunen hur de kan förebygga uppkomsten av avfall.
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• Förhandsgodkända insamlingssystem (FGI) införs för förpackningar och tidningar. 
Innebär i korthet att producenterna ska svara för att deras produkter ingår i ett system 
för återanvändning eller materialåtervinning och att endast aktörer som godkänts av en 
nationell myndighet får bedriva insamling av förpackningar och tidningar.

• Kommunen tar över insamlingsansvaret från producenterna. Kommunen övertar 
producenternas ansvar för insamling av förpackningar och tidningar från hushåll.

• Den kommunala tillsynen kompletteras med en nationell tillsyn av hanteringen av avfall 
som omfattas av producentansvar. Utredningen föreslår även att länsstyrelserna får 
ansvaret för tillsyn av avfallstransportörer, yrkesmässig insamling av avfall, avfallsmäklare/-
handlare och verksamheters egen transport av farligt avfall.

• Verksamhetsutövare får ansvar för allt sitt avfall. Kommunens ansvar omfattar endast avfall 
från bostäder. Krav på att verksamheter ska sortera ut matavfall införs.

• Kommunen ska möjliggöra för hushållen att sortera ut sitt matavfall. Krav införs på att 
kommuner ska tillhandahålla insamlingssystem för matavfall.

• Bemyndigande att föreskriva om avfallsutrymmen. Utredningen föreslår att kommunen 
får meddela föreskrifter om att fastighetsinnehavare ska avsätta och utrusta utrymmen för 
avfallshantering. 

• Godkända företag får samla in och ta omhand grovavfall. Kommunens övergripande 
ansvar för detta avfall kvarstår men godkända aktörer kan samla in och omhänderta visst 
grovavfall.

• Kommunen ges möjlighet att förbereda avfall för återanvändning. Kommunen ges även 
möjlighet att taxefinansiera en del av verksamheten.

 
Utöver avfallsutredningens huvudförslag finns även alternativförslag för några av områdena. 
Regeringen har fortsatt arbetet genom att en arbetsgrupp under ledning av miljöministern har 
tagit fram ett nytt förslag till hur kretsloppsfrågan ska hanteras i framtiden. Förslagets huvuddrag 
innebär att ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar ligger kvar hos producenterna, att 
återvinningsmålen höjs och att producenterna ska ingå i ett nytt tillståndspliktigt insamlingssystem. 
Krav ska också ställas på insamlingssystemet som förenklar för hushåll och andra att sortera ut 
förpackningar och tidningar. Det föreslås även att tillsyn och uppföljning av insamlingssystemet 
ska ligga på Naturvårdsverket. Arbete med framtagande av lagtexter utifrån förslaget pågår. 
Förslaget, så som det presenterats, innebär att det är fortsatt möjligt för kommunerna att skapa egna 
insamlingssystem. Regeringen har beslutat om nya etappmål till de nationella miljökvalitetsmålen och 
förslag till ytterligare etappmål har tagits fram. Dessa mål återges i kapitlet om nationella mål nedan.
 
Naturvårdsverket har beslutat om en ny nationell avfallsplan: ”Från avfallshantering till 
resurshushållning. Sveriges avfallsplan 2012-2017”. Målen i planen återges i kapitlet om nationella mål 
nedan.
 
Naturvårdsverket har ansvar för att se till att det finns ett program för att förebygga uppkomsten av 
avfall och arbetet med detta har slutförts och programmet presenterats hösten 2013. Inriktningen 
beskrivs i kapitlet om nationella mål nedan. 
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EU-kommissionen startade 2009 det årliga EU-projektet ”Europa minskar avfallet” med syftet att 
minska avfallet i hela Europa. Projektet stöds av programmet LIFE+. Naturvårdsverket samordnar 
den svenska delen av projektet tillsammans med Avfall Sverige. Avfall Sverige har sammanställt en 
rapport med en mängd framgångsrika exempel på avfallsförebyggande arbete i landets kommuner. 
Underlaget till rapporten har i första hand hämtats från publicerad litteratur, webbplatser och projektet 
”Europa minskar avfallet”-veckan 2009 och 2010. Projektet har pågått även 2011, 2012 och 2013.
 
Naturvårdsverket har haft ett uppdrag av regeringen att utveckla riktlinjer för servicenivå för insamling 
av farligt avfall och grovavfall från hushållen. Naturvårdsverket föreslog att syftet med uppdraget nås 
bättre om Avfall Sverige genomför ett utvecklingsprojekt där det tas fram rekommendationer och 
goda exempel. En sådan rapport har publicerats under hösten 2011, ” Servicenivå för insamling av 
hushållens farliga avfall och grovavfall – goda exempel och rekommendationer”. Här konstateras att 
lokala förutsättningar bör analyseras innan man väljer insamlingsmetod oavsett avfallsfraktion, men att 
insamling via återvinningscentralerna är kostnadseffektiv och utgör basen för insamlingen.
 
Naturvårdsverkets förslag till vägledning om inventering, undersökning och riskklassning av 
nedlagda deponier skickades ut på remiss innan sommaren 2011. Vägledningen syftar till att främja 
kommunernas och länsstyrelsernas inventeringsarbete, möjliggöra likvärdiga bedömningar samt 
underlätta för tillsynsmyndigheterna att fokusera på arbetet med nedlagda deponier. Inventering och 
riskklassning av nedlagda deponier ger en överblick av problemets omfattning liksom ett underlag för 
prioritering av åtgärder. 
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3. Miljömål inom EU
Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt inom EU. 
Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå är av stor betydelse eftersom det finns 
direkta kopplingar till den svenska miljöpolitiken. Ett exempel är EU:s sjätte miljöhandlingsprogram 
där det anges att förebyggande av avfall och avfallshantering är ett av fyra prioriterade områden. 
Programmets främsta mål är att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan från 
avfallsproduktion ska brytas, vilket tas upp i direktivet om avfall.

EU:s strategi inom avfallshanteringen bygger på följande principer:

• Förebygga uppkomsten av avfall och minska farligheten hos det avfall som uppstår

• Återanvändning och återvinning av det avfall som uppstår

• Förbättrad miljösäker energiutvinning och i sista hand deponering med noggrann 
övervakning av miljöpåverkan

I EU-direktivet för avfall som beslutades år 2008 infördes bland annat följande mål för 
medlemsländerna: 

• Till år 2015 ska medlemsländerna anordna separat insamling för åtminstone följande: 
papper, metall, plast och glas

• Till år 2020 ska 50 procent av summan av papper, glas, metall och plast i avfall från hushåll 
och liknande avfall återanvändas eller återvinnas

• Till år 2020 ska 70 procent av bygg- och rivningsavfall återanvändas eller återvinnas

EU antog i december 2008 ett omfattande energi- och klimatpaket med mål för år 2020. Fram till år 
2020 ska:

• Utsläppen av växthusgaser minska med 20 procent, jämfört med år 1990

• Energikonsumtionen minska med 20 procent 

• 20 procent av energin komma från förnyelsebara energikällor 

• Minst 10 procent av fordonsbränslen komma från förnyelsebara energikällor
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I det följande redogörs kortfattat för de övergripande mål som finns på nationell och regional nivå och 
som berör avfallsområdet.

4.1 Nationella mål
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Målen ska styra all verksamhet i Sverige mot en 
hållbar utveckling för att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer en god och hälsosam 
livsmiljö.

Målen vilar på fem grundläggande värden som syftar till att:

• Främja människors hälsa

• Värna om den biologiska mångfalden och naturmiljön

• Ta tillvara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena

• Bevara ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga

• Trygga en god hushållning med naturresurserna

Miljöpåverkan från avfallshanteringen berör främst miljökvalitetsmålen:

• God bebyggd miljö

• Begränsad klimatpåverkan

• Giftfri miljö

Regeringen har, 2012, fattat beslut om 13 nya etappmål inom fyra prioriterade områden: 
luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald. Etappmålen som rör avfallsområdet är 
formulerade så här1:

• Insatser ska vidtas senast 2018 så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar genom 
att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras 
ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas, så 
att även energi tas tillvara.

• Insatser ska vidtas senast 2020 så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning 
och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 
viktprocent.

1 Källa: Avfall Sverige, www.avfallsverige.se, att 2012-05-14
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Ett av de tidigare delmålen till miljökvalitetsmålen berörde återföring av näringsämnen från avlopp 
och bedöms fortfarande vara aktuellt i avvaktan på att ett eventuellt nytt mål som berör denna fråga 
beslutas. Delmålet lyder: 

• År 2015 tas minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp tillvara och återförs till 
produktiv mark, varav minst hälften återförs till åkermark.

Regeringens beslut baseras på Miljömålsberedningens delbetänkade2 till regeringen med förslag till nya 
etappmål. På uppdrag av Regeringen har Naturvårdsverket 2013 även tagit fram förslag till ytterligare 
etappmål, av vilka följande avser avfall:

Återvinning och återanvändning:
År 2020 tas materialet i avfallet från hushåll och verksamheter till vara så långt som möjligt samtidigt 
som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.

• Minst 60 procent av avfallet från hushåll och motsvarande avfall från verksamheter förbereds 
för återanvändning eller materialåtervinns.

•  Det är enkelt för hushåll och verksamheter att lämna produkter till återanvändning och avfall 
till förberedelse för återanvändning.

•  Landsting och branscher med en betydande potential att bättre ta vara på materialet i avfallet 
har tagit fram branschspecifika avfallsmål.

Minskad mängd matavfall:
Matavfallet ska till år 2020 minska med minst 20 %, jämfört med år 2010, sammantaget för hela 
livsmedelskedjan utom primärproduktionen. Inom primärproduktionen, det vill säga jordbruket och 
fisket, ska det finnas en handlingsplan för minskat produktionssvinn senast 2016.

Textil och textilavfall:
År 2020 är kretsloppen för textilier så långt som möjligt resurseffektiva och fria från farliga ämnen.

•  Senast år 2018 finns lättillgängliga insamlingssystem som säkrar att textilier i första hand 
återanvänds.

•  År 2020 återanvänds 40 procent av de textilier som satts på marknaden.
•  År 2020 materialåtervinns 25 procent av de textilier som satts på marknaden, i första hand 

till nya textilier.
•  Senast 2020 underlättas kretsloppet för textilier av att särskilt farliga ämnen och andra ämnen 

med oönskade egenskaper inte förekommer i nyproducerade textilier.

2 ”Etappmål i miljömålssystemet”, SOU 2011:34
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Etappmålet till ”begränsad klimatpåverkan” lyder: ”Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre 
än utsläppen år 1990 och gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med 
utsläppsrätter.” 
Detta innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter 
lägre för den icke handlande sektorn i förhållande till 1990 års nivå. Minskningen sker genom 
utsläppsreduktioner i Sverige och i form av investeringar i andra EU-länder eller flexibla mekanismer som 
mekanismen för ren utveckling (CDM).

Även till ”giftfri miljö” är nya etappmål under framtagande. 2013 beslutade Regeringen om flera etappmål 
till ”giftfri miljö” och i Regeringens kemikalieproposition föreslås en strategi för att nå målen. Dessa 
återges dock inte här eftersom avfallshanteringen inte påverkar uppfyllelsen av dessa mål i någon större 
utsträckning. Däremot påverkas avfallshanteringen och möjligheterna till återvinning naturligtvis av 
mängden farliga ämnen som finns i kasserade produkter. Bland åtgärderna som föreslås i befintliga delmål 
nämns bland annat skärpta krav på rivningsanmälningar och rivningsplaner i plan- och bygglagen.

Naturvårdsverket har 2012 beslutat om en ny nationell avfallsplan, ”Från avfallshantering till 
resurshushållning - Sveriges avfallsplan 2012-2017”. I planen lyfts fem prioriterade områden. Nedan visas 
dessa samt de mål som anges inom respektive område:

 1.   Bygg- och rivningsavfall 

• Senast år 2020 ska förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat 
materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall vara minst 70 viktprocent.

• Den miljö- och hälsomässigt säkra användningen av avfall och material i anläggningsarbeten ska 
öka.

2.   Hushållsavfall

• Återanvändningen av hushållens avfall ska öka, bland annat genom att det ska bli enklare 
för hushållen att lämna material och produkter till återanvändning eller till förberedelse för 
återanvändning.

• Återanvändning av textiler och materialåtervinning av textilavfall ska öka.

• Materialåtervinning av hushållsavfall ska öka och minst 90 procent av hushållen ska vara

      nöjda med insamlingen.

• Insamlingen av elavfall till materialåtervinning ska öka, speciellt för smått elavfall.

• Nedskräpningen ska minska i städer, i naturområden och längs kuster.   

3.   Resurshållning i livsmedelskedjan

• Matavfallet ska minska.

• Senast år 2018 ska minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och 
restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 
procent behandlas, så att även energi tas tillvara.
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4.   Avfallsbehandling

• Alla uttjänta fordon ska lämnas till auktoriserad bilskrotare och sanering och demontering 
av uttjänta fordon ska förbättras.

• Risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier ska minska. Alla kommuner och 
länsstyrelser ska ha identifierat, inventerat och riskklassat alla nedlagda deponier.

• Anläggningar som förbränner avfall ska ha kontinuerlig provtagning av utsläpp av dioxiner 
och furaner.

• Allt avfall ska lagras och kontrolleras på ett sådant sätt att bränder i avfallslager inte 
uppstår. 

5.   Illegal export av avfall

• Det ska inte förekomma några illegala transporter av avfall från Sverige.

Miljökvalitetsmålen följs upp varje år. En gång per mandatperiod görs en nationell fördjupad 
utvärdering. I uppföljningen av miljökvalitetsmålen bedöms om dagens styrmedel och de åtgärder som 
görs före år 2020 är tillräckliga för att nå målen.

Naturvårdsverket presenterade i slutet av 2013 ett program för förebyggande av avfall. 

Syftet med programmet är att det ska vägleda och inspirera svenska aktörer så att miljömålen nås 
och det blir mindre avfall och produkter utformas utan innehåll av farliga ämnen oavsett hur mycket 
ekonomin växer. 
I programmet finns det 8 inriktningsmål och 167 åtgärder. Naturvårdsverket följer upp programmet 
och kommer ta fram ett nytt program senast år 2018. Inriktningsmålen i programmet ska bidra till att 
de svenska miljömålen uppfylls och kompletterar etappmålen. 

Programmets övergripande inriktningsmål är:
• Mängden avfall ska minska kontinuerligt jämfört med år 2010. 
• Innehållet av farliga ämnen1 i material och produkter ska minska. 

Mer konkreta inriktningsmål finns även inom fyra olika fokusområden:
1. Mat
2. Textil
3. Elektronik
4. Byggande och rivning

Under arbetet med att ta fram programmet har olika styrmedel utretts och konsekvensbedömts. 
Baserat på programmet kommer Naturvårdsverket att utreda och konsekvensbedöma fler styrmedel 
och utifrån detta lämna förslag till regeringen. 
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Länsstyrelsen har bland annat till uppgift att regionalisera de nationella miljömålen. I uppdraget 
ingår också att på regional nivå initiera och samordna arbetet med åtgärder för att nå miljömålen. I 
Länsstyrelsens uppdrag ingår även att följa upp miljömålen på regional nivå.

 4.2.1 Miljömål i Kalmar län
Med anledning av förändringarna i miljömålssystemet har Länsstyrelsen i Kalmar län beslutat att 
de tidigare regionala miljömålen inte längre gäller. Som miljömål för Kalmar län gäller de nationella 
miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar och etappmål. Efterhand som regeringen beslutar 
om etappmål inom fler områden kommer Länsstyrelsens skrift ”Regionala miljömål för Kalmar län” 
att uppdateras.

Länsstyrelserna har i uppdrag att arbeta fram åtgärdsprogram för samtliga miljökvalitetsmål och det så 
kallade generationsmålet. Dessa program ska vara vägledande för länets miljöarbete.

Det kan även nämnas att Regionförbundet Kalmar län har antagit mål som en del i arbetet för en 
fossilbränslefri region.
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5. EU:s direktiv och förordningar
Till grund för den nationella lagstiftningen finns bland annat EU:s avfallsdirektiv, som anger ramarna 
för medlemsländernas avfallshantering. Ett EG-direktiv föreskriver vilket resultat medlemsländerna 
ska uppnå, men lämnar till de enskilda länderna att avgöra hur det ska uppnås och hur den egna 
lagstiftningen behöver anpassas. 

En EG-förordning som har trätt i kraft gäller direkt och lika i alla medlemsländer som en del av den 
nationella lagstiftningen.

Det finns flera EU-direktiv som kan påverka avfallshanteringen på olika sätt, men följande EG-direktiv 
är de som närmast styr verksamheten: 

• EG-direktivet om avfall beslutades 2008. Avfallsdirektivet beslutades inom EU 2008 och 
ersatte tre gamla direktiv: ramdirektivet om avfall, direktiv om farligt avfall och direktiv 
om spillolja. Bestämmelserna har införts i svensk lagstiftning genom ett nytt kap 15 i 
Miljöbalken och en ny Avfallsförordning.

• EG-direktiv om deponering beslutades i april 1999 och bestämmelserna har införlivats i 
svensk lagstiftning i form av förordning om deponering av avfall och Naturvårdsverkets 
föreskrifter om deponering, som i stort följer EU:s deponeringsdirektiv. 

• EG-direktivet om förbränning av avfall beslutades år 2000 och har införlivats i 
svensk lagstiftning i form av bland annat förordningen om avfallsförbränning och 
Naturvårdsverkets föreskrifter om avfallsförbränning. 

• EG-direktiv om förpackningar beslutades 1994 och har införlivats i svensk lagstiftning i 
form av bland annat förordning om producentansvar för förpackningar. 

• EG-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter beslutades 2003 och har införlivats i svensk lagstiftning i form av bland annat 
förordning om producentansvar för batterier samt producentansvar för elektriska och 
elektroniska produkter.

Direktivet om avfall, som nämns ovan, innehåller bland annat följande förändringar jämfört med det 
tidigare s.k. Ramdirektivet:
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• Medlemsländerna ska arbeta för att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och negativ 
miljöpåverkan från avfallsproduktion ska brytas. 

• Det kommer att utarbetas kriterier för när avfall upphör att vara avfall, vilket på sikt 
troligtvis kommer att omfatta även kriterier för när matavfall upphör att vara avfall.

• Medlemsländerna ska uppmuntra källsortering genom separat insamling.

• EU:s avfallshierarki har skrivits in i direktivet och får därmed större tyngd.

Utöver ovanstående direktiv påverkas avfallsplaneringen av direktiv om miljökonsekvensbeskrivning 
för planer och program, vilket är inarbetat i den svenska miljöbalken och förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivning.

De enda EG-förordningar som hittills finns beslutade och som reglerar avfallshanteringen är 
EG-förordningen om avfallsstatistik samt EG-förordningar som reglerar transporter av avfall, 
inklusive export av avfall. Det finns dock angränsande EG-förordningar som berör vissa delar av 
avfallshanteringen, till exempel EG-förordning om säker förvaring av kvicksilver. 
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6. Nationella lagar och förordningar

6.1 Allmänt
Det finns ett flertal lagar och förordningar som berör avfallshantering. De lagar som styr den 
kommunala avfallshanteringen och hanteringen av hushållsavfall är framförallt miljöbalken med 
tillhörande förordningar, bland annat avfallsförordningen och förordningarna om producentansvar. 
Anläggningsägare berörs dessutom av bland annat förordningen om deponering av avfall och 
förordningen om avfallsförbränning. 
 
Avfallsplaneringen styrs av Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i kommunal avfallsplan. I 
dessa föreskrifter finns angivet bland annat att avfallsplanen ska innehålla mål för och beskrivning 
av hanteringen av både avfall som kommunen ansvarar för och sådant avfall som kommunen inte 
ansvarar för. Föreskrifterna är under revidering.

Insamling av matavfall och biologisk behandling med syfte att återföra mullämnen och näringsämnen 
till åkermark påverkas även av lagstiftning för skydd av mark och minskad risk för smittspridning till 
djur och människor. 
 
Tillsynen enligt miljöbalken utövas av kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarande, 
eller av Länsstyrelsen. Naturvårdsverket är central myndighet när det gäller avfallsfrågor.
 
Avfallshanteringen påverkas även av annan lagstiftning än ovan nämnda miljöbalk med tillhörande 
förordningar, till exempel: 

• Plan- och bygglagen, PBL, där det bland annat ställs krav på kommunala översiktsplaner 
och att hänsyn tas till var nuvarande och framtida avfallsanläggningar samt nedlagda 
avfallsupplag finns. I PBL finns särskilda bestämmelser om rivning. När en fastighet rivs 
ska en rivningsplan göras för att redovisa hur rivningsmaterial ska tas om hand och farligt 
avfall ska särskilt beaktas.

• Arbetsmiljölagen och tillhörande förordningar och föreskrifter. Det är viktigt att 
arbetsmiljöfrågorna ingår som en naturlig del i avfallsarbetet. 

• Lagen om transport av farligt gods med tillhörande förordning och Räddningsverkets 
föreskrifter reglerar bland annat transporter av farligt avfall.

• Lagen om offentlig upphandling.
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Den övergripande lagstiftningen är miljöbalken som trädde i kraft 1 januari 1999. I balkens andra 
kapitel finns de så kallade allmänna hänsynsreglerna som gäller för alla som bedriver eller avser att 
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd. Regler om avfall och producentansvar finns främst i 
miljöbalkens kapitel 15 och i olika förordningar utfärdade med stöd av balken.

Miljöbalkens kapitel 15 handlar om avfall och producentansvar. Utgångspunkten är att avfall ska 
hanteras på ett sådant sätt att det inte uppkommer olägenhet ur hälso- eller miljöskyddssynpunkt. 
Kommunen ansvarar för transport och behandling av hushållsavfall. I kapitel 15 finns också 
bestämmelsen att det är förbjudet att skräpa ner i naturen eller på annan plats dit allmänheten har 
insyn. 

Kravet på en kommunal renhållningsordning med avfallsplan finns i miljöbalken kapitel 15. 
Varje kommun ska ha en renhållningsordning som ska innehålla kommunens föreskrifter 
om avfallshantering och en avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall som 
uppkommer inom kommunen och åtgärder för att minska mängden avfall och dess farlighet. 
Renhållningsordningen innehåller de bestämmelser som styr avfallshanteringen i kommunen och den 
ska antas av kommunfullmäktige. 

6.3 Avfallsförordningen
I avfallsförordningen finns bestämmelser om hantering av avfall, samt beskrivning av vad som är 
avfall. Avfallsförordningen reglerar även hanteringen av farligt avfall. Här finns en förteckning över 
olika typer av avfall. I avfallsförordningen finns också bestämmelser om tillståndsplikt för transport 
av avfall, och om uppgiftsskyldighet för den som ger upphov till eller yrkesmässigt transporterar annat 
avfall än hushållsavfall. 

6.4 Förordningar om producentansvar
För vissa avfallsslag har producenterna ansvar för insamling och omhändertagande. Följande 
förordningar om producentansvar finns 2011:

• Förordning om producentansvar för returpapper (1994:1205)

• Förordning om producentansvar för däck (1994:1236)

• Förordning om producentansvar för bilar (1997:788)

• Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer (2000:208)

• Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (2005:209)

• Förordning om producentansvar för förpackningar (2006:1273)

• Förordning om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor 
(2007:193)

• Förordning om batterier (2008:834)

• Förordningen om producentansvar för läkemedel (2009:1031)
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1. Inledning
Ett av kraven på en avfallsplan är att det ska framgå hur målen i den tidigare avfallsplanen har 
uppfyllts. Den tidigare avfallsplanen för de ursprungliga medlemskommunerna i KSRR är från år 2009 
och var den första som var gemensam för medlemskommunerna. Under de första åren från 2006 till 
2008 gällde de avfallsplaner och taxor som respektive kommun hade antagit innan KSRR bildades. Att 
göra en gemensam avfallsplan som skulle gälla lika för alla kommunerna var därför en utmaning och 
den har gett en bra grund i det fortsätta arbetet mot ett hållbart samhälle. 

Förändringarna i avfallsplanen från 2009 var både av administrativ såväl som av praktisk karaktär, till 
exempel behövdes det göras större investeringar och organisationsförändringar. På det hela taget så 
har de mesta genomförts.

Den tidigare avfallsplanen för förbundets nya medlemskommun Oskarshamn är också från år 
2009 och har varit giltig till och med antagandet av denna plan. Inför Oskarshamns inträde har 
avfallsplanen uppdaterats så att den även omfattar Oskarshamns kommun. En revidering av mål- och 
handlingsprogrammet har därför genomförst. Mål som inte genomförst i Oskarshamn under den 
tidigare planperioden, fångas upp i det gemensamma programmet.

 
2. Uppföljning av tidigare avfallsplan
I nedanstående tabell visas en översiktlig genomgång av mål och åtgärder som beskrevs i KSRR:s 
avfallsplan och i Oskarshamns avfallsplan för åren 2009 – 2013. I kolumnen för status anges vilka 
åtgärder som är genomförda respektive inte genomförda. I kolumnen för kommentar anges om 
åtgärder fortfarande är aktuella eller inte.

  

  

   

 

Mål uppfyllt/åtgärder genomförda

Mål delvis uppfyllt/åtgärder delvis genomförda

Mål ej uppfyllt/åtgärder ej genomförda
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Sammantaget har största delen av åtgärderna från föregående plan genomförts. De åtgärder som är delvis 
genomförda är främst kopplade till omfattande åtgärder som sträcker sig över tiden såsom separat insamling 
av matavfall där bland annat upphandling har skett men byggnation av anläggning kvarstår, kvalitetssäkring 
av tömningsservice där bilar har förberetts men taggning av kärl kvarstår och kvalitetsledningssystem där 
systemet har upprättats men implementering i praktiken kvarstår. Utav de åtgärder som inte har genomförts 
handlar det främst om sådant där försök visar på att åtgärden ej ska genomföras eller att ansvarsfrågan är 
oklar.

2.2 Oskarshamn
I den tidigare avfallsplanen för Oskarshamn fanns ett handlingsprogram som var uppdelat i sex 
övergripande områden, varav varje område omfattade inriktningsmål, resultatmål samt åtgärder. 
Sammantaget har de flesta åtgärder från föregående plan genomförts eller påbörjats. Ett antal åtgärder 
har skjutits på framtiden såsom insamling av matavfall, byggnation av en ny ÅVC, avveckling av latrin 
och taggning av kärl. En orsak till att åtgärderna har skjutits fram är Oskarshamns inträde i KSRR. Vissa 
åtgärder är inte längre aktuella att genomföra och vissa har genomförts men inte enligt ursprunglig tidplan. 



5

B
ila

g
a

 5

Tabell 1     Uppföljning av tidigare avfallsplan KSRR 2009-2013

Åtgärd Status Kommentar

Separat insamling av matavfall, 
utvärdering av insamlingssystem 
för matavfall

Åtgärder påbörjade.

Gemensamt insamlingssystem och 
avfallstaxor inom KSRR

-

Fastighetsnära insamling av 
trädgårdsavfall från fritidshus

-

Utvärdering av fastighetsnära 
(schemalagd) insamlingssystem för 
grovavfall

Försök har pågått under 2010-2011 hos villahushåll och 
hushåll med fritidsbostad vilket resulterade i ett lågt intresse. 
Försök i flerbostadshus avslutades år 2012.

Möjlighet att lämna grovavfall till 
återbruk vid ÅVC

-

Utvärdering av grindhämtning eller 
val av annat insamlingssystem för 
farligt avfall

Åtgärder aktuella för elavfall.

Kampanjer för insamling av farligt 
avfall

Åtgärder påbörjade.

Tömning med slamavvattning för 
enskilda avlopp

Tekniken har inte fungerat bra och vid nyupphandling har det 
inte ställts krav på avvattnarteknik. 

Ny utformning av 
återvinningsstationer

Åtgärder kan vara aktuellt beroende på vem som ska ansvara 
för återvinningsstationerna. Arbetet påbörjades men då 
KSRR ej längre ansvarar för tömningarna har intresset avtagit. 
Kommunerna ska eventuellt ta över ansvaret. 

Återvinningscentraler: 
Placering/flytt av vissa ÅVC 
Antal/stängning av vissa ÅVC 
Öppettider, 
översyn/förändring 
Nya/samma möjligheter till 
sortering vid samtliga ÅVC

-

Förändrat insamlingssystem 
för kläder

-

Tömning av fettavskiljare -

Spridning av avloppsslam från 
avvattnarbilar på produktiv mark

Inga åtgärder aktuella pga bristande funktion i tekniken 
avseende avvattnarbilar.

Kvalitetssäkring av tömningsservice Åtgärder aktuella genom taggning av kärl.
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Separat insamling av matavfall, 
utvärdering av insamlingssystem 
för matavfall

Åtgärder påbörjade.

Gemensamt insamlingssystem och 
avfallstaxor inom KSRR

-

Fastighetsnära insamling av 
trädgårdsavfall från fritidshus

-

Utvärdering av fastighetsnära 
(schemalagd) insamlingssystem för 
grovavfall

Försök har pågått under 2010-2011 hos villahushåll och 
hushåll med fritidsbostad vilket resulterade i ett lågt intresse. 
Försök i flerbostadshus avslutades år 2012.

Möjlighet att lämna grovavfall till 
återbruk vid ÅVC

-

Utvärdering av grindhämtning eller 
val av annat insamlingssystem för 
farligt avfall

Åtgärder aktuella för elavfall.

Kampanjer för insamling av farligt 
avfall

Åtgärder påbörjade.

Tömning med slamavvattning för 
enskilda avlopp

Tekniken har inte fungerat bra och vid nyupphandling har det 
inte ställts krav på avvattnarteknik. 

Ny utformning av 
återvinningsstationer

Åtgärder kan vara aktuellt beroende på vem som ska ansvara 
för återvinningsstationerna. Arbetet påbörjades men då 
KSRR ej längre ansvarar för tömningarna har intresset avtagit. 
Kommunerna ska eventuellt ta över ansvaret. 

Återvinningscentraler: 
Placering/flytt av vissa ÅVC 
Antal/stängning av vissa ÅVC 
Öppettider, 
översyn/förändring 
Nya/samma möjligheter till 
sortering vid samtliga ÅVC

-

Förändrat insamlingssystem 
för kläder

-

Tömning av fettavskiljare -

Spridning av avloppsslam från 
avvattnarbilar på produktiv mark

Inga åtgärder aktuella pga bristande funktion i tekniken 
avseende avvattnarbilar.

Kvalitetssäkring av tömningsservice Åtgärder aktuella genom taggning av kärl.
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Åtgärd Status Kommentar

Kvalitetsledningssystem Åtgärder aktuella genom att implementera systemet i 
praktiken.

Information för förändrat beteende 
och förändrade attityder

Åtgärder aktuellt för löpande information.

Samarbete med tillsynsmyndigheter 
i kommunerna för att förbättra 
verksamheternas avfallshantering

Åtgärder aktuella för även annat avfall samt utvecklat 
samarbete.

Samarbete med skolor och 
förskolor för utbildning om 
avfallssortering

Åtgärder aktuella genom löpande arbete som studiebesök på 
ÅVC och avfallsanläggning.

Integrerade IT-system -

Samarbete med större fastighetsä-
gare för förbättring av hantering av 
avfallet och informationsbehov till 
boende

Åtgärder aktuella genom löpande samarbete.

Utveckling av anläggningen 
Moskogen

Åtgärder aktuella avseende ny deponi, utsortering av 
matavfall och bränslefraktion samt behandling av farligt 
avfall.

Kretsloppscentrum Åtgärder aktuella genom samarbete med universitet och 
näringsliv.

Avfallshantering och 
avfallshanteringsplan för 
Kalmar hamn

Hamnen ingår ej i kommunens renhållningsansvar.

Information och kommunikation: 
Hemsida med kundkonto, möten, 
turism och fritidsboende, utveck-
ling av personal vid ÅVC, 
avfallsambassadör, kundenkät, 
miljöalmanacka

Åtgärder aktuella genom löpande arbete med kundkonton 
och information.

Miljöråd/avfallsråd Åtgärder aktuella kopplade till löpande information.

Alternativa fordonsbränslen, biogas 
till insamlingsfordon

Åtgärder aktuella för de få fordon som kvarstår.

Ny avfallsförbränningsanläggning 
inom KSRR

Åtgärder aktuella genom att tillverka bränsle och samla in 
matavfall till biogasproduktion.

Miljöpaviljonger Åtgärder aktuella genom att kontinuerligt förbättra samtliga 
soputrymmen och dess placering.

Anpassning av hämtningsbehovet Åtgärder aktuella genom kontinuerlig översyn.

Batterier på locket -

Ruttomplanering Åtgärder aktuella genom kontinuerlig översyn.

Hämtpersonalen är indelade i 
hämtlag

-

Hämtschema -
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Tabell 2     Uppföljning av avfallsplan KSRR 2014-2020 (de åtgärder som ej nämns nedan är ej 
åtgärdade och överförs till Avfallsplan 2105-2022. 

Åtgärd Status Kommentar

Införa e-tjänster - mina sidor Skall vidareutvecklas och införas i Oskarshamn.

Taggning av sopkärl och 
enskilda avloppsanläggningar i 
samtliga medlemskommuner för 
avvikelsehantering

Skall införas i Oskarshamn.

Införa insamling av matavfall med 
god kvalitet för biogasproduktion

Infört för villor och flerfamiljshus i Kalmar, Mörbylånga, 
Nybro och Torsås. Skall införas i Oskarshamn och i alla 
medlemskommuner för fritidshus och verksamheter.

Informationskampanj inför 
införandet av matavfallsinsamling

Åtgärd delvis utförd, uppstartsinformation har gått ut till 
villor samt flerfamiljshus. Skall åtgärdas i Oskarshamn och i 
alla medlemskommuner för fritidshus och verksamheter.

Förbättra sortering av avfall i den 
egna verksamheten så att KSRR 
föregår med gott exempel.

Skall införas i Oskarshamn.
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Tabell 3    Uppföljning av tidigare avfallsplan Oskarshamn

Åtgärd Status Kommentar

Informera om avfallsminimering, 
återvinning och återanvändning 
på kommunens hemsida samt 
genom informationsblad och 
sorteringsguide.

Sker koninuerligt.

Informationstavlor på 
återvinningscentralerna ska sättas 
upp med information om möjlighet 
att lämna begagnat till andra 
organisationer för återanvändning.

Åtgärd uppskjuten, inväntar byggandet av ny återvinningscen-
tral på Storskogen.

Införa mål gällande avfalls-
minimering i kommunens policy 
för inköpsfunktionen.

Ej genomfört. Lämpligt att ta upp denna fråga med Väster-
viks kommun eftersom Oskarshamn numera har ett samar-
bete med dem gällande upphandlingar.

Minska kommunens egen 
konsumtion genom att vid inköp 
verka för avfallsminimering.

Ej genomfört. Frågan bör lyftas i tekniska kontorets 
ledningsgrupp.

Genomföra en utredning gällande 
utveckling av insamlingssystem för 
farligt avfall (inkl glödlampor/lys-
rör och elektronik). 

Förslagsvis införa turer för en mil-
jöbil för att förbättra insamlings-
möjligheterna för farligt avfall.

En miljöbilstur för insamling av farligt avfall på glesbygden 
vår och höst infördes under 2011, något försenat enligt 
tidsplanen. Turerna har utvecklats till att även inkludera 
tätorten genom uppställning av miljöbilen på torget två 
gånger per år. En utvärdering av miljöbilen i centrum ska 
göras efter 2014.

I ett antal livsmedelsbutiker går det att lämna in lampor och 
batterier i avsedda behållare. Under 2012 har insamlingen 
utökats till att även omfatta lysrör.

Vid byggnation av en ny återvin-
nings-central på Storskogen ska 
mottagningen av farligt avfall för-
bättras genom t ex någon form av 
inlämningsdisk och bättre utrym-
men för mellanlagring.

Planering för ny återvinningscentral är påbörjad men den 
kommer inte att byggas inom planperioden.

Årligen genomföra informations- 
och insamlingskampanjer för farligt 
avfall.

Information har gått ut till hushållen via renhållningens infor-
mationsbrev Avfallsnytt samt via hemsidan. Dock finns inget 
mätbart mål kopplat till detta så det är svårt att avgöra hur 
mycket kunskap kommunens invånare har.

Återkommande utbilda personal på 
återvinningscentraler i hantering av 
farligt avfall.

Repetitionskurser hålls i regel en gång om året.

Genomföra återkommande 
tillsyn med fokus på farligt 
avfall. Kan t ex. ske genom 
platsbesök eller genom utskick av 
informationsmaterial.

Sker återkommande.

Senast 2012 bygga en ny 
återvinningscentral i anslutning till 
Storskogens avfallsanläggning.

Planering för ny återvinningscentral är påbörjad men den 
kommer inte att byggas inom planperioden.
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Vid ombyggnad och nybyggnad av 
återvinningscentraler i kommunen 
ska anpassning för funktionshin-
drade beaktas.

Har inte varit aktuellt.

Årligen utbilda personal på kom-
munens återvinningscentraler för 
att säkerställa en hög kompetens 
och god service.

Repetitionsutbildning i hantering av farligt avfall för att säker-
hetsställa en hög kompetens sker i princip årligen. Beträffande 
god service, deltar inte personalen årligen i sådana typer av 
kurser.

Utöka återvinningscentralernas 
öppettider.

Åtgärden genomfördes under 2009.

Alla återvinningsstationer ska asfal-
teras och få belysning senast 2010.

Flertalet stationer var avklarade till 2010, dock inte alla. An-
svaret för asfaltering ligger i dagsläget på FTI och ansvar för 
belysning ligger på tekniska kontoret.

Genomföra årliga samråd med 
förpacknings- och tidnings-
insamlingen (FTI AB) i syfte att 
påverka tömningsfrekvenser, 
information och skyltning samt 
anpassning för funktionshindrade 
på återvinningsstationer.

Årliga samråd med FTI genomförs. 

FTI har bytt ut containers på återvinningsstationerna till 
sådana som är anpassade för funktionshindrade. Behållare för 
metallförpackningar har ersatts med containrar där utrymme 
finns.

Informera om utsortering av för-
packningar och tidningar genom 
sorteringsguide, informationsblad 
och kommunens hemsida.

Information har gått ut på avsett vis.

Utveckla fastighetsnära insamling 
för flerfamiljshus genom att åter-
kommande informera fastighets-
ägare och göra platsbesök.

Ett antal kunder har tillkommit och kundkontakter hålls 
regelbundet.

Under 2009 genomföra ett pilot-
försök i Rödsle beträffande separat 
insamling och behandling av mat-
avfall från hushåll.

Pilotförsök pågår sedan juni 2009.

Utreda förutsättningarna för att det 
kommunala avloppsslammet ska bli 
en resurs vid kommande täckning 
av avfallsdeponier.

Åtgärd ej genomförd, entreprenör tar i dagsläget hand om 
slammet.

Informera om alternativa lösningar 
för omhändertagande av latrin.

Ej genomfört.

Senast 2011 ska utsorteringen av 
mat¬avfall och wellpapp ha för-
bättrats.

Genomfört för wellpapp. Ej genomfört för matavfall, för-
utom i det pågående pilotområdet i Rödsle. 

Öka kvalitén på hushållens bränn-
bara avfall genom att informera om 
sortering, bl a genom sorterings-
guide.

Information sker löpande via informationsblad och sor-
teringsguide. Dock är målet inte möjligt att utvärdera. En 
plockanalys av hushållsavfallet genomfördes under 2013, men 
det finns inget att jämföra den mot.

Samtliga förare inom renhållningen 
ska genomgå återkommande ut-
bildning för sparsam körning.

Ett utbildningstillfälle genomfördes under 2010. Inget nytt 
utbildningstillfälle är inplanerat i dagsläget.
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Åtgärd Status Kommentar

Vid upphandling av fordon ställa 
miljökrav på motorer och däck. 
Om möjligt ska även alternativa 
drivmedelsformer väljas.

En biogasbil beställdes och togs i drift i början av 2013. 
Generella miljökrav ställs vid upphandling med krav på den 
senaste tekniken.

Under 2009 påbörja en utredning 
med syfte att rationalisera hämtning 
av avfallskärl i kommunen.

Åtgärd uppskjuten.

Genomföra en förnyad utredning 
och riskklassificering av nedlagda 
deponier i kommunen. Eventuella 
brister ska åtgärdas.

Utfört genom MIFO (metodik för inventering av förorenade 
områden) fas 1.

Ett provområde utses och sluttäck-
ning av detta område genomförs 
under 2009.

Modulering av tippen påbörjades under 2012. Sluttäckningen 
av etapp 1 har påbörjats hösten 2014.

Öka återvinningsgraden genom att 
införa återvinning av planglas, gips 
och betong.

Återvinning av planglas och gips sker.

Information om avfallshantering 
ska ske genom t ex kommunens 
hemsida, årligt informationsblad, 
radioreklam, annonsering.

Detta sker kontinuerligt, dock inte genom radioreklam.

Information om avfall på kom-
munens hemsida ska uppdateras 
kontinuerligt.

Detta sker kontinuerligt.

Utskick av sorteringsguide till alla 
hushåll i kommunen vart annat år.

Senaste uppdateringen av sorteringsguiden genomfördes 2010 
och lades ut för nedladdning på webben.

Vart annat år genomföra en enkät-
undersökning riktad till hushåll.

De senaste undersökningarna genomfördes under 2012. Har 
inte genomförts vart annat år.

Delta i regionala och nationella 
seminarier, projekt och kurser som 
anordnas av t ex Avfall Sverige, 
Def  Waste, Naturvårdsverket.

Renhållningen deltar regelbundet i olika typer av kurser, semi-
narier och sammankomster.

Genom årliga samråd samarbeta 
och föra dialog med förpacknings- 
och tidningsinsamlingen.

Samråd med FTI sker årligen.

Årligen hålla ett s.k. Brukarråd. Ej genomförts under 2012. 

Årligen följa upp mål och åtgärder i 
avfallsplanen samt i den tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivningen.

Genomförs i början av varje år och presenteras för tekniska 
nämnden. 

Erbjuda företag rådgivning i hante-
ring av avfall.

Dialog förs med företag.
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Senast 2010 påbörja arbetet med att 
införa rutiner för avfallshantering 
i kommunens egna verksamheter/
fortsätta arbeta med rutiner för 
avfallshantering i kommunens egna 
verksamheter.

Arbetet är påbörjat.

 

Erbjuda studiebesök och utbildning 
för att på så sätt öka kommuninvå-
narnas, beslutsfattares och perso-
nals kunskaper i avfallsfrågor.

Något som erbjuds vid efterfrågan. En tydligare marknadsfö-
ring av möjlighet till studiebesök kan göras.



Miljökonsekvensbeskrivning till 
avfallsplan för KSRR 2015-2022

Bilaga 6





Icke-teknisk sammanfattning

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) har tagit fram en ny avfallsplan för år 2015-2022. 
Avfallsplanen ersätter tidigare avfallsplan, efter utökning av KSRR med Oskarshamns kommun. Målen 
i avfallsplanen är i stort sett identiska med tidigare avfallsplan.

Syftet med avfallsplanen för KSRR är främst att visa var vi befinner oss idag samt att tydliggöra 
vad medlemskommunerna vill uppnå inom avfallsområdet och informera fastighetsägare, 
kommuninvånare, verksamhetsutövare och andra kommunala förvaltningar om planerade förändringar 
och vad som förväntas av dem. Avfallsplanen ska även vara ett instrument för att uppnå de nationella 
och regionala miljömålen och leda till att vi alla strävar i samma riktning mot ett hållbart samhälle med 
medborgaren och miljön i fokus.

De mest genomgripande åtgärderna i avfallsplanen som kan få stor betydelse handlar om att införa 
matavfallsinsamling med god kvalitet för biogasproduktion. Den åtgärden kan även göra det möjligt 
att ersätta fossila bränslen med förbehandlat brännbart restavfall i lokal förbränningsanläggning, vilket 
minskar utsläppen av koldioxid till atmosfären. Införandet av matavfallsinsamling har påbörjats och 
kommer att fullföljas under planperioden.

Övriga åtgärder avser information, utredningar och projekt för att på olika sätt förbättra dagens 
avfallshantering. Åtgärderna som föreslås berör till exempel återanvändning, matsvinn, farligt avfall, 
elavfall, materialåtervinning och nedskräpning. Utfallet, eller resultatet, av dessa åtgärder är svårt att 
förutsäga. I denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) beskrivs den miljöpåverkan som åtgärderna 
skulle kunna ge upphov till utifrån syftet med åtgärderna. 

De målområden som på lång sikt kan medföra störst betydande miljöpåverkan, till övervägande del 
positiv sådan, bedöms vara mål för att minska avfallets mängd och farlighet samt mål för att ta tillvara 
avfall som en resurs. Om, eller när, utredningar följs av fysiska åtgärder, exempelvis fastighetsnära 
insamling av producentansvarsmaterial, kan de positiva effekterna bli stora. 

Många av åtgärderna i avfallsplanen utgörs av utredningar eller informationsinsatser. Utfallet av 
dessa åtgärder är osäkra och svåra att bedöma i dagsläget. Flera åtgärder syftar till att förändra 
beteenden, exempelvis information för att öka återanvändning, öka återvinning eller informera 
hushåll och verksamheter om farligt avfall i syfte att öka källsorteringen. Det tar lång tid att förändra 
beteenden, men på lång sikt, om informationsinsatserna följs av förändrat beteende hos en stor andel 
av invånarna, kan det få stor positiv påverkan genom bättre resurshushållning och minskade diffusa 
utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen. 

För att minska risken för att invånarnas motivation för att sortera sitt avfall ska minska samt för att öka 
möjligheterna för att invånarna sorterar på ett korrekt sätt behöver informationen stärkas och anpassas 
till de förändrade förutsättningarna som bland annat insamling av matavfall innebär. Syftet är att lyfta 



fram de miljövinster som materialåtervinning inklusive biologisk behandling har framför förbränning 
med energiutvinning. Denna åtgärd har arbetats in i avfallsplanen.

Åtgärderna syftar till positiv miljöpåverkan, men kan även medföra vissa negativa effekter. Införandet 
av insamling av matavfall är en stor omställning som kommer att ske under en relativt kort tidsperiod 
för invånarna i KSRR:s medlemskommuner. De risker som kan uppkomma i och med ett relativt 
snabbt införande av matavfallsinsamling genom optisk sortering kan vara felsortering på grund av att 
informationen inte hinner uppfattas och bearbetas av samtliga invånare. För att minska dessa risker 
är det viktigt att informationen når ut i god tid före införandet av matavfallsinsamlingen, vid flera 
tillfällen samt på olika sätt.
 
Sammanfattningsvis bedöms den negativa påverkan av genomförandet av föreslagen avfallsplan vara 
liten. Den positiva påverkan under planperioden fram till år 2022 bedöms vara måttlig och överstiger 
den negativa påverkan. Införande av insamling av matavfall ger flera positiva effekter på miljön. Vid 
rötning av matavfall produceras biogas som kan användas som fordonsbränsle och därmed ersätta 
fossilt bränsle. Vid rötningsprocessen produceras även en flytande och fast rötrest som kan användas 
som ekologiskt gödningsmedel, s.k. biogödsel. Införande av utsortering av matavfallet bidrar därmed 
till minskad användning av olja samt tillverkning av näringsrikt gödsel. 

Avfallsplanens inriktning bedöms ligga i linje med hållbar utveckling och ansluter väl till nationella 
miljökvalitetsmål.

4
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) har tagit fram en ny avfallsplan för 2015 till 2022. 
Avfallsplanen ersätter tidigare avfallsplan, efter utökning av KSRR med Oskarshamns kommun. Målen 
i avfallsplanen är i stort sett identiska med tidigare avfallsplan.

1.2 Behov av miljöbedömning
Enligt 6 kapitlet 11 § miljöbalken gäller generellt att planer som upprättas av myndigheter och krävs i 
lag eller annan författning ska miljöbedömas om planens genomförande kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i avfallsplanen så att en 
hållbar utveckling främjas. 

Bedömningen av betydande miljöpåverkan utgår från Förordningen (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar. Om planen anger förutsättningar för kommande tillstånd för sådana 
verksamheter eller åtgärder som anges i 3§ första stycket eller bilaga 3 till ovan nämnda förordning och 
planen är en avfallsplan, ska genomförandet av planen, eller en ändring av denna, antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. I det här fallet har följande bedömning om betydande miljöpåverkan utförts:

Planen anger förutsättningar för kommande tillstånd, exempelvis för anläggningar för förbehandling 
av matavfall, rötning av förbehandlat matavfall, återvinning och bortskaffande av avfall, mellanlagring 
och biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall.

Verksamhet som avses är exempelvis:

• Moskogens avfallsanläggning, väster om Kalmars tätort

• KSRR:s nya sorteringsanläggning, som byggs på Moskogens avfallsanläggning

• Storskogens avfallsanläggning i Oskarshamn

• MORE Biogas Småland AB, i Läckeby, norr om Kalmar

Genomförandet av avfallsplanen bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan och den ska 
därmed miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas.

1.3 Syfte med miljökonsekvensbeskrivning
Den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som upprättas inom ramen för miljöbedömningen ska bland 
annat garantera att de som beslutar om planen har kännedom om den betydande miljöpåverkan som 
genomförandet av planen kan antas medföra.
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2.1 Avfallsplanens syfte
Syftet med avfallsplanen för KSRR är främst att:

• Visa var vi befinner oss idag och tydligöra vad medlemskommunerna vill uppnå inom 
avfallsområdet

• Informera fastighetsägare, kommuninvånare, verksamhetsutövare och andra kommunala 
förvaltningar med flera om planerade förändringar och vad som förväntas av dem

• Vara ett instrument för att uppnå de nationella och regionala miljömålen

• Ge ansvariga politiker en helhetsbild av avfallshanteringen och möjliggöra för dem att 
använda avfallsplanen som deras instrument  

Vidare ska avfallsplanen leda till att vi alla strävar i samma riktning mot ett hållbart samhälle med 
medborgaren och miljön i fokus.

2.2 Avfallsplanens innehåll
Avfallsplanen baseras på Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:6) om innehållet i en kommunal 
avfallsplan. I avfallsplanen redovisas:

• Mål och åtgärder för avfallshanteringen

• Nulägesbeskrivning med bland annat avfallsmängder, nuvarande hantering och behandling 
av avfallet

• Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall

• Nedlagda deponier

• Avfallshanteringens miljöpåverkan (föreliggande miljökonsekvensbeskrivning)

• Översiktligt om ekonomi, kommunala styrmedel, organisation, gällande lagstiftning och 
uppföljning av föregående avfallsplan

Målstrukturen innefattar fem målområden:

1. Människan i fokus

2. Minska avfallets farlighet

3. Minska avfallets mängd

4. Ta tillvara på avfallet som en resurs

5. Minimal deponering



9

B
ila

g
a

 6

De åtgärder som finns i planen för att nå målen återfinns i sin helhet i avfallsplanen i kapitel 2, Mål och 
åtgärder. Åtgärderna syftar till att minska avfallets mängd och farlighet, öka återanvändningen, minska 
miljöbelastningen, öka återvinningen och samtidigt ha människan i fokus. 

En omfattande åtgärd i avfallsplanen är införande av matavfallsinsamling med god kvalitet 
för biogasproduktion. KSRR påbörjade införande av insamlingssystem för matavfall i 
medlemskommunerna under år 2014 och planerar att fullfölja införandet 2015. Systemet för 
matavfallsinsamling kommer att vara tillgängligt för samtliga hushåll oavsett boendeform. KSRR 
uppskattar att man kommer att behandla ca  9 000 ton matavfall/år från och med år 2015. Åtgärderna 
syftar till positiv miljöpåverkan, men kan även medföra vissa negativa effekter. Införandet av insamling 
av matavfall är en stor omställning som kommer att ske under en relativt kort tidsperiod för invånarna 
i KSRR:s medlemskommuner. De risker som kan uppkomma i och med ett relativt snabbt införande 
av matavfallsinsamling genom optisk sortering kan vara felsortering på grund av att informationen 
inte hinner uppfattas och bearbetas av samtliga invånare. För att minska dessa risker är det viktigt att 
informationen når ut i god tid före införandet av matavfallsinsamlingen, vid flera tillfällen samt på 
olika sätt. En följd av att matavfallet sorteras ut är att det brännbara restavfallet kan förbehandlas och 
användas som ersättning för fossilt bränsle vid förbränning i lokal förbränningsanläggning.

Sammantaget handlar de flesta åtgärder om information, utredningar och projekt för att på olika 
sätt förbättra dagens avfallshantering. Åtgärderna som föreslås berör till exempel återanvändning, 
matsvinn, farligt avfall, elavfall, matavfallsinsamling, materialåtervinning, deponering och 
nedskräpning.

För utförligare information om avfallsplanens innehåll hänvisas till plandokumentet ”Avfallsplan för 
KSRR 2015-2022”.
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program
Avfallsplanen förhåller sig till andra planer, program och strategier i medlemskommunerna och på 
regional nivå genom att både påverkas av och påverka dessa planer och program. Relevanta planer, 
program och strategier som kan påverka avfallsplanen och som avfallsplanen kan utgöra underlag till 
är exempelvis:

• Översiktsplaner

• Fördjupade översiktsplaner

• Detaljplaner

• Tillsynsplaner

• Regional transportplan 

• Energiplaner
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3. Bedömningsgrunder

3.1 Avgränsningar 

 3.1.1 Miljöaspekter
 Enligt 6 kapitlet 11 § Miljöbalken är det planens genomförande som ska miljöbedömas. 
Genomförandet av avfallsplanen är planens åtgärder för att nå avfallsplanens fastställda mål. 
Åtgärderna miljöbedöms utgående från de miljöaspekter som nämns enligt nedan. 

Redovisningen i MKB:n fokuseras på de mest väsentliga miljöaspekterna. Väsentliga miljöaspekter är 
viktiga frågor för hur stor miljöpåverkan avfallshanteringen ger upphov till. Tyngdpunkten i MKB:n 
ligger på de avfallsfrågor där KSRR har rådighet över hanteringen och behandlingen av avfallet. 

Väsentliga miljöaspekter för avfallshanteringen bedöms vara: 

• Människors hälsa

• Luft och klimatfaktorer

• Materiella resurser

I beskrivningen av påverkan på människors hälsa omfattas i förekommande fall påverkan på rekreation 
och friluftsliv, buller samt risker och störningar. Här omfattas dock inte arbetsmiljöaspekter.

Luft och klimatfaktorer omfattar de växthusgaser som bidrar till global uppvärmning och övriga 
luftföroreningar som är farliga för människa och miljö. 

I beskrivningen av påverkan på materiella resurser omfattas återanvändning och materialåtervinning, 
hantering och omhändertagande av farligt avfall, hållbar konsumtion samt naturresurser i form av 
naturtillgångar.

Påverkan på bebyggelse bedöms inte vara betydande. För insamling av matavfall har system med optisk 
sortering valts och därför påverkas inte insamlingsledet på något betydande sätt. Om systemet med 
optisk sortering införs i samtliga fastigheter kommer antalet avfallskärl som ska tömmas av KSRR 
inte förändras vid fastigheten och därför påverkas inte soputrymmen i fastigheter. Antalet behållare 
inomhus, exempelvis i hushållens kök, påverkas och vissa hushåll kan uppleva svårigheter med att få 
plats för behållaren för matavfall i köket. Påverkan på bebyggelse berörs inte ytterligare i denna MKB. 

De åtgärder som anges i avfallsplanen bedöms inte påverka miljöaspekterna mark och vatten 
nämnvärt. Aspekterna berörs i diskussion kring bedömning av åtgärdernas påverkan på de tre 
väsentliga miljöaspekterna. 
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Samma åtgärder som kan påverka människors hälsa kan även påverka djur och natur, exempelvis 
till följd av eventuella utsläpp av miljöfarliga ämnen. Detta berörs dock endast tillsammans med 
beskrivning av människors hälsa och inte under egen rubrik.

Påverkan beskrivs övergripande utifrån vad som har bedömts rimligt med hänsyn till planens innehåll 
och detaljeringsgrad och den kunskap som finns tillgänglig. I likhet med vad som är normalt för 
miljökonsekvensbeskrivningar för planer och program av detta slag, görs ingen djupgående beräkning 
av konsekvenser, som exempelvis i en livscykelanalys (LCA).

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i kommunal avfallsplan ska det finnas en beskrivning 
av hur målen i avfallsplanen kan bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen respektive de regionala 
målen nås. Detta avsnitt placeras i MKB-dokumentet i detta fall.

Miljöpåverkan från de anläggningar som finns inom regionen beskrivs inte i detalj utan detta hanteras 
inom ramen för tillståndsprövning/anmälningsärende och tillsyn för dessa anläggningar. Det gäller 
även eventuell förbränning av brännbart restavfall i lokal anläggning. I detta dokument berörs detta 
endast övergripande i avsnittet om luft och klimateffekter med avseende på att avfallet ersätter fossilt 
bränsle.

En avfallsplan är ett strategiskt dokument i jämförelse med exempelvis en detaljplan som är en fysisk 
plan och utfallet av planerade åtgärder i en avfallsplan kan därför vara svårt att bedöma i jämförelse 
med fysiska åtgärder i en detaljplan. 

För att helt uppfylla samtliga långsiktiga inriktningsmål som slås fast genom avfallsplanen krävs 
genomgripande förändringar av samhällets produktions- och konsumtionsmönster, vilket inte kan ske 
under de år som avfallsplanen gäller. Avfallsplanen är dock ett viktigt steg på vägen för att på lång sikt 
kunna uppfylla samhällets mål.

 3.1.2 Geografisk och tidsmässig avgränsning
 Miljöbedömning och MKB fokuserar på påverkan i Kalmarsundsregionen (KSRR:s 
medlemskommuner). Påverkan från avfallshanteringen är dock inte enbart lokal. Transporter till 
anläggningar utanför KSRR förekommer i stor utsträckning. Transporternas miljöpåverkan bedöms 
därför generellt.

Tidsmässigt avgränsas bedömningen till det tidsperspektiv för målen har formulerats, det vill säga till 
2022.

 3.1.3 Problem vid sammanställning
 Avfallsplanen för KSRR är en strategisk plan som ligger till grund för mer konkreta 
verksamhetsplaner. Åtgärderna i avfallsplanen är således inte så detaljerade att fysiska platser för 
exempelvis nya insamlingsplatser utpekas. 
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Många åtgärder handlar om information, utredningar och projekt för att på olika sätt förbättra 
dagens system för avfallshantering. Utfallet, eller resultatet, av dessa åtgärder är svårt att förutsäga. I 
denna MKB beskrivs den miljöpåverkan som åtgärden skulle kunna ge upphov till utifrån syftet med 
åtgärden. 

3.2 Alternativ till avfallsplan
Enligt miljöbalken ska i en MKB ”rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte 
och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas”.

 3.2.1 Nollalternativet
 Enligt Miljöbalken ska miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs beskrivas. 
Nollalternativet avser en situation som kan uppstå om föreslagen avfallsplan inte genomförs. Om 
inte förslaget till ny avfallsplan genomförs skulle föregående avfallsplan kvarstå och fortsätta gälla. 
Föregående avfallsplan som gäller för år 2014-2020 omfattar enbart KSRR:s ursprungliga fyra 
medlemskommuner Kalmar, Nybro, Torsås och Mörbylånga. Mål och åtgärder i föregående avfallsplan 
för KSRR är visserligen i huvudsak fortfarande relevanta men eftersom planen inte omfattar 
Oskarshamn skulle ett nollalternativ där föregående avfallsplan för KSRR fortsätter att gälla innebära 
svårigheter att skapa ett enhetligt avfallshanteringssystem som omfattar hela KSRR. Föregående 
avfallsplan för Oskarshamn får år 2009-2013 har dessutom många åtgärder som beskrivs i planen har 
genomförts. Nollalternativet innebär därmed för Oskarshamn en fortsatt avfallshantering utan nya mål 
och åtgärder. 

 3.2.2 Andra alternativ
 En alternativ avfallsplan med helt annan inriktning än den som kommer att föreslås, bedöms 
inte vara relevant. Med de resurser och den organisation som finns tillgänglig under planperioden 
bedöms de föreslagna åtgärderna och nivåerna på mål vara rimliga. Därför är det inte aktuellt att 
beakta alternativ för enskilda åtgärder eller mål, exempelvis med avseende på målnivå eller vilka 
åtgärder som föreslås genomföras för att uppnå ett visst mål. 

3.3 Underlag
Bedömningen av planens påverkan bygger på bakgrundsfakta avseende de värden och förutsättningar 
som finns idag. Uppgifter om detta har hämtats från avfallsplan för KSRR, avseende perioden 2015-
2022 med tillhörande underlagsmaterial. Viktiga källor redovisas i referenslistan till denna MKB.

3.4 Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken som används för att 
förebygga eller åtgärda miljöproblem. Det finns miljökvalitetsnormer för: 

• Fisk- och musselvatten (normer för gräns och riktvärden)
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• Vatten (normer för statusklassificering)

• Omgivningsbuller (målsättningsnormer gällande kartläggning och rapportering av 
bullerkällor)

• Utomhusluft (normer för halter) 

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål beaktas i planen genom att planen som helhet syftar till att 
främja hållbar utveckling och åtgärderna i synnerhet ska genomföras med syfte att främja en god miljö 
och människors hälsa. 

Förordning (SFS 2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten trädde i kraft 
1 september 2001. Miljökvalitetsnormerna om fiskevatten tillämpas på de fiskevatten som 
Naturvårdsverket föreskriver. Fiskevattnen ska klassificeras som laxfiskvatten eller annat fiskevatten. 
Vilka fiskevatten som berörs regleras i NSF 2002:6. Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte 
bidra till att miljökvalitetsnormen för fisk- och musselvatten överskrids.

Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön trädde i kraft 1 augusti 2004. 
Miljökvalitetsnormerna baseras på den status en vattenförekomst har fått i statusklassificeringen. 
Det är vattenmyndigheten som beslutar om miljökvalitetsnormer för vattenförekomsterna inom 
vattendistriktet. Med ytvattenstatus menas det tillstånd en ytvattenförekomst har och som bestäms av 
vattenförekomstens ekologiska status eller kemiska status, beroende på vilken av dessa som är sämst. 
Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormen för vatten överskrids.

Förordning (SFS 2004:675) om omgivningsbuller trädde i kraft 1 september 2004. Som 
omgivningsbuller klassas buller från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. 
Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller 
överskrids.

Förordningen om föroreningar i utomhusluft (SFS 2010:477) trädde i kraft den 8 juni 2010. Normerna 
syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs genom vårt 
medlemskap i EU. Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet. Genomförandet av 
avfallsplanen bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormen för luft överskrids. 

Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Genomförandet av avfallsplanen påverkar dock 
främst följande mål:

• Begränsad klimatpåverkan

• God bebyggd miljö

• Giftfri miljö

• Frisk luft

Sammantaget bedöms miljökvalitetsmålen påverkas i positiv riktning av avfallsplanens åtgärder.
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Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” samt ”Frisk luft” beaktas särskilt genom åtgärder 
som syftar till att minska avfallets mängd, minska matsvinn, öka återvinningen och därigenom 
minska användningen av fossila bränslen. Åtgärder som påverkar dessa mål är exempelvis aktiviteter 
på skolor för att minska matsvinn samt informationsinsatser som avses bidra till förändrade 
konsumtionsmönster hos invånarna. Åtgärder som syftar till att minska miljöbelastningen vid 
transporter genom att optimera transporterna av avfall samt att välja miljöanpassade fordon påverkar 
även dessa miljökvalitetsmål.

Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” och ”God bebyggd miljö” beaktas särskilt genom åtgärder som 
syftar till att minska mängden farligt avfall samt att ta tillvara avfallet som en resurs i avfallsplanen. 
Åtgärder som påverkar dessa mål är exempelvis att förbättra hanteringen av farligt avfall, införa 
insamling av matavfall för biogasproduktion samt att insamling lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 
Plockanalyser av hushållsavfallet med inriktning på att mäta förekomst av bland annat farligt avfall i 
hushållsavfallet och annan felsortering ger möjligheter till förbättringsåtgärder i framtiden.

KSRR inför insamling av matavfall och bidrar därmed till uppfyllande av det nationella etappmålet om 
resurshushållning i livsmedelskedjan. Det nationella målet är att senast 2018 ska minst 50 procent av 
matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att 
växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara.
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Här bedöms hur genomförande av avfallsplanen påverkar miljön utifrån de föreslagna väsentliga 
miljöaspekterna för avfallshanteringen. Varje enskilt mätbart mål och varje enskild åtgärd 
kommenteras inte utan en bedömning görs utifrån hur de mätbara målen och åtgärder inom respektive 
målområde sammantaget påverkar miljön.

4.1 Människors hälsa
Miljöbedömning i denna MKB av människors hälsa omfattar rekreation och friluftsliv, buller, luft samt 
risker och störningar.

De målområden i avfallsplanen som kan ha betydande miljöpåverkan på människors hälsa är: 

Målområde 1. Människan i fokus

Målområde 2. Minska avfallets farlighet

Målområde 4. Ta tillvara avfall som en resurs

Målområde 5. Minimal deponering 

 4.1.1 Nuläge och förutsättningar
 Avfallsinsamling ger upphov till buller, både från fordon och från hantering av behållare 
för avfall, exempelvis vid tömning av behållare som innehåller sorterade glasförpackningar. 
Bullerstörningar är en ökande hälsofara. Enligt Trafikverket är trafikbuller den miljöstörning som 
berör flest människor i Sverige. Över två miljoner människor i Sverige är utsatta för buller som 
överskrider de riktvärden som riksdagen satt upp. När trafiken ökar, och allt fler bosätter sig i städer, 
ökar problemen. Trenden att förtäta bostadsbebyggelsen i centrala lägen reser också nya frågor – till 
exempel om vad som egentligen kan betraktas som en god stadsmiljö och vem som har ansvaret 
för den. Buller och störd sömn gör människor stressade, irriterade och trötta. Det kan leda till högt 
blodtryck samt hjärt- och kärlsjukdomar. Riksdagen har lagt fast det nationella miljökvalitetsmålet 
”God bebyggd miljö”, i vilket det ingår att störningarna från trafikbuller ska minska.

Avfallsinsamling tar i anspråk mark, både för behandlingsanläggningar och för små och stora 
insamlingsplatser, exempelvis i form av återvinningscentraler, återvinningsstationer och fastighetsnära 
insamlingsplatser. I många fall finns andra alternativa, allmänna eller enskilda, intressen för den 
marken. När det är naturmark som tas i anspråk kan den ha ett värde för djur och växter, men även 
för människors rekreation. Vistelse i parker och naturområden har stor betydelse för människors 
välbefinnande. Det medverkar till att motverka stress, öka kreativitet och inlärningsförmåga och 
ger bättre kondition och immunförsvar. Även den passiva naturupplevelsen, att från sin bostad se 
ut över grönskande träd och glittrande vatten och lyssna till fågelsång, är viktigt för folkhälsa och 
rehabilitering.
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Avfallshanteringen ger upphov till utsläpp till luft, vilket kan ge effekt på människors hälsa. Hur 
åtgärder i avfallsplanen påverkar utsläpp till luft behandlas i kapitel 4.2.

Avfallshanteringen ger även upphov till utsläpp till mark och vatten, vilket kan ge effekt på människors 
hälsa om det sker exponering för farliga ämnen. Utsläpp till mark och vatten kan ske dels i form av 
lakvatten från aktiva och nedlagda deponier och dels till följd av olyckor och spill vid hantering av 
farligt avfall. 

 4.1.2 Negativ miljöpåverkan
 Allt insamlat kärl- och säckavfall omlastas på Moskogens och Storskogens avfallsanläggning för 
vidare transport av entreprenör, till Hässleholm, Jönköping, Linköping, Norrköping och Västervik för 
förbränning. Energin utvinns i form av el och fjärrvärme. I avfallsplanen anges åtgärder i målområde 
4 för att införa insamling av matavfall med god kvalitet för biogasproduktion. Detta sker genom s.k. 
optisk sortering då matavfall och övrigt kärl- och säckavfall samlas in i två olika plastpåsar med olika 
färger. Avfallet sorteras sedan på Moskogens sorteringsanläggning genom optik så att påsarna med 
matavfall urskiljs från påsar med övrigt kärl- och säckavfall. Matavfallet förbehandlas i KSRR:s nya 
sorteringsanläggning på Moskogen. Matavfallet rötas sedan att hos MORE Biogas Småland AB, i 
Läckeby, norr om Kalmar för biogasproduktion

Negativ påverkan till följd av ökade transporter kan uppstå då avfallet inte kan komprimeras lika 
hårt vid hämtning, eftersom påsarna senare ska sorteras maskinellt. Detta kan leda till något ökade 
transporter och därmed ökade luftutsläpp och bullerstörningar. Tömning av kärl- och säckavfall sker 
normalt sett varannan vecka inom KSRR:s kommuner och därmed anses negativ påverkan från ökning 
av buller i samband med tömning av kärl som liten.

I avfallsplanen anges åtgärder för att utreda möjligheten till fastighetsnära insamling av 
producentansvarsmaterial. 

Tidningspapper och förpackningar från hushåll samlas idag i huvudsak in genom återvinningsstationer. 
Fastighetsnära insamling vid lägenheter och verksamheter förekommer i regionen. Villaföreningar, 
bostadsbolag och bostadsrättsföreningar erbjuds abonnemang för hämtning av återvinningsmaterial 
mot en avgift via bland annat KSRR. Grovavfall lämnas i huvudsak till de stationära och mobila 
återvinningscentralerna.

Negativ påverkan kan uppstå till följd av ökad fastighetsnära insamling. Detta ger upphov till ökad 
risk för bullerstörning vid transporter och tömning nära bostäder. Fler insamlingsplatser kan även 
medföra negativ påverkan ur rekreationssynpunkt om grönområden försvinner när insamlingsplatser 
etableras. Påverkans omfattning gällande buller och rekreation är direkt anknuten till placering av den 
fastighetsnära insamlingen. Negativ påverkan med avseende på buller bedöms som liten eftersom 
transporter vid tömning normalt sett endast sker vid något tillfälle per vecka samt under en kort tid. 
Negativ påverkan på möjligheter till rekreation bedöms också som liten eftersom de insamlingsplatser 
som kan bli aktuella bedöms vara små, lokala platser. Platserna utformas med behållare som endast 
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betjänar enskilda fastigheter eller det närliggande bostadsområdet och därför inte bör behöva störa 
exempelvis lokala strövstråk. 

Den negativa påverkan på människors hälsa till följd av genomförandet av avfallsplanen bedöms som 
liten.

 4.1.3 Positiv miljöpåverkan
 Positiv påverkan kan uppstå om exponering för farliga ämnen minskar, exempelvis till följd 
av minskad nedskräpning, säkrare hantering av farligt avfall och minskade utsläpp från aktiva och 
nedlagda deponier.

Målområde 1 omfattar bland annat nedskräpning i kommunerna. Åtgärder som på sikt kan bidra till 
minskad nedskräpning är att genomföra en kampanj med exempelvis skräpplockardagarna i samarbete 
med stiftelsen Håll Sverige Rent samt årlig mätning av nivå på nedskräpning. Minskad nedskräpning 
kan ge positiva effekter på människors hälsa genom en ökad känsla av trygghet. En skräpig 
offentlig miljö kan ha samband med upplevelse av otrygga  miljöer och risk för våldsbrott. Under 
avfallsplaneperioden bedöms den positiva påverkan från planerade åtgärder för minskad nedskräpning 
vara mycket liten.

Åtgärder för att få en säkrare hantering av farligt avfall ingår i målområde 2. Exempel på åtgärder 
är bland annat att informera hushåll och företag om farligt avfall inklusive elavfall samt att öka 
tillgängligheten för insamling av batterier, glödlampor och elavfall genom fler insamlingsplatser. 
Informationsinsatser kan medföra att risker för att människor tar skada av farliga ämnen minimeras då 
kunskapen om korrekt hantering av farligt avfall ökar. Åtgärder för att utveckla tillsyn, rådgivning och 
information som verktyg när det gäller verksamhetsavfall kan medföra att verksamheter förbättrar sin 
säkerhet och minskar risker vid hantering av verksamhetsavfall. Åtgärder för att öka den fastighetsnära 
insamlingen av farligt avfall medför att lagring av farligt avfall sker inom kontrollerade låsta utrymmen 
i större omfattning istället för lagring av farligt avfall i varje enskilt hushåll, vilket bedöms minska 
risken för att människor exponeras för farliga ämnen. Förvaring av farligt avfall ställer höga krav på 
säkerhet för att minimera risken för olyckor i allmänna utrymmen i flerbostadshus.

Åtgärder angående framtagande av åtgärdsplan för att utreda alternativ till deponering samt fortsatt 
tillsyn enligt åtgärdsprogram av nedlagda deponier ingår i målområde 5. Syftet med framtagandet av 
åtgärdsplan för att utreda alternativ till deponering är främst för att minska mängden avfall som läggs 
på deponi och därmed minska risken för läckage av giftiga ämnen. Åtgärderna med avseende på tillsyn 
och kontroll av nedlagda deponier medför endast positiv påverkan om eventuella brister som upptäcks 
också åtgärdas. 

I avfallsplanen anges inga åtgärder för att förbättra sluttäckning eller på andra sätt fysiskt minska 
risken för utläckage från aktiva eller nedlagda deponier. Sådana åtgärder hanteras på annat sätt inom 
regionen, genom miljöinspektörer hos medlemskommunerna. En grundligare undersökning än den 
FAS 1-undersökning som tidigare gjorts kommer att göras av deponier som anges vara i klass 1 eller 2, 
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se bilaga 3 till avfallsplanen. Tidplan för undersökning och eventuella åtgärder är inte fastställt.

Vectura har på uppdrag av Regionförbundet i Kalmar län utfört inventering och riskklassning enligt 
MIFO FAS 1 av nedlagda deponier. Rapport daterad 2012-05-24. Länsstyrelsen begärde vissa 
kompletteringar och därefter har det varit en dragning för medlemskommunerna. De miljöinspektörer 
som kommer att arbeta med de nedlagda deponierna kommer att få en utbildning i hur man gör 
en grundligare bedömning av de deponier som klassats som 1:or och 2:or. Därefter kommer 
respektive kommun att komma med krav på åtgärder. För att få en likvärdig bedömning mellan 
medlemskommunerna kommer representanter från Regionförbundet och några kommuner att jämföra 
kraven. Tiden för genomförande för åtgärderna kommer förmodligen att variera beroende på ekonomi 
och omfattning.

Den positiva påverkan på människors hälsa bedöms som liten till måttlig och bedöms överstiga 
omfattningen av den negativa miljöpåverkan.

 4.1.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan
 För att minska risken för negativ miljöpåverkan i form av buller eller att värdefulla 
grönområden tas i anspråk kan exempelvis åtgärder vidtas för att anpassa hämtningstider och planera 
lokalisering av nya insamlingsplatser eller anläggningar med hänsyn till dessa aspekter. Hänsyn till 
avfallshanteringen bör tas tidigt i processen för fysisk planering av nya bostadsområden. 

4.2 Luft och klimatfaktorer
Luft och klimatfaktorer omfattar de växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen och 
övriga luftföroreningar som är farliga för människa och miljö.

De målområden i avfallsplanen som kan ha betydande miljöpåverkan på luft och klimatfaktorer är: 

Målområde 1. Människan i fokus

Målområde 2. Minska avfallets farlighet

Målområde 3. Minska avfallets mängd

Målområde 4. Ta tillvara avfall som en resurs

Målområde 5. Minimal deponering 

 4.2.1 Nuläge och förutsättningar
 Avfallshantering ger upphov till utsläpp till luft från fordon i insamlingsskedet, från långväga 
transporter till behandlingsanläggningar och från behandlingsskedet. 

När avfall samlas in för återvinning sker utsläpp till luft vid återvinningsprocesser, men dessa processer 
ersätter annan produktion som också skulle ha gett upphov till utsläpp. Vanligtvis räknar man med 
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att de totala utsläppen blir lägre vid produktion från återvunnet material jämfört med produktion 
med jungfrulig råvara. Det medför således mindre utsläpp totalt sett om materialåtervinningen ökar. 
I denna miljökonsekvensbeskrivning beskrivs det som utsläpp till luft, eftersom det är den aspekt 
som bedöms vara betydande i detta sammanhang, men vid produktion av varor från återvunnet eller 
jungfruligt material sker utsläpp till både luft, mark och vatten.

När avfall samlas in för återanvändning antas att det innebär att den återanvända produkten ersätter 
en nyproducerad vara, det vill säga att den totala produktionen av varor minskar när återanvändningen 
ökar. Det medför att om mängden avfall som återanvänds ökar bidrar det till att utsläppen minskar 
totalt sett. Minskad mängd avfall till behandling eller materialåtervinning medför även minskade 
utsläpp i behandlingsskedet.

För utomhusluft gäller luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477). Utsläpp av klimatpåverkande gaser i 
kommunen beror endast till en liten del på avfallshanteringen. Utsläpp från vägtrafik utgör en stor del 
av de totala utsläppen. Både mängden personbilstrafik och lastbilstrafik har ökat stadigt under lång tid.

Avfallshanteringen är idag starkt beroende av transporter, främst med tyngre fordon för insamling 
av avfall och borttransport till behandlingsanläggningar, men även av personbilstransporter för 
avlämning av avfall vid återvinningsstationer och återvinningscentraler. Behandlingsanläggningar finns 
både inom KSRR-området och i andra kommuner. Utanför regionen finns flera anläggningar som 
används för återvinning och bortskaffande av avfall från KSRR. De viktigaste av dessa anläggningar 
är förbränningsanläggningar i Hässleholm, Jönköping, Linköping, Norrköping och Västervik; 
återvinningsanläggningar för olika typer av material och behandlingsanläggningar för farligt avfall. 
KSRR hoppas i större utsträckning kunna hitta behandlingsanläggningar på nära håll för att bl.a. 
minska transporterna.  Genom ett samarbete med Cementa AB kommer KSRR i slutet av 2014 
börja leverera avfallsbränsle till cementfabriken i Degerhamn, detta är ett bra exempel på mer lokalt 
omhändertagande av avfall. 

Vid deponering av avfall kan det ske utsläpp till luft till följd av nedbrytningsprocesser i deponin. Idag 
får inte biologiskt lättnedbrytbart material deponeras, vilket medför att risken för utsläpp till luft från 
deponier minskar. Fortfarande kan det ske utsläpp från både aktiva och nedlagda deponier från tidigare 
deponerade avfallsmassor.

 4.2.2 Negativ miljöpåverkan
 Negativ påverkan på luft och klimat kan uppstå om mängden transporter i insamlingsledet 
ökar. Mängden transporter kan öka till följd av ökad fastighetsnära insamling samt till följd av att kärl- 
och säckavfall inte kan komprimeras lika hårt vid insamling för optisk sortering. 

Negativ påverkan på luft och klimatfaktorer till följd av ökad fastighetsnära insamling samt minskad 
komprimering av kärl- och säckavfall bedöms som liten.
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 4.2.3 Positiv miljöpåverkan
 Positiv påverkan på luft och klimat kan uppstå om 

• Mängden transporter minskar

• Fossila bränslen eller drivmedel ersätts av förnyelsebara

• Mängden avfall minskar

• Mängden avfall till materialåtervinning ökar

• Mängden avfall till återanvändning ökar

• Matavfall med god kvalitet samlas in för biogasproduktion

Åtgärder för att öka mängden avfall till materialåtervinning ingår i målområde 1, 2 och 4. Åtgärderna 
handlar huvudsakligen om information. En viktig åtgärd är att införa insamling av matavfall i hela 
regionen. Utsortering och insamling av matavfall ger biogas, genom rötning av matavfallet. Biogas 
används för att ersätta fossila bränslen för sopbilar, personbilar, bussar och andra fordon. Varje 
bensin- eller dieselfordon som ersätts av ett biogasdrivet fordon innebär att negativ klimatpåverkan, 
från förbrukning av fossila bränslen, minskar. Erfarenheter från livscykelanalyser visar att nyttan ur 
ett miljöperspektiv är större vid materialåtervinning än vid förbränning med energiutvinning, trots att 
mängden transporter bedöms öka. 

En följd av att matavfallet sorteras ut är att det brännbara restavfallet kan förbehandlas och användas 
som ersättning för fossilt bränsle vid förbränning i lokal förbränningsanläggning. När mängden fossila 
bränslen som eldas minskar, minskar frigörelsen av koldioxid till atmosfären, vilket är positivt för 
miljön.

I avfallsplanen finns flera åtgärder inom målområde 3 som syftar till att minska mängden avfall. 
Åtgärderna handlar främst om att minska avfallets mängd, öka återanvändningen, samt att minimera 
matsvinn. En minskning av avfallets mängd bidrar till minskning av utsläpp av växthusgaser och andra 
ämnen till luften genom minskat antal transporter och minskad mängd avfall till förbränning. På lång 
sikt bidrar det även till att färre produkter behöver produceras per invånare och då minskar utsläpp 
även i produktionsledet.

En minskning av matsvinnet bidrar till minskad påverkan på miljön i form av utsläpp av 
växthusgaser inom jordbruk och livsmedelsindustri. Det produceras mer livsmedel än vad som 
egentligen behövs för människornas näringsförsörjning. Produktion av mat förbrukar energi under 
tillverkningsprocesserna samt kräver transporter från produktion till återförsäljare och till konsument 
och slutligen för avfallshantering. Åtgärderna handlar om att påverka beteenden, vilket kan ta lång tid. 
Erfarenheter från andra kommuner visar dock att åtgärder i storkök i exempelvis skolor, kan medföra 
stor minskning i mängden matsvinn från dessa verksamheter.

Målområde 4 anger åtgärd för att leverera utsorterat brännbart avfall till Cementa AB i Degerhamn 
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på Öland, vilket bidrar till betydligt kortare transportsträckor för det avfall som idag transporteras till 
exempelvis Hässleholm, Jönköping, Linköping och Norrköping. 

Vid nedbrytning av avfall i deponier bildas deponigas som utgörs av metan, koldioxid, kvävgas 
samt spårämnen. Eftersom metan är en effektiv växthusgas bidrar läckage av gas från deponier till 
klimatpåverkan. Genom fortsatt tillsyn enligt åtgärdsprogram av nedlagda deponier minimeras risker 
för läckage av farliga ämnen. Åtgärderna med avseende på tillsyn och kontroll av nedlagda deponier 
medför endast positiv påverkan om eventuella brister som upptäcks också åtgärdas. Det finns även 
åtgärder inom målområde 5 för ett framtagande av åtgärdsplan för att utreda alternativ till deponering 
då miljövänligare alternativ till deponering kan möjliggöras.

Positiv påverkan på klimat och luft bedöms som måttlig beroende på utfallet och bedöms överstiga 
omfattningen av den negativa miljöpåverkan.

 4.2.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan
 För att införandet av insamling av matavfall ska ge mesta möjliga utbyte är det viktigt att så 
många hushåll som möjligt deltar i utsorteringen av matavfall samt att de sorterar på ett korrekt sätt 
så att siktrest/rejekt från förbehandlingen minimeras. Viktiga åtgärder i detta sammanhang är infor-
mation, ett välplanerat införande av systemet som ger fastighetsägarna möjlighet att lära sig det nya 
systemet samt att en effektiv förbehandlingsteknik väljs.

Målområde 4 anger åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan till följd av ökad mängd transporter 
på grund av avfallplanens åtgärder för ökad sortering med mera. Här anges åtgärder för att optimera 
transporterna samt att bevaka fordonsutvecklingen och välja miljöanpassade fordon. Optimering av 
transporter kan handla om exempelvis ruttplanering för att samordna insamlingen av avfall transport 
till olika anläggningar samt utbildning i ecodriving för ett ändrat körbeteende, vilket kan spara bränsle 
och därigenom minska emissionerna.

4.3 Materiella resurser
Materiella resurser omfattar återanvändning och materialåtervinning, hantering och omhändertagande 
av farligt avfall, hållbar konsumtion samt naturresurser i form av naturtillgångar. De målområden i 
avfallsplanen som kan ha betydande miljöpåverkan på materiella resurser är:

Målområde 1. Människan i fokus

Målområde 2. Minska avfallets farlighet

Målområde 3. Minska avfallets mängd

Målområde 4. Ta tillvara avfallet som en resurs 

Målområde 5. Minimal deponering
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 4.3.1 Nuläge och förutsättningar
 Totalt finns cirka 64 400 permanentboende hushåll i regionen. Framförallt typ av 
boendeform har, bland annat genom plockanalyser, visat sig ha betydelse för viljan att medverka i 
källsorteringssystemet och därmed inverkan på hushållsavfallets sammansättning. Boende i småhus 
källsorterar i större utsträckning än boende i flerfamiljshus. Även andra sociala faktorer har betydelse 
för medverkan i systemet, till exempel ålder och utbildning.

Mängden hushållsavfall har under åren 2008-2013 hållits på en förhållandevis konstant nivå, 
vilket stämmer överens med målet i föregående avfallsplan för KSRR, att ligga kvar på 2008 års 
avfallsmängd. Från att ha legat på en ganska stadig nivå under ett par års tid har dock mängden 
grovavfall under 2011 och 2012 ökat med ca 10% per år. Andelen avfall till deponi och schaktmassor 
på återvinningscentraler ökade. Det kan delvis tillskrivas införandet av krav på genomskinliga 
sopsäckar för besökarna, vilket har gett personalen bättre kontroll över vad som slängs – och i vilken 
fraktion. Även andelen grovavfall till förbränning har ökat. Under år 2013 har ca 3 500 ton farligt avfall 
inklusive elavfall och batterier mottagits på KSRR:s återvinningscentraler, vilket innebär en ökning 
sedan år 2008. En ökad mängd insamlat farligt avfall bör uppfattas positivt då det är extra viktigt att 
denna typ av avfall omhändertas på rätt sätt. En ökad separering från övrigt avfall minskar risken för 
att denna typ av avfall ska skada vår hälsa och miljö. Ökad mängd farligt avfall som samlas in kan 
naturligtvis även indikera att ökad mängd produkter med miljöfarliga ämnen säljs, vilket är negativt ur 
miljösynpunkt.

KSRR investerar i en avfallsbehandlingsanläggning på Moskogen. I ett optiskt sorteringssteg sorteras 
kärl- och säckavfallet i en matavfallsfraktion och en brännbar fraktion. Matavfallet behandlas sedan 
till en biogasslurry som ska levereras till en extern anläggning för framställande av biogas. Från den 
brännbara fraktionen sorteras metaller bort. Kvar blir ett högvärdigt bränsle som kan ersätta fossilt kol 
inom den lokala industrin. 

 4.3.2 Negativ miljöpåverkan
 Negativ påverkan på hushållning med materiella resurser kan bli betydande om 
kommunikationen inte sker konsekvent kring miljöfördelarna med materialåtervinning inklusive 
biologisk behandling samt återanvändning i jämförelse med förbränning med energiutvinning. Om 
förbränning av restavfallet sker lokalt i regionen kan det uppfattas som bättre ur miljösynpunkt för att 
mängden transporter minskar. Erfarenheter från livscykelanalyser visar att nyttan ur ett miljöperspektiv 
är större vid materialåtervinning än vid förbränning med energiutvinning, trots att mängden 
transporter då oftast ökar.  

 4.3.3 Positiv miljöpåverkan
 Positiv påverkan på materiella resurser kan uppstå om mängden avfall minskar eller om 
mängden avfall till återvinning ökar. 

Genom rötning av matavfall uppkommer biogas som kan användas som fordonsbränsle och därmed 
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ersätta fossilt bränsle. Genom rötningsprocessen uppkommer även en flytande och fast rötrest som 
kan användas som ekologiskt gödningsmedel, så kallat biogödsel. Den flytande rötresten är mycket 
kväverik och kan med fördel läggas på åkermark på våren. Den fasta rötresten är rik på fosfor och 
läggs främst ut på hösten som jordförbättringsmedel. Införande av utsortering av matavfallet bidrar 
därmed till minskad användning av olja samt tillverkning av näringsrikt gödsel. Utsortering av 
matavfall ger även KSRR möjligheten att producera ett avfallsbränsle ur det brännbara avfallet som 
kvarstår efter att matavfallet har sorterats ut. KSRR hjälper därmed Cementa AB att ersätta stenkol i 
cementtillverkningen och bidrar på så sätt till att kraftigt minska utsläpp av fossil koldioxid i Kalmar 
län.

Åtgärder för att bidra till att avfallsmängden på lång sikt minskar finns inom målområde 1 och 3. Det 
kan handla både om att inte konsumera ”i onödan”, att välja produkter av god kvalitet, som håller 
länge, och om att öka mängden avfall eller produkter som återanvänds. Åtgärder för att öka mängden 
avfall som återvinns bland annat genom att införa insamling av matavfall samt minska avfallets 
farlighet finns inom målområde 2 och 4.

Genom att motverka ökningen av mängden avfall i samhället genom ökad återanvändning samt 
minska mängden farligt avfall, minskar mängden material som utvinns ur jordskorpan samt 
tillförseln av mängden giftiga ämnen till omgivande natur och miljö. Genom återanvändning och 
hållbar konsumtion sparas värdefulla naturtillgångar. När giftiga ämnen sprids i vår natur förstörs 
naturtillgångar bland annat genom att djur tar upp de gifter som sprids i naturen samt att brukbar 
mark blir obrukbar på grund av gifter i mark och vatten. Miljövinsterna av åtgärder inom ovanstående 
målområden är bland annat en rikare biologisk mångfald genom renare livsmiljöer för flora och fauna. 

Åtgärder för att öka mängden avfall som materialåtervinns handlar om att: 

• Öka mängden sorterat avfall som samlas in 

• Öka kvaliteten på sorterat avfall, det vill säga informera och underlätta för människor att 
sortera på rätt sätt

• Införa insamling av matavfall

• Utreda möjligheten till fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar 

• Öka tillgängligheten för insamling av farligt avfall 

Positiv påverkan av genomförandet av avfallsplanen bedöms bli måttlig. Idag finns ingen insamling av 
matavfall för biogasproduktion. Om målet att hushåll, restauranger och storkök sorterar ut minst 60 
procent av matavfallet till biogasproduktion år 2016 uppnås, bedöms påverkan bli märkbar. Hur stor 
den positiva påverkan blir beror givetvis på utfallet av informations- och utredningsinsatserna. Den 
positiva påverkan bedöms överstiga omfattningen av den negativa miljöpåverkan.
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4.3.4 Åtgärder för att minska negativ eller optimera 

 positiv påverkan
 För att minska risken för att invånarnas motivation för att sortera sitt avfall ska minska samt 
öka möjligheterna att invånarna sorterar på ett korrekt sätt, behöver informationen stärkas och 
anpassas till de förändrade förutsättningarna som bland annat insamling av matavfall innebär. Syftet är 
bland annat att lyfta fram de miljövinster som materialåtervinning inklusive biologisk behandling har 
framför förbränning med energiutvinning. Denna åtgärd har arbetats in i avfallsplanen.

KSRR inför insamlingssystem för matavfall i samtliga medlemskommuner under år 2014 
och 2015. Införandet av matavfallsinsamling kommer att vara tillgängligt för samtliga hushåll 
oavsett boendeform. De risker som kan uppkomma i och med ett relativt snabbt införande av 
matavfallsinsamling genom optisk sortering kan vara felsortering på grund av att informationen inte 
hinner uppfattas och bearbetas av samtliga invånare. För att undvika dessa risker är det viktigt att 
informationen når ut i god tid före införandet av matavfallsinsamlingen, vid flera tillfällen samt på 
olika sätt. Det kan även behövas både språklig och kulturell anpassning för att informationen ska nå 
fram till alla individer i samhället.

Sorteringen av kärl- och säckavfall i två fraktioner, brännbart avfall och matavfall, kommer att ske i 
samma behållare med liknande plastpåsar som inte skiljer sig mer än att de har olika färger. Detta kan 
uppfattas som mindre tydligt vilket kan leda till missuppfattningar och felsortering som innebär att 
sorteringen av matavfall inte blir så effektiv som planerat. För att minimera denna risk är det extra 
viktigt med tydlig och återkommande information. Eftersom påsarna är av plast måste dessa avlägsnas 
vid förbehandlingen, vilket understryker behovet av en effektiv förbehandling som minimerar risken 
för att rötbart avfall avlägsnas tillsammans med påsarna.

4.4 Inbördes förhållande mellan ovanstående 
miljöaspekter
Miljöaspekterna ovan hänger tätt samman. En åtgärd kan påverka flera aspekter samtidigt, både 
positivt och negativt. Ett exempel på detta är att ökad källsortering bedöms bidra till positiv 
miljöpåverkan på flera miljöaspekter genom minskat uttag av jungfruliga råvaror och därmed 
minskade utsläpp. Ökad källsortering bedöms även bidra till negativ miljöpåverkan på miljöaspekten 
”Klimatfaktorer”, genom att mängden tunga transporter kan komma att öka genom ökad insamling av 
separata avfallsslag.
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Sammanfattningsvis bedöms de positiva konsekvenserna av genomförandet av föreslagen avfallsplan 
vara måttliga under planens genomförandeperiod. Miljöfördelarna med att införa insamling av 
matavfall för biogasproduktion med god kvalitet kan bli betydande vid ett väl fungerande system. 

De negativa konsekvenserna av genomförandet av föreslagen avfallsplan bedöms vara små, vilket 
innebär att de positiva miljökonsekvenserna bedöms överstiga de negativa. Avfallsplanens inriktning 
ligger i linje med hållbar utveckling och ansluter väl till nationella miljömål.

5.1 Betydande miljöpåverkan
Syftet med avfallsplanen är att främja en hållbar utveckling. Av denna anledning är påverkan på 
människors hälsa och miljön i huvudsak positiv vid genomförandet av avfallsplanen. 

Genomförandet av avfallsplanen kan medföra flera positiva miljökonsekvenser, framförallt genom 
förbättrad hushållning med jordens ändliga resurser och minskad föroreningsbelastning på miljön, 
vilket är positivt från hållbarhetssynpunkt. 

De målområden som på lång sikt kan medföra störst betydande miljöpåverkan, i övervägande positiv, 
bedöms vara mål för att minska avfallets mängd och farlighet samt mål för att ta tillvara avfall som en 
resurs. Införande av insamling av matavfall med god kvalitet för biogasproduktion kan bli betydande 
vid ett väl fungerande system. För att införandet av insamling av matavfall ska ge mesta möjliga utbyte 
är det viktigt att så många hushåll som möjligt deltar i utsorteringen av matavfall samt att de sorterar 
på ett korrekt sätt så att siktrest/rejekt från förbehandlingen minimeras. Viktiga åtgärder i detta 
sammanhang är information, ett välplanerat införande av systemet som ger fastighetsägarna möjlighet 
att lära sig det nya systemet samt att en effektiv förbehandlingsteknik väljs.

En annan betydande, positiv, påverkan på miljön är en följd av möjligheten att ersätta fossila bränslen 
med förbehandlat brännbart restavfall i lokal förbränningsanläggning, vilket minskar utsläppen av 
koldioxid till atmosfären. 

Många av åtgärderna i avfallsplanen utgörs av utredningar eller informationsinsatser. Utfallet av dessa 
åtgärder är osäkra och svåra att bedöma i dagsläget. Flera åtgärder syftar till att förändra beteenden, 
exempelvis information för att öka återanvändning, öka återvinning eller informera hushåll och 
verksamheter om farligt avfall i syfte att öka källsorteringen. Det tar lång tid att förändra beteenden, 
men på lång sikt om informationsinsatserna följs av förändrat beteende hos en stor andel av invånarna, 
kan det få stor positiv påverkan genom bättre resurshushållning och minskade diffusa utsläpp av miljö- 
och hälsoskadliga ämnen. 
Sammanfattningsvis bedöms den negativa påverkan av genomförandet av föreslagen avfallsplan vara 
liten. Den positiva påverkan under planperioden fram till år 2020 bedöms vara måttliga och överstiger 
den negativa påverkan. 
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5.2 Nationella miljömål
Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och ansluter väl till nationella 
miljökvalitetsmål. Sammantaget bedöms de nationella miljökvalitetsmålen påverkas i positiv riktning av 
avfallsplanens åtgärder.

Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” samt ”frisk luft” beaktas särskilt genom åtgärder som 
syftar till att minska avfallets mängd, minska matsvinn samt öka återvinningen och därigenom kunna 
ersätta jungfruliga resurser och minska användningen av fossila bränslen. 

Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” och ”God bebyggd miljö” beaktas särskilt i avfallsplanen genom 
åtgärder som syftar till att förbättra hanteringen av farligt avfall, införande av insamling av matavfall 
samt att insamlingen lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Sammanfattningsvis bedöms genomförande av avfallsplanen bidra till uppfyllande av nationella 
etappmål till miljökvalitetsmålen och mål i den nationella avfallsplanen. Omfattningen av bidrag till 
uppfyllelse av mål beror till stor del på utfall av informationsinsatser och utredningar. 

5.3 Åtgärder mot negativ påverkan
För att motverka negativ miljöpåverkan och framför allt för att optimera positiv påverkan av 
avfallsplanens åtgärder föreslås att:

• Åtgärder för att påverka attityder och vanor avseende återanvändning och hållbar 
konsumtion bör vara återkommande. Det kan exempelvis handla om information, 
matsvinnsaktiviteter, prylbytardagar och loppisar. Detta är ett viktigt steg i en långsiktig 
hållbar utveckling eftersom det tar tid att åstadkomma förändrade konsumtionsmönster.

• Hänsyn till avfallshanteringen bör tas tidigt i processen för fysisk planering av nya 
bostadsområden. 

• Vid planering av fastighetsnära insamlingsplatser i befintlig bebyggelse bör stor hänsyn 
tas till bland annat risk för buller vid bostäder och värdet av grönytor i närmiljön i 
bostadsområden.

• I utredningar om utökning av fastighetsnära insamling bör ingå aspekter för att 
effektivisera transporter och minska negativ påverkan från insamling och transporter 
av avfall, exempelvis genom ruttplanering samt genom att använda miljöanpassade 
motorfordon med miljövänligare drivmedel. Optimering av transporter har arbetats in i 
avfallsplanens åtgärder i målområde 4.

• För att långsiktigt motivera invånarna att sortera sitt avfall är det viktigt att lyfta fram de 
miljövinster som materialåtervinning och biologisk behandling har framför förbränning 
med energiutvinning och att även visa på resultatet från hushållens sortering. Det kan 
behövas både språklig och kulturell anpassning för att informationen ska nå fram till alla 
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individer i samhället. Informationen bör vara återkommande.

• De risker som kan uppkomma i och med ett relativt snabbt införande av 
matavfallsinsamling genom optisk sortering kan vara felsortering på grund av att 
informationen inte hinner uppfattas och bearbetas av samtliga invånare. För att 
minska dessa risker är det viktigt att informationen når ut i god tid före införandet av 
matavfallsinsamlingen, vid flera tillfällen samt på olika sätt.

• Genom att sorteringen av kärl- och säckavfall i brännbart och matavfall sker i samma 
behållare och med liknande plastpåsar kan systemet riskera att uppfattas som otydligt, 
vilket kan leda till missuppfattningar och felsortering. För att minimera denna risk är det 
extra viktigt med tydlig och återkommande information. 

De åtgärder som anges ovan är antingen inarbetade i form av egna åtgärder i avfallsplanen eller utgör 
aspekter som bör beaktas vid genomförandet av planerade åtgärder i avfallsplanen.
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6. Uppföljning av åtgärder för att 

minska miljöpåverkan
I syfte att minska risken för att negativ miljöpåverkan uppstår till följd av avfallsplanens genomförande 
ska de åtgärder som redovisas följas upp. De åtgärder som ska följas upp har inarbetats i avfallsplanen 
och uppföljning sker på det sätt som redovisas i avfallsplanen för samtliga mål och åtgärder. 
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1. Administrativa uppgifter
Kommun: Kommunalförbundet KSRR (Kalmar, Nybro, Mörbylånga, Torsås och Oskarshamn)
År: 2013
Datum när planen antogs: 201X-XX-XX

Ansvarig nämnd: KSRR:s direktion

2. Kommunens befolkning och 

struktur
Befolkning, totalt: ca 131 000 invånare (Kalmar 63 900, Nybro 19 500, Mörbylånga 14 400, Torsås 6 
900 och Oskarshamn 26 200)
Datum: 2013-01-31

3. Avfall som kommunen ansvarar 

för
Total insamlad mängd avfall 2012: 87 500 ton
Insamlad mängd matavfall till biologisk behandling: 60 ton
Insamlad mängd farligt avfall: 1 200 ton (exklusive elavfall)

Antal hushåll i:
Villa 34 100
Lägenhet 30 300
Fritidshus 7 600
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producentansvar

5. Anläggningar för återvinning eller 

bortskaffande av avfall
Uppgifter om tillstånds- eller anmälningspliktiga anläggningar för återvinning eller bortskaffande av 
avfall redovisas i Bilaga 2 till ”Avfallsplan 2015-2022 för KSRR”.

Antal ton
Tidningspapper 5 380
Well- och kartongförpackningar 2 024
Plastförpackningar 904
Metallförpackningar 204
Glasförpackningar 2 263
Däck 193
Småbatterier 41
Blybatterier tyngre än 3 kg 94
Bilar -
Avfall från elektriska och elektroniska produkter 2 184
Totalt 13 290



5

B
ila

g
a

 7

6. Lokala mål som utgår från 
nationella miljökvalitetsmål och 

regionala mål
Avfallsplanens mål utgår från bland annat mål och strategier i medlemskommunerna samt identifierade 
behov och utvecklingsområden. Målen i avfallsplanen ansluter till nationella miljökvalitetsmål och 
målen enligt den nationella avfallsplanen.

Avfallsplanens inriktningsmål berör såväl avfall som staden ansvarar för genom att det omfattas av 
kommunalt renhållningsansvar samt avfall som KSRR inte ansvarar för.

Flertalet av avfallsplanens mätbara mål med tillhörande åtgärder berör främst avfall som KSRR 
ansvarar för men några av dem berör även avfall som kommunen inte ansvarar för.

Planen innehåller inriktningsmål, mätbara mål samt åtgärder inom följande områden:

1. Människan i fokus

2. Minska avfallets farlighet

3. Minska avfallets mängd

4. Ta tillvara avfallet som en resurs

5. Minimal deponering 

1. Människan i fokus

Inriktningsmål

För att avfallshanteringen ska kunna vara långsiktigt hållbar måste sortering och insamling av avfall 
vara lätt för invånarna att förstå och tillämpa. 

Insamlingssystemet präglas av hög service, kostnadseffektivitet, nytta för invånaren och omtanke 
om människan. God tillgänglighet, säkerhet och arbetsmiljö är viktiga förutsättningar för att uppnå 
samhällets mål på avfallsområdet. Det ska vara lätt att göra rätt.
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1.1. Andelen invånare som är nöjda med sin avfallshantering ska öka1

1.2. Andelen invånare som tycker det är enkelt att lämna sitt avfall ska vara minst 90 procent 
under hela planperioden2 

1.3. Avfallshanteringen i regionen ska utföras med hög kvalitet och service i förhållande till 
kostnad3  

1.4. Bilda grupp för att avfallshanteringen ska vara en del i kommunernas planarbete och utgå 
från gemensamma riktlinjer med KSRR vid ny- och ombyggnation

1.5. Andelen ÅVC-kunder som är nöjda med bemötandet av vår personal ska vara minst 90 
procent under hela planperioden4  

1.6. Andelen personal som är nöjda med sin arbetssituation ska vara minst 80 procent under 
planperioden5

1.7. Nedskräpningen utomhus på platser som allmänheten har tillträde till ska minska6

1 Detta mål följs upp via en fråga i en enkätundersökning. Utgångsvärde år 2014 är 67%. (Fråga Q5)
2 Detta mål följs upp via ett index av en fråga i en enkätundersökning. Utgångsvärde år 2014 är 89%.   
 (Fråga Q8, medelvärde av tio påståenden).
3 Detta mål följs upp via ett index genom att jämföra KSRR:s utbud och pris med andra kommuner.
4 Detta mål följs upp via en fråga i en enkätundersökning. Utgångsvärde år 2014 är 86%. (Fråga Q11)
5 Detta mål följs upp via ett index av frågor i en medarbetarundersökning. Utgångsvärde för Kalmar,   
 Mörbylånga, Nybro och Torsås är 2012 är 83% för hållbara medarbetarengagemang, 90%    
 för arbetsmotivation, 83% för arbetsbelastning där alla av dessa faktorer ska vara minst 80% under   
 planperioden. (Medelvärde av frågorna 1A-C, 14-15, 47-50)
6 Detta mål följs upp via ett index från medlemskommunerna från de avdelningar som sköter gata och   
 renhållning. Utgångsvärde år 2012 för mängden städsopor från allmänna platser inkl. hundlatrin är 148  
 ton.
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2. Minska avfallets farlighet

Inriktningsmål

Avfallets farlighet minskar och hanteringen av farligt avfall säkras. Det ska inte finnas farligt avfall 
blandat med annat avfall.

Invånarna ska vara medvetna om vad som är farligt avfall och hur det ska hanteras. Det ska vara lätt 
att sortera rätt. En viktig del i avfallshanteringen är att få bort giftiga och farliga ämnen ur kretsloppen. 
Det övriga farliga avfallet hamnar oftast på rätt ställe, men fortfarande slänger en betydande del av 
invånarna elavfall i hushållsavfallet. 

Mätbara mål 

2.1. Invånarnas kunskaper om vad som är farligt avfall och var man ska lämna sitt farliga avfall 
ska öka7 

2.2. Andelen hushåll som anser sig ha tillgång till ett tillfredställande insamlingssystem för 
farligt avfall inklusive elavfall ska vara minst 90 procent under hela planperioden8

2.3. Andelen elavfall ska hållas på en låg nivå och minska med tiden och inget övrigt farligt 
avfall ska finnas blandat med hushållsavfall hos hushållen9 

7 Detta mål följs upp via ett index av frågor i en enkätundersökning. Utgångsvärde år 2013 är 78%.   
 (Medelvärde av frågorna Q13 och Q16)
8 Detta mål följs upp via ett index av en fråga i en enkätundersökning. Utgångsvärde år 2013 är 93%.   
 (Medelvärde av sex påståenden i fråga Q8).
9 Detta mål mäts genom en plockanalys. . Utgångsvärdet (ett index av plockanalysresultat för    
 Oskarshamn 2013 och resten av KSRR 2012) är 0,4 % elavfall och 0,4 % farligt avfall.



8

B
il

a
g

a
 7 3. Minska avfallets mängd

Inriktningsmål

Hushåll och verksamheter bidrar till att minska avfallsmängderna och öka återanvändningen. 
Förhållandet mellan konsumtion och avfallsmängder förändras genom miljömedvetna val.

Det innebär att på olika sätt visa människor hur livsstil och konsumtionsmönster kan förändras så att 
avfallsmängden minskar. Underlätta för människor att lämna fungerande produkter för återbruk.

Mätbara mål 

3.1. Mängden hushållsavfall som uppkommer i regionen ska minska10 

3.2. Människors kunskap om hur den egna konsumtionen av varor påverkar miljön ska öka11  

3.3. Antal invånare som uppger att de handlar med begagnade varor ska öka12

4. Ta tillvara avfallet som en resurs

Inriktningsmål

Det avfall som trots allt uppstår ska utnyttjas som en resurs. Det är viktigt att hushåll och 
verksamheter sorterar sitt avfall rätt så att det kan återvinnas på bästa sätt.

Hushåll och verksamheter sorterar det avfall som uppstår, så att det kan återvinnas på bästa sätt för en 
hållbar utveckling. Återvinningen av material och näringsämnen ökar. Avfallet sorteras efter hur det 
ska tas omhand.

Mätbara mål 

4.1. År 2016 sorterar hushåll, restauranger, storkök ut minst 60 procent av matavfallet. Allt 
separat insamlat matavfall ska gå till biogasproduktion13 

10 Mängden hushållsavfall från kärl- och säckavfall som återstår när grovavfall, farligt avfall, förpackningar  
 och tidningar är utsorterat. Målet följs upp via ett index, kg/invånare. Utgångsvärdet år 2014 är 257 kg/ 
 invånare.
11 Detta mål följs upp via ett index av en fråga i en enkätundersökning. Utgångsvärde år 2013-2014 är   
 70%.(Fråga Q19)
12 Detta mål följs upp via ett index av en fråga i en enkätundersökning. Utgångsvärde år 2013-2014 är   
 65%. (Medelvärde av tre påståenden i fråga Q20, medelvärde av tre påståenden)
13 Målet mäts genom plockanalys.
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4.2. År 2016 ska det insamlade matavfallets renhet vara minst 98 procent14

4.3. År 2020 ska andelen rejekt vid förbehandlingen av matavfallet vara högst 5 procent15 

 

4.4. Andelen grovavfall som samlas in för materialåtervinning vid ÅVC i jämförelse med 
energiutvinning ska öka16  

4.5. Mängden förpackningar och tidningar som hushållet varje år kastar blandat med det brännbara 
hushållsavfallet i kärl- och säckavfallet ska vara högst 1 kg/hushåll och vecka för lägenheter och 
2 kg/hushåll och vecka för villor17 

4.6 Bilda nätverk tillsammans med branchorganisationer och andra för att tillsammans ändra 
inriktning från förpackningsflöden till materialflöden på ÅVC och ÅVS.

4.7 År 2017 ska antalet latrinabonnenter minska till högst 20 procent av utgångsvärdet år 2012. 
Detta sker genom att latrinhämtningen erätts av eget omhändertagande av latrin, enskilda 
avlopp eller kommunalt avlopp.18 

5. Minimal deponering

Inriktningsmål

Deponering ska bara ske om det inte finns andra behandlingsmöjligheter.

Det innebär att bara avfall som det inte finns några andra behandlingsmetoder för ska deponeras. Endast 
deponier som uppfyller högt ställda krav ska användas. Det innebär även att nedlagda deponier ska var 
inventerade och undersökta.

Mätbara mål 

5.1. En utredning med syfte att utreda alternativ till deponering

 

14 Detta mål mäts genom en plockanalys. Till matavfall räknas matrester men också hushållspapper,   
 servetter, kaffefilter mm.
15 Rejekt är det material som tas bort från matavfallet i förbehandlingen till biogassubstrat, dvs. material  
 (t ex bestick, eller förpackningar m.m.) samt plastpåsarna som matavfallet samlas in i. Målet mäts   
 genom ett nyckeltal.
16 Detta mål mäts genom ett index som jämför den totala andelen insamlat grovavfall på ÅVC när farligt  
 avfall och elavfall är borttaget med andelen grovavfall som går till materialåtervinning. Utgångsvärde år  
 2012 är 28%.
17 Detta mål mäts genom plockanalys. Utgångsvärdet (ett index av plockanalysresultat för Oskarshamn 2013  
 och resten av KSRR 2012) är 1,4 kg/hushåll och vecka för lägenheter och 2,4 kg/ hushåll och vecka för  
 villor.
18 Detta mål mäts genom att jämföra antalet latrinabonnenter med utgångsvärdet 2014 som är 321 st
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Avfall ”Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en 
avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller 
är skyldig att göra sig av med.” (Miljöbalken 15 kapitlet 1 §) Det finns 
förteckningar över avfallskategorier (bilaga 1) och över avfall som hör till 
avfallskategorier (bilaga 2) i Avfallsförordningen.

Avfall Sverige Svensk intresse- och branschorganisation inom avfallshantering och 
återvinning (tidigare RVF).

Avfallsfraktioner Olika typer av utsorterat avfall till exempel brännbart, returpapper, 
förpackningar.

Avfallsföreskrifter Kommunala bestämmelser för avfallshantering. Avfallsföreskrifterna 
utgör tillsammans med avfallsplanen kommunens renhållningsordning. 
Föreskrifterna stadgar bland annat vilka skyldigheter kommunen och 
fastighetsinnehavare har samt när, var och hur avfall ska hämtas. Ingår 
tillsammans med avfallsplan i en renhållningsordning, som varje kommun 
måste ha.

Avfallshantering Avser sortering, insamling, transport, återvinning och bortskaffande eller 
annan behandling av avfall.

Avfallshierarki Prioriteringsordning för hur avfallet ska omhändertas. Ursprungligen från 
EU, men även implementerat i Sverige. Avfallshierarkin kallas ofta för 
avfallstrappan.

Avfallsminimering Att minska mängden avfall som genereras. Högst prioriterat i 
avfallshierarkin.

Avfallsplan Kommunal plan för avfallshantering. Avfallsplanen utgör tillsammans med 
avfallsföreskrifterna kommunens renhållningsordning. Planen innehåller 
bland annat mål för kommunens avfallshantering samt åtgärder för att nå 
målen.

Avfallsslag Olika typer av avfall, till exempel matavfall, returpapper och förpackningar. 
Avfallet är indelat i olika kategorier, se bilaga 1 till Avfallsförordning (SFS 
2001:1063). Dessutom finns en mer detaljerad avfallskatalog, bilaga 2 
till Avfallsförordning (SFS 2011:927) som anger alla avfallsslag med en 
sexsiffrig avfallskod och som används för att skilja ut vad som är farligt 
avfall.

Batterier Batterier omfattas av producentansvar. En del batterier innehåller farliga 
ämnen och klassas därför som farligt avfall. Alla batterier ska samlas in.

Bioavfall Kort ordform för biologiskt nedbrytbart avfall, innefattande matavfall och 
trädgårdsavfall.
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8 Biogas Gas som bildas vid syrefri nedbrytning av biologiskt material, 
huvudsakligen bestående av metan och koldioxid.

Brännbart avfall Avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen 
har startat.

Deponi Ett kontrollerat upplag för avfall som inte avses flyttas (se 
deponeringsförordningen 5 §) - även kallad soptipp.

Deponering En behandlingsmetod som prövas för avfall som inte kan eller ska 
återvinnas eller behandlas på annat sätt. Deponering innebär att avfallet 
förvaras på ett långsiktigt säkert sätt och behandlingsmetoden styrs av ett 
mycket strängt regelverk.

Ej brännbart avfall Avfall som inte brinner även om energi tillförs, till exempel metall, glas, 
sten, porslin, keramik och gips.

Elavfall,  avfall från 
elektroniska och 
elektriska produkter

Avfall från elektriska och elektroniska produkter inklusive
alla komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som har haft 
en elektrisk eller elektronisk funktion. Populärt kallat ”allt med sladd eller 
batteri eller sådant som är beroende av el för att fungera”. Glödlampor, 
lågenergilampor och lysrör räknas också som elavfall. Elavfall omfattas av 
producentansvar.

Energiutvinning Utvinningsförfarande som innebär att avfallet energiutnyttjas genom 
förbränning av till exempel träflis till fjärrvärme och el.

EU-direktiv Ett EU-direktiv binder en medlemsstat till att införa direktivets mål inom 
en viss tidsfrist utan att ge detaljer om hur resultatet ska uppnås. Ett EU-
direktiv är alltså inte direkt gällande i Sverige såsom en vanlig lag stiftad av 
den svenska riksdagen. EU-direktivet innebär endast ett åtagande för den 
svenska staten att genom lagstiftning eller på annat sätt se till att direktivets 
mål uppnås.

Farligt avfall Med farligt avfall avses sådant avfall som finns uppräknat i
avfallsförordningen (SFS 2011:927) och som har egenskaper som gör 
att det måste hanteras särskilt för att inte skada levande organismer eller 
miljön.  Farligt avfall som uppkommer i hushåll är till exempel färgrester, 
tryckimpregnerat trä, spillolja, lösningsmedel som lacknafta och fotogen, 
bekämpningsmedel, fotokemikalier, lim och kvicksilvertermometrar.  Även 
elavfall från hushåll är farligt avfall.

Fastighetsinnehavare Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som 
enligt 1 kapitlet 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 
fastighetsägare. Fastighetsinnehavarens ansvar kan i vissa fall överlåtas på 
nyttjanderättshavaren.
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Fastighetsnära 
insamling, FNI

Den insamling av avfall som sker på eller i direkt anslutning till den 
fasighet där avfallet uppkommit. Förekommer både vid bostäder och vid 
verksamheter.

Fettavskiljare Anordning för att samla upp slam i form av fettavfall i avloppsvatten från 
lokaler där livsmedel hanteras yrkesmässigt. Fettet skulle annars avsättas i 
ledningsnätet och kunna förorsaka stopp.

FTI Förpacknings- och tidningsinsamlingen, ett samarbetsorgan bildat av 
materialbolag för förpackningar och tidningar. FTI har i uppgift att 
samordna lokala etableringar för insamling av förpackningar och tidningar.

Förorening Ämne, vanligen restprodukt, som spritts så mycket i ett annat ämne eller 
system att användbarheten förändrats i oönskad riktning (till exempel 
närsalter, svaveldioxid, tungmetaller).

Förpackning Konstruktion av plast, papper, kartong, wellpapp, glas etcetera som används 
för att förvara, skydda eller leverera en vara.

Grovavfall Grovavfall är den del av hushållsavfallet som är så tungt eller skrymmande 
eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i 
säck eller kärl. Det kan till exempel vara trasiga möbler, cyklar, leksaker och 
barnvagnar.

Hushållsavfall ”Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet” (Miljöbalken 15 kapitlet 2 §). 
Begreppet hushållsavfall svarar mot det behov av borttransport av avfall 
som regelmässigt uppkommer vid nyttjande av mark eller byggnad för 
bostadsändamål.

Exempel på avfall som uppkommer i hushåll är städsopor, matavfall, 
köksavfall, latrin, slam, grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, läkemedelsrester, 
rester av olja, färg och bekämpningsmedel och annat farligt avfall, samt 
döda sällskapsdjur. 

Med avfall från annan verksamhet som är jämförligt med avfall från hushåll 
menas avfall från industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet 
som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från 
hushåll. Det är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att 
människor oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller sig i en lokal eller 
i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, 
restaurangavfall och toalettavfall. Jämförligheten knyter an dels till avfallets 
härkomst (att det uppstår i lokaler där människor uppehåller sig), dels till 
uttrycket renhållningssammanhang. Avfall från annan verksamhet räknas 
som hushållsavfall om det har potential att skräpa ner på samma sätt som 
avfall från hushåll har. 
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8 Hämtningsavstånd Det avstånd som uppstår mellan avfallsutrymme/hämtningsplats/
avfallsbehållare och sopbilens lastningsplats.

Hämtningsplats Den plats där avfall hämtas. Hämtningsplatsen behöver inte vara 
belägen på den fastighet där avfallet uppkommer. Det kan finnas olika 
hämtningsplatser för olika sorters avfall som uppkommer på samma 
fastighet, bland annat beroende på olika fordon som hämtar.

Icke brännbart avfall Avfall som inte kan förbrännas även om energi tillförs, exempelvis sten och 
metall.

Industriavfall Avfall som uppkommit genom en verksamhetsprocess.

Inert avfall Avfall som inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller 
biologiska förändringar i kontakt med andra avfall, exempelvis sten och 
grus (se Deponeringsförordningen 3 §).

Insamling Uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare transport (se 
Avfallsförordningen 4§).

Kommunalt ansvar, 
kommunens 
ansvarsområde

Den skyldighet kommunen har att ta hand om hushållsavfall. Kommunalt 
ansvar innebär att avfall tas omhand genom kommunens försorg. 
Kommunen har inte skyldighet att hantera avfall som omfattas av 
producentansvar, om det har sorterats ut för att lämnas i producenternas 
insamlingssystem eller annat avfall än hushållsavfall.

Kompostering Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt 
lättnedbrytbart avfall i närvaro av syre. Humus och näringsämnen återvinns.

Källsortering Sortering av avfall vid källan, det vill säga på den plats där avfallet 
uppkommer, till exempel i hushållet eller på arbetsplatsen. Det sorterade 
avfallet kan sedan avlämnas till exempel i soprum i bostadsområdet, på en 
återvinningsstation eller på någon annan avlämningsplats.

Matavfall Biologiskt lättnedbrytbart avfall, det vill säga den del av det organiska 
avfallet som på kort tid kan brytas ner i biologiska processer (jämför 
organiskt avfall).

Materialåtervinning När man återvinner ett material så att det kan användas i nya produkter (till 
skillnad från energiåtervinning).

Miljörum Avfallsutrymme med olika behållare för källsorterat material från hushållen.

Nedlagda deponier Gamla avslutade deponier (soptippar).
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Nyttjanderättsinne-
havare

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av 
fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. Det 
kan till exempel vara en hyresgäst.

Organiskt avfall Avfall som innehåller organiskt kol, exempelvis biologiskt lättnedbrytbart 
avfall och plastavfall.

Producent Med producent avses 
1. Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller 
en förpackning, eller
2. Den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver 
särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl (Miljöbalken 15 kapitlet 4 
§).

Producentansvar Med producentansvar menas skyldighet för producent att se till att avfall 
samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas 
(Miljöbalken 15 kapitlet 6 §). Producentansvar finns för förpackningar, 
returpapper, elavfall, bilar, däck och batterier. Avfall som omfattas av 
producentansvar ska lämnas i de insamlingssystem som producenterna 
tillhandhåller. Avfallen omfattas inte av kommunens ansvar, med undantag 
för elavfall och batterier som utgörs av hushållsavfall och som inte lämnats 
direkt till producenternas insamlingssystem. Samarbete mellan kommuner 
och producenter om insamling förekommer, bland annat för elavfall och 
batterier.

Renhållningsordning Kommunens avfallsföreskrifter och avfallsplan utgör tillsammans 
kommunens renhållningsordning. Den ska fastställas av kommunfullmäktige 
för att gälla.

Resurshushållning Hushållning av resurser av olika slag, till exempel energi, mark och vatten.

Returpapper Tidningar, journaler, kataloger, skriv- och reklampapper som kan 
materialåtervinnas. Omfattas av producentansvar. De ska lämnas i 
producenternas insamlingssystem. Returpapper ingår inte i kommunens 
ansvarsområde om det har sorterats ut.

Rötning Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt 
lättnedbrytbart avfall utan närvaro av syre. Humus, näringsämnen och 
energi i form av rötgas eller biogas återvinns.

SFS 1998:808 Miljöbalken.

SFS 2011:927 Avfallsförordningen.

Slamavskiljare Anordning som används för att fånga upp slam i enskilda avloppsanlägg-
ningar.
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8 Sluten tank Behållare som kan användas för att samla upp avloppsvatten då det 
inte finns tillgång till kommunalt avlopp eller andra godkända enskilda 
avloppslösningar.

Säck- och kärlavfall Den del av hushållsavfallet som läggs i kärl eller säck, det vill säga exklusive 
avfall till materialåtervinning, grovavfall och farligt avfall.

Tillsyn Kontroll från myndighet över verksamhet som bedriver viss verksamhet, 
särskilt miljöfarlig sådan.

Trädgårdsavfall Som trädgårdsavfall räknas komposterbart och flisbart växtavfall som 
uppkommer vid normal trädgårdsskötsel i småhus, däremot inte fällda träd 
eller avfall som uppstår vid större anläggningsarbete i en trädgård. Det 
senare är byggavfall som kommunen inte ansvarar för.

Verksamhet/utövare Den som driver yrkesmässig verksamhet. Verksamhetsutövaren är ansvarig 
för avfallshanteringen i verksamheten och är antingen fastighetsinnehavare 
eller nyttjanderättshavare av en fastighet eller lokal.

Återanvändning Användning av kasserad produkt utan föregående förädling.

Återvinning Med återvinning avses bland annat materialåtervinning, energiutvinning, 
kompostering och annan biologisk omvandling.

Återvinningscentral En bemannad central där hushåll kan lämna grovavfall, trädgårdsavfall, 
elavfall, farligt avfall eller annat återvinningsbart avfall. Företag kan lämna 
motsvarande avfall mot avgift. Avfallslämnaren sorterar själv avfallet i olika 
behållare. Kärl- och säckavfall får inte lämnas på en ÅVC.

Återvinningsstation En obemannad station för returpapper och förpackningar. Avfallet sorteras 
i olika behållare av den som lämnar det.
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Inledning 
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) har tagit fram ett förslag till 
renhållningsordning. Renhållningsordningen omfattar KSRR:s tidigare 
medlemskommuner Kalmar, Nybro, Torsås och Mörbylånga samt den 
nytillkomna medlemskommunen Oskarshamn. Renhållningsordningen 
innefattar avfallsplan och föreskrifter, som är det dokument som styr 
avfallsverksamheten inom KSRR och dess medlemskommuner och 
därmed avfallshanteringen hos fastighetsägare och kommuninvånare i 
medlemskommunerna. 

Renhållningsordningens inriktning och huvudsakliga innehåll 
överensstämmer med tidigare renhållningsordning för KSRR. En allmän 
uppdatering har gjorts sedan tidigare version, men även mer specifika 
ändringar i samband med att en ny medlemskommun ingått.  

Förslaget till avfallsplan och avfallsföreskrifter har varit föremål för 
remiss under perioden 2 december 2014 – 31januari 2015. Ett tidigt 
samråd genomfördes även under perioden 1 september till 30 november.  

I denna sammanställning av inkomna skriftliga yttranden som framförts 
under utställningstiden redovisas och bemöts inkomna synpunkter. 
Synpunkterna redovisas samlat för respektive organisation. Efter 
redovisad synpunkt redovisas hur KSRR bemöter synpunkten. Synpunkt 
som har föranlett ändringar i förslaget till renhållningsordning har skrivits 
med kursiv stil. Lämnade synpunkter har i vissa fall sammanfattats eller 
justerats redaktionellt. 

Inkomna yttranden och anteckningar från samrådsmöten återfinns in sin 
helhet hos KSRR. 
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1 Skriftliga yttranden 

1.1 Oskarshamns kommun, Samhällsbyggnadsnämnden 

1.1.1 Det framgår inte tydligt om informationsinsatser till allmänheten 
angående Oskarshamns ingång i KSRR och förändringar i 
avfallshantering till följd av detta kommer att ske på andra språk än 
svenska. Samhällsbyggnadskontoret anser att detta kan vara en 
framgångsfaktor för att nå god sortering. 

KSRR: I avfallsplanens inriktningsmål ”Människan i fokus”, uppges 
under åtgärd B att information kommer att anpassas efter behov och 
målgrupp.  

Synpunkten föranleder ingen ändring i förslaget till avfallsplan. 

1.1.2 Slamtömningen, för de 20-tal fastigheter i kommunen som har 
tillfälliga avloppslösningar i väntan på kommunalt VA fördyras 
kraftigt i och med kommunens ingång i KSRR. 
Samhällsbyggnadskontoret vidhåller den önskan, som framförts i 
tidigare samråd, om undantag i föreskrifterna för de fastigheter som 
leder sitt totalavlopp till sluten tank. KSRR har bedömt att 
likabehandlingsprincipen gäller och att det inte ska råda 
specialförhållanden utifrån de kommunala utbyggnadsplanerna. 
Samhällsbyggnadskontoret vill förtydliga att avloppsvattnet skiljer 
sig från normalt slam från slutna tankar med endast wc-anslutning.  

KSRR: Avgiften för tömning av slutna tankar regleras i 
avfallstaxan.  

Synpunkten föranleder ingen ändring i förslaget till avfallsplan. 

1.1.3 Samhällsbyggnadskontoret önskar förtydligande om vad planerna 
för återvinningscentraler alternativt återvinningsgårdar innebär med 
KSRR som huvudman. Samhällsbyggnadskontoret delar inte 
KSRR:s syn på tillgänglighet. KSRR anser att tillgängligheten täcks 
inom målen kundservice, enkelhet och service samt med 
komplementet med mobila återvinningscentraler. 
Samhällsbyggnadskontoret befarar att tillgången till de, i 
Oskarshamns kommun, befintliga återvinningsgårdarna kommer att 
minska och att transportavstånden för individen kommer att öka. 

KSRR: KSRR och Oskarshamns kommun har en gemensam syn på 
tillgängligheten avseende återvinningscentraler med KSRR som 
huvudman. I Oskarshamns kommun planeras en ÅVC i Fårbo tas 
bort och besökarna hänvisas till Figeholm som ligger ca 3-4 km bort. 
Transportavståndet för individen bedöms därmed inte vara 
oöverkomligt eller ur miljösynpunkt betydande. Besöksunderlaget 
vid Fårbo ÅVC är så litet att ett fortsatt öppethållande av ÅVC:n inte 
kan motiveras. Det finns också planer på att på Figeholms ÅVC 
inleda ett projekt som ger tillgång till återvinningscentralen med 
hjälp av sitt körkort/legitimation tagg eller dylikt. Om det fungerar 
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bra kan konceptet komma att införas på flera av KSRR:s ÅVC:er. 
Övriga mini-ÅVC:er kommer att ha öppet en gång per månad.  Ett 
av syftena med att samverka inom ett kommunalförbund är att 
åstadkomma en generell förbättring och att effektivare kunna 
utnyttja de resurser som finns. Detta innebär att förbättringar kan 
möjliggöras i områden som nyttjas av många och oundvikligen 
kommer vissa försämringar att ske i andra områden, där tillräckligt 
befolkningsunderlag inte finns. Planer finns på att utöka öppettiderna 
för ÅVC:n i Oskarshamn, som nyttjas av många. Driften av 
återvinningsstationer sköts av FTI – Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen. I Oskarshamn har kommunen drivit 8 
återvinningsgårdar på mindre orter där FTI inte åtagit sig att ansvara 
för driften. Dessa föreslås efter en omfattande debatt bedrivas vidare 
av Oskarshamns kommun till dess att KSRR vidareutvecklat 
färgsorteringen i kärlen. KSRR skall under avfallplanens planperiod 
se över möjligheterna att ta med färgade påsar med producentavfall 
såväl som KSRR nu kan ta emot gröna påsar med matavfall. 

Synpunkten föranleder ingen ändring i förslaget till avfallsplan. 

1.1.4 Samhällsbyggnadskontoret har tidigare framfört att KSRR:s olika 
föreskrifter, vid dubbelreglering, ska ha samma lydelse för att 
undvika missförstånd. KSRR har uppgett att detta ska ses över. 
Samhällsbyggnadskontoret framför ett exempel på detta, där en 
bestämmelse under ”övriga bestämmelser” i avfallstaxeföreskriften § 
11, om att KSRR kan verkställa försöksinsamlingar, anses höra 
hemma i avfallsföreskriften.  

KSRR: Försöksverksamhet regleras, förutom i 11§ 
avfallstaxeföreskrifterna, även i § 23 i avfallsföreskrifterna. KSRR 
kommer att se över hur taxeföreskrifterna förhåller sig till 
avfallsföreskrifterna vid nästa översyn. 

Synpunkten föranleder, i nuläget, ingen ändring i förslaget till 
avfallsföreskrifter. 

1.1.5 Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) behöver innehålla en 
beskrivning av vad en utglesning av återvinningsgårdar kan innebära 
för landsbygden i Oskarshamns kommun. MKB:n behöver också 
innehålla en redogörelse för den miljöpåverkan som kan härröras 
från ett förändrat transportbeteende för enskilda medborgares 
transporter till ”återvinningsställen”. 

KSRR: I en MKB till en avfallsplan ska den betydande 
miljöpåverkan, som genomförandet av planen kan antas medföra, 
beskrivas. I MKB:n ska därmed inte beskrivas vad en utglesning av 
återvinningsgårdar kan innebära för landsbygden i Oskarshamns 
kommun, mer än ur miljösynpunkt om exempelvis de ökade 
transporterna medför betydande miljöpåverkan. Som nämnts i 1.1.3 
kommer endast en ÅVC i Fårbo att tas bort, och besökarna hänvisas 
till Figeholms ÅVC ca 3-4 km bort. Den miljöpåverkan som följer 
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av förändringen bedöms inte vara av sådan omfattning att den kräver 
en redovisning i MKB:n. 

Synpunkten föranleder ingen ändring i förslaget till avfallsplan. 

1.1.6 Det behövs ett avsnitt i MKB:n som beskriver effekter av målet med 
att latrininsamlingen ska minska och ersättas med andra lösningar. 

KSRR: Det främsta skälet till att latrininsamlingen behöver minska 
är de arbetsmiljöproblem med tunga lyft och ohygienisk hantering 
som förekommer med latrintunnor. Vilka miljökonsekvenser som 
följer av en minskad latrininsamling går inte att fullt ut bedöma då 
alternativen kommer att variera. Vissa kommer att omhänderta 
latrinet själva genom kompostering medan andra kommer att ersätta 
torrlösningarna med andra enskilda avloppsanordningar eller 
kommunalt VA. En negativ miljökonsekvens skulle kunna uppstå 
vid eget omhändertagande som inte sköts. KSRR kan genom att 
informera hushållen om hur en latrinkompost ska skötas minska 
risken för en negativ miljöpåverkan. Avfallsplanen kompletteras 
under avsnitt 2.3.4 så att åtgärd P får lydelsen ”Informera om 
alternativ till latrinhämtning, utformning och skötsel av 
latrinkompost samt styra via taxa till andra alternativ än 
latrinhämtning”. 

1.1.7 I befintlig MKB saknas en övergripande sammanfattande 
beskrivning av transportarbetet för den totala verksamheten. I 
MKB:n beskrivs transportarbetet, bland annat hur olika åtgärder 
påverkar transporterna både positivt och negativt. 
Samhällsbyggnadskontoret anser därför att det behövs ett avsnitt 
som sammanfattande beskriver de effekter som ett fungerande 
avfallshanteringssystem får för miljön. Av beskrivningen i detta 
avsnitt ska det framgå hur de olika åtgärderna sammanfattningsvis 
påverkar transportarbetet genom exempelvis närheten till 
förbränningsanläggningar, optisk sortering av matavfall, ändringar 
av rutter för insamling med mera.  

KSRR: I en MKB för en avfallsplan ska konsekvenser av 
genomförandet av planen beskrivas, snarare än konsekvenserna för 
varje enskild åtgärd. Den typ av underlag som krävs för redovisning 
av miljöpåverkan av det totala transportarbetet, såsom det uppges i 
yttrandet, är av sådan detaljnivå att det ej är relevant för en MKB för 
en avfallsplan. Vidare är det ej meningsfullt att i detta skede göra 
sådana beräkningar då förutsättningarna förändras med avtalen med 
behandlingsanläggningarna.  

KSRR tar dock fram en årlig miljörapport för uppföljning av 
verksamhetens mål. Ett mål som följs upp är ”minskad 
miljöbelastning vid transporter genom att optimera transporterna av 
avfall samt bevaka fordonsutvecklingen och välja miljöanpassade 
fordon”. Utifrån de uppgifter som redovisas i miljörapporten kan 
vidare analyser göras för vilka åtgärder som kan minska 
miljöpåverkan från transporter.  
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Synpunkten föranleder ingen ändring i förslaget till  
miljökonsekvensbeskrivning för avfallsplanen.  

1.1.8 Under avfallsplanens målrubrik ”Ta tillvara avfallet som en resurs”, 
under åtgärdspunkt, T, framgår att KSRR avser att följa upp 
bränsleanvändningen för egna transporter. 
Samhällsbyggnadskontoret anser att åtgärden kan förbättras med ett 
mätbart mål för användning av exempelvis biogas, mätning av egna 
koldioxidutsläpp och mätning av det totala transportarbetet på 
årsbasis. 

KSRR: KSRR:s geografiska område är vidsträckt och möjligheten 
att tanka biogas är begränsad. KSRR har istället valt att jobba med 
en strävan mot Euroklass 6 såväl som man jobbar med fordon som 
drivs med alternativa bränslen. Merparten av KSRR:s fordon körs på 
biogas, ca 75 %. Det kan bli aktuellt med mätning av KSRR:s 
koldioxidutsläpp men detta tas i så fall upp i nästa avfallsplan eller 
efter särskilt beslut. 

Synpunkten föranleder ingen ändring i förslaget till avfallsplan. 

1.1.9 Samhällsbyggnadskontoret ställer sig frågande till §3 i 
avfallsföreskrifterna, där det framgår att KSRR:s styrelse får utfärda 
bestämmelser och anvisningar som kompletterar 
avfallsföreskrifterna samt revidera bilagorna till föreskrifterna. 
Samhällsbyggnadskontoret anser att de bestämmelser som ska kunna 
fattas med stöd av §3 måste begränsas till att vara av mindre 
betydelse eftersom avfallsföreskrifter, enligt 
samhällsbyggnadsnämndens uppfattning, ska fastställas av 
respektive kommun. 

KSRR: § 3 ändras enligt följande: ” KSRR:s direktion får utfärda 
bestämmelser och anvisningar, av mindre betydelse, som 
kompletterar avfallsförskrifterna”. Lydelsen om revidering av 
bilagorna till föreskrifterna tas bort. 

1.1.10  I bilaga 1.2 till avfallsföreskrifterna, begränsas hämtning av latrin 
till att gälla maximalt ett kärl per abonnemang. 
Samhällsbyggnadskontoret anser att det bör finnas ett flexiblare 
abonnemangssystem där flera latrinkärl kan ingå, eftersom kravet på 
maxvikt enligt arbetsmiljölagstiftningen medför att större latrinkärl 
inte kan användas.  

KSRR: Av bilaga 1.2 till avfallsföreskrifterna framgår även att 
kund, vid behov, kan lämna fler än ett latrinkärl per tillfälle efter 
beställning hos kundservice.  

Synpunkten föranleder ingen ändring i förslaget till 
avfallsföreskrifter. 

1.1.11 Samhällsbyggnadskontoret anser att det är bra att 
avfallsföreskrifterna öppnar upp för eget omhändertagande av 
fosforbindande filtermassor genom 45 § i avfallsförordningen. 
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Bilaga 1.3 till avfallsföreskrifterna bör dock kompletteras med 
filtermassor från minireningsverk med mera. 

KSRR: Avfallsföreskrifterna, bilaga 1.3 kompletteras med följande 
definition: Med filteravfall från fosforfällor avses både filtermassor 
som är inkluderade i minireningsverk och filtermassor från 
friliggande fosforfällor. 

1.1.12 Samhällsbyggnadskontoret anser att en förtydligande komplettering 
behövs i bilaga 2 till avfallsföreskrifterna, om vad som sker i de fall 
befintliga och godkända transportvägar inte uppfyller kraven på 
transportvägar enligt KSRR:s föreskrift. Idag finns det mindre vägar 
på Oskarshamns landsbygd som är smalare än 2,8 meter. 
Föreskriften kan uppfattas så att dessa fastigheter kan anvisas till ny 
hämtningsplats trots att befintlig hämtningsplats är godkänd för 
hämtning. Det skulle kunna bli aktuellt att ställa 
soptunnan/soptunnorna flera kilometer bort för flera hushåll i 
Oskarshamns kommun med kraven i KSRR:s föreskrifter, vilket kan 
strida mot att hushållen inte ska transportera sitt hushållsavfall. Av 
denna anledning kan det behövas en lösning för befintliga 
hämtningsställen, så att den anvisade hämtningsplatsen hamnar inom 
rimligt gångavstånd från bostaden. I annat fall ska fastighetsägare 
och KSRR komma överens om att avfallet samlas in och hämtas vid 
någon annan plats. KSRR:s krav på transportväg gäller även 
myndighetsgodkända avloppsanordningar. Slamtömningsfordons 
storlek får anpassas till befintlig vägstandard då det skulle bli en 
orimlig kostnad att bygga om vägnätet. Det är heller inte möjligt att 
flytta avloppsanordningar här.  

KSRR: Om befintliga och tidigare nyttjade transportvägar inte 
uppfyller avfallsföreskrifternas krav kan  placeras behållaren på en 
plats som KSRR anvisat. För befintliga enskilda 
avloppsanläggningar för slam kan KSRR komma att tillse tömning 
även om förhållandena inte uppfyller de krav som ställs i 
renhållningsföreskriften. Tömning kan ske med annat fordon, med 
mer personal och/eller med annan utrustning än det 
ordinarieslamfordonet. Eventuella merkostnader påförs 
fastighetsägaren. En annan lösning kan vara att fastighetsägaren i 
vissa fall installerar en sugledning. 

I Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen rekommenderas en 
vägbredd på 3,5 m. KSRR har i sina avfallsföreskrifter uppgett att 
vägbredden bör vara minst 2,8 meter och i särskilda fall kan 2,6 m 
accepteras. En mindre vägbredd kommer inte att medföra att 
tömning inte sker men KSRR vill uppmana till att eftersträva en 
vägbredd där ordinarie slamtömningsfordon kan framkomma. En 
lösning kommer att ordnas i varje enskilt fall i samråd med 
fastighetsägaren.. 

Avfallsföreskrifterna, bilaga 2, kompletteras med lydelsen: Tömning 
vid förhållanden som inte uppfyller nedan angivna specifikationer 
kan medföra extra kostnader.  
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1.2 Oskarshamns kommun, Tekniska kontoret, 
Miljöhuset Återbruk 

1.2.1 KSRR bör i sin avfallsplan vidareutveckla och ytterligare 
konkretisera hur avfallsmängden ska hållas nere genom ökat 
återbruk och återanvändning. KSRR har ett befintligt system för 
insamling av återbrukbart material men Miljöhuset bedömer att det 
finns goda möjligheter att ytterligare öka andelen återbruk. 
Miljöhuset Återbruk skulle förslagsvis kunna finnas med som en 
aktör i KSSR:s strävan att nå målet om ökad andel återbruk genom: 

 Dialog med Miljöhuset kring idéer för smart och smidig 
insamling av återbruk vid skapandet av ny ÅVC i 
Oskarshamn. 

 Samverkan mellan KSRR och Miljöhuset hur 
organisationerna gemensamt kan hitta nya arbetssätt, 
insamlingsmetoder, kostnadseffektiva informationsinsatser, 
öka allmänhetens medvetenhet och på andra sätt verka för 
att andelen återbruk ökar.  

KSRR: KSRR instämmer i Miljöhusets synpunkter om att 
samverkan är en viktig väg för att nå framgång, och noterar 
önskemålet. KSRR anser dock att vidareutveckling och 
konkretisering av hur detta ska gå till, inte kan och bör ske i 
avfallsplanen, utan i ett senare skede efter samverkan med bland 
annat Miljöhuset. 

Synpunkten föranleder ingen ändring i förslaget till avfallsplan. 

 

1.3 Oskarshamn kommun, Lars Olofsson, 
fritidshusägare 

1.3.1 Det är orimligt att ställa krav på vägbredd vid tömning av slamtankar 
som är godkända av en kommunal myndighetsnämnd. KSRR bör 
istället skriva in i sitt upphandlingsunderlag av entreprenörer att man 
vill ha fordon som klarar att tömma de godkända tankarna. 

KSRR: Se svar på 1.1.3. 

Synpunkten föranleder ingen ändring i förslaget till 
avfallsföreskrifter.  

1.3.2 Slamtömningskostnaden för en 3 m3 tank har, i och med KSSR:s 
övertagande, ökat med 125 % och ytterligare 2 dagars varseltid. 
Detta är inte rimligt och inte en faktisk kostnadsökning då KSSR 
övertog Oskarshamns kommuns entreprenadavtal. Att höja avgiften 
för att främja annan miljöanpassad återvinning kan inte heller vara 
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skälet då det avser kända och godkända lösningar. Möjlighet att göra 
avsteg från självkostnadsprincipen kan därmed inte finnas.  

KSRR: Slamtömningsavgifter för enskilda avloppsanordningar 
regleras i renhållningstaxan, som inte omfattas av 
renhållningsordningen och denna samrådsprocess. Beslut om 
renhållningstaxan togs 2014-12-15. Tiden för överklagande gick ut 
2015-01-20.  

Synpunkten föranleder ingen ändring i förslaget till avfallsplan eller 
avfallsföreskrifter. 

1.4 Torsås kommun, Kommunstyrelsen  

1.4.1 Det är positivt att det sker en översyn av avfallsföreskrifterna, mål 
och åtgärder med anledning av att Oskarshamns kommun blir 
medlem i KSRR och att matavfallsinsamling införs. Det är mycket 
viktigt att matavfallsinsamlingen kommer igång, inte minst för 
Torsås som tidigare haft grindhämtning av komposterbart avfall 
under många år. Med anledning av att KSRR till viss del ändrat 
förslaget på renhållningsordningen utifrån Torsås kommuns tidigare 
yttrande, lämnas inga ytterligare synpunkter. 

KSRR: Synpunkten föranleder ingen ändring i förslaget till 
avfallsplan eller avfallsföreskrifter. 

1.5 Nybro kommun, Kommunstyrelsen 

1.5.1 Kommunstyrelsen i Nybro kommun har yttrat sig tidigare i 
processen och uppger att de förändringar med avseende på 
Oskarshamns inträde i KSRR och insamling av matavfall inte 
föranleder några ytterligare synpunkter. 

KSRR: Synpunkten föranleder ingen ändring i förslaget till 
avfallsplan eller avfallsföreskrifter 

1.6 Kalmar kommun, Kommunstyrelsen samt 
Miljöenheten 

1.6.1 Kalmar kommun, Kommunstyrelsen, har inga synpunkter på 
utställningsversionens förslag till avfallsplan. 

KSRR: Synpunkten föranleder ingen ändring i förslaget till 
avfallsplan eller avfallsföreskrifter 

1.6.2 Christian Sandholm, Miljöenheten, har framfört ett informellt 
yttrande om att formuleringarna i bilaga 1.10 till 
avfallsföreskrifterna kan uppfattas som uppmanande att gräva ned 
döda sällskapsdjur på den egna fastigheten, vilket kan vara olämpligt 
och därmed medföra en otydlighet mot medborgarna. Vidare anser 
Miljökontoret att det inte alltid är lämpligt att lämna stora mängder 
slaktavfall i skogen, beroende på placering. 
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KSRR: Avfallsföreskrifterna, bilaga 1.10, omformuleras så att döda 
sällskapsdjur i första hand ska lämnas till veterinär samt att 
slaktavfall som lämnas kvar i skogen inte får ge upphov till 
olägenhet. 

 



 

 
 

 

 

 
Kommunledningskontoret Ekonomienheten    

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18 
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│asa.bejvall@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Åsa Bejvall 2015-03-04 KS 2015/0093 
0480-45 01 11 

 
 
 
Kommunstyrelsen  

 
 
 

Kalmar kommuns årsredovisning 2014 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen 2014 till kommunens revisorer 
för granskning. 
 
 

Bakgrund 
Kommunledningskontorets ekonomienhet har upprättat årsredovisning för 
2014. Årets resultat för kommunen uppgår till 11,7 miljoner kronor. Vid 
avstämning mot kommunallagens ”balanskrav” redovisas ett justerat resultat på 
-12,4 miljoner kronor. Det negativa balanskravsresultatet kommer att återställas 
genom att i flerårsplanen för 2015-2017 budgeteras överskott som täcker det 
negativa balanskravsresultatet.  
 
För kommunkoncernen – som omfattar Kalmar kommun, hel- och delägda 
bolag, kommunalförbund samt bolag som kommunen har ett väsentligt infly-
tande över – redovisas ett resultat på 110,1 miljoner kronor. 
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Femårsöversikt, kommunen
Femårsöversikt 2014 2013 2012 2011 2010

Folkmängd, den 31/12 64 676 63 887 63 671 63 055 62 815

      

Utdebitering* 32:68 32:68 32:68 32:43 32:43

varav kommunen** 21:81 21:81 21:81 22:22 22:22

      

Skatteintäkter och kommunal utjämning i mnkr 3 199,8 3 134,0 3 003,3 2 989,3 2 898,9

      

Skatteintäkter och kommunal utjämning per invånare i kr 49 474 49 055 47 169 47 589 46 466

      

Verksamhetens nettokostnader per invånare i kr 49 281 48 204 45 056 48 600 44 940

      

Löpande kostnader i procent av skatteintäkter och 

kommunal utjämning (nettokostnadsandel) 99,6 98,2 95,8 102,9 97,4

      

Årets resultat i mnkr 11,8 57,3 125,8 -87,3 75,6

      

Investeringar i mnkr (netto) 276,8 343,5 296,5 339,4 291,5

      

Pensionsåtaganden i mnkr 1 658,4 1 625,4 1 508,9 1 491,7 1 348,0

      

Låneskuld i mnkr 705,2 720,2 687,2 587,2 262,2

      

Totala tillgångar i mnkr 3 116,6 3 098,6 3 060,8 2 758,1 2 526,2

      

Eget kapital i mnkr 1 552,0 1 540,3 1 483,1 1 357,3 1 444,7

      

Soliditet exkl pensionsskuld i procent 49,8 49,7 48,5 49,2 57,2

      

Soliditet inkl pensionsskuld i procent 2,3 2,8 3,3 -0,5 7,8

      

Likviditet i procent 41,8 75,5 99,7 62,7 50,6

      

Antal årsarbetare 4 870 4 795 4 592 4 518 4 421

      

*Utdebitering redovisas exkl kyrkoavgift och begravningsavgift      

** Utdebiteringen för 2012 inkluderar skatteväxlingen om 41 öre avseende överflyttning av kollektivtrafiken till landstinget.   
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Anettet Lingmerth, Bertil Dahl, 
Anders Andersson och Johan Persson.

En välfärdsverksamhet med 
hög kvalitet!

Kalmar kommun presenterar återigen ett 
positivt bokslut för både verksamheten 
och ekonomin. Det konstaterar samar-
betspartierna Socialdemokraterna, Center- 
partiet och Vänsterpartiet.

Sedan några år deltar kommunen i under-
sökningen Kommunens kvalitet i korthet 
som redovisar kvaliteten på kommunens 
tjänster inom en rad områden och också 
jämfört med andra kommuner. Un-
der 2014 fortsatte Kalmar kommun att 
förbättra värdena och ligger bättre eller 
mycket bättre inom 75 procent av om-
rådena som mäts. Det ska vi naturligtvis 
glädjas åt, men absolut inte stanna upp. 
Kvalitetsarbete handlar om att hela tiden 
följa upp, jämföra och förbättra.

Resultat
Årets resultat uppgick till 11,8 miljoner 
kronor. Självklart borde det vara högre, 
men vi är nöjda med att kunna visa upp 
ett positivt resultat med tanke på omstän-
digheterna och hur den ekonomiska situ-
ationen ser ut i kommunsektorn. Sektorn 
lever under pressade förhållanden och 
Sveriges kommuner och landsting fram-
håller ständigt behovet av ökade statsbi-
drag och skatteintäkter för att åtminstone 
upprätthålla dagens nivå inom välfärden. 
Trots att det gått över sex år sedan den 
stora finanskraschen lever vi fortfarande 
med sviter efter den. Kalmar är beroende 

av den omvärld vi lever i, det påpekar vi 
ofta, och händelser som sker långt borta 
påverkar oss mer än någonsin.

Befolkning
Under året ökade Kalmar kommun be-
folkningen med 789 invånare. Det är den 
största ökningen sedan storkommunen bil-
dades och vårt mål om en procents ökning 
årligen slås med råge. Kalmar är inte längre 
den minsta av jämförelsekommunerna.

Bostäder
Sambandet mellan bostadsproduktion och 
befolkningstillväxt är mycket tydlig. Un-
der 2014 ökade vi rejält när det gäller byg-
gande av bostäder. Mellan 400 och 500 
bostäder var under produktion. En bo-
stadsproduktion i den omfattningen har vi 
inte sett till under många år. Vi måste be-
hålla den nivån för att fortsätta öka antalet 
invånare. Satsningen på att kraftigt öka vår 
planberedskap för bostadsbyggande börjar 
nu ge tydliga resultat.

Hela kommunen
En viktig del i vårt arbete är att skapa 
framtidstro och utveckling i hela Kalmar 
kommun. Detta har skett framgångsrikt, 
bland annat genom en stor satsning på att 
rusta upp landsbygdens vägar och genom 
att bygga ut gatubelysningen utanför cen-
tralorten. Vi har också tecknat ett samver-
kansavtal för utbyggnad av fiber och bred-

band som kommer att omfatta 90 procent 
av kommunens hushåll senast år 2020.

Näringsliv och arbetsmarknad
Kalmar kommun har klarat denna låg-
konjunktur bättre än tidigare. Tesen att 
Kalmar alltid var först in i och sist ut ur 
en lågkonjunktur stämmer inte längre. 
Arbetslösheten i Kalmar kommun är läg-
re än i våra jämförelsekommuner. Det är 
ingen tillfällig trend, utan något vi kun-
nat konstatera under flera år. Det lokala 
näringslivet fortsätter att utvecklas och 
inte minst de gröna näringarna har ta-
git fart och utvecklas i allt snabbare takt. 
Kalmar är också numera sydöstra Sveriges 
hetaste handelsstad.

Kalmar – den tillgängliga kommunen
Det ska vara enkelt för invånarna att 
komma i kontakt med Kalmar kommun. 
En väg in och ett vänligt och professio-
nellt bemötande är ett absolut krav som 
kan ställas. Kommunens kontaktcenter 
fortsatte att utvecklas under året och från 
att vara en svårtillgänglig kommun är vi 
i dag en av de mest tillgängliga i landet. 
Det är en viktigt att behålla den positio-
nen under 2010-talet.

Linnéuniversitetet
I början av året beslutade kommunfull-
mäktige med stor majoritet om Linnéuni-
versitetets blivande placering i Ölandsham-
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nen. En fråga som diskuterats under flera 
år var äntligen i hamn. Vi har välkomnat 
denna debatt, alla stora frågor mår bäst av 
att diskuteras öppet och ärligt. Kalmar är 
Sveriges nyaste och minsta universitetsstad 
och nu påbörjas bygget av ett universitet 
som kommer att vara landets modernaste. 
Kampradstiftelsen kommer att vara med 
och bidra till denna utveckling och kom-
munen har tidigare anställt en universitets-
strateg. Detta kommer att vara oerhört vik-
tigt för Kalmar i framtiden.

Infrastruktur och kollektivtrafik
Den nya tågpendelstationen i Smedby 
invigdes i slutet av året. Det innebär att 
restiden mellan Smedby och Kalmar är 
nere på cirka sju minuter. På sikt kommer 
detta givetvis att innebära ett stort lyft för 
Smedby som tätort, men hela Kalmar 
kommer att vara vinnare på det. Allt fler 
ges möjlighet att åka med kollektivtrafi-
ken i Kalmar.

Ekologiska Kalmar
Kommunens inköp av ekologisk och 
närproducerad mat ökar och är nu 61 
procent, varav 27 procent är ekologisk 
mat, vilket innebär att vi uppnår målet. 
Vi har startat en samlastningscentral för 
att minska antalet transporter och kunna 
samordna varutransporter till kommu-
nens verksamheter. Detta underlättar för 
lokala och mindre producenter att leve-
rera varor till kommunen.

Vi har också en upphandlingspolicy som 
är en av landets skarpaste. Den innehåller 
en uppförandekod med bland annat krav 
på svenska kollektivavtal, meddelarfrihet, 
djurskyddsregler och etiska krav.

Allt fler cyklar i Kalmar och arbetet med 
att utveckla Kalmar Cykelstad fortsätter 

liksom arbetet med kustmiljöfrågorna. 
Vi har även sjösatt vårt stora projekt med 
energieffektivisering av kommunala fast-
igheter, ett av landets största i sitt slag. Ett 
internt miljöutbildningspaket är också 
framtaget för alla kommunanställda.

Socialt hållbara Kalmar
Arbetet med att bli en av Sveriges bästa 
skolkommuner fortsatte. Kalmar kom 
på 20:e plats i Lärarförbundets mätning 
av landets skolkommuner. Flera nya för-
skole- och skolavdelningar byggs och en 
fjärde nattförskola öppnade under året. 
I november tog kommunstyrelsen beslut 
om att bilda ett integrationsråd i Kalmar 
för att samla och skapa samverkan mellan 
alla goda krafter i samhället för en bättre 
integration. Inom omsorgsverksamheten 
invigdes under året tre vård- och om-
sorgsboenden: Berga Backe, Varvshol-
men och Ljungmansgården. En ny fa-
miljecentral invigdes i Giraffenområdet, 
jämställdhetsarbetet tog flera steg framåt, 
ungdomshuset Unik invigdes, multip-
laner byggdes vid högstadieskolor och 
Ljungbyholm fick konstgräsplan. Viktiga 
steg togs också under 2014 för byggande 
av ett kulturcentrum vid Tullslätten. Ar-
betet med rätten till heltid fortsatte, och 
antalet heltider ökade under 2014 från 
76 till 79 procent. Den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden i kommunen var 
vid årsskiftet 95,5 procent.

Evenemangsstaden Kalmar
När svenska folket under året rankade 
Sveriges främsta sommarstäder kom Kal-
mar på andra plats. Utvecklingen under 
de senaste decennierna har varit fantas-
tisk. Kalmars Ironman genomfördes för 
tredje gången och succén bara ökar. Ett 
nytt kontrakt gällande teaterföreställ-
ningarna i Krusenstiernska gården teck-

nades också under året. Vi kommer där-
med också fortsättningsvis att få se eliten 
av svenska komiker uppträda i Kalmar. 
Under året genomfördes även Sveriges 
största agility-tävling för hundar på Fre-
driksskans. Ett evenemang som lockade 
tusentals besökare. Musik på Larmtorget, 
Kalmars stadsfest och stadsvandringar 
på Kvarnholmen har blivit nästintill in-
stitutioner i sommarstaden Kalmar. Allt 
detta, och mycket annat som ägt rum i 
Kalmar, har lett fram till vår framskjutna 
placering när svenskarna får ranka som-
marstäder.

Ett stort tack!
Med facit i hand kan vi konstatera att vi 
får goda betyg för den kommunala verk-
samheten. Vi har deltagit i SCB:s med-
borgarundersökning sedan 2005 och har 
under alla år fått bättre helhetsbetyg än 
genomsnittet av de medverkande kom-
munerna. Så var det också 2014! Särskilt 
roligt är det att kalmarborna kan rekom-
mendera vänner och bekanta att flytta 
till kommunen. Lika roligt är det att vi 
har lägre arbetslöshet än våra jämförelse-
kommuner. Men vi är givetvis inte nöjda. 
Arbetslösheten ska ner ytterligare. Varken 
Kalmar eller Sverige har råd att låta män-
niskor gå sysslolösa mot sin vilja. 

Slutligen vill vi ge en mycket stor eloge 
och ett stort TACK till alla anställda och 
förtroendevalda i Kalmar kommun för 
ett engagerat arbete under 2014!

Dzenita Abaza (S)
kommunalråd
Fr.o.m. 20 okt 2014
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Vår omvärld
Kommunen påverkas i hög grad av sin 
omvärld. Den globala ekonomin, landets 
ekonomi, konjunkturläget, utvecklingen 
i regionen samt i näringslivet och på ar-
betsmarknaden är faktorer som påverkar 
kommunens ekonomiska förutsättning-
ar. Med utgångspunkt i bedömningar 
från Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) december 2014 beskrivs några av 
dessa här.

Global ekonomi
Bilden av den ekonomiska utvecklingen 
i omvärlden är blandad. USA och Stor-
britannien uppvisar en hygglig tillväxt 
kring 3 procent, medan euroländerna har 
en fortsatt mycket svag utveckling. Den 
globala BNP-tillväxten uppgick bedömt 
till 3,5 procent 2014. Arbetslösheten är 
fortsatt hög i många länder, och i euro-
området som helhet uppgår den till cirka 
12 procent mot cirka 7,5 procent för fi-
nanskrisen. 

Inflationen har minskat till följd av ökad 
konkurrens på olika marknader drivet 
bland annat av internet och ökad digi-
talisering. Råvarupriserna har legat stillat 
eller minskat sedan finanskrisen. Exem-
pelvis har priset på råolja närmast halv-
erats den senaste tiden. De stora central-
bankernas räntor är på historiskt sett låga 
nivåer och förväntas vara fortsatt låga de 
närmaste åren.

Svensk ekonomi
Den svenska ekonomin är starkt export-
beroende och tillväxten på de viktiga 
exportmarknaderna i Europa har saktat 
in betydligt. Däremot dämpas även im-
porten vilket gör att överskottet i by-
tesbalansen kvarstår. Den svaga svenska 
kronan håller ned konsumtionen av im-
portvaror och kan på längre sikt bidra till 
en högre inflation. Den låga kronkursen 
bidrar även till att stärka industrins kon-
kurrenskraft gentemot omvärlden. Rän-
torna bedöms vara på en fortsatt låg nivå 
framöver.

Den svenska arbetslösheten ligger kvar 
kring 8 procent. Samtidigt ökar den to-
tala arbetskraften och antalet arbetade 
timmar i samhället. De årliga timlöne-
ökningarna är låga och genomsnittet för 
2014 är 2,8 procent. 

Efter ett starkt andra halvår 2013 har 
tillväxten i svensk ekonomi mattats av 
markant. Hushållens konsumtion vän-
tas bidra till återhämtningen, däremot 
utvecklas konsumtionen svagare än vad 
som tidigare förväntat. I stället har hus-
hållens sparande ökat kraftigt och ligger 
på historiskt sett höga nivåer.

Kommunsektorns ekonomi
Det samlade resultatet för Sveriges kom-
muner beräknas bli cirka 5 miljarder 
kronor 2014, vilket är cirka 10 miljarder 
kronor lägre än 2013. I resultatet 2013 
ingick återbetalning av premier från AFA 
Försäkring med cirka 8 miljarder kronor. 
Ingen återbetalning gjordes 2014. Sprid-
ningen i resultat mellan kommunerna 
är relativt stor. Ser man till resultaten 
för de senaste fyra åren har i genomsnitt 
25 kommuner gjort negativa resultat år-
ligen. Samtidigt har cirka 160 kommu-
ner klarat riktvärdet för god ekonomisk 
hushållning, det vill säga ett resultat som 
överstiger två procent av intäkterna från 
skatter och bidrag. I avsaknad av tillfäl-
liga resurstillskott och samtidigt ökade 
behov i verksamheterna väntas kommu-
nernas resultatnivå falla kraftigt 2014. 
Bedömningen är att resultatet går ner till 
1,1 procent av skatter och bidrag från 3,5 
procent 2013. Rensat för tillfälliga intäk-
ter från återbetalning av AFA-premier 
motsvarande kommunsektorns resultat 
2013 2,2 procent av skatter och bidrag.

Kommunernas investeringar fortsätter att 
öka. Till följd av de goda resultaten 2013 
var självfinansieringsgraden nästan 100 
procent för kommunernas investeringar. 
Då ingår inte de kommunala bolagen där 
kapitalintensiva verksamheter såsom bo-

städer, energi och VA ofta återfinns. Med 
minskande resultat väntas lånebehoven 
öka framöver för att kunna finansiera en 
fortsatt hög investeringstakt.

De demografiskt drivna behoven ökar 
och kommunernas verksamheter påver-
kas i varierande grad av förändringar i 
befolkningsstrukturen. De senaste tio 
åren har ökningen totalt sett varit cirka 
0,5 procent per år men ökningstakten 
2013 uppgick till 1,2 procent och den 
höga nivån förväntas hålla i sig framöver. 
Bland kommunala kärnverksamheter 
växte framförallt omsorgen om funk-
tionshindrade 2014. Även förskoleverk-
samheten ökar, vilket är särskilt tydligt i 
kommungruppen större städer där Kal-
mar ingår. Gymnasieskolan minskar till 
följd av färre elever i den åldersgruppen. 
De totala kostnaderna i kommunsektorn 
ökar ännu mer än de demografiska beho-
ven och bedöms vara cirka 2 procent per 
år under de närmaste åren. 

Foto: Morguefile
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Rekordstor folkökning 2014
Den sista december 2014 hade Kalmar 
kommun en folkmängd på 64 676 invå-
nare varav 31 981 var män och 32 695 
var kvinnor. Under 2014 ökade folk-
mängden i Kalmar kommun med 789 
personer vilket är den antalsmässigt 
största folkökningen sedan 1969 (så 
långt tillbaka vi har jämförbar statistik). 
Även när ökningen sätts i relation till 
folkmängden var 2014 års folkökning på 
1,2 procent hög. 

Att Kalmar kommun ökar sin befolkning 
beror liksom tidigare år dels på en natur-
lig folkökning det vill säga att det föds 
fler än som dör och att fler personer flyt-
tar till Kalmar kommun än från kommu-
nen. Cirka 75 procent av folkökningen 
2014 berodde på flyttningarna och 25 
procent på fler födda än döda.

Rekordhög inflyttning
Aldrig tidigare har så många flyttat till 
kommunen som 2014. Samtidigt mins-
kade utflyttningen jämfört med 2013 
men ligger i nivå med snittet för de sen-
aste åren. Sammantaget gjorde detta att 
flyttöverskottet (fler inflyttade än utflyt-
tade) var rekordhögt. Fler kvinnor än män 
brukar flytta till kommunen och fler kvin-
nor än män brukar också flytta från kom-
munen, så även 2014. Både männen och 
kvinnorna hade ett flyttöverskott 2014. 
De tre senaste åren har männen haft ett 
högre flyttöverskott än kvinnorna.

De inrikes flyttningarna var högre än på 
flera år. Flyttnettot mot Kalmar län ut-
märker sig genom att vara ovanligt högt 
2014. Kalmar kommun hade fler inflyt-
tade än utflyttade mot samtliga kommu-
ner i länet och allra högst var flyttnettot 
mot Nybro. Vi hade liksom flera tidigare 
år fler utflyttade än inflyttade mot de 
tre storstadslänen. Rekordmånga, 3 600 
flyttade till Kalmar kommun från andra 
kommuner i Sverige. Samtidigt minskade 
utflyttningen jämfört med 2013 men lig-
ger i nivå med snittet för de senaste åren. 

Under andra halvan av 2000-talet ökade 
invandringen till kommunen och har 
sedan dess legat på en högre nivå. 2014 
invandrade 509 personer till kommunen 
(291 män och 218 kvinnor). Den största 
gruppen invandrade var Syrienfödda följt 
av personer födda i Sverige. 222 personer 
(121 män och 101 kvinnor) utvandrade 
2014 vilket var något lägre än året innan. 
Sammantaget gav detta ett högt flyttö-
verskott mot utlandet.

Många födda och lågt antal döda
Barnafödandet ligger kvar på en hög 
nivå. Under 2014 föddes 752 barn vilket 
är knappt 20 fler än föregående år och 
tredje högst under 2000-talet. Samtidigt 
var antalet döda, 549, det lägsta anta-
let sedan 1970-talet. Sammantaget gav 
detta det ett högt födelseöverskott (fler 
födda än döda). I riket föds alltid något 
fler pojkar än flickor medan det varierat i 
Kalmar. 2014 föddes fler pojkar än flick-
or i kommunen.

De utrikes flyttningarna bidrog till att 
alla kommuner i länet ökade
I Sverige som helhet var folkökningen re-
kordhög 2014, främst till följd av en stor 

invandring. Samtliga län ökade sin befolk-
ning och 248 av 290 kommuner gjorde det

Under 2014 ökade Kalmar län med 
1  724 personer (+0,7 procent) till 
235  598 invånare. Samtliga kommuner 
i länet uppvisade en folkökning, men 
exluderas flyttningarna mot utlandet 
blir bilden en annan. Då är det endast 
Kalmar och Mörbylånga kommuner som 
uppvisar en folkökning. Kalmar, Mörby-
långa och Emmaboda var de kommuner 
i länet som även kunde uppvisa överskott 
av de inrikes flyttningarna. Två av tolv 
kommuner i länet hade fler födda än 
döda, Kalmar och Vimmerby.

Demografiska förändringar
De närmaste åren finns det några områ-
den där de demografiska förändringarna 
får ett tydligt genomslag i Kalmar kom-
mun. Antalet barn i förskoleålder fort-
sätter att öka men i lägre takt än de se-
naste åren. Antalet grundskoleelever ökar 
snabbt i antal. De senaste årens ökade 
barnafödande får nu fullt genomslag i 
antal barn i grundskoleålder. Underlaget 
för gymnasieskolan fortsätter krympa ett 
par år för att sedan återhämta sig något.

Det här är Kalmar

Ängöfjärden och Varvsholmen.
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Arbetstillfällen i Kalmar kommun
I Kalmar kommun finns drygt 33 400 
arbetstillfällen. Huvuddelen av de som 
arbetar i Kalmar kommun, drygt 25 000 
eller 75 procent, bor också i kommunen 
medan knappt 8 300 har sin bostad ut-
anför kommunens gränser. I hela riket 
finns runt 4,6 miljoner arbetstillfällen. 
Mellan 2012 och 2013, som är det se-
naste redovisningsåret, ökade antalet ar-
betstillfällen i Kalmar kommun med 350 
personer eller 1,1 procent. Motsvarande 
ökning i riket var 0,9 procent. 

Kalmar kommuns största näringsgren är, 
och har länge varit, vård och omsorg som 
svarar för vart femte arbetstillfälle i kom-
munen (drygt 6 700 personer). Handel, 
utbildning och företagstjänster är andra 
stor näringsgrenar. Jämfört med Växjö, 
Karlskrona, Halmstad och Kristianstad 
utmärker sig Kalmar genom en lägre an-
del förvärvsarbetande inom tillverkning 
och utvinning än de andra kommunerna 
och en högre andel förvärvsarbetande 
inom företagstjänster. 

I Kalmar kommun arbetar fler kvinnor 
än män, 16 400 män och 17 000 kvin-
nor. Arbetstillfällena mellan 2012 och 

2013 ökade något mer för kvinnor (1,2 
procent) än för män (0,9 procent). Kvin-
nor och män arbetar i delvis olika nä-
ringsgrenar. Bland kvinnorna dominerar 
vård och omsorg stort. Nära en tredjedel 
av alla sysselsatta kvinnor arbetar i denna 
näringsgren. Den andra stora näringsgre-
nen är utbildning inom vilken 16 pro-
cent av de sysselsatta kvinnorna arbetar. 
För män finns ingen dominerande nä-
ringsgren. Männens största näringsgre-
nar är handel (14 procent), företagstjäns-
ter (13 procent), bygg samt tillverkning 
(12 procent vardera).

Kalmarbor med arbete
2013 fanns 31  200 kalmarbor med ar-
bete, det vill säga personer som är folk-
bokförda i Kalmar kommun oavsett var 
de har sitt arbete (i eller utanför kom-
munen). Det är en ökning med 150 per-
soner eller 0,5 procent jämfört med året 
innan. Det är en lägre ökning än i riket 
som ökade med 0,9 procent. Av de för-
värvsarbetande kalmarborna är knappt 
16 000 män och drygt 15 200 är kvinnor. 

Arbetspendling
År 2013 pendlade knappt 8 300 personer 
boende utanför kommunens gränser in till 

Kalmar kommun för att arbeta. Det inne-
bär att var fjärde som arbetar i kommu-
nen bor i en annan kommun. Runt 7 000 
personer, motsvarande en femtedel av alla 
förvärvsarbetande kalmarbor, pendlade ut 
från kommunen för att arbeta. 

Inpendlarna kommer i mycket hög ut-
sträckning från grannkommunerna. Av 
de som pendlar in till kommunen för att 
arbeta kommer 77 procent från Mörby-
långa, Nybro, Borgholm, Mönsterås eller 
Torsås. Allra störst är inpendlingen från 
Mörbylånga. Även utpendlarna pendlar 
i stor utsträckning till de närliggande 
kommunerna, men pendlingen utanför 
länet är också stor. 38 procent av all ut-
pendling går utanför länet och då främst 
till Stockholms-, Kronobergs-, Skåne län 
och utlandet. Som jämförelse kan näm-
nas att 15 procent av alla inpendling går 
utför länet.

Hälften av alla inpendlare än kvinnor 
medan 38 procent av utpendlarna är det. 
En av förklaringarna till att andelen kvin-
nor bland inpendlarna är större än andelen 
bland utpendlarna kan vara att kvinnor från 
närliggande kommuner pendlar till arbets-
platser inom vård och omsorg i Kalmar.  
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Antal inpendlare och utpendlare till/från Kalmar kommun år 2013
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Förvärvsfrekvens
Av alla kalmarbor i åldern 20–64 år var 77,6 
procent förvärvsarbetande år 2013, män-
nen i högre utsträckning än kvinnorna.

Förvärvsfrekvensen (andel av befolk-
ningen som arbetar) är allra störst i ål-
dersspannet 30–59 år, eftersom den 
ligger på över 80 procent för både män 
och kvinnor. Män har i regel något högre 
förvärvsfrekvens än kvinnor i alla ålders-
grupper utom de yngsta 16–19 år samt i 
gruppen 55–59 år.

Uppgifter från 2012 visar att det är stor 
skillnad på förvärvsfrekvensen mellan 
kalmarbor födda i Sverige och kalmarbor 
som är födda utanför Norden. Störst är 
skillnaden för kvinnor där förvärvsfrek-
vensen för dem födda i Sverige låg på 
80 procent och 53 procent för kvinnor 
födda utanför Norden.

Sedan några år tillbaka är det en högre 
andel kvinnliga kalmarbor 20–64 år som 
förvärvsarbetar jämfört med genomsnit-
tet för riket. Däremot var det år 2013 
en något lägre andel förvärvsarbetande 
kalmarmän jämfört riket. Av våra fyra 
jämförelsekommuner Karlskrona, Växjö, 
Halmstad och Kristianstad är det bara 
männen i Växjö som har en högre för-
värvsfrekvens än i Kalmar. 

Arbetsställen
I december 2014 fanns det totalt cirka 
6 584 arbetsställen – både huvudkontor 
och filialer inräknat – i kommunen en-
ligt UC Selekt, i jämförelse med cirka 6 
580 vid samma period förra året. Cirka 
44 procent av huvudkontoren var re-
gistrerade som aktiebolag medan cirka 
40 procent var registrerade som enskild 
näringsverksamhet. Jämfört med riket är 
andelen aktiebolag i kommunen 4,2 pro-
cent högre medan kommunens andel en-
skilda näringsidkare är 5,6 procent lägre 
än rikssnittet.

Enligt UC Selekt startades 398 nya fö-
retag under 2014, eller egentligen nya 

arbetsställen (arbetsställen med juridisk 
form aktiebolag, enskild näringsverk-
samhet, handels- och kommanditbolag), 
i jämförelse med 388 stycken året innan. 
Cirka 45 procent är tjänsteföretag, vilket 
är en ökning med ungefär 5 procent jäm-
fört med året innan. Handel och restau-
rang står för cirka 15 procent av andelen 
nystartade företag (13 procent 2013) och 
bygg och transport står för cirka 13 pro-
cent (9 procent 2013). Siffrorna när det 
gäller branschfördelning av nystartade 
företag följer i stort sett rikssnittet. Den 
största skillnaden återfinns inom bran-
schen jord och skog och energi där an-
delen nystartade företag i Kalmar kom-
mun är ca 10 procent (16 procent 2013), 
medan det i riket är cirka 13 procent (10 
procent 2013). Siffrorna när det gäller 
aktiva arbetsställen i kommunen, oavsett 
livslängd på arbetsstället ser ungefär lika-
dana ut och följer rikssnittet på samma 
sätt som de nystartade företagen.

Cirka 35 procent av de nya arbetsställena 
som kom till under 2014 har en kvinn-
lig VD, kontaktperson eller innehavare, 
vilket är en ökning med 4 procent i jäm-
förelse med 2013. Det är 1 procent lägre 
än rikssnittet, 2013 låg Kalmar kommun 
4 procent under rikssnittet. Bortsett från 
de nystartade företagen har Kalmar kom-
mun cirka 3 procent lägre andel kvinnligt 
drivna företag jämfört med riket. Jämfört 
med 2013 är det ungefär samma nivåer.

Enligt UC minskade antalet konkurser i 
kommunen med 30 procent under 2014 
i jämförelse med förra året. Notera att 
kommuntillhörigheten styrs av företa-
gens sätesplacering vid konkurstillfäl-
let. Antalet konkurser minskar i Sverige 
som helhet också, cirka 6 procent under 
2014.

Nettotillväxten i Kalmar kommun under 
2014 är 0,8 procent, vilket motsvarar 49 
företag.

Vård och omsorg är och har länge varit 
den näringsgren som sysselsätter flest 

personer i kommunen. Den näst största 
näringsgrenen i Kalmar är handel följt av 
utbildning och företagstjänster.

Andelen öppet arbetslösa och sökande 
i program med aktivitetstöd var i Kal-
mar kommun vid årsskiftet 2014/2015 
7,9 procent för åldersgruppen 16-64 år. 
För årsskiftet 2013/2014 var andelen 
8,7 procent. Detta är mätt som andel av 
den registerbaserade arbetskraften. Riket 
hade vid samma tillfällen 8,6 procent 
respektive 8,1 procent. Kalmar har un-
der 2014 en lägre arbetslöshet än våra 
jämförelsekommuner och vi ligger också 
lägre än riket.
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Politik och påverkan

Mandatfördelning 2014–2018

Socialdemokraterna  28
Centerpartiet  5
Vänsterpartiet  3
Moderata samlingspartiet  9
Folkpartiet liberalerna  4
Miljöpartiet  4
Kristdemokraterna  2
Sverigedemokraterna  6

Kommunfullmäktige

Revisionen

Kalmarsunds Gymnasieförbund  68,2 %

Kalmarsundsregionens Renhållare  61 %

Kalmar Kommunbolag AB

Kalmarhem AB
Kalmar Vatten AB
KIFAB AB
Kalmar Hamn AB
Kalmar Öland Airport AB
Destination Kalmar AB
Kalmar Familjebad AB och KB
Industriparken i Kalmar AB
Kalmar Flygutveckling AB 50 %

Kalmar Science Park AB 92,5 %

Kalmar Energi Holding AB 50 %

Valnämnd

Kommunstyrelse

Kommunledningskontor

Servicenämnd

Samhällsbyggnadsnämnd

Omsorgsnämnd

Barn- och ungdomsnämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Socialnämnd

Södermöre kommundelsnämnd

Överförmyndarnämnd

Samhällsbyggnadskontor

Serviceförvaltning

Kultur- och fritidsförvaltning

Barn- och ungdomsförvaltning

Socialförvaltning

Södermöre kommundelsförvaltning

Kommunernas hjälpmedels-
nämnd i Kalmar län

Omsorgsförvaltning

Kommunens politiska organisa-
tion består av kommunfullmäk-
tige, kommunstyrelse, nio nämn-
der och en gemensam nämnd. 

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, 
är det högsta beslutande organet i kommu-
nen. De 61 politikerna i kommunfullmäk-
tige utses direkt av kommuninvånarna i all-
männa val vart fjärde år. Fullmäktige fattar 
beslut i principiella frågor och ärenden av 
större vikt. Fullmäktige bestämmer också 
vilka nämnder som ska finnas, vad nämn-
derna ska göra samt utser ledamöter och 
ersättare till nämnderna.

Kommunfullmäktige sammanträder i re-
gel sista måndagen i varje månad utom 
juli. Sammanträdena är offentliga och alla 
är välkomna att lyssna på beslut och de-
batt. Vid ett par tillfällen per år hålls infor-
mation om kommunens verksamhet.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är kommunens regering 
och består av 15 politiskt tillsatta ledamöter 
som bereder ärenden till fullmäktige, verkstäl-
ler fullmäktiges beslut, samordnar de kommu-
nala nämndernas verksamhet samt svarar för 
kommunens ekonomi. Inom kommunsty-
relsen finnas ett arbetsutskott, ett planutskott 
och en personaldelegation. Arbetsutskottet 
bereder ärenden som rör ekonomisk plane-
ring och organisationsutveckling. Planutskot-
tet beslutar om prioritering av planarbete 
och är kommunstyrelsens beredande organ 
för översiktsplan, miljö- och naturresurspla-
nering samt- mark- och exploateringsfrågor. 
Personaldelegationen tar tillvara kommunens 
intressen i löne- och avtalsfrågor.



11

Hel- och deltidsengagerade politiker

Johan Persson (S)
Kommunstyrelsens ordförande och leda-
mot i kommunstyrelsens arbetsutskott 
och i Kalmar Kommunbolag AB.

Ansvarar för att följa den ekonomiska 
utvecklingen, näringslivs‐ och sysselsätt-
ningsfrågor, internationella frågor, kustmil-
jöfrågor, samhällsbyggnadsnämnden, om-
sorgsnämnden, kultur och fritidsnämnden 
samt styrelsen för vuxenutbildning

Dzenita Abaza (S)
Kommunalråd och ledamot i kommunsty-
relsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, 
Kalmar Kommunbolag AB och kommun-
styrelsens personaldelegation samt ordfö-
rande i Kalmarsunds gymnasieförbund.

Ansvarar för att följa socialnämnden, 
överförmyndarnämnden, barn- och ung-
domsnämnden, Södermöre kommundels-
nämnd, servicenämnden, arbetsmarknads-
frågor, demokratifrågor, folkhälsofrågor 
och integrationsfrågor.

Christina Fosnes (M)
Oppositionsråd och 1:e vice ordförande 
i kommunstyrelsen och vice ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt vice 
ordförande i Kalmar Kommunbolag AB. 

Följer utvecklingen inom ekonomi, sam-
hällsutveckling, sociala frågor, internatio-
nella frågor, regionfrågor samt demokrati-
frågor.

Inger Hilmansson (FP)
Oppositionsråd och ledamot i kommun-
styrelsen, kommunstyrelsens arbetsut-
skott, Kalmar Kommunbolag AB samt 
vice ordförande i kommunstyrelsens per-
sonaldelegation. 

Följer utvecklingen inom demokrati, so-
ciala frågor, barn och ungdomar, utbild-
ning, näringsliv, miljö samt övergripande 
fysisk planering.

Anders Andersson (C)
Kommunalråd och ledamot i kommun-
styrelsen, ordförande i kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt i Kalmar Kommun-
bolag AB.

Ansvarar för att följa Kalmar Kommun-
bolag AB med dess dotterbolag, Kalmar-
sunds Gymnasieförbund, landsbygdsut-
veckling, övergripande fysisk planering 
samt miljö och hållbar utveckling.

Bertil Dahl (V)
Kommunalråd och kommunstyrelsens 2:a 
vice ordförande, ordförande i kommun-
styrelsens personaldelegation samt leda-
mot i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ansvarar för att följa personalfrågor, jäm-
ställdhetsfrågor, demokratifrågor, folk-
hälsofrågor, integrationsfrågor samt miljö 
och hållbar utveckling.
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Vision, mål och uppdrag

Kommunfullmäktige har i budgeten för 
2014 fastställt övergripande mål för kom-
munkoncernen. Utgångspunkten för må-
len är visionen Kalmar 2020 som antogs 
ett enhälligt kommunfullmäktige 2012. 
Målen inordnas under de fyra prioriterade 
områdena Attraktiva Kalmar samt social-, 
ekologisk- och ekonomisk hållbarhet. Må-
len pekar ut en färdriktning och en ambi-
tion inom utvalda områden. Nämnder och 
styrelser ska svara upp mot dessa genom 
att bryta ner dem till detaljerade mål och 
aktiviteter för den egna verksamheten. 
Uppföljningen av målen syftar främst till 
att säkerställa att utvecklingen går i målens 

riktning, snarare än att fokusera på uppfyll-
naden av mätvärdena för det enskilda året.

För respektive mål redovisas bedömd mål-
uppfyllelse samt en kommentar. För 2014 
uppnås 10 av 14 mål helt eller delvis, vil-
ket är 71 procent. ( Motsvarande andel 
2013 var 59 procent, 24 av 41 mål). 

Inom de prioriterade områdena görs föl-
jande bedömning av måluppfyllelsen:
•	 Attraktiva	Kalmar	–	Samtliga	fyra	mål	

uppnås helt eller delvis.
•	 Social	 hållbarhet	 –	 Tre	 av	 fem	 mål	

uppnås helt eller delvis.

•	 Ekologisk	 hållbarhet	 –	 Samtliga	 tre	
mål uppnås helt eller delvis.

•	 Ekonomisk	hållbarhet	–	De	två	finan-
siella målen uppnås inte.  

24 uppdrag har förvaltningarna arbe-
tat med under 2014. Av dessa har 19 
bedömts som genomförda, medan fem 
fortfarande pågår och kommer att hante-
ras vidare i uppföljningarna under 2015. 
Samtliga uppdrag kommenteras nedan.

Agnese Rudzite och Anatolijs Kirillovs från Lettland vann sandskulpturtävlingen vid 
Kalmarsundsbadet sommaren 2014.
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För Kalmar blev 2014 ett minnesvärt år 
på många sätt. Vi rekordökar antalet in-
vånare och flera stora och värdefulla bygg-
projekt planeras och påbörjas som kom-
mer att förse vår kommun med många 
efterlängtade bostäder. Evenemangsåret 
sträcker sig över alla årstider: löplopp, 
musikevenemang, Ironman, agility med 
mera sätter Kalmar på kartan. Reseguiden 
ger Kalmar en silverplats när de listar årets 
sommarstäder. Målsättningen att bli årets 
stadskärna 2017 har lett till stärkt samar-
bete med cityföreningen. 

Kommunens arbete med tillgänglighet 
medför bland annat fina resultat i olika 
undersökningar och möjligheten för 
vårdnadshavare att sjukanmäla sina barn 
via sms införs. Integrationsarbetet sätter i 
gång på allvar och förutsättningar för ett 
integrationsråd förfinas. I den årliga med-
borgarundersökningen uppger hela 90 
procent av invånarna att de kan rekom-
mendera vänner och bekanta att flytta hit. 

Universitets- och studentstaden Kalmar 
börjar finna sina definitioner och former. 
Under året har bland annat en samver-
kansdag genomförts med syfte att Linné-
universitetet och näringslivet ska närma 
sig varandra. Utökad dialog och kommu-
nikation har skapats mellan universitetet, 
kåren Linnéstudenterna och kommunen 
i olika frågor som berör respektive part.

Kommunen tar initiativ till mycket upp-
skattade inflyttarträffar och näringslivet 
ges tillfällen, via exempelvis frukostmö-
ten, att få information och en möjlighet 
till dialog med politiker och tjänstemän. 
Antalet nya företag ökar något från tidi-
gare år och börjar närma sig 400-sträcket. 
Möjligheten för vuxna att delta i lärlings-
utbildningar inom olika yrkesområden 
blir fler och även antalet deltagare. 

Pendelstationen i Smedby invigs och det 
blir ännu lättare för invånare och besö-
kare att ta sig till och från Kalmar. Till-

sammans med Växjö och Karlskrona går 
Kalmar i spetsen för att säkerställa att en 
dragning av ny höghastighetsbana för tåg 
gynnar sydöstra Sverige. 

För EU-finansiering av kommunens ut-
vecklingsarbete har 2014 har varit något 
av ett mellanår. Tre exempel på projekt 
som startats och drivits under året: Tuse-
log där socialförvaltningen och Alterna-
tiv till våld samarbetat med tre turkiska 
kommuner för att för att förebygga våld 
i nära relationer och förbättra jämställd-
heten mellan kvinnor och män, Gatube-
lysning och alternativa upphandlingsme-
toder som ger kommunen möjlighet att 
utveckla och testa upphandlingsmetoder 
som bidrar till energieffektivisering och 
Undervisningsmetoder och förbättrad 
social förmåga där barn- och utbildnings-
förvaltningen samarbetar med lärare och 
elever i bl.a. Polen, Storbritannien, Spa-
nien och Turkiet.

Attraktiva Kalmar

Målet har uppnåtts. Uppgifter från Statistiska centralbyrån visar att Kalmar kommun 
den sista december 2014 hade en folkmängd på 64 676 invånare vilket innebär en 
folkökning med 789 personer eller 1,2 procent under 2014.

Övergripande mål – Befolkning

Kalmars befolkning ska öka med en 
procent per år.

Måluppfyllelse: uppnås

Samhällsbyggnadskontoret rapporterar att det under 2014 var tolv detaljplaner som 
vann laga kraft och att dessa planer innehöll cirka 260 nya bostäder (lägenheter). 

Övergripande mål – Fysisk planering

Kalmar ska planlägga för minst 300 bostä-
der årligen, varav 100 villatomter.

Måluppfyllelse: delvis uppfyllt

I SCB:s medborgarundersökning för 2014 ligger Kalmar med indexet 68 i den övre 
tredjedelen av deltagande kommuner (129 stycken). Även jämfört med kommuner 
i samma storleksklass har Kalmars invånare gett kommunen ett högre helhetsbetyg.

Kvinnorna i Kalmar ger generellt sett kommunen som en plats att bo och leva i ett 
högre betyg än vad männen gör. Hela 90 procent av invånarna kan rekommendera 
vänner och bekanta att flytta till kommunen.

fortsättning nästa sida

Övergripande mål – Bo och leva

Kalmar deltar i Statistiska Centralbyråns 
Medborgarundersökning. Indexet för hur 
invånarna upplever hur det är att bo och 
leva i kommunen ska ligga i den övre tred-
jedelen av de deltagande kommunerna.

Måluppfyllelse: uppnås

Mål Kommentar
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Målet nås men knappt. I december 2014 var 3,0 procent öppet arbetslösa i Kalmar 
kommun (2,5 procent kvinnor, 3,5 procent män). För liknande kommuner var siff-
rorna Karlshamn 3,7, Skövde 3,1, Karlstad 3,1, Östersund 2,9, Luleå 2,8, Piteå 2,5 
och Gotland 3,2 procent. För hela riket är siffran 3,4 procent. Arbetslösheten har sjun-
kit i Kalmar sedan början av 2014, siffran för april var 3,2 procent öppet arbetslösa.

Övergripande mål – Arbetslösheten

Arbetslösheten ska vara lägre än i liknande 
kommuner.

Måluppfyllelse: uppnås

LIS-områden 

Kommunstyrelsen och samhällsbygg-
nadsnämnden får i uppdrag att tillskapa 
fler LIS-områden i översiktsplanen, för 
att underlätta för landsbygdsutveckling i 
strandnära områden.

Nämnd: KS, SBN
Status: pågår

Inventering och sammanställning över områden som kan bli aktuella för LIS (Lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen) pågår. Presentation av samrådshandling i februari 
2015. Dokumentet kommer att bli ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som vid 
aktualisering ersätts med det aktuella innehållet.

Utegym 

(KF § 148, 2012-06-18, från 2013)

Nämnd: SBN, SN
Status: pågår

Konceptform på program för utegym är framtaget och under 2015 kommer detta att 
förankras med övriga berörda förvaltningar.

Belysningsprogram 

(KF § 131, 2013-06-17, från 2013)
Uppdraget att ta fram belysningsprogram 
ska gälla tätorterna i kommunen utifrån 
aspekterna trygghet, trafiksäkerhet, ener-
giförbrukning, utveckling och gestaltning.

Nämnd: SBN, SN
Status: pågår

Ett utkast till belysningsprogram har tagits fram och kommer under 2015 att förank-
ras med övriga berörda förvaltningar.

Översyn av verksamhetsmålen 

(från 2013) Kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en 
översyn av verksamhetsmålen.

Nämnd: KS
Status: genomfört

Översynen är genomförd och kommer successivt att jobbas in i budgetprocessen.

Uppdrag Kommentar

Inom områdena utbildningsmöjligheter, fritidsmöjligheter och trygghet har Kalmar 
fått högre betyg än liknande kommuner (50 000 invånare eller fler). Däremot har 
arbetsmöjligheter och kommunikationer fått lägre betygsindex. För att stärka med-
borgarnas uppfattning om kommunen som en plats att bo och leva i bör kommunen 
arbeta mer med trygghet samt om möjligt fritids- och utbildningsmöjligheter.
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Socialt hållbar kommun

Den sociala hållbarhetsdimensionen 
handlar till stor del om rättvisa, rät-
tigheter, makt, välstånd och välbefin-
nande. Social hållbarhet är inte bara en 
förutsättning för miljömässig hållbarhet 
utan är även ett centralt samhälleligt och 
mänskligt värde i sig: att miljöer, stadsde-
lar och kommunen fungerar tillfredsstäl-
lande, att livet är gott för de människor 
som lever här. Social hållbarhet kan be-
skrivas på två olika men kompletterande 
sätt. Dels kan det beskrivas som ett väl-
färdsperspektiv. Det innebär att männis-
kor ska ha en anständig standard och leva 
i en trivsam miljö samt att fördelningen 
av livets goda ska vara någorlunda rättvis. 
Dels handlar det om sociala systems för-
måga att lösa problem och hantera olika 
intressen, en problemlösningskapacitet. 
Eftersom problem uppstår i alla miljöer 
och system är det centralt att det finns 
kapacitet att lösa dem.

Kalmar kommuns budget 2014 anger 
tydliga prioriteringar för social hållbar-
het för att påverka båda perspektiven. 
Att bygga och upprätthålla ett socialt 
robust samhälle ingår också i många av 
de kommunala verksamheternas kärn-
uppdrag som utöver budgeten styrs via 
lagstiftning, nationella riktlinjer, avtal, 
överenskommelser och verksamhetsspe-
cifika nämndsuppdrag. 

Ambitionen i Kalmar kommun är hög 
och målet är att allas liv ska präglas av 
trygghet, kvalitet, tillgänglighet och del-
aktighet, och engagemanget för frågorna 
avspeglas i att många nämnder har detal-
jerade kvalitetsmål och mål för tillgäng-
lighet och delaktighet. I verksamheter 
där brukare kan bedömas vara i bero-
endeställning till verksamheten (social- 
och omsorgsverksamhet samt barn- och 
ungdom) har dessa mål i mycket hög 
utsträckning delats ner på enhetsnivå där 
man tagit fram aktiviteter för att stärka 
den enskilda brukarens eller dennes fö-
reträdare möjlighet till delaktighet och 
inflytande. I olika rådsformer stärks 
dialogen mellan invånare och förtroen-
devalda. Effekterna av dessa insatser kan 

inom vissa områden utläsas via ex. öppna 
jämförelser där förbättringar skett inom 
ex. skolan och hemtjänsten.

I Kalmar ska barn ha goda uppväxtvillkor. 
Enligt Rädda Barnens mätning för 2012 
levde 10 procent av Kalmars befolkning i 
åldersspannet 0–17 år i ekonomiskt utsat-
ta familjer. Kommunledningskontoret har 
arbetat fram en handlingsplan mot barn-
fattigdom som innehåller insatser på både 
kort och lång sikt och utgör efter politisk 
behandling och beslut ett stödmaterial för 
förvaltningarnas fortsatta arbete.

I välfärdsbokslutet ges en bild av välfär-
dens fördelning i kommunen men det 
kan även betraktas som en effektutvär-
dering av kommunens folkhälsoarbete. 
Folkhälsoarbetet ingår i nästan all ordi-
narie kommunal verksamhet. En av de 
starkaste bestämningsfaktorerna för god 
hälsa är utbildning vilket innebär att de 
mest strategiska insatserna för en god 
folkhälsa är satsningar i skolans kärnupp-
drag. Att utvecklas till en av landets bästa 
skolkommuner kan betraktas som vår 
viktigaste investering i folkhälsa. Barn- 
och ungdomsförvaltningen och Söder-
möre kommundelsförvaltning har under 
året genomfört en rad förbättringsinsat-
ser i syfte att nå ett antal etappmål, dess-
värre uppnåddes inte samtliga mål men 
det övergripande målet kvarstår eftersom 
det är en långsiktig ambition som kräver 
insatser som sträcker sig över längre tid 
än en budgetperiod. 

Folkhälsoarbetet bedrivs även i andra 
förvaltningar, att förebygga fallolyckor 
är en av de viktigaste insatserna för ökad 
hälsa bland äldre och omsorgsförvalt-
ningen/Södermöre kommundelsförvalt-
ning och brandkåren har ett systematiskt 
arbete för fallprevention. Här lyckas vi 
inte riktigt med målsättningarna, vilket 
är särskilt tydligt i åldersgruppen över 
75 år där vi ser en utveckling mot ökade 
fallolyckor.

Ur ett folkhälsoperspektiv är socialför-
valtningens områdesarbete och det to-

baks- och drogförebyggande arbetet vik-
tiga delar, och mycket av insatserna inom 
området sker i samverkan med barn- och 
ungdomsförvaltningen/Södermöre kom-
mundelsförvaltning och kultur- och 
fritidsförvaltningen men även aktörer 
utanför den kommunala organisationen. 
Socialförvaltningen bedriver ett områ-
desarbete för att stärka den sociala sam-
manhållningen, minska brottsligheten 
och öka tryggheten vilket också är vik-
tiga inslag för folkhälsan och en socialt 
hållbar stad.

Samhällsbyggnadsförvaltningen och servi-
ceförvaltningen arbetar vidare med cykel-
staden Kalmar och andra transportfrågor 
vilka spänner över både miljö- och folk-
hälsoområdet. Att främja fysisk aktivitet 
och idrottssatsningar är en profilfråga för 
Kalmar vilket sannolikt kommer att av-
speglas i en bättre hälsa hos befolkningen. 
Att skapa förutsättningar för fysisk aktivi-
tet är särskilt angelägen för att möta ut-
vecklingen inom både ohälsa kopplat till 
övervikt men även psykisk ohälsa. 

Inom jämställdhetsområdet beslutade 
kommunfullmäktige i juni om ett pro-
gram för perioden 2014–2020 och i sam-
band med beslutet fattades även beslut 
att underteckna CEMR:s deklaration 
om jämställdhet på lokal och regional 
nivå och en policy för könsuppdelad sta-
tistik som kommer att ligga till grund för 
insatser under 2015 och framåt.

Under augusti–september genomfördes 
en utredning om ansvar och rollfördel-
ning i integrationsarbetet vilket resulte-
rade i ett integrationsråd med företrädare 
för både kommunala aktörer men även 
myndigheter, bildningsförbund m.fl. 
HBTQ-perspektivet har fått större ge-
nomslag i det kommunala mångfaldsar-
betet, tillsammans med andra lokala och 
regionala aktörer genomförs kompetens-
höjande insatser, en arbetsgrupp har bil-
dats för planering av en framtida Pride-
festival i Kalmar och i vilken kommunen 
ingår, en handlingsplan för perspektivet 
är också under framtagande.
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Kalmars indexvärde ligger högre än för genomsnittet av samtliga deltagande kom-
muner. Jämfört med genomsnittsresultatet är Kalmars betygsindex för faktorerna in-
formation, påverkan och förtroende högre. För faktorn kontakt är det inte säkerställt 
högre eller lägre. I jämförelse med kommuner i storleksordning 50 000 eller fler invå-
nare är betygindexet högre för Kalmar än för genomsnittsresultatet för samtliga fak-
torer förutom information som inte är säkerställt högre eller lägre. För att få nöjdare 
medborgare bör faktorn påverkan prioriteras och om möjligt bör faktorn förtroende 
förbättras. Kontakt kan enligt analysen av SCB ges lägre prioritet och avseende faktorn 
information bör den läggas på bevarasnivå. Noteras bör att svarsfrekvensen för atti-
tydenkäten var 49 procent i Kalmar kommun vilket i antal innebär att 268 män och 
308 kvinnor svarat på enkäten.

I SKL:s Öppna jämförelser – grundskola 2014 förbättrar Kalmar sin ranking från 122 
till 90 mellan åren 2011/2012 och 2012/2013. En fortsatt positiv utveckling förväntas 
med förbättrad placering 2015 men huruvida målet nås 2015 är för tidigt att bedöma. 
Södermöre når målen avseende måluppfyllelse i förhållande till jämförande kommu-
ner. Södermöre har fastställt detaljerade mål för elevers upplevelse och syn på skolan, 
bland annat vad gäller att öka andelen studiemotiverade elever. Detta är en utmaning 
för hela skolsverige och ett mer långsiktigt arbete.

Övergripande mål – Inflytande på 
kommunens verksamheter

Kalmar deltar i Statistiska Centralbyråns 
Medborgarundersökning. Indexet för hur 
invånarna ser på möjligheterna till infly-
tande på kommunens verksamheter och 
beslut ska ligga i den övre tredjedelen av 
de deltagande kommunerna.

Måluppfyllelse: uppnås

Övergripande mål – Bästa skol-
kommun
Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 
bästa skolkommuner.

Måluppfyllelse: delvis uppfyllt

De öppna jämförelser (ÖJ) som följs upp är: grundskola, gymnasieskola, vård och om-
sorg om äldre, trygghet och säkerhet, ekonomiskt bistånd, missbruk och beroendevård 
samt ÖJ avseende insatser kring funktionsnedsättning. Vi når inte målet om ständiga 
förbättringar, inom en del områden har vi förbättrat våra resultat medan andra indi-
kerar oförändrade nivåer eller försämringar. Grundskola: Det har skett vissa förbätt-
ringar inom ett par av de faktorer som mäts i jämförelse med föregående mätnings re-
sultat. Inom samtliga faktorer indikerar resultaten grönt alternativt gult, vilket innebär 
att verksamhetens resultat ligger inom intervallet de 25 procent av kommunerna med 
bäst resultat alternativt spannet 25–75 procent. Gymnasieskola: Det har skett en för-
bättring i knappt hälften av indikatorerna, bland annat andelen elever som fullföljer 
sin utbildning inom tre år exl. IV, andel elever som uppnått grundläggande behörighet 
till universitet/högskola inom tre år samt andelen gymnasieelever som är etablerade på 
arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning. För faktorerna gymnasiele-
ver som fullföljer sin utbildning inom fyra år och inkluderar IV indikerar mätningen 
ett försämrat resultat liksom andelen gymnasieelever som börjat på universitet/hög-
skola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning. Vård och omsorg av äldre: Det 
har skett en hel del förbättringar inom hemtjänsten bland annat avseende tillräckligt 
med tid och hänsyn till åsikter och önskemål kopplat till hemtjänsten, samt hem-
tjänsten i sin helhet. För faktorerna inom särskilt boende speglar ÖJ en nedåtgående 
trend avseende kvaliteten i verksamheten, med försämrade resultat i en majoritet av 
faktorerna. Ett stort antal av områdena som mäts för särskilda boenden indikerar rött, 
d.v.s. verksamhetens resultat ligger inom intervallet de 25 procent av kommunerna 
med sämst resultat. Resultaten inom området sammanhållen vård och omsorg speglar 
både förbättrade och försämrade resultat, vad gäller fallskador indikerar kommunens 
värde rött och en försämring jämfört med föregående ÖJ. Både omsorgsnämnden 
och Södermöre kommundelsnämnd har fastställt detaljerade mål och aktiviteter för 
olika prioriterade områden och brukarundersökningen som genomfördes 2014 visar 
på något bättre resultat på flera kvalitetsområden för bland annat hemtjänst, medan 
vård-och omsorgsboenden inte pekar på någon förbättring jämfört med 2013. Vad 
gäller målen om att reducera fallolyckor hos äldre nås inte målen. Trygghet och säker-

Övergripande mål – Öppna Jämfö-
relser

Kalmar kommun ska ständigt förbättra 
sina resultat i SKL:s undersökningar 
Öppna Jämförelser.

Måluppfyllelse: uppnås ej

Mål Kommentar
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Det kommungemensamma arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i våra 
verksamheter bygger på en grundläggande förståelse, undersökning av verksamheter-
nas förutsättningar, kartläggning och analys och utifrån det formulera mål och åtgär-
der, genomföra åtgärder vilka följs upp så att erfarenheterna tas tillvara och leder till 
ständiga förbättringar. I denna process befinner sig verksamheterna på olika ställen, en 
del nämnder har valt att bryta ner det övergripande målet i budgetprocessen medan 
andra har valt att lägga styrning och mål för jämställdhet i särskilda dokument. Det 
jämställdhetsprogram som tagits fram och beslutats om under året tydliggör en mer 
standardiserad modell för styrning och uppföljning. Olika verksamheter har fokuserat 
på olika områden och steg, serviceförvaltningen har genomfört kommunikations- och 
utbildningsinsatser på alla nivåer, kultur- och fritidsförvaltningen har i och med de 
utbildningssatsningar som genomförts under 2014 utbildat personal inom samtliga 
enheter och gått vidare med analysarbete samt sprida erfarenheterna från utvecklings-
arbetet som skett inom fritidsgårdsverksamheten genom en handbok som fått sprid-
ning långt utanför kommungränserna. Barn- och ungdomsförvaltningen har skapat 
en hållbar organisation med mångfaldsutvecklare och med jämställdhetsmål kopplade 
till resultat. Målet att skillnaderna mellan flickors och pojkars meritvärde skulle mins-
ka uppnåddes 2014 vilket inte innebar att flickors meritvärde sjönk. I Södermöre har 
arbetet fokuserats på likvärdigt bemötande, tillgänglighet och representation i bland 
annat medborgardialoger. Kommunledningskontoret har tagit fram ett underlag för 
jämställd verksamhetsplanering samt ett handläggarstöd i form av en checklista för 
att säkerställa ett jämställdhetsperspektiv i beslutsunderlag, det har också pågått ett 
analysarbete kopplat till resevaneundersökningen.

Kalmar kommun har under de tre senaste åren klart förbättrat sina värden vid SKL.s 
mätning av bemötande och tillgänglighet via telefoni och e-post. Vid samtliga frågor 
gällande service ligger Kalmar kommun över eller mycket över medelvärdet för Sveri-
ges kommuner. Under 2014 har ett klart förbättrat resultat erhållits gällande andelen 
invånare som får svar direkt. Även svarstiden på telefon till kommunen har kortats.

het: I ÖJ för 2014 försämrade Kalmar sin ranking med 14 placeringar, vilket indikerar 
ett sammanvägt sämre värde för indikatorerna personskador, utveckling av bränder i 
byggnader, våldsbrott, stöld- och tillgreppsbrott. Kvaliteten i socialtjänsten mäts i flera 
ÖJ och nämnden har en rad detaljerade mål med koppling till resultaten i dessa. Av 
mätningarna framgår inte hur årets resultat förhåller sig till tidigare men de indikerar 
en rad förbättringsområden, och socialnämnden har prioriterat vissa områden och 
genomfört en rad aktiviteter, bland annat har förvaltningen genomfört ett förbätt-
ringsarbete kring genomförandeplaner och inom missbruks- och beroendevården har 
man upprättat överenskommelser med externa aktörer, vilka båda utgör faktorer som 
följs upp inom ÖJ.

Övergripande mål – Bemötande 
och tillgänglighet

Kalmar kommun ska förbättra sina 
resultat i bemötande och tillgänglighet 
i undersökningen Kommunens Kvalitet i 
Korthet (KKiK).

Måluppfyllelse: uppnås

Övergripande mål – Jämställdhet

Kalmar kommuns verksamhet ska vara 
jämställdhetssäkrad.

Måluppfyllelse: uppnås ej
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Kulturcentrum

Kommunledningskontoret får i uppdrag 
att senast i maj månad 2014 ta fram ett 
underlag för beslut i kommunfullmäktige 
om ett kulturcentrum vid Tullslätten. Då 
får också beslut tas om start av byggnation 
i egen drift alternativt att hyra av annan 
part. Vår målsättning är att en byggstart 
ska kunna ske senast under 2016.

Nämnd: KS
Status: genomfört

Underlag presenterat för kommunfullmäktige i maj 2014.

Jämställd verksamhet 

(överfört från 2013)
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsam-
mans med berörda nämnder och styrelser 
utveckla en modell för jämställdhetsintegrerad 
budget, utveckla beslutsstöd och uppfölj-
ningssystem för jämställdhetsintegrering. I 
uppdraget ingår även att se över och utvärdera 
aktuellt resursfördelningssystem inom skolan, 
kartlägga och analysera försörjningsstödet, 
fritidsgårdsverksamheten och hemtjänsten.
Uppdraget ska löpande redovisas under 
mandatperioden.

Nämnd: KS
Status: genomfört

Beslutsstödet är klart för test, analyser av resursfördelning pågår i socialförvaltningen, 
kultur- och fritidsförvaltningen samt omsorgen. Barn och ungdomsförvaltningen är 
klar med en analys och har genomfört förändringar vilka kommer att utvärderas under 
2015.
Indikatorer för uppföljning har fastställts av kommunfullmäktige under 2014.

Fysisk aktivitet

Barn- och ungdomsnämnden får i upp-
drag att under 2014 komma med förslag 
på hur den fysiska aktiviteten i grundsko-
lan ska kunna öka.

Nämnd: BUN
Status: genomfört

I Skolverkets läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 står det att 
skolan ska stäva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 
skoldagen. Här exempel på aktiviteter som framkommit i den inventering som gjort 
bland skolsköterskorna i Kalmar kommun. Dessa är förslag på hur den fysiska aktivi-
teten i grundskolan ska kunna öka: 

* Arbete i skolskogen en dag/veckan. 
* Motionslopp som kan fungera som en inspirationsdag för löpning/jogging. 
* Skoljoggen. 
* Mini triathlon på skoltid. 
* Mulitarena, skapar möjlighet, lockar till rörelse. 
* En skolgård som bjuder in till rörelse och aktivitet. T.ex. fotbollsplan, korgfrisbee, 
fotbollar, hopprep, basketkorgar och bollar etc. 
* F-9 skolor kan låta de äldre eleverna ansvara för rastaktiviteter för de yngre barnen. 
* Aktivitetskalender i stället för adventskalender, en lucka som öppnas varje dag i 
december som innehåller en aktivitet som görs gemensamt på skolgården, alternativt 
kan göras klassvis. 

För att möjliggöra att det fysiska aktiviteten kommer alla elever till god så är det en 
fördel att den ligger inlagd i schemat.

Uppdrag Kommentar
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Barnfattigdom 

(överfört från 2013)
En förvaltningsövergripande handlings-
plan mot barnfattigdomen kommer att 
bli klar i början av 2014 enligt uppföljning 
tertial 2 2013. 

Nämnd: KS
Status: genomfört

Uppdraget att ta fram en handlingsplan är genomfört. Kommunfullmäktige har be-
slutat om att överlämna dokumentet till nämnderna som underlag i det fortsatta bud-
getatbetet.

Brottsförebyggande rådet 

(KF § 9 2013-01-28, från 2013)
Det nystartade Brottsförebyggande rådet 
ska utvärderas efter ett år och återrappor-
teras till kommunfullmäktige.

Nämnd: SocN
Status: genomfört

Återkoppling till socialnämnd och kommunstyrelse med beskrivning av utveckling 
och verksamhet 2013 genomförd första kvartalet 2014.

Frivilligarbete 

(från 2013)
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
form och organisation för frivilligarbetet.

Nämnd: KS
Status: genomfört

Uppdraget är genomfört. Rapporten färdigställd och resultatet presenterat för politiken.

Jämställd kommun 

(överfört från 2013)
Kalmar kommuns jämställdhetsprogram 
anger att jämställdheten ska öka i hela 
Kalmar kommun, även utanför den kom-
munala ansvarsområdet. Kommunsty-
relsen får därför i uppdrag att ta fram ett 
antal parametrar för mätning av denna 
del av jämställdhetsarbetet.

Nämnd: KS
Status: genomfört

Jämställdhetsprogram med indikatorer samt anvisningar för uppföljning antogs av 
kommunfullmäktige i juni 2014.
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Välfärdsbokslut 

(från 2013)
Nämnder får i uppdrag att utifrån Välfärds-
bokslutet och sitt ansvarsområde göra 
handlingsplaner för att förbättra välfärden. 
Den slutliga redovisningen ges i samband 
med kommande Välfärdsbokslut.

Nämnd: KS
Status: pågår

Arbetet med bokslutet pågår.

Män i förskolan

Barn- och ungdomsnämnden får i upp-
drag att genomföra en särskild satsning 
tillsammans med gymnasieförbundet, 
arbetsförmedlingen och Linnéuniversi-
tetet för att rekrytera fler män till att bli 
förskollärare i kommunens förskolor.

Nämnd: BUN
Status: genomfört

Arbetet med Fler män till förskolan kommer att fortgå i gruppen som arbetar med 
att ta fram en plan för det rekryteringsbehov vi ser på förskolan de närmsta åren. Det 
handlar b.la om positiv information och marknadsföring av yrket och Barn- och ung-
domsförvaltningen som arbetsgivare.

Socialt och etiskt ansvarstagande 

(från 2013)
Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
tillsammans med servicenämnden och 
andra berörda nämnder öka kunskapen 
om socialt och etiskt ansvar i verksam-
heten, skapa bättre rutiner för uppfölj-
ning av våra krav och föreslå eventuella 
förbättringar av dagens krav.

Nämnd: KS, SN
Status: pågår

En utredning kring Global Compact har genomförts och kommer att presenteras för 
kommunledningen under början av 2015.

Demokratiutveckling i norra 
centralorten

(från 2013)
Arbetet med att vidareutveckla demokra-
tin i norra centralorten ska fortsätta. 

Nämnd: KoF
Status: genomfört

Kultur- och fritidsnämnden vill skapa en mötesplats, där våra kommunala verksam-
heter Nova fritidsgård, Bergaviks filialbibliotek och Medborgarkontor i Norrliden 
integreras till en gemensam mötesplats för de boende, föreningar, studieförbund 
och näringsliv i Kalmars norra centralort. Genom att integrera fritidsgårdsverksam-
het, biblioteksverksamhet och medborgarkontor till en gemensam mötesplats kan de 
samlade resurserna utnyttjas effektivare och områdets föreningar, studieförbund, nä-
ringsliv och boende i området få en mångsidighet och samhällsservice av hög kvalitet. 
Arbetet påbörjades 1 juli 2013 då projektledare tillsattes och har pågått under hela 
2013. Ett omfattande analysarbete har gjorts för att utveckla ett genomförandeprojekt 
och en halvtidsredovisning gjordes för kultur- och fritidsnämnden i november 2013. 
Uppdraget har redovisats för kultur- och fritidsnämnden i juni 2014. 
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Med utgångspunkt i den resvaneundersökning som genomfördes för sydöstra Sverige 
2012 som redovisar en andel kollektivtrafikresor på ca 5 procent i Kalmar kommun, 
samt med utgång från tillgänglig statistik för övriga trafikslag, beräknas andelen ha 
ökat lite till ca 5,4 procent 2014.

Med utgångspunkt i den resvaneundersökning som genomfördes för sydöstra Sverige 
2012 som redovisar en andel cykelresor på 12 procent i Kalmar kommun, samt med 
utgång från tillgänglig statistik för övriga trafikslag, beräknas andelen ha ökat till ca 
14 procent 2014.

Sammanfattningsvis har Kalmar kommun deltagit i tre projektansökningar, två som 
ansöker om finansiella medel för att göra musselodlingar och ett så kallat EU-flagg-
skepp som innebär att man lyfts fram som ett gott exempel. Projektansökningarna 
redovisas nedan: En EU-ansökan för en större musselodling i Kalmarsund är påbörjad 
och kommer att skickas in under våren 2015. Ett stödprojekt med LOVA-pengar har 
sökts och svar väntas vid årsskiftet. En flaggskeppsansökan till EU har påbörjats och 
beräknas färdig i mars 2015. Vad det gäller våtmarker så har vi under 2014 utökat 
och restaurerat två våtmarker som resultat av samarbete med Linnéuniversitetet och 
vattenråden. Finansiering genom landsbygdsprogrammet med medfinansiering från 
kommunen. Genom vattenråden har kommunen bidragit till att en översvämningsvåt-
mark skapades vid Tvärskog. Vi har följt upp ett par våtmarker och kalkdiken för att 
undersöka, säkerställa och ev. förbättra dess funktion. Vi gör också en studie för att se 
om vi kan återskapa original funktion av norra delen av havsviken i Stävlö genom att 
leda vattnet från Snurrebäcken i våtmarksområdet.

Ekologiskt hållbar kommun

Vårt arbete under 2014 har präglats av 
konkreta insatser som ger effekt både på 
kort och lång sikt. Under 2014 har en 
mängd insatser gjorts som bidrar till en 
bättre miljö. Exempelvis:

•	 Kalmar	Vatten	har	byggt	ut	det	kom-
munala VA-nätet kraftigt. En satsning 
som kommer fortsätta de kommande 
åren. Att avloppen går via VA-nätet 
minskar mängden näring som kom-
mer ut i Östersjön vilket minskar 
övergödningen. 

•	 Kalmar	kommun	har	genomfört	stora	
satsningar på Kalmar som cykelstad. 

•	 Kollektivtrafiken	 har	 byggts	 ut	 och	
växer nu kraftigt. 

•	 Kalmar	 har	 satsat	 stora	 resurser	 på	
kustmiljöarbetet genom bland annat 
genom vattenråd, Kalmarsundskom-
missionen och Östersjöinitiativet. 

•	 Kalmar	 kommun	 genomför	 just	 nu	
ett av landets största energitjänstepro-
jekt. Fler solceller och solpaneler har 
installerats och ett nytt ramavtal för-
enklar upphandling av solceller. 

•	 En	ökad	andel	av	den	mat	vi	konsume-
rar är närproducerad eller ekologisk.

•	 Beslut	om	samlastningscentral	har	ta-
gits vilket kommer minska transpor-
terna med 80 procent och också göra 
dem fossilbränslefria.

•	 Kalmar	kommun	satsar	på	fler	el-	och	
biogasbilar i kommunens fordonspark. 
Bensinbilar har i princip fasats ut.

•	 Ett	 interaktivt	 miljöutbildningspaket	
är framtaget för alla kommunanställ-
da för att höja miljömedvetenheten i 
verksamheten, för att leva som vi lär. 
Utbildningen startar 2015.

•	 Ett	 arbete	 med	 framtagning	 av	 ett	
miljöbokslut har påbörjats.

Övergripande mål – Musselodling

Kommunen ska i samverkan med externa 
aktörer arbeta för en större musselodling 
i Kalmarsund och målet är att få den 
på plats under 2014. Därtill ska Kalmar 
kommun arbeta med att förverkliga fler 
våtmarker.

Måluppfyllelse: delvis uppfyllt

Övergripande mål – Cykel

Andelen resor med cykel ska öka.

Måluppfyllelse: uppnås

Övergripande mål – Kollektivtrafik

Andelen resor med kollektivtrafiken ska öka.

Måluppfyllelse: uppnås

Mål Kommentar
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Energieffektivisering 2 

(från 2013)
De kommunägda bolagen ska utifrån sina 
handlingsplaner i energieffektiviserings-
strategin genomföra planerade åtgärder 
och årligen redovisa dessa i den löpande 
uppföljningen.
De berörda nämnderna och bolagen ska 
i samverkan med hyresgästerna ta fram 
handlingsplaner för att minska verksam-
hetens energiförbrukning.

Nämnd: SN
Status: genomfört

De kommunägda bolagen tar del av det arbete som pågår inom serviceförvaltningen 
och exempelvis KIFAB och Kalmarhem arbetar i samråd med sina hyresgäster med 
energieffektiviseringar som ger hyresgästerna incitament att spara energi.

Energieffektivisering 1 

(från 2013)
Servicenämnden och kommunstyrelsen 
fick i uppdrag att upphandla en tjänst 
för att energieffektivisera kommunens 
fastighetsbestånd för att sänka energiför-
brukningen. Detta är gjort och projektet 
att energieffektivisera kommunens fastig-
heter pågår. 
I uppdraget ingår också att sprida kun-
skap till övriga fastighetsägare.
Uppdraget ska redovisas löpande.

Nämnd: KS, SN
Status: genomfört

Arbetet med att stötta serviceförvaltningen samt de kommunala fastighetsbolagen 
fortsätter genom arbete med energiportal, energisparkit, miljöutbildning med ett en-
ergiavsnitt samt temadagar. I maj arrangerades en temadag kring solceller för att höja 
kompetensen inom området samt främja förnyelsebar energi. I november arrangerades 
en uppföljning med studiebesök för solceller och energieffektiva offentliga byggnader, 
detta i samarbete med Energikontor Sydost. Arbetet fortsätter under 2015.

Vaktmästarna inom respektive rektorsområde har utsetts till ambassadörer för att spara 
energi. Vaktmästare har erbjudits en 2 dagars utbildning inom ämnet energibesparing. 
Energismartlådor har delats ut. Lådorna innehåller energitips att jobba vidare med 
samt olika produkter inom ämnet, en energimätare, solcellsdriven miniräknare, fick-
lampa, grenuttag och en termometer. Uppföljning av deras arbete kommer att göras 
vid kommande möten mellan fastighetsservice och vaktmästarna.

Cykeltrafiken

Kommunstyrelsen, servicenämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden får fortsatta 
uppdrag att mäta cykeltrafiken, skapa fler 
och säkra cykelvägar inte minst till våra 
skolor, bygga bort felande länkar, skapa 
säkra cykelparkeringar, utveckla huvudcy-
kelvägnätet, med mera.

Nämnd: KS, SN, SBN
Status: genomfört

Ett pågående arbete genom Kalmar Cykelstad.
Cykelbokslutet redovisar status för cykling samt vilka åtgärder som är gjorda under 
2014.

Uppdrag Kommentar
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Kommunala tjänsteresor 

(från 2013)
Kommunstyrelsen tillsammans med 
berörda nämnder och bolag får fortsatt 
uppdrag att arbeta med att ta fram en 
övergripande strategi för hur målet 
ska nås och hur det ska brytas ned till 
detaljerade mål. I uppdraget ingår även 
att utreda införandet av klimatkom-
pensation för kommunala tjänsteresor, 
förutsättningarna för ruttoptimering och 
möjligheterna till att öka användandet av 
virtuella möten. Dessutom ge förslag på 
hur befintlig fordonspark kan utnyttjas 
effektivare och utreda förutsättningarna 
till att använda kommersiell bilpool. 
Tillsammans med Kalmar cykelstad ska 
man även föreslå stödjande insatser för 
att göra det enklare att välja cykeln och 
i samband med cykelbokslutet redovisa 
hur vårt tjänstecyklande och tjänstecykel-
system i sig utvecklas över åren.

Nämnd: KS
Status: genomfört

Uppdraget är genomfört och projektet avslutat, slutrapport är presenterad för led-
ningen. Däremot pågår en del aktiviteter som en följd av uppdraget, exempelvis rut-
toptimeringsförsök i hemtjänsten etc. Detta redovisas inom Ännu bättre.

Samlastningscentral 

(från 2013)
En egen varudistribution kan på kort sikt 
bidra till ett minskat antal fordonsrörelser 
som ger en mindre miljöpåverkan, möjlig-
göra för mindre livsmedelsproducenter 
att kunna bli leverantör till kommunen 
genom att bryta ner upphandlingar i 
mindre segment och förbättra säkerhe-
ten runt skolor med färre leveranser. På 
längre sikt skulle även privata företag 
kunna utnyttja en samlastningscentral.
Servicenämnden får i uppdrag att utreda 
och utvärdera möjligheterna att etablera 
en samlastningscentral för varudistribu-
tion inom Kalmar kommun.

Nämnd: SN
Status: genomfört

I oktober 2014 slutfördes upphandlingen av entreprenör för drift av samlastnings-
central samt distribution av varor. Upphandlingen har utöver Kalmar kommun även 
omfattat Borgholm, Emmaboda, Mörbylånga, Nybro, Torsås kommuner samt Kal-
marsunds Gymnasieförbund.
Från avtalsstart ingår Kalmar, Nybro och Torsås kommun. Avtalet omfattar 4 år med 
möjlighet att förlänga 2 år i två omgångar. GDL i Kalmar med lagerlokaler på Franska 
vägen har utsetts som entreprenör.
Driftsstart för livsmedel planeras till 1 april 2016 och annan frekvent materiel planeras 
starta 1 april 2016.
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Ekonomiskt hållbar kommun

För mer information kring ekonomin hänvisas till avsnittet Finansiell analys.

För det enskilda året 2014 uppgår självfinansieringsgraden till 67,0 procent och för 
den rullande femårsperioden till 54,4 procent.

För det enskilda året 2014 uppgår nettokostnadsandelen till 99,6 procent och för den 
rullande femårsperioden till 98,8 procent.

Övergripande mål – Nettokostnads-
andelen

Begränsa nettokostnaderna till högst 98 
procent av skatteintäkter och kommunal 
utjämning över en rullande femårsperiod.

Måluppfyllelse: uppnås ej

Övergripande mål – Självfinansiering

Självfinansiera investeringarna till 100 
procent över en rullande femårsperiod.

Måluppfyllelse: uppnås ej

Mål Kommentar

2014 hölls såväl val till Europaparlamentet som allmäna val, 
det blev mycket arbete för valnämndens kansli.



25

Kvalitets- och miljöarbetet 
Intern kontroll
Förvaltningarna har identifierat interna 
och externa risker som kan påverka verk-
samheterna och det ekonomiska utfallet. 
För att motverka att dessa risker blir verk-
lighet finns interna kontroller och system 
för löpande uppföljning av verksamhet 
och ekonomi. Kommunen har  vidare 
ett verksamhets- ledningssystem där ru-
tiner och processer anges och där interna 
kontroller finns inbyggda för att motverka 
att fel uppstår. Nämnderna har tagit fram 
internkontrollplaner utifrån dem riskana-
lyser som gjorts och kontroller har utförts. 
Därutöver har internrevision genomförts 
vilket är obligatorisk för ISO-certifierad 
verksamhet. Återrapportering av riskana-
lyser, intern kontroll och internrevision 
görs i nämndernas årsrapporter.

Internrevisonen genomförs med ett kom-
mungemensamt fokus och med möjlig-
het med tillägg av egna revisonsområden. 
Socialnämndens arbete med egenkontroll 
av verksamheten i form av akt- och jour-
nalgranskning har implementerats i större 
delen av verksamheten under 2014. Över-
syn av rutinen för kontroll av boendes till-
gångar har inte skett under 2014 men ska 
prioriteras under 2015. 

Granskning av ekonomiadministrativa 
rutiner har genomförts enligt antagna 
internkontrollplaner. Rutiner som har 
kontrollerats är hantering av handkassa 
och kontanter, moms, kontokort, at-
testrätt, leverantörs- och kundfakturor, 
inventarieförteckning m.m. 

Avvikelser som noterats kan sammanfattas:
•	 rutinerna	för	leverantörsfakturor	

samt för inventarieförteckningar, 
•	 miljöarbetet	–	vem	ansvarar	för	käll-

sortering, kemikalieförvaring mm, 
•	 brister	i	arbetsmiljöarbetet	ex.	risk-

bedömningar, avsteg från fastställda 
rutiner, 

•	 kommunens	fastställda	policys	är	inte	
kända överallt, 

•	 brister	i	synpunktshantering,	
•	 brister	i	processer.

Externrevision har genomförts av kom-
munens förtroendevalda revisorer där ett 
flertal verksamhetsområden har gran-
skats ingående. Inga allvarliga brister har 
noterats men ett flertal förbättringsområ-
den har identifierats där respektive verk-
samhet har ansvar för att vidta åtgärder. 
Samtliga revisionsrapporter finns nume-
ra på kommunens hemsida.

Miljö
Vårt arbete under 2014 har präglats av 
konkreta insatser som ger effekt både på 
kort och på lång sikt. Under 2014 har en 
mängd insatser gjorts som bidrar till en 
bättre miljö.
•	 Kalmar	Vatten	har	byggt	ut	det	

kommunala VA-nätet kraftigt. En 
satsning som kommer att fortsätta de 
kommande åren. Att avloppen går via 
VA-nätet minskar mängden näring 
som kommer ut i Östersjön vilket i 
sin tur minskar övergödningen. 

•	 Kalmar	kommun	har	genomfört	
stora satsningar på Kalmar som 
cykelstad. 

•	 Kollektivtrafiken	har	byggts	ut	och	
växer nu kraftigt. 

•	 Kalmar	har	satsat	stora	resurser	på	
kustmiljöarbetet genom bland annat 
vattenråd, Kalmarsundskommissio-
nen och ÖstersjöInitiativet. 

•	 Kalmar	kommun	genomför	just	nu	
ett av landets största energitjänste-
projekt. Fler solceller och solpaneler 
har installerats och ett nytt ramavtal 
förenklar upphandling av solceller. 
Beteendepåverkan

•	 En	ökad	andel	av	den	mat	vi	
konsumerar är närproducerad eller 
ekologisk.

•	 Beslut	om	samlastningscentral	har	
tagits vilket kommer att minska 
transporterna med 80 % och också 
göra dem fossilbränslefria.

•	 Kalmar	kommun	satsar	på	fler	el-	och	
biogasbilar i kommunens fordonspark. 
Bensinbilar har i princip fasats ut.

•	 Ett	interaktivt	miljöutbildningspaket	
är framtaget för alla kommunanställ-
da för att höja miljömedvetenheten 

i verksamheten, för att ”leva som vi 
lär”. Utbildningen startar 2015.

•	 Klimatkompensationssystemet
•	 Ruttoptimering
•	 Kommunen	har	genomfört	mark-

undersökningar och saneringar i 
samband med detaljplaner, exploate-
ringar och fastighetsöverlåtelser. 

•	 Ett	strategiskt	arbete	med	förorenad	
mark och grundvatten har påbörjats 
för att säkerställa ett miljömässigt 
och ekonomiskt hållbart arbete med 
kommunens fastigheter. 

För ytterligare information om Kalmar 
kommuns miljöarbete hänvisas till mil-
jöbokslutet.

Ännu bättre, social hållbarhet och 
forskning, utveckling och tillväxt
2014 fanns det en miljon kronor avsatta 
för Ännu bättre. Sex ansökningar inkom 
och förvaltningschefsgruppen beslutade 
att bifalla två av dessa. Från och med 
2014 avsatte kommunfullmäktige också 
en miljon kronor vardera för socialt håll-
bara projekt gällande förebyggande arbe-
te och tidiga insatser för barn, unga eller 
de som står långt från arbetsmarknaden 
samt för forskning, utveckling och till-
växt. En ansökan inkom avseende social 
hållbarhet men beviljades inte.
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Så här bra är vi jämfört med 
andra kommuner 
Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner 
med varandra och beskriva kommunernas kvalitet ur ett medborgar-
perspektiv. Kommunens Kvalitet i Korthet drivs av Sveriges Kommuner 
och Landsting. För närvarande deltar 200 kommuner.  
  
Årligen undersöks kommunens kvalitet ur fem perspektiv: 
- Tillgänglighet  
- Trygghet  
- Information och tillgänglighet  
- Effektivitet  
- Kommunen som samhällsutvecklare  
  
Här nedan anger vi hur Kalmar placerar sig jämfört med 
andra kommuner 2012 till 2014. Uppgifterna är hämtade 
från Kommun- och Landstingsdatabasen (Kolada)  

 2012 2013 2014

1:a fjärdedelen

2:a fjärdedelen

3:e fjärdedelen

4:e fjärdedelen

Uppgift saknas

Samtliga deltagande kommuner har 
sorterats i stigande ordning utifrån re-
sultatet och denna lista har på enklaste 
sätt delats upp i fyra delar. Gränsdrag-
ningarna mellan dessa grupper motsva-
rar kvartilvärdena och mitt emellan 2:a 
och 3:e fjärdedelen finns medianvärdet. 
Att tillhöra den 1:a fjärdedelen innebär 
att kommunen  positionerar sig bland 
de högst presterande 25 procenten.

Tillgänglighet

Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%)

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)

Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, (%)

Huvudbibliotekets öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka

Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)

Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde

Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde

Återvinningscentralens öppethållande utöver 08–17 på vardagar, timmar/vecka

Trygghet

Nöjd Region-Index - Trygghet

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde

Personal i förskola, antal barn/heltidspersonal (närvarande)

Delaktighet och information

Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt 1)

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 6)
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 2012 2013 2014

Nöjd Inflytande-Index - Helheten

Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%)

Efffektivitet

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn

Elever i åk 6 med lägst betyget E för ämnesproven i SV, Sv2, EN och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%) 2)

Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%) 2)

Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 3)

Elever i årskurs 8: Sammanvägt resultat - elevernas syn på skolan och undervisningen, andel (%)

Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng

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

Kostnad i förhållande till andel som ej fullföljer ett gymnasieprogram, kr/elev

Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/brukare 4)

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 4)

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)

Samhällsutveckling

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)

Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare

Nöjd Kund-Index, Serviceundersökning - Totalt

Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad

Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal bilar, andel (%) 5)

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)

Nöjd Region-Index - Helheten

FOTNOT
1) Innehållet i webbundersökningen ”Informa-
tion till alla” kompletterades med fler sökfrågor 
samt nya frågor till webben utifrån en företaga-
res perspektiv. Därmed är resultaten inte helt 
jämförbara med föregående års resultat.

2) Eftersom resultaten för 2013 inte levererades 
från Miljöfordon Syd förrän i maj beslutade vi 
att ta fram egna resultat till 2014. Resultat från 
Miljöfordon Syd publiceras på nätet så fort de 
kommit.

3) Har har sedan förra året ändrat innehåll och 
struktur. Ändringarna gör att det inte är möjligt 
att jämföra resultaten från tidigare år. Se Verk-
tygslådan.

Fler jämförelser
På de följande sidorna under verksam-
hetsområdena ”Barn och utbildning”, 
”Bygga och Bo” osv. finns fler jämförel-
ser. De jämförelserna är hämtade från 
räkenskapssammandraget ”Vad kostar 
verksamheten i Din kommun?” och 
kommun- och landstingsdatabasen ”Ko-
lada” (www.kolada.se). Då dessa siffror är 
hämtade från kommunernas bokslut så är 
jämförelsetalen för 2013. 

Jämförelserna är gjorda med riket, med 
gruppen KKVH (Karlskrona, Kristian-

stad, Växjö och Halmstad och liknande 
kommuner. KKVH har haft ett samar-
bete med Kalmar kommun under många 
år och där många olika jämförelseprojekt 
sker ute på förvaltningarna. Liknande 
kommuner är de som liknar Kalmar 
kommun i struktur vad gäller befolkning 
och andra bakgrundsfaktorer. Pilen visar 
om vi har högre eller lägre kostnader och 
om vi har bättre eller sämre resultat än 
liknande kommuner.
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Barn och utbildning

Väsentliga händelser 
under året
Kalmar kommuns skola jobbar under 
visionen ”Kunskap och kreativitet skapar 
Sveriges bästa skolkommun – Kalmar, en 
kommun med kunniga, trygga, självstän-
diga och kreativa barn och elever”. Visio-
nen har två strategiska mål:
- Kalmar kommun ska vara en av Sveri-

ges allra bästa skolkommuner.
- Alla elever ska vara behöriga i samtliga 

ämnen och alla elever ska vara behö-
riga till gymnasieskolan.

Visionen ställer stora krav på verksam-
heten, stora krav på personal, stora krav 
på rektorer och förskolechefer. Det är 
många åtgärder och många beslut som 
fattas för att ytterligare kunna sträcka 
oss mot visionens målsättning. Några av 
dem som varit i fokus under 2014 är:
Omfattande och fokuserad kompetens-
utveckling. Under året har all personal 
fortsatt kompetensutvecklats inom om-
råden som, pedagogisk dokumentation, 
matematik, läsning, språkutvecklande 
arbetssätt och formativ bedömning/be-

dömningspraktik. För att ytterligare stär-
ka fokus i kompetensutvecklingen har en 
förvaltningsövergripande kompetensut-
vecklingsplan utarbetats och beslutats. 
En mycket lyckad kompetensutveck-
lingsinsats var #SKOLPRATKALMAR.
Etablering av Esplanadskolan, vilket är 
en kraftsamling av kommunens resur-
ser för barn i behov av särskilt stöd. En 
resursskola där 15–20 barn kan få ett 
mycket fokuserat och kraftfullt stöd för 
att fortsätta utvecklas så långt som möj-
ligt mot målen. Målsättningen är att 
samtliga elever på Esplanadskolan ska 
återgå till sina hemskolor med stöd och 
verktyg så att full måluppfyllelse uppnås.
Mottagningsenheten har etablerats. Mot-
tagningsenheten är en ny organisation för 
att möta nyanlända barn och elever, för 
att snabbare få ut dem i ordinarie klass 
på hemskolan. Enligt forskning så är en 
av de viktigaste framgångsfaktorerna för 
lyckad integrering och god språkutveck-
ling att snabbt komma ut till sin klass. 
Med mottagningsenheten har vi nått ti-
der på två månader från mottagning till 
hemskola, vilket är mycket bra.
Fortsatt utbyggnad av karriärvägar för lä-
rare. Under året har ett 60-tal förstelärare 

utnämnts och en fortsatt rekrytering av 
utvecklingslärare har genomförts. På sko-
lorna har ett stort arbete lagts ned på att 
öka andelen lektioner genomförd med 
behöriga lärare i såväl ämne som årskurs. 
Det här arbetet har pågått sedan legiti-
mationsreformen för några år sedan och 
beräknas vara helt genomförd under näs-
ta år. Då ska förvaltningen ha behöriga 
lärare i samtliga genomförda lektioner.

Ett framgångsrikt år
Utvecklingen under 2014 har varit po-
sitiv. Elevernas måluppfyllelse har ökat 
genom ökad behörigheten till gymnasiet, 
ökad andel godkänd elever i alla ämnen 
i årskurs 9 samt att meritvärdet i årskurs 
9 har ökat. Kalmar kommun har Sveriges 
mest nöjda högstadieelever för andra året 
i rad och budgeten hålls. Dess förbätt-
ringar bidrar till att Kalmar kommun be-
håller plats 20 i Lärarförbundets ranking 
bästa skolkommun. 

Gymnasieskolan
Under 2014 har Kalmarsunds Gymna-
sieförbund fortsatt med att utveckla och 
förstärka både den yttre och inre organi-
sationen genom ett flertal olika insatser. 

Kostnader 2013  Utfall Liknande KKVH Riket

Totalt per inskrivet barn i förskolan  133 438 128 482 123 651 125 593

Totalt per inskrivet barn i pedagogisk omsorg  100 587 140 115 130 708 117 034

Totalt per inskrivet barn i fritidsverksamheten  32 959 28 903 31 810 32 947

Totalt per grundskoleelev  89 898 97 570 88 272 98 466

Totalt per gymnasieelev  99 660 105 507 105 094 115 691

Totalt per heltidsstuderande på komvux  60 467 39 030 47 941 51 570

Totalt per invånare 7-15 år för musik- och kulturskola  3 197 2 694 2 396 3 000

 högre kostnader  lika kostnader    lägre kostnader än liknande kommuner

 

 

 

 

   

   

   

1 200 vuxna studerade 
på gymnasienivå 
via Kunskapsnavet

16,7 barn var genomsnittlig 
gruppstorlek i förskolan 5,3 barn per årsarbetare 

i kommunal förskola

11,0 var personaltätheten 
i grundskolan17,8 var personaltätheten 

i förskoleklass 24,6 var personaltätheten i 
fritidshemsverksamheten
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En av dessa aktiviteter har varit det fort-
satta arbetet med meriteringsprogram för 
yrkesskickliga lärare. Programmet ger lä-
raren en dokumenterad kvalitetsstämpel 
som yrkesskicklig lärare till glädje både 
för sig själv och till nytta för Kalmar-
sunds Gymnasieförbund. Målet är att 
utveckla verksamheten i alla förbundets 
skolor så att eleverna når kunskapsmålen 
samt får med sig nödvändiga kunskaper 
ut i vuxenlivet. Förbundet har från och 
med augusti inrättat 15 karriärtjänster 
och ytterligare 15 tjänster kommer att 
inrättas år 2015.  
För att öka Gymnasieförbundets att-
raktivitet genom fler valmöjligheter för 
framtida och nuvarande elever har ett 
flertal ansökningar gjorts till Skolverket 
och Myndigheten för Yrkeshögskolan. 
Till Skolverket har Gymnasieförbun-
det ansökt om fyra nationella idrotts-
utbildningar med syftet att eleverna ska 
kunna kombinera elitidrott och utbild-
ning med målsättningen att kunna nå 
nationell elit. Ansökningarna omfattar 
fotboll, innebandy, simning och fäkt-
ning och alla ansökningar har godkänts 
av Skolverket. Kalmarsunds Gymnasie-
förbund har även ansökt om ett flertal 
yrkesutbildningar hos Myndigheten för 
Yrkeshögskolan, YH-myndigheten. Fyra 
nya ansökningar har genomförts: Gastro-
nomisk kock, köks- och restaurangchef, 
kulinarisk destinationsutvecklare samt 

BE@M – Broadcasting, Event and Ma-
nagement. Utav dessa ansökningar så har 
YH-myndigheten beslutat att godkänna 
utbildningen för köks- och restaurang-
chef. Yrkesutbildningen startade under 
hösten 2014 och omfattar 20 platser som 
är förlagda till Ölands Gymnasium och 
Halltorps Gästgiveri. Övriga aktiviteter/
projekt som Gymnasieförbundet fort-
satt att verkställa under året är projektet 
PLUG IN där förbundet arbetar aktivt 
med att minska antalet studieavbrott 
från gymnasieskolorna inom Kalmar-
sunds Gymnasieförbund. 

Södermöre
Andelen elever som uppnår kunskaps-
kraven i årskurs 9 och är behöriga till 
gymnasiet ökade under 2014 och Sö-
dermöre har goda resultat i förhållande 
till jämförelsekommunerna. Kraftigt 
färre antal födda barn år 2013 har haft 
negativ ekonomisk inverkan vilket ledde 
till underskott inom barnomsorgen. An-
passningsarbete har pågått under året 
och fortsätter under 2015. Anpassnings-
arbetet försvåras av att verksamheten är 
uppdelad i många mindre enheter. Den 
pedagogiska omsorgen i Ljungbyholm 
har integrerats med förskoleverksam-
heten. Skolskjutskostnader har belastat 
utbildningsverksamheten negativt och 
rekrytering av vikarier är svårlöst i verk-
samheterna. 

Förskolor
Rockneby förskola, Torsbäcken, utöka-
des med fyra nya avdelningar och Sjö-
ängens förskola i Lindsdal utökades med 
två. Ett nytt nattis på Vallmons förskola 
har färdigställts och en ny förskola med 
fyra avdelningar stod färdig i Ljungby-
holm. 

Skolmat
Vasaskolans kök utsågs under året till ett 
av Sveriges 20 bästa skolkök och under 
2014 har det fortsatt att satsas på de kom-
munala köken. Upprustningen av Funka-
bosskolans kök blir klart i början av 2015. 
Uppföljningen av målet med ekologisk/
närproducerad mat slutar över det mål 
som är satt för 2014 på 48 procent.

Vuxenutbildning
Under året har cirka 1 200 vuxna läst 
på gymnasial nivå via Kunskapsnavet. 
Omkring 85 procent av dem har läst 
yrkesinriktade kurser, till exempel inom 
bygg, vård och omsorg och storkök. 
Den tvååriga vård- och omsorgsutbild-
ningen MIO (mångfald i omsorgen) har 
avslutats under hösten med gott resultat. 
Efterhand får fler vuxna möjlighet att 
delta i lärlingsutbildning, där merparten 
av lärandet är förlagt till arbetsplats, 
till exempel storkök, bageri, måleri 
och VVS. En lärlingssamordnare har 
anställts för att få till stånd lärlingsut-

Resultat 2013  Utfall Liknande KKVH Riket

Barn 1-5 år inskrivna i förskolan (%)  86 86 87 84

Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem (%)  62 56 55 52

Inskrivna barn per årsarbetare kommunal förskola  5,2 5,5 5,3 5,4

Inskrivna barn per årsarbetare kommunala fritidshem  24,6 21,2 21,2 21,3

Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen, totalt (%)  82,4 79,0 78,1 76,7

Elever per lärare i kommunal grundskola  10,9 11,6 12,6 11,7

Genomsnittligt meritvärde i åk 9 i kommunala skolor  203 212 207 207

Genomsnittligt betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning  14,1 14,3 14,0 13,8

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år (%)  79,5 76,9 77,2 77,2

Gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 
2 år efter avslutad gymnasieutbildning (%)  66,4 62,7 63,5 66,7

   bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner
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Framtid
Utöver de minskade elevkullarna så är en 
av de nuvarande ekonomiska utmaning-
arna finansiering av den trådlösa pedago-
giken. Inför 2015 har gymnasieförbun-
det ett behov av en medfinansiering från 
medlemskommunerna för att fortsatt 
kunna öka kvaliteten i undervisningen 
och att ta tillvara de möjligheter som 
öppnar sig med informations- och kom-
munikationstekniken (IKT). 
Digital kompetens är ett omfattande 
uppdrag som syftar till att utbilda och 
ge eleverna moderna IKT-kunskaper och 
samtidigt motverka att de digitala klyf-
torna mellan olika grupper tenderar att 
öka. I ett gränslöst utbildningssystem 
duger inte längre enbart den traditionella 
synen på lärande. Förutom en förändrad 
pedagogik ställs det helt nya krav på kri-
tiskt tänkande och tolkning av informa-
tion. Skolan måste därutöver motverka 
de digitala klyftorna i samhället och här 
är gymnasieförbundet ledande inom det 
regionala utbildningsutbudet. Inte minst 
för Kalmar län är det ytterst viktigt med 
en IT-infrastruktur på plats för att kunna 
ta tillvara de möjligheter som IKT erbju-

der. Kommunerna har en utmaning i att 
se möjligheterna med digitaliseringen 
och det är en nödvändighet att skolorna 
ligger i framkanten för att lyckas utbilda 
morgondagens arbetskraft.

Södermöre
Matematik är ett gemensamt utveck-
lingsområde som kommer att prioriteras 
i hela kommundelen. I Hagby bedöms 
nybyggnation av förskolelokaler kunna 
kostnadseffektivisera verksamheten. 
Det ligger en utmaning i att effektivi-
sera verksamheten mot bakgrund av att 
många mindre enheter finns i förvalt-
ningen. IT i skolan är en viktig fråga 
och där ska en handlingsplan tas fram. 
Vikarieanskaffningen behöver ses över 
och lärarbehörighet på mindre enheter 
behöver öka. Planering för tillbyggnation 
vid Halltorpsskolan och Hagbyskolan 
fortgår. Arbete fortsätter med gemen-
samma prioriterade utvecklingsområden 
lära av varandra/röda tråden, läsning/
barns språkutveckling samt kreativa lär-
processer/ökad studiemotivation.

Linnéuniversitetet
Sommaruniversitet förväntas utöka med 
fler platser under 2015. Kalmar Energi 
bedriver forskningsprojekt tillsammans 
med Linnéuniversitetet. Öppen Innova-
tion är ett exempel på projekt som Kal-
mar Energi tror och hoppas på i framti-
den. I det här fallet handlar det om att 
studenter funderar kring nya använd-
ningsområden för fjärrvärme. 

bildning för fler. Yrkessvenskläraren som 
anställts inom ramen för Yrkesspåret 
SFI fyller en viktig funktion genom att 
erbjuda träning i svenska för invand-
rarelever kopplat till deras gymnasiala 
yrkesutbildning. 

Bostadsgaranti
Garantin för bostad till nyinflyttad stu-
dent som heltidsstuderar på Linnéuni-
versitet i Kalmar är uppfylld. Kalmar-
hem förmedlade också 30 lägenheter till 
studenter som studerade fem veckor i 
Kalmar på sommaruniversitetet.
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1 400 lärare, förskole- och fritidspedagoger deltog den 27 oktober i #Skolpratkalmar, 
en intern kompetensutvecklingsdag där kolleger lärde av varandra.
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Stöd och omsorg

Väsentliga händelser 
under året
Arbetet med den nationella värdegrun-
den har genomsyrat hela verksamheten 
och all personal. Värdegrundsledare 
tillsammans med enhetschefer har ge-
nomfört dialogmöten i syfte att bli ännu 
bättre i våra möten med omsorgstagarna. 
Och arbetet har varit lyckat. I den na-
tionella brukarundersökningen inom 
äldreomsorgen ger brukarna och anhö-
riga ett fortsatt gott betyg åt omsorgen i 
Kalmar. Hela 97 procent av de svarande 
upplever ett mycket gott/gott bemötande 
från personalen. År 2014 har inneburit 
att ny- och ombyggnation av vård- och 
omsorgsboenden har fortsatt. Dessa ska 
vara ett reellt allternativ till vård och om-
sorg i ordinärt boende. Tillgängligheten 
till trygghetsboende och seniorboende 

har också ökat under året. Glädjande i 
detta sammanhang är att ett av våra bo-
enden kvalitetsmässigt rankas på 11:e 
plats i landet bland samtliga vård- och 
omsorgsboenden. Valfrihet i hemtjäns-
ten har införts enligt Kalmarmodellen 
och efter en trög inledning är att första 
företag på väg in under våren 2015 att 
kunna väljas för omsorgstagarna i Kal-
mar tätort. Nationella lagstiftningar och 
regelverk styr fortfarande i stor utsträck-
ning kommunernas äldreomsorg. Beslut 
har under året fattas av Socialstyrelsen 
kring bemanning i särskilt boende.

Volymökningar inom LSS
Två nya serviceboenden har startats un-
der året, det ena inom verksamhetsom-
rådet för socialpsykiatri och det andra 
inom verksamhetsområdet för funk-
tionsnedsättning. Förutom boende är 
daglig verksamhet och boendestöd andra 

insatser som ökat markant under året. 
Kalmar har den största volymökningen 
inom LSS området jämfört med de så 
kallade KKKVH-kommunerna (Kal-
mar, Karlskrona, Kristianstad, Växjö och 
Halmstad.) Det är framför allt många 
brukare som vill flytta hit från grann-
kommunerna. Kalmar kompenseras eko-
nomiskt genom att få en stor andel av 
LSS-utjämningsbidraget. 

Södermöre
Inom omsorgsverksamheten i Söder-
möre är en omorganisation av hela äldre-
omsorgen genomförd. Enheterna arbetar 
integrerat vad gäller särskilt boende och 
hemtjänst. En ändring av nattorgani-
sationen som innebär att Södermöres 
natthemtjänst endast har ärenden i kom-
mundelen och inte i omsorgsförvalt-
ningens upptagningsområde har genom-
förts. Matdistribution med kyld mat till 

Kostnader 2013  Utfall Liknande KKVH Riket

Kostnad äldreomsorg kr per invånare 65-w år  64 664 56 773 59 838 56 830

Kostnad hemtjänst kr per brukare  307 688 241 287 284 015 248 127

Kostnad särskilt boende exkl. lokaler kr per brukare  692 343 594 578 612 291 689 835

Kostnad boende enl. LSS exkl. lokaler kr per brukare  666 191 679 156 832 946 733 419

Nettokostnad för insatser enl. LSS kr per invånare  6 235 5 770 4 658 4 189

Kostnader för individ- och familjeomsorg kr per invånare  3 851 3 464 3 739 3 414

Kostnad för ekonomiskt bistånd per invånare  946 1 152 1 464 1 119

 högre kostnader  lika kostnader    lägre kostnader än liknande kommuner

   

   

 

 

 

 

 

55 barn och ungdomar 
institutionsplacerade 97 samarbetssamtal 

vid familjerätten 102 barn och ungdomar 
familjehemsplacerade

1 228 hushåll med 
försörjningsstöd 191 budgetrådgivnings-

ärenden 870 hemsjukvårdspatienter 
inom äldreomsorgen

85 personer har gått från helt 
eller delvis försörjningsstöd 
till anställning.

490 personer var anställda 
i någon form av arbets-
marknadspolitisk åtgärd.

Cirka 300 flyktingar togs emot 

2014, varav 125 anvisade.
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hemtjänsttagare och mobilt stöd inom 
hemtjänsten är infört. Analys av rut-
toptimeringen inom hemtjänsten pågår. 
Rekrytering av vikarier är svårlöst, inte 
minst sommartid då antalet hemtjänst-
tagare ökar kraftigt i vissa områden på 
grund av sommarboende gäster i kom-
mundelen. Lokalt kollektivavtal för öns-
kad sysselsättningsgrad har gjorts klart.

Missbruk- och beroendevård
Missbruksproblematiken har fortsatt 
att öka kraftigt under året. Antalet be-
slut om omhändertaganden enligt LVM 
(lagen om vård av missbruk) har ökat 
jämfört med 2013. Detta har medfört 
ett fortsatt stort behov av placeringar 
för både unga vuxna och äldre. I strävan 
att utnyttja resurser och kompetenser på 
bästa sätt genomförde socialförvaltning-
en en omorganisation i början av året där 
socialpsykiatri och missbruk samlades i 
ett verksamhetsområde. Förändringen 
har visat sig vara gynnsam bland annat 
på grund av att många brukare har en 
samsjuklighet. 

Barn och ungdomsvården
Behovet av externa institutionspla-
ceringar är fortsatt stort för barn och 
ungdomar. Under året har det skett en 
kraftfull fokusering på uppföljning och 
hemtagning som bland annat resulterat 
i ett flertal avslutningar med fortsatt vård 
på hemmaplan eller omplacering till fa-
miljehem. Nya placeringar har däremot 
tillkommit under året. 

Arbete och sysselsättning 
Från och med januari har ett nytt verk-
samhetsområde, insatser arbete och 
sysselsättning, startats på socialförvalt-
ningen. Målet är att de personer som 
står längst från arbetsmarknaden ska 
komma ut i sysselsättning och få möjlig-
het till självförsörjning. Under året har 
två sysselsättningsprojekt avslutats där en 
mycket stor andel (80–85 procent) gått 
vidare till anställning eller studier.

Ensamkommande barn 
Kalmar utökade avtalet med Migrations-
verket om mottagning av asylsökande 
ensamkommande barn/ungdomar under 
våren. Därför har socialförvaltningen 
planerat för uppstart av nytt HVB-boen-
de för ensamkommande flickor. Hittills 
har kommunen endast tagit emot ensam-
kommande pojkar men det finns ett stort 
behov av boende även för flickor. Den 
fortsatta ökningen av antalet anlända 
ensamkommande i Sverige har medfört 
att det fördelningstal som länsstyrelserna 
gjort för landets kommuner under hös-
ten ökat till totalt 28 platser för Kalmar. 

Rätt till heltid
Införandet av rätt till heltid har införts 
i samtliga verksamheter inom socialför-
valtningen. Det kvarstår arbete med att 
hitta optimala lösningar för att möta upp 
brukarnas behov och samtidigt få lämp-
liga arbetstider och en bra arbetsmiljö för 
personalen. 

Kostnad per brukare och brukarun-
dersökning
För att minskas socialnämndens kostna-
der till normalkostnad enligt Kostnad 
per brukare har åtgärdsprogram för ef-
fektiviseringar tagits fram och ett omfat-
tande förändringsarbete har pågått under 
året. Bland annat genomfördes en omor-
ganisation för att möjliggöra bättre sam-
utnyttjande av bemanning och personal-
kompetens mellan olika verksamheter. 
Effektiviseringsmålet inom LSS för 2014 
var att minska kostnaderna med fem mkr 
vilket uppnåtts. Arbetet fortsätter under 
2015. För andra året i rad genomfördes 
brukarundersökningar bland brukare, 
klienter och personal. Brukarundersök-
ningen mäter den upplevda brukarkvali-
teten vilket bara är en del av det totala 
kvalitetsbegreppet. Resultatet visar att 
brukare och klienter i stor utsträckning 
är nöjda med verksamheten. Brukarna är 
något mindre nöjda med möjlighet till 
inflytande jämfört med andra parame-
trar.

Arbetsmarknadsåtgärder
Vårt arbete med de traditionella arbets-
marknasåtgärderna har inneburit att vi 
under 2014 kommer att ha flera anställ-
ningar än under 2013 och till en lägre 
kostnad vilket i sig är unikt. En av förkla-
ringarna är att antalet nystartsjobb är fär-
re än 2013. Vi kan också konstatera att 
vårt framgångsrika arbete med att växla 
personer från försörjningsstöd till an-
ställningar markant ökat under verksam-

Resultat 2013  Utfall Liknande KKVH Riket

Nöjd Kund Index hemtjänst (äldreomsorg)  75 75 76 75

Nöjd Kund Index äldreboende  69 69 72 70

Invånare 0-64 år med insatser enl. LSS (%)  1,02 1,18 0,79 0,83

Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd (%)  7,3 5,4 8,2 6,8

Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program  8,6 8,4 10,3 8,3

   bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner
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hetsåret. ESF-projektet Ramp har imple-
menterats i ordinarie verksamhet. Det är 
synnerligen ovanligt och mycket glädjan-
de. Avtal med Arbetsförmedlingen för de 
ungdomar som ingår i Ramp har slutits. 
Detta har inneburit att vi fått ersättning 
för det arbete som utförs av våra handläg-
gare. Samverkan inom ramen för Ramp 
fortsätter även under 2015. 

Flyktingmottagande
Året som gått har präglats av ett ökat 
tryck i flyktingmottagandet som beror 
på att konflikterna i omvärlden ökat och 
fördjupats. Under året beräknas Kalmar 
kommuns totala flyktingmottagande att 
uppgå till cirka 300 flyktingar. Överens-
kommelsen med länsstyrelsen på 210 
flyktingar varav 97 anvisade har överskri-
dits och beror främst på att många bosät-
ter sig själva genom EBO-systemet. 

Överförmyndarverksamhet 
Allt fler personer i samhället behöver 
hjälpinsatser av olika slag och det har 
varit ett stort tryck på överförmyn-
darnämndens kansli. Den utåtriktade 
verksamheten i form av föreläsningar 
och information till allmänheten bidrar 
också till att fler personer efterfrågar 
hjälpinsatser. Under 2014 fick kansliet 
117 nya ärenden. Utöver dessa kom 33 
ensamkommande barn som fick stöd i 
form av god man vilket kräver en stor 
insats av kansliet. Under 2014 arbetade 
kansliet med sammanlagt cirka 800 ären-
den och verksamheten har bedrivits i ett 
nära samarbete med LSS socialpsykiatrin 
samt med de personliga ombuden och 
boendesamordnaren inom omsorgsför-
valtningen. 

Framtid
För att klara kärnverksamhetens uppdrag 
krävs både ekonomisk och social håll-
barhet. Med tanke på den demografiska 
utvecklingen med främst utökat antalet 
äldre från 2020 och framåt och i kom-

bination med hälso- och sjukvårdens ut-
veckling behöver vi se till hållbarhet nås 
genom att utveckla våra arbetsprocesser i 
enlighet med gällande lagstiftningar och 
regelverk. Vi vet att äldreomsorgens upp-
drag är föränderligt och verksamheten 
ska stödja medborgarnas behov av vård 
och omsorg. Inte minst sker detta genom 
utökade ansvarsområden inom den kom-
munala hemsjukvården. Genom nybygg-
nation av vård- och omsorgsboende ser 
vi möjligheten att påverka hur och var 
omfattande vård och omsorg ges tillsam-
mans med hälso- och sjukvård. 
I ett perspektiv fram till 2020 har om-
sorgsnämnden identifierat följande vik-
tiga utvecklingsområden för äldreomsor-
gen i Kalmar. Utvecklingsområdena ska 
beaktas i kommande verksamhetsplaner.

•	 Individens	 behov	 och	 välbefinnande	
ska stå i fokus

•	 Personalen	ska	vara	rätt	utbildad	och	
trygg med sin uppgift

•	 Det	 ska	 finnas	 ett	 varierat	 utbud	 av	
boende

•	 Mat	och	måltider	prioriteras	och	ut-
vecklas inom verksamheten

•	 Anhöriga	 spelar	 en	 viktig	 roll	 i	 om-
sorgstagarens liv

•	 Gemenskap	och	aktiviteter	ska	vara	en	
självklar del av den äldres vardag

•	 Förebyggande	 insatser	 ska	 finnas	 för	
att stärka äldres oberoende och själv-
ständighet

•	 Valmöjligheter	

Individuell biståndsbedömning samt in-
förandet av nytt planeringsverktyget är 
under införande på särskilt boende. Nya 
riktlinjer för bemanning på särskilda 
boenden kan komma att påverka verk-
samheten avhängigt slutformuleringen 
samt tolkningen av dessa. Handlingsplan 
för ett ökat social innehåll är framtagen 
och ska genomföras. Handlingsplan för 
demensomsorgen ska arbetas fram. Öns-
kad sysselsättningsgrad ska utvärderas 
och ambitionen är att rutiner för detta 
ska permanentas under förutsättning att 

det kan ske inom budgetram. IT-behovet 
växer i verksamheten och digitala trygg-
hetslarm införs succesivt. Vikarieanskaff-
ning för undersköterskor och sjuksköter-
skor prioriteras.

Kyld mat
Vi fortsätter satsningen på de kommu-
nala köken där Oxhagshemmets kök sät-
ter punkt med ett helt nytt toppmodernt 
kök för att kunna hantera framtidens 
äldremat. Efter 2014 års kvalitetsenkät 
står det också klart att den kylda maten 
kommer att ta en allt större plats i kom-
munens omsorgs kök. Oxhagshemmets 
kök kommer att leverera Kalmar kom-
muns framtida behov när det gäller kyld 
mat. Målet är att kunna erbjuda ett bre-
dare utbud och mer ekologiskt/närpro-
ducerat. 

Fokus arbetsmarknad
Arbetsmarknadsenheten kommer under 
nästkommande verksamhetsår att fort-
sätta ha sitt fokus på personer som står 
till arbetsmarknadensförfogande och 
samtidigt uppbär försörjningsstöd. En-
heten kommer att ha en hög beredskap 
och flexibilitet inför de förändringar som 
kommer att ske inom arbetsmarknads-
politiken. Resultatet och framgångarna i 
Ung Chans har inneburit att Arbetsför-
medlingen beslutat att överta verksamhe-
ten fullt ut från 2015.

Flyktingmottagande
Inför 2015 är det i stort situationen i 
omvärlden och systemet med självbosätt-
ning (EBO) som påverkar mottagandet. 
Förslag finns att inför 2015 höja över-
enskommelsen med länsstyrelsen om 
flyktingmottagande till ett planeringstal 
om 320-370 flyktingar varav 170 flyk-
tingar ska tas emot på anvisning från ar-
betsförmedling och/eller migrationsverk. 
Den stora utmaningen blir att införskaffa 
bostäder för detta antal och i det längre 
perspektivet utbildning, försörjning och 
ett kvalitativt bra mottagande för barn 
och ungdomar.
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Förändringar för överförmyndar-
verksameten
Under 2014 utreddes frågan om förut-
sättningarna för en gemensam organi-
sation med Mörbylånga kommun och 
Borgholms kommun kring överförmyn-
darverksamheten. Kommunfullmäktige i 
respektive kommun har behandlat frågan 
och fattat beslut om att från och med den 
1 januari 2016 ska samverkan ske genom 
en gemensam tjänstemannaorganisation 
placerad i Kalmar. Under 2015 kommer 
därför förberedelser att ske inför den ge-
mensamma organisationen bland annat 
i form av rekrytering av ytterligare två 
tjänstemän. Under 2015 kommer dess-
utom överförmyndarnämndens kansli att 
flytta till andra lokaler. 

Vid Berga centrum ligger nybyggda Berga Backe, ett vård- och omsorgsboende med 40 lägenheter.
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Bygga och bo

Väsentliga händelser 
under året
Ett av de viktigaste målen för Kalmar 
kommun är att öka bostadsbyggandet 
och målet för 2014 har varit att ta fram 
detaljplaner som ska omfatta 300 bostä-
der varav 100 småhus. Tolv detaljplaner 
har under 2014 vunnit laga kraft. Det 
sammantagna innehållet i detaljplanerna 
består av cirka 260 bostäder (lägenhe-
ter). Antalet beviljade bygglov har ökat 
jämfört med föregående år, liksom an-
talet ärenden om fastighetsbildning, an-
talet trafikärenden, antalet genomförda 
kart- och GIS-uppdrag samt det totala 
antalet ärenden inom miljöenheten.  Vid 
halvårsskiftet 2014 började nya regler 
för bygglovsfritt byggande, de så kallade 
Attefallsreglerna, att gälla. Utbildning 
har genomförts inom förvaltningen och 
bygglovsenheten gör bedömningen att 
de nya reglerna marginellt kommer att 
påverka enhetens framtida intäkter och 
arbetssituation. En förändring avseende 
servicegarantin implementerades under 
2014. Tidigare omfattade servicegaran-
tin ny-, om- eller tillbyggnad av en- eller 
tvåbostadshus som följer detaljplan och 
PBL:s regler. Ändringen av servicegaran-
tin innebär att samtliga bygglovsärenden 

som följer detaljplan numera omfat-
tas. Under året har servicegarantin för 
bygglov uppfyllts till 88 procent. Ser-
vicegarantin avseende enskilda avlopp 
och värmepumpar har uppfyllts till 100 
procent.

Omorganisation
Verksamhetsåret 2014 har präglats av 
den omorganisation som trädde i kraft 
vid årsskiftet. Samhällsbyggnadskontoret 
utökades med ett antal tjänster från ti-
digare mark- och planenheten samtidigt 
som tidigare bygg-, plan- och trafikenhe-
ten delades upp i tre enheter. Samtidigt 
infördes ett planutskott och en planbe-
redning på kommunledningskontoret. 
Under verksamhetsåret har även ytterli-
gare organisationsförändringar gjorts då 
stadsarkitekten och plansamordnare flyt-
tats över till samhällsbyggnadskontoret. 
Fokus har under året legat på organisa-
tionsstruktur och arbetssätt kopplat till 
de nya funktionerna. Under hösten 2014 
har ett omfattande processarbete påbör-
jas på samhällsbyggnadskontoret. Syftet 
med arbetet är dels kartläggning av ar-
betssätt och processer, dels utveckling av 
processer i hela organisationen. Detta för 
att skapa effektiva, tydliga och kvalitativa 
processer. 

VA-arbetet
Ett av de viktigaste målen som Kalmar 
Vatten AB arbetar med är att byta ut VA-
ledningar för att få ner den genomsnitt-
liga åldern på ledningsnätet. Genom att 
förbättra ledningsnätet kan antalet läckor 
reduceras, minska inläckaget av ovid-
kommande vatten i spillvattenledningar 
och minska bräddningarna. VA-sane-
ringar har utförts på flera ställen i kom-
munen. Av de större saneringsarbetena 
kan nämnas Ängö, Ståthållaregatan och 
handelsboden i Smedby. Nya saneringar 
har påbörjats i området kring Timmer-
mansgatan, Jutegatan, Lorensbergsgata 
och Tegnergatan. Vi har byggt ut VA-
ledningar till tre exploateringsområden, 
Majavallen i Lindsdal, Ljusstaden och 
Ljungbyholm 4:30. VA-ledningsutbygg-
nad har utförts till Nya vägen i Trekanten 
och till Balltorp i Förlösa.
Efter läckan på dricksvattenledningen i 
Lindsdal i november 2013 togs ett beslut 
att säkerställa vattenförsörjningen till 
Lindsdal. Kalmar Vatten AB har under 
året byggt ut och dubblerat dricksvatten-
ledningen till Lindsdal. 

Trafikstrategi
Arbetet med att ta fram en trafikstra-
tegi som ska tydliggöra vad kommunen 

Kostnader 2013  Utfall Liknande KKVH Riket

Nettokostnad räddningstjänst kr per invånare  640 675 655 858

Nettokostnad gator, vägar och parkering kr per invånare  1 119 1 206 1 012 1 152

Nettokostnad fysisk och teknisk planering, bostadsförbättringar 
kr per invånare  666 310 248 426

 högre kostnader  lika kostnader    lägre kostnader än liknande kommuner

   

   

 

11 dagars handläggningstid i 
bygglovsärende, medianvärde 872 beviljade 

bygglov 655 ärenden om 
bostadsanpassning

12 lagakraftvunna 
detaljplaner 309 kart- och 

GIS-uppdrag 109 avslutade ärenden om 
fastighetsbildning
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vill och hur kommunen ska utveckla en 
hållbar trafiksituation i Kalmar på längre 
sikt pågår. Kommunen har täta kontak-
ter med Kalmar läns trafik för att gemen-
samt utveckla kollektivtrafiken samt med 
Trafikverket och regionförbundet i en rad 
gemensamma projekt avseende regional 
utveckling och satsningar på infrastruk-
tur. En rad utredningar har gjorts eller är 
under framtagande, t.ex. en lokal analys 
av resvaneundersökningen från 2012, 
åtgärdsvalsstudie för väg 592 Rockneby 
– Revsudden samt en konsekvensanalys 
av den ökade tågtrafiken genom Kalmar. 

Framtid
Hållbar utveckling
Kalmar kommun arbetar med att på ett 
hållbart sätt utveckla Kalmar till att bli 
ett starkt regioncentra och Kalmarsund 
till att bli en turism- och besöksregion 
med internationell dragningskraft. Detta 
uppnår vi genom att utveckla Möre, stär-
ka Kalmarsund och utveckla stadskärnan 
mot ett starkt och levande stadsliv. Både 
i och utanför stadskärnan arbetas det för 
att skapa förutsättningar för fler män-
niskor att bo, leva, studera och arbeta i 
Kalmar. Den fördjupade översiktsplanen 
för Kvarnholmen ger förutsättningarna 
för stadskärnans utveckling. 

Utvecklingsprojekt
Kommunen leder projektet Etablering av 
det stadsintegrerade Linnéuniversitetet, 
med lokaliseringen för universitetet vid 
Universitetskajen. I direkt koppling till det-
ta pågår även planering av en hotelletable-

Resultat 2014  Utfall Liknande KKVH Riket

Nöjd Medborgar Index - Räddningstjänst  74 76 76 74

Nöjd Medborgar Index - Gator och vägar  59 56 58 54

Nöjd Medborgar Index - Renhållning  71 68 67 66

Nöjd Medborgar Index - Vatten och avlopp  84 75 78 78

Nöjd Region Index - Bostäder  56 53 57 56

   bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner

   

   

   

   

   

ring vid stationsområdet och utredning av 
resecentrum. Andra stora utvecklingspro-
jekt är Fredriksskans, norra Kvarnholmen 
inklusive kvarteren Brandvakten och Forel-
len samt Kulturcentrum på Tullslätten.

Under året och fortsättningsvis under 
2015 arbetar kommunen bland annat 
med följande projekt:
•	 Genomförandet	 av	 bostäder	 pågår	 i	

kvarteret Gesällen, Lindsdal (Maja-
vallen och Fjölebro) och försäljning 
av tomter för verksamheter. 

•	 I	Fjölebro,	Trekanten,	norra	Ljungby-
holm, Rockneby, Jakobsberg (västra 
Smedby) och Snättebro (Läckeby) 
pågår utbyggnation och försäljning av 
villatomter.

•	 I	 Flygstaden,	 Fjölebro,	 Berga	 industri-
område, Svaneberg, Svensknabben och 
Mosekrog finns utbyggda områden samt 
pågående byggnationer där tomtförsälj-
ning för verksamhetsändamål pågår. 

Under 2015 planeras byggstart för 84 lägen-
heter i kvarteret Konvaljen vid sjukhuset och 
24 lägenheter i kvarterat Vallmon (Falken-
bergsvägen). Ombyggnation av kvarteret 
Bryggaren och Jungmansgården(Norrliden) 
fortsätter enligt planering. Ombyggnation 
av befintlig lokal Bryggaren till 10 lägenhe-
ter och nyproduktion av 18 lägenheter på 
Lunden 1 på Stensö står också på agendan. 
Totalt arbetas det med cirka 40 detaljplaner, 
bland annat vid Folkets Park och Norrli-
dens centrum.

I kvarteret Oljeväxten utefter Södra vägen byggs cirka 40 bostäder.
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Miljö

Väsentliga händelser 
under året
Kommunen, genom projekt- och exploa-
teringsenheten, genomför markunder-
sökningar och saneringar främst i sam-
band med detaljplaner, exploateringar 
och fastighetsöverlåtelser men även inom 
de områden som innebär mycket hög 
risk för hälsa och miljö, så kallad riskklass 
I (t.ex. Vassmolösa ångsåg och deponi 
Tegelviken). Kalmar kommun vill få en 
bättre bild av markförhållanden i de om-
råden som ska exploateras. Ett strategiskt 
arbete med förorenad mark och grund-
vatten har påbörjats för att säkerställa ett 
miljömässigt och ekonomiskt hållbart 
arbete med kommunens fastigheter. Un-
der 2014 har en ansökan om EU-medel 
för att driva ett Life-projekt skickats in. 
Projektets syfte är att skapa ett badbart 
Malmfjärden. Miljöenheten har under 
året tillsammans med planenheten arbe-
tat för att ta fram förslag på nya LIS-om-
råden (landsbygdsutveckling i strandnära 
läge). Informationsförordningen har 
förändrats och större krav ställs på alla 
led i livsmedelskedjan. Märkning och 
information till konsumenterna ska bli 
tydligare och mer innehållsrik. Vissa de-
lar i lagstiftningen börjar gälla redan den 
13 december 2014, andra vid årsskiftet 
2014/2015. 

Trafik
Kalmar kommun ökar sin andel fossil-
bränslefria fordon genom en aktiv upp-
handling av el- och biogasbilar. Som 
exempel kan ges att Kalmarhems fastig-
hetsservice använder numera 77 procent 
biogasbilar. Samtidigt finns en strävan 
efter att kunna köra samtliga fordon på 
helt dubbfria däck för att på så sätt mins-
ka luftpåverkan. Kalmar cykelstads mät-
ningar visar att Kalmarborna cyklar allt-
mer. Kommunen arbetar vidare för att 
visa på fördelarna med att använda cykel 
i stället för bil och för att cyklingen ska 
vara en naturlig del i all trafikplanering.

Vatten
Kalmar Vatten AB har i egen regi byggt ut 
och färdigställt ledningsnätet i tre etapper 
utmed Kåremo, Nyttorp och Fågelsudd. 
Syftet med utbyggnaden är att ansluta 
fastigheter till ledningsnätet och koppla 
bort enskilda anläggningar. Reningsverket 
på Tegelviken är föråldrat och över 50 år 
gammalt. Styrelsen beslutade att påbörja 
utredningen av en ny vattenreningsdel 
som ersätter den befintliga anläggningen. 
Det framtagna principförslaget har möjlig-
gjort en teknisk analys samt framtagning 
av en grov kostnadskalkyl. Den planerade 
platsen för Kalmarsundsverket är området 
mellan befintligt reningsverk och KSRR. 
Ett bidrag har beviljats av Nordiska Inves-
teringsbankens fond (BSAP-fonden) för 

förbättrande åtgärder av Östersjön. Det 
nya reningsverket beräknas vara klart för 
drift under år 2019.
Under året har reningsverket haft goda 
reningsresultat och reningsverket har lägre 
utfall än gällande riktvärden för fosfor och 
kväve. Den nya dammen vid Norrgård har 
färdigställts. Den tar emot dagvatten från 
områdena kring sportcentrat och de stora 
parkeringsytorna väster om sporthallen 
samt kvarteret Malmen. Under sommaren 
och hösten har det genomförts intrimning 
av utrustningen samt uppföljning av re-
ningseffekten på utgående dagvatten. Vat-
tenavdelningen har börjat planera för att 
öka reservvattenkapaciteten genom att ta 
fram fler alternativa uttagsplatser. Vidare 
deltar vattenavdelningen i kommunens 
arbete med att ta fram en policy för be-
gränsning av bekämpningsmedelssprid-
ning inom vattenskyddsområde.

Produktion av förnybar värme och el
Energiomvandling påverkar miljön i 
hela produktionsledet från bränsleuttag 
till återföring av aska i skogen. Kalmar 
Energi har därför ett omfattande miljö-
arbete för att producera fjärrvärme och 
el med så låg miljöpåverkan som möjligt. 
Användningen av den förnybara skogs-
råvaran som bränsle innebär att fossila 
resurser kan ersättas. Verksamheten har 
många positiva miljöaspekter såsom 
vind och biobränslebaserad elproduk-

Kostnader 2013  Utfall Liknande KKVH Riket

Nettokostnad miljö, hälsa och hållbar utveckling kr per invånare  150 26 69 55

Nettokostnad miljö och hälsoskydd, myndighetsutövningar kr per invånare  103 110 87 143

 högre kostnader  lika kostnader    lägre kostnader än liknande kommuner

 

   

1 334 tillsyn miljöskydd 1 779 miljöskyddsärenden 681 hälsoärenden

352 tillsyn hälsoskydd 40 tillsyn naturvård 88 naturvårdsärenden
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tion, biobränslebaserad fjärrvärme samt 
försäljning av förnybar el, fjärrvärme och 
biobränsle. Kalmar Energi arbetar aktivt 
med att minska utsläpp till luft både ge-
nom att säkerställa att befintliga pannor 
utifrån sin miljöprestanda körs optimalt 
och att vi använder rätt bränsle. 
Energi ska användas på ett smart sätt. För 
att påskynda utvecklingen av el till trans-
portsektorn bidrar vi till framtagande av 
planer för infrastruktur och stadsplane-
ring kopplade till elbilar. 

Underhåll av fastigheter
Under 2014 har alla planerade energiana-
lyser genomförts och de åtgärder som är 
uppenbart lönsamma har verkställts. Ar-
betet med att i dialogform försöka påverka 
våra hyresgäster att tänka energismart och 
hålla oss informerade om drift- och verk-
samhetstider i hyrda lokaler så att Kifab 
löpande kan anpassa fastigheternas drift-
profil fortsätter. Två fastigheter har under 
året anslutits till Kalmar Energis fjärrvär-
menät. Samtliga fastigheter är uppvärmda 
utan hjälp av fossila bränslen. De större 
underhållsåtgärderna hittills under året 
har varit en solfångaranläggning på fast-
ighet Rinkaby (Rinkabyholm), ny un-
dercentral Tumlaren (Lindö), fönsterbyte 
kvarter Skivlingen (Silkesborgsgatan) och 
Riddaren (Funkabo), konvertering till 
fjärrvärme från direktverkande el på han-
delsboden (Smedby), förnyad styr- och 
reglerutrustning Kalmarsund (Varvshol-
men). Kalmarhems genomsnittliga ener-
gianvändning 2014 har minskat med fem 
procent jämfört med 2013.

Renhållning
Matavfallsinsamling med grön påse har 
påbörjats under året. Nya körrutter har 
införts med ändrade tömningsdagar för 

de flesta kunder. Förändringen har gått 
bra och förväntad effektivisering har 
uppnåtts. Arbetet med avfallsbehand-
lingsanläggningen MOSA fortsätter. Un-
der året har byggnaden färdigställts och 
arbetet med inredningen fortsätter. Tid-
plan, start kvartal ett 2015, och ekono-
miska förutsättningar fortgår enligt plan. 
Taxorna är generellt oförändrade sedan 
2013 och kommer att var oförändrade 
även 2015 till 2017.

Framtid
Kalmar kommun kommer att erbjuda 
anställda bruttolöneavdrag för personal-
bilar. Detta för att minska användning-
en av fossila bränslen även till och från 
arbetet. Erbjudandet är ett led i att bli 
en fossilbränslefri kommun till år 2030. 
Som en följd av beslutet om investering 
i en behandlingsanläggning i Moskogen 
kommer det närmaste året främst präglas 
av arbetet med inkörning av denna, lik-
som införandet av matavfallsinsamling. 

Matavfallsinsamlingen kommer att på-
verka arbetet i Moskogen, insamlingsar-
betet och inte minst informationsarbetet. 
Då vi inte använder oss av ekonomiska 
styrmedel, exempelvis i taxesättningen, 
blir information vårt viktigaste verktyg 
för att få kunderna att bidra till en god 
miljöinsats genom att sortera ut så stor 
del av sitt matavfall som möjligt.

Arbetet med att utveckla Moskogen 
kommer att intensifieras genom starten 
av behandlingsanläggningen och anläg-
gandet av en deponi för farligt avfall. Ar-
betet med att få fler medlemskommuner 
i KSRR eller samarbetsavtal kommer att 
fortsätta. Det gäller i första hand geogra-
fiskt närliggande kommuner. 

Från och med 2016 ska en näringsdekla-
ration finnas på samtliga förpackningar. 
Några exempel på de nya kraven är teck-
enstorlek, att allergener ska anges tyd-
ligare, ursprungmärkning på kött som 
svin, get, får och fjäderfä och infrysnings-
datum för kött och fisk ska anges.

Resultat 2013  Utfall Liknande KKVH Riket

Nöjd Medborgar Index - Miljöarbete (uppgiften avser 2014)  60 59 59 55

Miljöbilar av hela beståndet personbilar (%)  16,6 13,6 15,7 12,8

   bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner

 

   

Inför vintern ordnades cykelpimp för kommunanställds cyklar.
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Kultur och fritid

Väsentliga händelser 
under året
Familjebadet
Kalmar Familjebad har under året tagit 
fram en förstudie för Kalmars framtida 
simhall. Studien redovisar bland annat 
nulägesanalys, behovsanalys, medborgar-
undersökning, konkurrens- och mark-
nadsanalys samt redovisning av intäkter 
och kostnader för alternativa föreslagna 
simhallar. Studien är ett första steg efter-
som förslagen kräver vidare diskussion 
och säkerställande av dess förutsättningar. 
En annan viktig händelse är arbetet med 
ökad tillgänglighet och säkerhet på Kal-
mar Familjebad. En broschyr med bud-
skapet vuxnas ansvar för barns säkerhet i 
simhallen har tagits fram. Broschyren är 
översatt till nio språk. Hösten 2014 togs 
beslut i kommunfullmäktige att Kalmar 
Familjebad ska avvecklas som bolag och 
genom en verksamhetsövergång tillhöra 
kultur- och fritidsförvaltningen från och 
med den 1 januari 2015. Övergången 
innebär inga direkta förändringar för den 
operativa verksamheten mer än att vissa 
administrativa tjänster förändras.

Kulturfestivalen Ljus på kultur
I slutet av oktober 2014 genomfördes 
kulturfestivalen Ljus på kultur. Festiva-

len var ett samarbete med Ölandskom-
munerna och hade över 400 program-
punkter under nio dagar. Gensvaret från 
invånare var fantastiskt med en bit över 
40 000 besökare. Festivalen engagerade 
både förvaltningar och kommunala bo-
lag. Bland annat satte Kalmar Energi upp 
en ljusinstallation med hjälp av termo-
grafkameror. 

Ungdomshuset UNIK
Ungdomshuset UNIK (före detta Västra 
station) har invigts och är en samman-
slagning av fritidsgården Västra station 
samt musikhuset Monokrom. Satsning-
en syftar till att skapa ett hus fullt av liv 
och stora möjligheter för ungdomar att 
utveckla sin kreativitet. 

Digitaliseringen av Kalmar teater
I början av 2014 färdigställdes och invig-
des en digital ljud- och projektorutrust-
ning på Kalmar teater. Även utrustning 
för satellitmottagning installerades och 
i samarbete med Kalmar teaterförening 
visas numera opera- och teaterföreställ-
ningar från till exempel Metropolitan 
Opera House i New York och London 
Theatre. Både intresset såväl som publik-
tillströmningen har sedan invigningen 
ökat stadigt.

Arenor
Under året har kommunen satsat på 
att utveckla arenor för idrott och fritid. 
Bland annat har vi invigt en ny konst-
gräsplan i Ljungbyholm, en ny boulehall 
i anslutning till nöjesrestaurangen San-
dra, en no-fall-anläggning i ishallen och 
en multiarena vid Vasaskolan. Dessa sats-
ningar medför till exempel säkrare hopp-
träning för konståkare samt möjlighet för 
pensionärs- och bouleföreningar att spela 
boule inomhus under vinterperioden.

Kalmarsundsparken
Kalmarsundsbadets brygga färdigställdes 
inför badsäsongen och var mycket upp-
skattad och välbesökt under sommaren. 
Den nya sportanläggningen på Långvi-
ken påbörjades under året och kommer 
att stå klar till 1 maj 2015. Kalmarsund-
sparkens nya tillgänglighetsanpassade 
gångstråk blev klart och binder samman 
Kalmarsundsbadet med Långviksbadet. 

Biblioteket
Biblioteket har tillsammans med Mjölby 
kommun, regionförbundet i Kalmar län 
och regionförbundet Östsam deltagit i 
projektet E-serviceverkstäder. Syftet med 
projektet är att öka den digitala kompe-
tensen hos medborgarna. Projektet visa-
des upp på bok- och biblioteksmässan i 
Göteborg. Under året har huvudbiblio-

Kostnader 2013  Utfall Liknande KKVH Riket

Nettokostnad kulturverksamhet kr per invånare  1 124 1 078 1 098 1 005

Nettokostnad fritidsverksamhet kr per invånare  1 465 1 591 1 404 1 296

 högre kostnader  lika kostnader    lägre kostnader än liknande kommuner

 

   

110 515 kronor i 
genomsnittligt bidrag per förening

178 föreställningar på 
Kalmar teaters scen

196 föreningar har mottagit 
föreningsbidrag 84,9 procent av flickorna  

i åldern 10–12 år är föreningsaktiva

90,3 procent av pojkarna 
i åldern 10–12 år är föreningsaktiva

214 507
fysiska besök på huvudbiblioteket
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teket även förnyat interiören på vissa av-
delningar, och bibliotekets attraktion har 
ökat. Biblioteket har med hjälp av dessa 
förändringar arbetat med att göra biblio-
teket mer genussmart. Huvudbiblioteket 
har utvecklat HBTQ-hyllor och haft fö-
reläsningar inom ämnet.

Kulturpraktik
Under sommaren deltog 25 ungdomar 
i kulturskolans kulturpraktik. Praktiken 
innehöll bland annat caféunderhållning 
på Kalmar teater samt en omfattande 
turné med musikgrupper inom äldrebo-
enden och träffpunkter runt om i Kal-
mar.

Säker och trygg-förening tio år
Säker och trygg-förening firade tioårsju-
bileum 2014. I dag finns 25 certifierade 
föreningar i Kalmar kommun och 60 
procent av all barn- och ungdomsverk-
samhet inom föreningslivet sker inom 
ramen för Säker och trygg-förening.

Jämställdhetspris och boksläpp
Kalmar kommuns interna jämställdhets-
pris gick 2014 till fritidsledare på Fun-
kabo fritidsgård för deras arbete med 
att jämställdhetssäkra verksamheten. I 
samband med prisutdelningen släpptes 
metodboken Genussmart så klart. Bo-
ken beskriver hur man, i enlighet med 
visionen om genussmarta fysiska miljöer, 
genom utbildning och ombyggnation 
når fram till en genussmart verksamhet. 
Boken innehåller praktiska verktyg och 
metoder, Kalmarmodellen, som är grun-
den för ett jämställt arbetssätt för alla fri-
tidsledare i Kalmar kommun.

Framtid
Ljus på kultur
En fördjupad samverkan med Ölands-
kommunerna för att utveckla gemen-
samma projekt och programpunkter 
fortsätter och under 2015 utvecklas Ljus 
på kultur genom att innefatta hela Kal-
mar kommun. Genom att särskilt stödja 
arrangörer och samverkan ute i områ-
dena arbetar vi för en bra balans mellan 
stad och landsbygd.

Beachidrotter
Planeringsarbete för beachidrotterna 
pågår i anslutning till Långviksbadet 
i centrala Kalmar. Under en treårspe-
riod kommer Kalmar att arrangera SM 
i beachfotboll vilket kan sätta ytterligare 
fokus på platsen och de sommarrelate-
rade verksamheter vi har i kommunen. 

Ung i Kalmar
Ung i Kalmar kommer under 2015 att 
fokusera på både mötesplatser och akti-
viteter med målsättningen att utöka ut-
budet med aktiviteter i form av friluftsliv 
och evenemang för unga i Kalmar.

Bibliotek
Kalmar läns kommuner kommer att 
gemensamt utveckla webbplattformen 
Arena. Plattformen ska ge oss större och 
effektivare möjligheter att kommunicera 
med våra brukare. Arena blir den regio-
nala gemensamma hemsidan med bok-
tipslänkar, artiklar, nyheter, blogg och 
Facebook. 

Kulturcentrum
Kommunfullmäktige beslutade i maj 
2014 att ett kulturcentrum ska skapas 
vid Tullsätten. Budgeten är framtagen 
och målet är byggstart senast 2016. En 
projektorganisation har skapats för att 
arbeta fram detaljplan och förutsättning-
ar för projektering. 

Skälby
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit 
fram en tioårsvision och strategi som ska 
ligga till grund för en handlingsplan och 
kommande kommunala beslut som rör 
Skälbyområdet.
Visionen Skälby, den naturliga mötes-
platsen med tillhörande strategi har utar-
betats i nära samarbete med föreningarna 
och verksamheterna på Skälby.

Södermöre
I Ljungbyholm ingår numera fritids-
gårdsverksamheten i Södermöre för alla. 
I början av 2014 genomfördes en om-
organisation och en ny verksamhetsin-
riktning och mål för Södermöre för alla 
fastställdes. Att skapa fler generationsö-
verskridande mötesplatser och att ut-
veckla samarbetet med andra aktörer så-
som föreningar och frivilliga är några av 
verksamhetens mål. En medborgardialog 
pågår också gällande framtida inriktning 
och mål för biblioteksverksamheten och 
ett ungdomsnätverk har inrättats. Under 
2015 startar planeringsarbetet för nya 
bibliotekslokaler i Hagby. Södermöre 
för alla fortsätter med skapandet av verk-
samhet utifrån nämndens nya mål och 
inriktning.

Resultat 2014  Utfall Liknande KKVH Riket

Nöjd Medborgar Index - Kultur  65 68 68 62

Nöjd Medborgar Index - Idrott- och motionsanläggningar  59 62 63 60

Informationsindex för kommunens webbplats kultur och fritid  81 83 86 79

   bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner
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Näringsliv och turism

Väsentliga händelser 
under året
Kalmars besöksnäring hade ett bra år. 
Både hotell och restauranger har berät-
tat om god omsättning och vissa restau-
ranger talar om 2014 som ett rekordår. 
Kalmar har också fått stor uppmärksam-
het nationellt. I våras hamnade staden 
på andra plats när Reseguidens läsare 
röstade fram den bästa svenska sommar-
staden. Dessutom tog sig Kalmar Slott in 
på TripAdvisors 10-i-topp-lista över Sve-
riges sevärdheter. Vi ser också att många 
evenemangsarrangörer hör av sig för att 
förlägga evenemang här. Vi hade två 
stora konserter i Kalmar i sommar som 
båda lockade storpublik. Dessutom valde 
arrangören av det internationella välgö-
renhetsloppet Wings for Life World Run 
Kalmar och Öland som den enda plat-
sen i Sverige. Loppet startade vid exakt 
samma tidpunkt på närmare fyrtio plat-
ser runt om i världen.

Evenemang
Kalmars satsningar på evenemang har 
slagit väl ut. Både etablerade evene-
mang som Kalmar Stadsfest och Musik 

på Larmtorget och helt nya evenemang 
som hundsportsevenemanget GuldA-
gility har varit mycket välbesökta. Även 
satsningen på idrottsturism har gett re-
sultat. 2014 var den turistekonomiska 
omsättningen i samband med Ironman 
Kalmar Sweden hela 36 miljoner kronor, 
vilket kan jämföras med 22,7 miljoner 
kronor 2013. Under året har också an-
talet deltagare i stadens löplopp ökat. 
Under hösten genomfördes kulturfes-
tivalen Ljus på kultur för andra gången 
men i betydligt större omfattning än ti-
digare. Evenemanget pågick under nio 
dagar och arrangerades i samarbete med 
Ölandskommunerna. Evenemanget har 
stor utvecklingspotential.

Turistbyrån
Kalmar Turistbyrå ökade antalet besök i 
maj, juni och augusti, men hade en ned-
gång i juli månad. Den allmänna trenden 
är att besökare själva söker information 
via mobil/surfplatta. En av turistbyråns 
mest efterfrågade produkter är teaterpa-
ketet på Krusenstiernska teatern: detta 
paket står för cirka 60 procent av för-
medlingsomsättningen. Årets nya paket-
erbjudanden, bland annat ett cykelpaket, 
har gett ett antal bokningar, men ännu 

inte i större volym. Utmaningen ligger i 
att utveckla produkter som är intressanta 
för kunden. Antalet båtdygn i Kalmar 
Gästhamn minskade marginellt, från 6 
672 förra året till 6 598 i år. I gengäld 
har husbilsplatserna ökat med hela 300 
procent, mycket tack vare att vi har kun-
nat utöka till 18 platser. Satsningen på 
ställplatser är ett led i att göra gästham-
nen tillgänglig på årsbasis.

Kalmar slott
Utvecklingsarbetet på Kalmar slott 
fortskrider och under året stod ny- och 
ombyggnationen av Kalmar slotts ser-
veringslokaler och kök klar. Nu finns 
äntligen ett kafé med samma öppettider 
som slottet och en fullvärdig restaurang 
med fantastiska serveringsytor. Bland 
annat har ett valv från Gustav Vasas tid 
öppnats upp med plats för 140 sittande 
gäster. Det har också tagits fram ett nytt 
koncept för slottets historiska middagar. 
Sammantaget ger det Kalmar slott helt 
nya möjligheter att arrangera landsom-
fattande konferenser, möten och mid-
dagar. I oktober avslutades EU-projektet 
Öppna Portar. Som avslutning hölls en 
internationell konferens på Kalmar Slott, 
The European Forum for Historic sites. 

Kostnader 2013  Utfall Liknande KKVH Riket

Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder kr per invånare  290 404 157 247

Nettokostnad turistverksamhet kr per invånare  208 67 26 110

Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder kr per invånare  529 399 450 393

 högre kostnader  lika kostnader    lägre kostnader än liknande kommuner

 

 

 

213 855 flygresenärer 
till och från Kalmar Öland Airport

71 908 entrébetalande 
besökare på 
Kalmar slott

5 procent vakansgrad 
i KIFAB:s fastigheter36 miljoner kronor i turism-

ekonomisk omsättning under 
UEFA Dam-EM

6 598 båtdygn i 
gästhamnen

149 är placeringen i 
Svenskt Näringslivs 
kommunranking
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Slottets satsning på barnen fortsatte un-
der 2014. Förutom sommarens evene-
mang Barnens slott arrangerades Barnens 
söndag en gång per månad. Intresset 
för detta har varit mycket stort. Kalmar 
slotts besökssiffror nådde upp till näs-
tan exakt samma siffror som 2013, d.v.s. 
cirka 71 500. 

Näringsliv
Företagslotsen har ansvarat för flera akti-
viteter under året. Bland annat företags-
evenemanget Mitt Företag där drygt 100 
lokala mindre företag fick chans att lyssna 
på spännande föreläsare som delade med 
sig av sina framgångstips. Företagarna 
fick dessutom chansen att träffa viktiga 
personer inom försäkring, bank och myn-
digheter under dagen. Vidare har Fran-
chisetorget varit på plats i Kalmar för att 
informera om möjligheterna till att bli 
franchisetagare i Kalmar. De hade med sig 
ett antal skarpmöjligheter med franchise-
givare som vill etablera sig i Kalmar.

Marknadsföring
Som ett led i att marknadsföra Kalmar 
som möjlig etablerings- och inflyttnings-
ort, var Kalmar kommun och Kalmar 
Science Park med som utställare tillsam-
mans på mässan E-commerce i Kista un-
der våren 2014. Flera kända varumärken 
inom e-handel, med bas i Kalmar, fanns 
med i utställningsmontern och statu-
erade som goda exempel på företag som 
lyckats i regionen. 
Uppgiften var att sälja Kalmar och möj-
ligheterna som finns i Kalmar. Under da-

garna i Stockholm knöts många viktiga 
kontakter. Arbetet med att göra reklam 
för Kalmar utanför Kalmar fortsätter un-
der 2015. Under året har ett gemensamt 
nyhetsbrev lanserats, tillsammans med 
Mönsterås och Oskarshamns kommu-
ner, som ska locka till inflyttning. Målet 
med satsningen är att öka intresset för 
Kalmarsundsregionen och informera om 
de fördelar som finns med att bo vid Kal-
marsund. Lika viktigt som det är att att-
rahera nya invånare, är det att få de som 
redan tagit steget att flytta hit att trivas 
och stanna. Som ett led i detta arbete har 
vi under 2014 bjudit in till regelbundna 
inflyttarträffar. Inflyttarträffarna är till för 
att nyinflyttade ska känna sig välkomna 
och få en möjlighet att skaffa nya be-
kantskaper. Våren 2014 lanserades en ny 
version av webbplatsen kalmar.com, som 
nu dessutom har mobilanpassats. Detta är 
mycket viktigt, då allt fler besöker webb-
platsen via en mobil eller surfplatta. Vi har 
också introducerat en webbplats som sam-
lar Kalmars alla löplopp, I Run Kalmar. 
Under året har tre utgåvor producerats av 
Kalmarmagasinet. 

Universitetsarbetet
Från 2014 har kommunen anställt en 
universitetsstrateg. Syftet med tillsätt-
ningen är att förbättra och utöka kontak-
terna med universitetet i avsikt att främja 
en kunskapsdriven utveckling och stärka 
forskningsanknytningen i kommunens 
verksamhet. Linnéuniversitetet är en vik-
tig motor för den regionala utvecklingen 
och universitetsstrategen är ett stöd till 

beslutsfattarna i universitetsfrågor och 
utvecklingen av Kalmar. Studenterna är 
en väldigt viktig resurs för näringslivet, 
inte minst när det gäller framtidens kom-
petensförsörjning. 

Landsbygdsutveckling
Av Kalmar kommuns invånare bor näs-
tan en fjärdedel på landsbygden. Där-
för är också landsbygdens utveckling en 
viktig arbetsuppgift. Kalmar är en av 13 
kommuner i landet som har blivit bevil-
jade medel från Tillväxtverket för att sär-
skilt belysa vikten av tillgång till service 
som tillväxtfaktor och vi arbetar för att 
stärka servicen på landsbygden och ut-
veckla metoder för en hållbar samhälls-
utveckling i hela kommunen. 

Flygverksamheten
Inrikestrafiken från Kalmar Öland Air-
port har Stockholm som destination, Ar-
landa med SAS alternativt Bromma med 
Kalmarflyg som operatör. Under 2014 
har vi sett en fortsatt positiv tillväxt på 
flygtrafiken till Stockholm. Ökningen av 
antalet passagerare är cirka 12 procent i 
förhållande till 2013. Verksamhetsåret 
2014 lanserades två nya flyglinjer till 
Berlin och Göteborg. Vi följer utveck-
lingen av dessa linjer nogsamt. 

Hamnverksamheten
Kalmar hamn har fortsatt sitt arbete 
med att erbjuda en verksamhet baserad 
på flexibilitet, miljömedvetenhet och 
hög servicegrad. Under 2014 betjänades 
samtliga kunder vardag som helg. Gods-

Resultat 2013 Utfall Liknande KKVH Riket

Nöjd Kund Index - Företagsklimat 64 66 65 67

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år (%) 77,5 78,6 76,5 78,6

Nöjd Region Index - Arbetsmöjligheter (uppgiften avser 2014) 48 51 48 49

Nöjd Region Index - Kommersiellt utbud (uppgiften avser 2014) 70 71 69 63

Nöjd Region Index - Kommunikationer (uppgiften avser 2014) 64 65 68 61

   bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner
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volymerna är ökande och det speglar den 
mindre återhämtning som skett inom 
framförallt den så kallade gröna näring-
en. Energihamnen och foderfabriken 
samt återvinningsindustrin har stabila 
volymer som hjälper hamnen att hålla en 
god servicegrad en uppdaterad maskin-
park och väl underhållen hamn.

Kalmar Science Park
Kalmar Science Park fortsätter sitt arbete 
med att bidra till ökningen av kunskaps-
intensiva tillväxtbolag. Under året har 
verksamheten förlagts till en och samma 
plats och hela Kalmar Science Park finns 
nu lokaliserat till Varvsholmen. Ett mål-
inriktat och fokuserat arbete har bland 
annat resulterat i att Kalmar Science Park 
Incubator antogs till det nationella inku-
batorprogrammet BIG Summit som en 
av 26 inkubatorer av Sveriges totalt 43, 
vilket ger en viktig kvalitetsstämpel på 
verksamheten och de bolag som är inne 
i processerna. 

Ett genomfört projekt kring öppen inno-
vation för tillväxt och nya marknader för 
så kallade SME-bolag har lett till en me-
todik för att arbeta med detta i mindre 
bolag, något som är av stor vikt med tan-
ke på regionens bolagsstruktur som till 
stor del består just av denna typ av bolag.
En extern utredning har under året kon-
staterat att Kalmar har mycket goda för-
utsättningar att positionera sig som ett 
kompetenscentrum inom e-handel/digi-
tal handel.  I utredningen lyfts klustret 
Kalmar Science Park e-commerce fram 
som en stor styrka och möjliggörare i 
sammanhanget. Ett projekt mellan sci-
ence parkerna inom innovationskontoret 
Fyrklövern (kopplat till Linnéuniversite-
tet, Mittuniversitetet, Örebro Universitet 
och Karlstad Universitet) har genomförts 
i syfte att underlätta för internationell 
etablering och samarbete, såväl för nä-
ringsliv som för akademi. Satsningen har 
riktats mot Tyskland/Berlin och kommer 
nu leda vidare till konkreta aktiviteter 
länderna emellan.

Miljöteknikforum
Under hösten påbörjades ett utvecklings-
projekt kallat miljöteknikforum, MTF. 
Bakom projektet står KSRR, Kalmar 
Energi, Kalmar Airport, KVAB och Kal-
mar kommun. Projektet har som mål att 
utveckla området kring Kalmar Dämme 
till en plats där vi samlar, lyfter fram och 
informerar om vår kommuns kunskaper 
och innovativa arbete i ett miljömässigt 
hållbarhetsperspektiv. På ett lekfullt, 
modernt, innovativt och lärande sätt vill 
projektet lyfta intresset och stimulera till 
lärande. Här finns potential att skapa ett 
än mer attraktivt Kalmar. Både som en 
plats att bo och verka på och som en stad 
att besöka.

Framtid
Under nästa år kommer de kustnära pro-
jekten att fortsätta vid Långviken, som 
utvecklas till ett område för idrott, hälsa 
och rekreation. De nya idrottsplanerna 
som anläggs kommer att ge oss möjlig-
het att utveckla nya typer av evenemang. 
Under 2015 kommer cykelevenemanget 
Kalmar Grand Prix att utvecklas och 
bland annat kompletteras elitloppet med 
ett nytt motionslopp.
Utvecklingsplanen för Kalmar Slott 
sträcker sig fram till 2018 och har ny-
ligen reviderats. Framöver prioriteras 
skyltningen till slottet, att göra södra 
Postejen tillgänglig för besökare och ett 
utomhuskafé på slottet sommartid. Re-
dan nu planeras också för år 2020, då det 
är 500 år sedan Gustav Vasa landsteg på 
Stensö efter flykten från fångenskap.

Hamnen
En långsiktig vision har utvecklats för att 
utveckla Kalmar hamn och möta mor-
gondagens krav på infrastruktur. Ham-
nen jobbar med att komma närmare vår 
vision med nya ytor och större djupgå-
ende och fler kajer. Kalmar hamns lång-
siktiga arbete går ut på att samverka med 
hamnens intressenter i större omfattning 

och hitta synergieffekter för samverkan 
med andra hamnar. Detta görs i dag med 
ett flertal hamnar men är en process som 
ständigt utvecklas för en god effektivitet.

Studentstaden Kalmar
Ett omfattande och prioriterat område 
att arbeta med under 2015 är studentsta-
den Kalmar, där kriterier för arbetet finns 
väl definierade av Sveriges Förenade Stu-
dentkårer. Att bli en bra studentstad och 
senare även utnämnas till Årets Student-
stad blir en konkurrensfördel för Linné-
universitetet vid rekrytering av studenter. 
Dialog har påbörjats med Växjö kom-
mun för att undersöka möjligheterna att 
tillsammans ansöka om att bli Årets Stu-
dentstad Kalmar/Växjö.

Kalmar Science Park
Det övergripande framtidsperspektivet 
för Kalmar Science Park är inriktat på att 
via olika arbetssätt främja tillkomsten av 
nystartade kunskapsintensiva bolag, ar-
beta med tillväxt i befintliga, etablerade 
bolag av samma art samt vidareutveckla 
arbetet kring e-handel och digitala mark-
nader. Med tanke på det sistnämnda ska 
möjligheterna att implementera en in-
riktning av inkubatorn mot e-handel och 
digitala marknader ses över. Ett arbete 
har påbörjats kring att etablera samarbete 
med intresserade kommuner i form av en 
regional inkubatorfunktion via Kalmar 
Science Park i syfte att öka antalet kun-
skapsintensiva tillväxtbolag i regionen. 
Detta skapar en ny möjlighet till utökad 
samverkan med den omkringliggande ar-
betsmarknadsregionen. 

Sammanslagning
Näringsliv- och arbetsmarknadsenheten 
förbereder en sammanslagning såväl or-
ganisatoriskt som fysiskt. Bakgrunden 
till detta är en politisk viljeinriktning att 
samla de olika avdelningarna till en ge-
mensam lokal. Det finns ett konkret för-
slag på fastighet där en dialog är inledd 
mellan kommunens fastighetsavdelning 
och berörd fastighetsägare.    
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Kalmarflundran i hamnen, turistbyrå på Larmtorget och informationsstuga om Linnéuniversitetet i gästhamnen.
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Finansiell analys

Förvaltningsberättelse

Resultat – kapacitet

Årets resultat
Ett sätt att belysa god ekonomisk hus-
hållning är att studera det löpande re-
sultatet. God ekonomisk hushållning 
innebär att varje generation av invånare 
ska bära kostnaderna för den service som 
de själva beslutar om och som de själva 
konsumerar samt att gjorda investering-
ar ska kunna ersättas. Resultatet måste 
därför vara tillräckligt högt för att dels 
värdesäkra det egna kapitalet och dels 
täcka kommande ökade pensionsutbetal-
ningar. Det bör också finnas en marginal 
som klarar oförutsedda händelser och ris-
ker, till exempel negativ skatteutveckling, 
eventuellt infriande av borgensåtaganden 
och oväntade kostnadsökningar. 

Årets resultat för 2014 uppgår till 11,7 
mnkr, en avvikelse mot budget på -6,6 
mnkr. Resultatet är en försämring jäm-
fört med snittet för åren 2009 till 2013 
(29,7 mnkr exklusive återbetalningar 
från AFA) med 18,0 mnkr. Balanskravs-
resultatet för 2014 uppgår till -12,4 
mnkr. Balanskravsresultatet uppvisar 
likaså en försämring jämfört med snit-
tet för åren 2009 till 2013 (26,9 mnkr 
exklusive återbetalningar från AFA) med 
39,3 mnkr.

Resultat – vilken balans har kommunen 
haft över sina intäkter och kostnader un-
der året och över tiden?  

Kapacitet – vilken kapacitet har kom-
munen att möta finansiella svårigheter på 
lång sikt?

Risk – föreligger någon risk som kan på-
verka kommunens resultat och kapacitet?

Kontroll – vilken kontroll har kommu-
nen över den ekonomiska utvecklingen?

Analysmetod
För att beskriva kommunens finansiella 
situation används den så kallade RK-
modellen. Modellen belyser fyra aspekter 
som är viktiga ur ett finansiellt perspek-
tiv. Dessa fyra aspekter är:

Årets resultat för koncernen 2014 blev 
110,1 mnkr vilket är en försämring jäm-
fört med snittet för åren 2009 till 2013 
(119,6 mnkr) med 9,5 mnkr. 

Efter april månad redovisades i upp-
följningen en prognos för årets resultat 
i kommunen på 24,5 mnkr och delårs-
rapporten efter augusti redovisade 20,4 
mnkr. Skillnaden mellan bokslutsårets 
resultat 11,7 mnkr och första uppfölj-
ningen i april är 12,8 mnkr. 

Flera faktorer har påverkat förändringen 
under året. Nämnderna har förbättrat 
sina resultat med 22,6 mnkr och skat-
teunderlagsprognoserna har redovisat 

 Mnkr  2014 2013 2012 2011 2010

Årets resultat kommunen  11,7 57,3 125,8 -87,3 75,6

Balanskravsresultat kommunen  -12,4 32,5 -1,2 24,2 84,3

Årets resultat koncernen  110,1 91,5 313,3 -45,2 116,1

Balanskravs avstämning  2014 2013 2012 2011 2010

Årets resultat enligt resultaträkningen  11,7 57,3 125,7 -87,3 75,6

- avgår samtliga realisationsvinster  -2,8 -40,4 -172,5  

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 8,9 16,9 -46,7 -87,3 75,6

- medel till resultatutjämningsreserv      

- medel från resultatutjämningsreserv  18,6    

Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5 §     

- tillägg ianspråktagande av sparande, bildandet      

av två stiftelser och internationell flyglinje  -40,0  45,5  

- tillägg justering RIPS-räntan   15,6  11,5 

- tillägg avsättning för sluttäckning deponi              

Moskogen     100,0 

- tillägg avsättning för omställningsåtgärder     8,7

Årets balanskravsresultat  -12,4 32,5 -1,2 24,2 84,3

Balanskravsunderskott från tidigare år   -1,2   

Summa  -12,4 31,2 -1,2 24,2 84,3

Ackumulerat resultat  246,0 258,4 226,0 227,2 203,0

minskade skatteintäkter med 11,7 mnkr. 
Vidare har återbetalning av premier från 
AFA med 23,0 mnkr uteblivit.

Nämndernas nettokostnader avviker 
från budget med 20,9 mnkr. Pensioner, 
internräntor, central pott för löne- och 
kostnadsökningar avviker från budget 
med 3,0 mnkr och jämförelsestörande 
poster (reavinst vid försäljning av fast-
igheter med -4,9 mnkr och utebliven 
återbetalning av premier från AFA med 
-23,0 mnkr) avviker med sammanlagt 
med -24,9 mnkr. Skatteintäkter och 
kommunal utjämning avviker med -9,7 
mnkr och finansnettot avviker med 7,2 
mnkr.
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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, 
utan minst 2 procent av de löpande in-
täkterna bör finnas kvar för att bland 
annat finansiera årets nettoinvesteringar 
med och för att möta förändrade ekono-
miska förutsättningar. Det innebär att de 
löpande kostnaderna över en konjunk-
turcykel (rullande femårsperiod) inte 
bör ta mer än 98 procent av de löpande 
intäkterna.

Nettokostnadsandel i procent  2014 2013 2012 2011 2010

Verksamhetens nettokostnader  96,4 96,9 97,2 95,0 92,6

Jämförelsestörande poster  -1,3 -2,9 -6,0 3,7 1,3

Avskrivningar  4,7 4,3 4,3 3,8 3,5

Finansnetto  -0,2 -0,1 0,3 0,4 0,0

Nettokostnadsandel  99,6 98,2 95,8 102,9 97,4

Rullande femårsperiod  98,8 98,2 98,4 97,8 97,0

Självfinansieringsgrad  2014 2013 2012 2011 2010

Investeringar (mnkr) kommunen  276,8 343,5 -28,6 339,4 291,5

Självfinansieringsgrad (%)  67,0 58,6 518,9 5,3 37,9

Rullande femårsperiod (%)  54,4 73,8 95,3 49,7 79,5

Investeringar (mnkr) koncernen  502,6 484,5 389,7 393,8 368,2

Självfinansieringsgraden har 2014 för-
sämrats med 6,8 procentenheter jämfört 
med snittet för åren 2009 till 2013.

Kommunens finansiella mål om 100 
procent självfinansiering av investeringar 
är inte uppfyllt för 2014 (67,0  procent) 
och inte heller över en rullande femårs-
period (54,4 procent).    

Investeringar
Kommunen investerade under 2014 för 
276,8 mnkr, en ökning jämfört med 
snittet för åren 2009 till 2013 med 54,9 
mnkr. Större genomförda investeringar 
under året är skollokaler för 38,9 mnkr, 
förskolelokaler för 33,2 mnkr, fritidslo-
kaler för 20,1 mnkr, gator och parker 
för 36,8 mnkr och produktion av arbets- 
och bostadsområden för 57,6 mnkr. 

Koncernbolagen investerade under 2014 
för 267,3 mnkr (inte hänsyn till ägd an-
del). Försäljningar av tillgångar har skett 
i bolagen med 20,7 mnkr. Kalmarsunds-
regionens renhållare har investerat 103,1 
mnkr och då främst i avfallsbehandlings-
anläggningen MOSA, Kalmar Vatten AB 
har investerat 56,4 mnkr i VA-lednings-
systemet. Vidare har Kalmarhem AB in-
vesterat 38,0 mnkr, främst i byggnader 
och mark och Kalmar Energi har inves-
terat 34,2 mnkr i el- och värmerörelsen.

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

Soliditet i procent  2014 2013 2012 2011 2010

Kommunens soliditet exkl. pensionsskuld 

intjänad före 1998   49,8 49,7 48,5 49,2 57,2

Kommunens soliditet inkl. hela pensionsskulden  2,3 2,8 3,3 -0,5 7,8

Koncernens soliditet  28,2 27,9 25,6 22,4 23,8

Nettokostnadsandelen har 2014 för-
sämrats med 1,4 procentenheter jäm-
fört med snittet för åren 2009 till 2013. 
Förändringen hänförs till försämringar 
för verksamhetens nettokostnader och 
avskrivningar med 1,6 respektive 0,8 
procentenheter. Motsvarande för jämfö-
relsestörande poster och finansnetto är 
förbättring med 0,7 respektive 0,3 pro-
centenheter.

Det finansiella målet, att nettokostnads-
andelen inte ska överstiga 98 procent, är 
för det enskilda året 2014 inte uppfyllt. 
Sett över en rullande femårsperiod är må-
let inte heller uppnått (98,8 procent). 

Självfinansieringsgrad
När den löpande driften har finansierats 
bör det helst återstå tillräckligt stor andel 
av skatteintäkter och kommunal utjäm-

ning så att större delen av investering-
arna kan finansieras med egna medel. 
Kassaflödet från den löpande verksam-
heten (finansieringsanalysen) utgör det 
finansiella utrymmet för investeringar 
som kommunen kan göra utan att ta upp 
nya lån eller minska befintlig likviditet. 
Detta nyckeltal (kassaflödet från den lö-
pande verksamheten/kassaflödet från in-
vesteringsverksamheten) benämns själv-
finansieringsgrad. 100 procent innebär 
således att samtliga investeringar skatte-
finansieras.
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Kommunens soliditet, exklusive pen-
sionsskuld intjänad före 1998, uppgick 
år 2014 till 49,8 procent vilket är en 
förbättring med 0,1 procentenheter från 
föregående år. Att även ta med pensions-
skulden i nyckeltalet speglar bättre kom-
munens långsiktiga finansiella utrymme. 
Kommunens soliditet, inklusive pen-
sionsskuld intjänad före 1998, har för-
sämrats med 0,5 procentenheter till 2,3 
procent. 

Koncernens soliditet uppgick 2014 till 
28,2 procent vilket är en förbättring med 
0,3 procentenheter jämfört med 2013.

Skuldsättningsgrad
Den del av de totala tillgångarna som 
finansierats med främmande kapital be-
nämns skuldsättningsgrad. I skuldsätt-
ningsgraden ingår avsättningar, lång- och 
kortfristiga skulder.

Kommunens skuldsättningsgrad har 
minskat från 50,3 procent 2014 till 50,2 
procent 2014. Både avsättningar och 
långfristiga skulder minskat under året. 

Koncernens skuldsättningsgrad har 
minskat från 72,1 procent 2013 till 71,8  
procent 2014. 

Risk – kontroll

Ränterisk 
Enligt finanspolicy ska vid upplåning 
och omsättning av lån väljas sådana for-
mer att krav på låg risk tillgodoses och 
att lägsta möjliga finansieringskostnad 
erhålls. För att begränsa finansieringsris-
ken, att inte kunna erhålla likvida medel, 
är strävan att den återstående genom-
snittliga löptiden ska vara minst 1,5 år. 
Valutarisk ska inte tas, sker upplåning i 
utländsk valuta ska denna risk försäkras 
bort. För att begränsa ränterisken, att 
förändring av det allmänna ränteläget 
påverkar räntekostnaden i negativ rikt-
ning, är strävan att den genomsnittliga 
räntebindningstiden ska vara minst 1 år 
och högst 3 år. 

För kommunens samlade låneskuld på 
693,0 mnkr är, per den siste februari 
2014, upplåningsräntan 1,7 procent, 
kapitalbindningstiden 1,09 år och ränte-
bindningstiden 1,09 år.

Skuldsättningsgrad i procent  2014 2013 2012 2011 2010

Kommunen  50,2 50,3 51,5 50,8 42,8

Koncernen  71,8 72,1 74,4 77,6 76,2

Likviditet
Ett mått som mäter likviditet eller kort-
siktig betalningsberedskap är kassalikvi-
ditet (likvida medel + kortfristiga ford-
ringar/kortfristiga skulder).

Kommunens kassalikviditet har försäm-
rats från 75,5 procent 2013 till 41,2 pro-
cent 2014. Orsaken är främst att befintli-
ga likvida medel (146,8 mnkr) använts för 
att finansiera investeringar. Även de kort-
fristiga skulderna har ökat. En stor del, ca 
25 procent, av den kortfristiga skulden ut-
görs av semesterlöneskuld som inte kom-
mer att omsättas under de närmaste åren. 

Koncernens kassalikviditet har försäm-
rats från 84,2 procent 2013 till 67,3 pro-
cent 2014.

Finansnetto

Kassalikviditet i procent  2014 2013 2012 2011 2010

Kommunen  41,2 75,5 99,7 62,7 50,6

Koncernen  67,3 84,2 78,1 55,1 56,3

Kommunens finansnetto har förbättrats 
med anledning av lägre finansierings-
kostnader och uppgår till 5,7 mnkr 
2014, en förbättring jämfört med 2013 
på 2,8 mnkr.

Koncernens finansnetto uppgår till -80,0 
mnkr 2014, en förbättring jämfört med 
2013 på 29,0 mnkr.

Prognossäkerhet och budgetföljsamhet 
En viktig del för att nå och bibehålla en 
god ekonomisk hushållning är att det 
finns en god prognossäkerhet och bud-
getföljsamhet i kommunen.

Finansnetto, mnkr  2014 2013 2012 2011 2010

Kommunen  5,7 2,9 -8,8 -12,0 -0,4

Koncernen  -80,0 -109,0 -134,8 -147,8 -126,8

Mnkr 2014 2013 2012 2011 2010

Budgetavvikelse årets resultat  -6,6 47,2 121,1 -145,2 59,9

Prognos budgetavvikelse augusti 2,0 37,9 17,2 -125,7 70,8

Nämndernas budgetavvikelse 20,8 -16,9 -45,6 -48,6 22,6

Budgetföljsamheten är ett mått på kom-
munens finansiella kontroll. En god 
prognossäkerhet tillsammans med god 
budgetdisciplin medför att behoven 
av buffertar minskar. Genom en god 
prognossäkerhet har kommunen också 

lättare att korrigera eventuella svackor i 
ekonomin på kort sikt. Utfallet för 2014 
redovisar en högst acceptabel nivå där 
nämnderna med ett undantag (omsorgs-
nämnden -2,0 mnkr) redovisar positiva 
budgetavvikelser. 



49

Nämndernas avvikelser      

Mnkr  2014 2013 2012 2011 2010

Kommunstyrelsen:     

- kommunledningskontoret  5,2 -1,3 -1,9 2,0 -0,6

- exploateringsverksamheten  -4,2 1,1 -23,7 -39,2 5,3

- gymnasieförbundet  1,0 0,1 1,6 -1,6 0,6

     

- kommunens revisorer  0,7 0,4 0,3 0,6 0,2

Samhällsbyggnadsnämnden  1,3 0,9 -0,8 0,1 1,8

     

Servicenämnden  9,2 -1,6 0,6 1,7 -4,7

Kultur- och fritidsnämnden  0,6 0,4 1,8 1,2 0,7

Barn- och ungdomsnämnden  4,8 0,3 -7,9 5,9 15,5

Socialnämnden  4,2 -19,1 -26,3 -19,8 2,9

Omsorgsnämnden  -2,0 3,6 10,9 0,3 2,4

Södermöre kommundelsnämnd  0,1 -1,7 -0,2 0,2 -0,4

Summa nämnder  20,9 -16,9 -45,6 -48,6 22,6

Pensionsskuld
I kommunal redovisningslag (1997:614) 
regleras hur pensionskostnad/skuld ska 
redovisas enligt den så kallade bland-
modellen. Enligt denna modell ska pen-
sionsförpliktelser intjänade från och med 
1998 redovisas som skuld i balansräk-
ningen och pensionsförpliktelser intjä-
nade före 1998 redovisas som ansvarsför-
bindelse.

Kommunens samlade pensionsförplik-
telser uppgår till 1 656,5 mnkr varav 
175,6 mnkr redovisas som avsättning i 
balansräkningen och 1 480,9 mnkr som 
ansvarsförbindelse. Detta betyder att un-
gefär 90 procent ligger utanför balans-
räkningen. Utbetalningarna hänförliga 
till denna ansvarsförbindelse och som 
belastar resultaträkningen kommer suc-
cessivt att öka fram till ”toppnoteringen” 
2020-2023. Enligt den senaste progno-
sen, fram till 2019, är den årliga öknings-
takt för utbetalningarna ca 3 procent.

Borgensåtagande
Kommunens borgensåtagande uppgår 
till 2 799,3 mnkr, 43 282 kr per invånare 
(45 186 kr/inv. 2013). 2 547,8 mnkr 
(2 633,2 mnkr) är beviljade till helägda 
bolag, 150,7 mnkr (150,7 mnkr) till del-
ägda bolag och 4,9 mnkr (6,1 mnkr) till 
egnahem och småhus med bostadsrätt 
samt byggnadskreditiv. Borgen till Kal-
mar FF Fastigheter AB uppgår till 95,9 
mnkr (96,8 mnkr).

Av det totala borgensåtagandet för heläg-
da bolags lån svarar Kalmarhem AB för 
49,0 procent (48,9 procent). En positiv 
befolkningsutveckling och därmed efter-
frågan på bostäder är naturligtvis en för-
utsättning för bolagets ekonomi. Efter-
frågan på lägenheter har under 2014 varit 
god med fortsatt hög uthyrningsgrad på 
99,0 procent (99,0 procent). Omflytt-
ningsfrekvensen var 15,9 procent (16,4 
procent) för bostäder och 64,1 procent 
(60,6 procent) för studentlägenheter. 
Behovet av ytterligare bostäder i Kalmar 
ökar årligen varför detta risktagande på 
kort och medellång sikt bör betecknas 
som relativt lågt.

KIFAB i Kalmar AB svarar för 22,8 pro-
cent (28,6 procent) av det totala bor-
gensåtagandet för helägda bolags lån. 
Som fastighetsbolag är KIFAB beroende 

Mnkr 2014 2013 2012 2011 2010

Pensionsförpliktelser 1 656,5 1 623,6 1 508,9 1 511,2 1 367,5

Pensionsförpliktelser och 

pensionsmedelsförvaltning, mnkr  2014 2013 2012 2011 2010

1. Avsättning inkl. löneskatt  175,6 170,9 147,7 140,1 119,7

2. Ansvarsförbindelse inkl. löneskatt  1 480,9 1 452,7 1 361,2 1 371,1 1 247,8

3. Placerade pensionsmedel (KLP)     

    a. bokfört värde  50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

    b. marknadsvärde  100,5 90,1 78,6 69,9 74,1

4. Återlånade medel (1+2-3b)  1 556,0 1 533,5 1 430,3 1 441,3 1 293,4

     

     Tillgångsslag placerade pensionsmedel, mnkr (KLP)    

     -aktier  56,7 50,7 41,3 35,7 41,1

     -obligationer m.m.  43,8 39,4 37,3 34,2 33,0

     

     Avkastning placerade pensionsmedel, procent (KLP)    

     -aktier  17,21 24,03 12,40 -12,46 24,28

     -obligationer m.m.  3,82 3,44 7,01 3,63 2,37

Mnkr  2014 2013 2012 2011 2010

Borgensåtaganden  2 799,3 2 886,8 2 991,3 2 853,4 2 856,0
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av ett gynnsamt företagsklimat och hy-
resgästernas förmåga att överleva på 
en konkurrensutsatt marknad. KIFAB 
förvaltar ca 150 000 kvadratmeter. Va-
kansgraden vid årsskiftet 2014 var 5,0 
procent (5,0 procent). Kommunens risk 
med hänvisning till KIFAB:s marknad 
måste betecknas som högre än det är för 
Kalmarhem AB.

Känslighetsanalys
Kalmar kommun påverkas av omvärlds-
faktorer och i tabellen nedan ger vi ex-
empel på händelser och dess effekter på 
kommunens ekonomi.

Händelse   Mnkr

Höjd utdebitering med 1 krona  125,0

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

Om räntan höjs med 1 procent för kon-
cernens långfristiga skulder innebär det 
ökade kostnader med 37 mnkr.

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

För en kommun är det resultat som är 
det viktigaste perspektivet. De viktigaste 
nyckeltalen är nettokostnadsandel (olika 
kostnaders andel av skatteintäkter och 
kommunal utjämning) och då verksam-
hetens nettokostnader samt självfinansie-
ringsgrad. 

Nettokostnadsandelen, 99,6 procent för 
2014, har försämrats med 1,4 procent-
enheter jämfört med snittet för åren 
2009 till 2013. Förändringen hänförs 
till försämringar för verksamhetens net-
tokostnader och avskrivningar med 1,6 
respektive 0,8 procentenheter. Motsva-
rande för jämförelsestörande poster och 
finansnetto är en förbättring med 0,7 
respektive 0,3 procentenheter.

Självfinansieringsgraden, 67,0 procent 
för 2014, har försämrats med 6,8 pro-
centenheter jämfört med snittet för åren 
2009 till 2013. Kommunen investerade 
under 2014 för 276,8 mnkr, en ökning 
jämfört med snittet för åren 2009 till 
2013 med 54,9 mnkr.

Nyckeltalen soliditet och skuldsättnings-
grad, för perspektivet kapacitet, är på en 
tillfredställande nivå. Det är dock viktigt 
att nivåerna inte sjunker vilket blir verk-
lighet om nivåerna för nettokostnadsan-
del och självfinansieringsgrad åtgärdas.     

För perspektivet risk med nyckeltalen rän-
terisk, likviditet, pensionsskuld och bor-
gensåtagande är den samlade bedömning-
en att risken är identifierad och hanterbar.

Nuvarande utveckling av, och nivåer för, 
nettokostnadsandel och självfinansie-
ringsgrad innebär att kommunen inte 
har en god ekonomisk hushållning. Den 
tydligaste åtgärden för att nå en god eko-
nomisk hushållning är att minska ande-
len verksamhetens nettokostnader med 
i storleksordningen 3 procentenheter. 
Denna lägre nivå förutsätter dock att 
investeringarna framåt självfinansieras i 
väsentligt högre grad än idag.
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Monokrom och fritidsgården Västra station har slagits samman till ungdomshuset UNIK, 
en ny spännande verksamhet där vi skapar ett ungdomshus som sjuder av liv!
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Personal

Förvaltningsberättelse

Personalsammansättning
Följande tabell visar antalet tillsvidare-
anställda och omräknade heltider (års-
arbetare) på förvaltningarna för åren 
2013 och 2014.  Barn- och ungdoms-
förvaltningen ökade mest sett till antalet 
anställda under året (+ 30).  Den för-
ändringen beror till stor del på växande 
förskoleverksamhet. Störst procentuell 
förändring var på kommunledningskon-
toret som ökade med 7,6 procent (13 
personer), vilket beror på att kontaktcen-
ter överfördes från serviceförvaltningen. 
Några förvaltningar har en större ökning 
av antalet årsarbetare jämfört med antal 
personer vilket beror på ökad sysselsätt-
ningsgrad.

Timavlönad personal arbetade 511 297 
timmar under 2014 vilket motsvarar 301 
årsarbetare. Jämfört med 2013 var det en 
ökning motsvarande 9 årsarbetare. Cirka 
hälften av timmarna görs under semes-
terperioden: juni–augusti. 

Tillsvidareanställda (snitt jan-dec)  2014  2013  Förändring

Barn- och ungdomsförvaltningen  1 435  1 405  30
Kommunledningskontoret  183  170  13
Kultur- och fritidsförvaltningen  125  123  2
Omsorgsförvaltningen  1 325  1 342  -17
Samhällsbyggnadskontoret  93  90  3
Serviceförvaltningen  477  489  -12
Socialförvaltningen  1 113  1 100  13
Södermöre kommundelsförvaltning  346  359  -13

Totalt kommunen  5 097  5 078  19

Kommun, bolag och förbund   
Tillsvidareanställda (snitt jan-dec)  2014  2013  Förändring

Destinatio Kalmar AB  18  17  1
Kalmar Airport AB  37  35  2
Kalmar Familjebad AB  20  21  -1
Kalmar Hamn AB  19  19  0
Kalmar Kommunbolag AB  2  2  0
Kalmar Science Park AB  6  6  0
Kalmar Vatten AB  70  71  -1
Kalmarsunds Gymnasieförbund  507  516  -9
Kalmarsundsregionens Renhållare  65  72  -7
Kalmarhem AB  46  45  1
KIFAB i Kalmar AB  16  16  0

Totalt kommunkoncernen  5 903  5 897  6
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Förvaltningsberättelse

Den genomsnittliga sysselsättningsgra-
den för kommunens tillsvidareanställda 
är 95,5 procent, vilket är en ökning jäm-
fört med 2013 då den var 94,4 procent. 
Ökningen beror framförallt på att arbe-
tet med rätt till heltid har fått genomslag 
och att vi närmar oss målet. Kvinnornas 
genomsnittliga sysselsättningsgrad är 
94,9 procent och männens 97,9 procent. 
Under 2014 har kvinnornas sysselsätt-
ningsgrader ökat avsevärt mer än män-
nens. Följande diagram visar sysselsätt-
ningsgradernas utveckling för kvinnor 
och män under de senaste tio åren.

Könsfördelningen på förvaltningarna 
varierar. De mest kvinnodominerande 
förvaltningarna är omsorgsförvalt-
ningen, socialförvaltningen, Södermöre 
kommundelsförvaltning samt barn- och 
ungdomsförvaltningen. Jämn könsför-
delning finns på kommunledningskon-
toret, samhällsbyggnadskontoret och 
serviceförvaltningen. Följande diagram 
visar hur många kvinnor och män som 
är tillsvidareanställda på de åtta förvalt-
ningarna vid samma tidpunkt för åren 
2013 och 2014.

De tillsvidareanställdas medelålder är 46 
år vilket är samma som för ett år sedan. 
Kvinnornas medelålder är 45,9 år och 
männens 46,3 år. Kommunens anställda 
finns framförallt i åldersgruppen 50–59 
år (1 499 personer). 43 procent av de 
anställda är över 50 år. Utvecklingen de 
senaste åren mot en allt lägre medelålder 
bröts under 2013. Utvecklingen under 
de senaste tio åren ser ut på följande sätt:
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Personalomsättning och pension
Personalomsättningen räknas som anta-
let tillsvidareanställda som slutat sin an-
ställning på egen begäran (exkl. pension 
och sjukersättning) och med extern av-
gångsväg satt i relation till antalet snitt-
anställda under perioden.  Med extern 
avgångsväg menas att den anställde inte 
tillträtt någon ny månadsanställning 
inom Kalmar kommun direkt efter av-
slutad tjänst.

Årets personalomsättning landade på 2,1 
procent vilket är en ökning jämfört med 
2013 då omsättningen var 1,9 procent. 
Under 2014 slutade 109 tillsvidarean-
ställda på egen begäran vilket var 13 fler 
jämfört med 2013. Störst personalom-
sättning under 2014 hade personal inom 
socialt och kurativt arbete (5,6 procent) 
följt av personal inom teknikarbete (5,1 
procent). Även under de senaste fem åren 
har personal inom socialt och kurativt 
arbete den högsta personalomsättningen 
med en snittomsättning på 5,1 procent. 

Under 2014 slutade 115 personer med 
tjänstepension vilket är 15 fler än 2013. 
9 personer slutade med sjukersättning 
som avgångsorsak.

Pensionsåldern är numera rörlig med 
möjlighet att avgå med tjänstepension 
från 61 till 67 år. Brandmän har rätt att 
avgå med särskild avtalspension from 58 
år. Totalt var den genomsnittliga pen-
sionsåldern 64,8 år för de som avgick 
med pension under året, vilket är en liten 
minskning jämfört med 2013 då genom-
snittsåldern var 64,9 år. För kvinnorna 
var den genomsnittliga pensionsåldern 
64,8 och för männen 65,2. Under 2014 
såg antalet pensionsavgångar fördelat på 
ålder och kön ut på följande sätt:

 

Personalgrupper Slutat – Personal- Genomsnitt
 egen  omsättning  i procent
 begäran i procent 2010–2014

Ledningsarbete 5 2,1 2,0
Handläggar- och administratörsarbete 4 1,3 1,0
Vård- och omsorgsarbete m.m. 40 1,9 1,8
Rehab och förebyggande arbete 0 0,0 2,0
Socialt och kurativt arbete 14 5,6 5,1
Skol- och barnomsorgsarbete 35 2,4 1,9
Kultur-, turism- och fritidsarbete 1 0,9 1,3
Teknikarbete 7 5,1 3,2
Hantverkare m.m. 1 0,8 1,3
Räddningstjänstarbete 0 0,0 3,3
Köks- och måltidsarbete 2 1,3 2,0
Städ, tvätt och renhållningsarbete 0 0,0 0,5
Totalt 109 2,1 1,9

Antal pensionsavgångar 2014
Ålder Kvinnor Män Totalt

58 0 0 0
59 0 0 0
60 0 0 0
61 2 0 2
62 7 0 7
63 12 1 13
64 14 1 15
65 35 11 46
66 12 1 13
67 16 3 19
Totalt 98 17 115

Genomsnittlig 
pensionsålder 64,8 65,2 64,8
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Utrikes födda och utländsk bakgrund

Ur ett mångfaldsperspektiv kan det vara 
av intresse att följa hur stor del av per-
sonalen som är utrikes födda och har 
utländsk bakgrund. All statistik i detta 
avsnitt kommer från SKL och de senaste 
siffrorna är från 2013. För att möjlig-
göra denna redovisning har SKL samkört 
uppgifter från kommunens lönesystem 
med statistik från SCB . 

Definitionen av begreppet utrikes födda 
är följande:
Anställd som är född i annat land och 
som kan ha antingen utländskt medbor-
garskap eller svenskt medborgarskap. 

De senaste tillgängliga siffrorna från 
2013 visar att 92,4 procent av Kalmar 
kommuns månadsavlönade har Sverige 
som födelseland. Det ger att 7,6 procent 
var utrikes födda vilket var en liten ök-
ning jämfört med 2012 (7,2 procent). 
Kalmar kommun har en lägre andel må-
nadsavlönade som är utrikes födda än 
rikets kommuner där andelen var 12,6 

  2012   2013
Födelseland Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Sverige  92,7 93,2 92,8 91,9 94,1 92,4

Övriga Norden  1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0

EU exkl. Norden 3,5 3,3 3,5 3,5 3,8 3,6

Övr. världen  2,7 2,6 2,7 2,9 2,8 2,9

Uppgift saknas 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Födelseland för månadsavlönad personal i procent

procent. Det bör samtidigt noteras att 
Kalmar kommun har en lägre andel in-
vånare som är utrikes födda än riket som 
helhet.

Kvinnorna har en större andel som är 
utrikes födda än männen. 2013 var 8,1 
procent av kvinnorna utrikes födda jäm-
fört med 5,9 procent av männen. 

Nedanstående tabell visar på de månads-
avlönades födelseland för åren 2012 och 
2013 totalt, och för kvinnor och män.  

Följande avsnitt redovisar hur många och 
hur stor andel av den månadsavlö-nade 
personalen som har svensk eller utländsk 
bakgrund. 

Definitionerna är följande:

Svensk bakgrund: Anställd som är inrikes 
född med en inrikes och en utrikes född 
förälder, eller inrikes född med två inri-
kes födda föräldrar. 
Det är m.a.o. inte alltid lika med den 
personal som tillhörde gruppen med 

födelseland Sverige som nämnts ovan. 
Detta eftersom anställda som är inrikes 
födda med två utrikes födda föräldrar 
inte räknas i detta sammanhang tillhö-
rande gruppen svensk bakgrund utan de 
med utländsk bakgrund. 

Utländsk bakgrund: Anställd som är ut-
rikes född, eller inrikes född med två ut-
rikes födda föräldrar.

Den senaste siffran från 2013 visar att 
8,3 procent av den månadsavlönade 
personalen hade utländsk bakgrund, vil-
ket är en liten ökning jämfört med året 
innan (8,0 procent). Detta kan jämföras 
med riket alla kommuner där andelen var 
15,5 procent.

Nedanstående tabell visar andelen må-
nadsavlönade som har svensk och ut-
ländsk bakgrund för åren 2012 och 
2013.

Månadsavlönad personal

Bakgrund Antal Procent Antal Procent

Svensk bakgrund 4 918 92,0 4 893 91,7

Utländsk bakgrund 423 7,9 443 8,3

- därav utrikes födda 381 7,1 399 7,5

Uppgift saknas 3 0,1 1 0,0

 2012  2013
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Personalpolitik
Kompetensutveckling
Kommunledningskontoret erbjuder 
strategiska och förvaltningsövergripande 
utbildningar inom områden som arbets-
miljö, ledarskap, datakunskap, juridik 
och arbetsrätt med mera. Utöver detta 
så genomför förvaltningarna egna ut-
bildningar på organisations-, enhets- el-
ler individnivå. Kommunen har sedan 
flera år ett väl fungerande ledarutveck-
lingsprogram. Flertalet av de utbildare vi 
använder är kommunens egna anställda 
som utbildar sina kollegor. Detta är 
mycket uppskattat av både utbildare och 
kursdeltagare och leder till utveckling för 
utbildaren och en utbildning som har di-
rekt koppling till praktisk verklighet som 
speglar kommunens olika verksamheter. 
Under 2014 har vi utbildat ytterligare en 
handledare för våra ledarutbildningar. 
Detta innebär både en kvalitetssäkring, 
verksamhetsnytta och effektivt utnytt-
jande av skattemedel.

Sjukfrånvaro och rehabilitering
Kommunens arbetar ständigt med att 
förbättra arbetsmiljön och stärka arbets-
hälsan. Kommunhälsan arbetar aktivt 
med riktade hälsosamtal för att tidigt 
hitta personer i riskzon för ohälsa, dessa 
erbjuds att delta i kommunens livsstils-
projekt. Fokus här ligger på att arbetar 
förbyggande och hälsofrämjande för att 
undgå ohälsa och långtidssjukskrivning.

Under 2013 har långtidsjukfrånvarons 
andel av den totala frånvaron ökat till 
41,7 procent jämfört med 2012 då den 
var 36,6 procent. Däremot har antal an-
ställda med upprepad korttidssjukfrånva-
ron minskat.

Sjukfrånvaro kan redovisas på olika sätt. 
Det alternativ som förordas är total sjuk-
frånvaro under året i relation till de an-
ställdas sammanlagda ordinarie arbetstid 
angiven i procent. Redovisningen omfat-
tar samtliga arbetstagare som under året 
haft en eller flera anställningar oavsett 
anställningsform.

Trenden mot en högre sjukfrånvaro som 

inleddes 2012 fortsätter. Sjukfrånvaron 
av ordinarie arbetad tid uppgick un-
der året till 6,2 procent vilket är en ök-
ning jämfört med 2013 (5,9 procent). 
Kvinnornas sjukfrånvaro ökade under 
året från 6,6 till 7,0 procent. och män-
nens från 3,7 till 3,8 procent. Följande 
diagram visar sjukfrånvarons utveckling 
under de senaste tio åren och visar att 
kvinnorna genomgående haft en högre 
sjukfrånvaro än männen.

Följande diagram visar sjukfrånvaron 
för 2014 för kvinnor, män och totalt i 

de olika åldersgrupperna. Diagrammet 
visar att sjukfrånvaron ökar i takt med 
åldern och att kvinnorna genomgående 
har en högre sjukfrånvaro än männen i 
alla åldersgrupperna. Nedanstående dia-
gram visar sjukfrånvaron av arbetad tid i 
de olika åldersgrupperna totalt och köns-
uppdelat.
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Sjukfrånvaron varierar stort mellan för-
valtningarna och på flertalet av förvalt-
ningarna har kvinnorna en högre sjuk-
frånvaro än männen. Nedanstående 
diagram visar hur sjukfrånvaron såg ut 
på förvaltningarna under 2014 uppdelat 
på kvinnor och män.

Definitionen av långtidssjukfrånvaro 
är här all sammanhängande sjukfrån-
varo över 59 dagar. Under 2014 svarade 
långtidssjukfrånvaron för 42,7 procent 
av den totala sjukfrånvaron, vilket är 
högre än 2013 (40,6 procent).  Den 
längre sjukfrånvarons betydelse för den 
totala sjukfrånvaron totalt sett för Kal-
mar kommuns personal minskade under 
ett antal år men den trenden bröts under 
2012 och har sedan dess ökat under både 
2013 och 2014. Den längre sjukfrånva-
rons betydelse har genomgående under 
de senaste tio åren varit större för kvin-
norna än för männen. Under 2014 för-
stärktes det förhållandet då den ökade för 
kvinnorna men minskade för männen. 
Männens långtidssjukfrånvaro var under 
året den lägsta under de senaste tio åren.

Diagram visar hur sjukfrånvaron över 59 
dagar sett ut i förhållande till den totala 
sjukfrånvaron under den senaste tioårs-
perioden totalt och uppdelat på kvinnor 
och män.

Frisknärvaro
Som motvikt till att redovisa hur mycket 
vi är sjuka bör vi även lyfta fram det fak-
tum att vi också är väldigt friska. Under 
2014 hade 35,9 procent av de tillsvida-
reanställda noll sjukdagar vilket är lägre 
än 2013 då siffran var 39,3. Andelen 
kvinnor med noll sjukdagar under året 
var 32,7 procent vilket kan jämföras med 
37,3 under 2013. Motsvarande siffra för 
männen var 47,2 vilket kan jämföras 
med 46,8 under 2013.

Förvaltningar Kvinnor Män Totalt

Barn- och ungdomsförvaltningen 31,2 48,2 34,3

Kommunledningskontoret 27,8 56,9 43,2

Kultur- och fritidsförvaltningen 38,3 51,9 43,6

Omsorgsförvaltningen 31,6 43,4 32,8

Samhällsbyggnadskontoret 54,5 58,8 56,6

Serviceförvaltningen 35,4 43,7 39,0

Socialförvaltningen 34,3 44,6 36,8

Södermöre kommundelsförvaltning 38,0 56,5 40,2

Totalt 32,7 47,2 35,9

Tv-anställda. Frisknärvaro i procent (0 sjukdagar jan – dec 2014). 
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Övriga personalhändelser av vikt
Arbetet inom förvaltningarna med rätten 
till heltid har fortsatt under året. Några 
synliga effekter av det arbetet är att:
•	 Den	 genomsnittliga	 sysselsättnings-

graden för de tillsvidareanställda är 
95, 5 procent vilket är en ökning jäm-
fört med 2013 (94,4).

•	 Anställda	 med	 tidsbegränsad	 anställ-
ning, har minskat med 65 personer 
jämfört med 2012. 

•	 Omsorgs-	och	socialförvaltningen	har	
en större ökning av antalet årsarbetare 
jämfört med antal personer vilket be-
ror på ökad sysselsättningsgrad.

•	 Andelen	heltidstjänster	för	tillsvidare-
anställd personal är 79 procent vilket 
är en ökning jämfört med 2013 (76). 

•	 Fyllnads-	 och	 övertidsuttaget	 mins-
kade motsvarande 4 årsarbetare.

Kortfakta
•	 Den	 genomsnittliga	 heltidslönen	 för	

kommunens tillsvidareanställda är 26 
798 kr/månad, vilket är en ökning 
med 2, 8 procent jämfört med 2013.

•	 Kommunens	två	största	yrkesgrupper	
är undersköterskor och lärare.

•	 Kvinnornas	medellön	motsvarar	92,5	
procent av männens, vilket är en ök-
ning jämfört med 2013 (92,2). 

•	 Sjukfrånvaron	var	under	året	6,	2	pro-
cent vilket är en ökning jämfört med 
2013 (5,9). 

•	 Antalet	 sparade	 semesterdagar	 mot-
svarar i snitt 11,4 dagar/anställd.

•	 Personalomsättningen	 bland	 de	 tills-
vidareanställda var under året 2,1 pro-
cent 109 tillsvidareanställda slutade 
sin anställning på egen begäran.

•	 Under	 2014	 slutade	 115	 personer	
med pension. Av dessa hade 19 per-
soner arbetat kvar till 67 år.

•	 Männen	 använde	 2,1	 procent	 av	 sin	
schemalagda tid till föräldraledig-het 
och kvinnorna använder 4,8 procent.

•	 Samhällsbyggnadskontoret	har	under	
året fått en ny förvaltningschef och 
kommundirektören entledigades. I 
avvaktan på rekrytering har en till-
förordnad tjänsteman upprätthållit 
tjänsten.

Kalmar kommuns interna jämställdhetspris gick till personalen på Funkabo fritidsgård. 
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Förvaltningsberättelse

Resultaträkning
  Koncernen*   Kommunen

Mnkr Not 2014 2013  2014 2013

      

Verksamhetens intäkter 1 1 836,5 1 872,2  860,9 873,4

Verksamhetens kostnader 2 -4 501,9 -4 431,5  -3 904,7 -3 818 ,6

Avskrivningar 3, 4, 5 -319,5 -362,2  -150,0 -134,4

Verksamhetens nettokostnader  -2 984,9 -2 921,5  -3 193,8 -3 079,6

      

Skatteintäkter 6 2 592,5 2 546,5  2 592,5 2 546,5

Generella statsbidrag och utjämning 7 607,3 587,5  607,3 587,5

Finansiella intäkter 8 46,3 31,7  22,5 23,6

Finansiella kostnader 9 -126,3 -140,7  -16,8 -20,7

Resultat efter finansiella poster  134,9 103,4  11,7 57,3

      

Skattekostnader  -24,8 -12,0  - -

Årets resultat 10 110,1 91,5  11,7 57,3
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Balansräkning

Förvaltningsberättelse

  Koncernen*   Kommunen

Mnkr Not 2014-12-31 2013-12-31  2014-12-31 2013-12-31

      

TILLGÅNGAR      

      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar 3 - 1,0  - -

      

Materiella anläggningstillgångar      

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 4 6 052,7 5 587,1  2 300,0 2 183,8

Maskiner och inventarier 5 298,8 589,2  224,8 213,4

      

Finansiella anläggningstillgångar 11 127,6 80,8  260,4 210,3

      

Summa anläggningstillgångar  6 479,1 6 258,2  2 785,2 2 607,6

      

Omsättningstillgångar      

Förråd 12 128,7 134,1  108,4 109,0

Fordringar 13 391,0 510,7  172,4 185,1

Kortfristiga placeringar 14 50,0 50,0  50,0 50,0

Kassa och Bank 15 275,4 314,9  0,6 146,8

Summa omsättningstillgångar  845,1 1 009,7  331,4 491,0

SUMMA TILLGÅNGAR  7 324,2 7 267,9  3 116,6 3 098,6

      

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

      

Eget kapital 16     

Eget kapital  1 928,2 1 890,1  1 512,3 1 436,4

Årets resultat 10 110,1 91,5  11,7 57,3

Resultatutjämningsreserv  28,0 46,6  28,0 46,6

Summa eget kapital  2 066,3 2 028,2  1 552,0 1 540,3

      

Avsättningar      

Avsättning för pensioner 

och liknande förpliktelser 17 178,2 175,8  175,6 170,9

Andra avsättningar 18 221,6 214,7  83,7 121,0

      

Skulder      

Långfristiga skulder 19 3 740,3 3 761,8  726,6 740,7

Kortfristiga skulder 20 1 117,8 1 087,5  578,7 525,7

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 7 324,2 7 267,9  3 116,6 3 098,6
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Förvaltningsberättelse

  Koncernen *   Kommunen

Mnkr Not 2014-12-31 2013-12-31  2014-12-31 2013-12-31

      

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER      

      

Panter och därmed jämförliga säkerheter  Inga Inga  Inga Inga

      

Ansvarsförbindelser 21     

Pensionsförpliktelser som inte upptagits 

bland skulderna eller avsättningarna  1 518,0 1 484,2  1 482,7 1 454,5

Övriga ansvarsförbindelser  297,1 331,8  2 882,8 2 956,7

 

* Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 23

Under våren 2014 släpptes metodboken ”Genussmart så klart”. Boken innehåller praktiska verktyg och metoder, 
Kalmarmodellen, som är grunden i ett jämställt arbetssätt för alla fritidsledare i Kalmar kommun.
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Finansieringsanalys
  Koncernen   Kommunen

Mknr Not 2014 2013  2014 2013

      

Den löpande verksamheten      

Årets resultat  110,1 103,4  11,7 57,3

      

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet      

Av- och nedskrivningar  319,5 362,2  150,0 134,4

Gjorda avsättningar  9,4 10,4  -32,7 14,5

Övriga ej likviditetspåverkande poster 22 -79,0 30,3  -10,0 -11,7

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 360,0 506,4  119,0 194,5

      

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  126,7 111,5  12,8 64,3

Ökning/minskning förråd och varulager  5,4 11,9  0,6 10,9

Ökning/minskning kortfristiga skulder  30,4 -332,0  53,0 -67,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten  522,5 297,7  185,4 202,6

      

Investeringsverksamheten      

Investering i immateriella anläggningstillgångar -0,3 -16,1  - -

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 1,3 17,5  - -

Investering i materiella anläggningstillgångar  -519,1 -465,4  -272,2 -354,3

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  24,9 65,3  4,7 21,7

Investering i finansiella anläggningstillgångar  -9,4 -14,9  -9,3 -10,8

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  - 3,8  - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -502,6 -409,9  -276,8 -343,5

      

Finansieringsverksamheten      

Nyupptagna lån  108,3 161,1  - 33,0

Ökning/minskning finansiell leasing  0,9 -0,1  0,9 -0,1

Amortering av skuld  -131,1 -107,2  -15,0 -

Ökning långfristiga fordringar  -37,4 -25,7  -40,7 -25,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -59,3 28,1  -54,8 7,9

      

Årets kassaflöde  -39,5 -84,0  -146,2 -133,1

Likvida medel vid årets början  314,9 398,9  146,8 279,9

Likvida medel vid årets slut  275,4 314,9  0,6 146,8
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Noter

  Koncernen   Kommunen 

mnkr  2014 2013  2014 2013

Not 1 Verksamhetens intäkter
     

Försäljningsintäkter  640,1 211,4  82,3 70,7

Taxor och avgifter  247,0 1 202,8  100,4 97,9

Hyror och arrenden  594,9 641,0  162,1 160,7

Bidrag  615,1 771,4  295,4 285,3

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster  195,7 226,5  135,7 108,0

Exploateringsintäkter  40,7 50,5  40,7 50,3

Realisationsvinster  3,4 27,5  3,4 2,7

Försäkringsersättningar  3,2 1,9  0,9 0,2

Övriga intäkter/elimineringar  -543,7 -1 358,5         - 6,2

Summa  1 796,5 1 774,5  820,9 782,0

     

Jämförelsestörande intäkter      

Försäljning av tillgångar  - 41,0  - 40,4

Återbetalning av premier från AFA  - 56,7  - 51,0

Återbetalning ”stiftelsepengar”  40,0 -  40,0 -

Summa  40,0 97,7  40,0 91,4

  1 836,5 1 872,2  860,9 873,4

 

Not 2 Verksamhetens kostnader
     

Löner och sociala avgifter  -2 655,1 -2 724,8  -2 299,4 -2 222,1

Pensionskostnader  -166,5 -148,6  -145,8 -139,4

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial  -74,5 -142,7  -14,6 -15,2

Bränsle, energi och vatten  -312,8 -179,4  -57,7 -56,5

Köp av huvudverksamhet  -799,2 -1 103,9  -689,3 -692,0

Lokal- och markhyror  -245,6 -267,2  -177,2 -167,5

Övriga tjänster  -196,5 -137,5  -88,6 -62,1

Lämnade bidrag  -146,2 -151,5  -143,4 -141,0

Realisationsförluster och utrangeringar  -0,0 -0,1  -0,0 -0,1

Övriga kostnader/elimineringar  -94,6 439,9  -288,8 -307,2

Summa  -4 501,9 -4 415,9  -3 904,7 -3 803,0

     

Jämförelsestörande kostnader      

Justering RIPS-räntan  - -15,6  - -15,6

Summa  0 -15,6  0 -15,6

  -4 501,9 -4 431,5  -3 904,7 -3 818,6
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 Koncernen   Kommunen 

mnkr 2014 2013  2014 2013

Not 3 Immateriella anläggningstillgångar
  

Ingående anskaffningsvärden  5,9 5,9

Årets förändringar  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  5,9 5,9

  

Ingående avskrivningar  -4,9 -3,5

Årets förändringar   

-Årets avskrivningar  -1,0 -1,4

Utgående ackumulerade avskrivningar  -5,9 -4,9

  

Utgående restvärde enligt plan  0 1,0

 

Not 4  Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar
     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar      

Ingående anskaffningsvärden  8 326,3 7 859,3  3 407,0 3 169,9

Årets förändringar      

-Årets aktiverade utgifter  307,0 307,7  232,5 270,3

-Försäljningar och utrangeringar  -16,0 -101,2  -2,8 -29,8

-Omklassificeringar  399,3 -0,6       - -3,4

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  9 016,6 8 065,3  3 636,7 3 407,0

     

Ingående avskrivningar  -2 747,4 -2 316,3  -1 285,7 -1 203,9

-Försäljningar och utrangeringar  8,4 50,2  1,3 15,8

-Omklassificeringar  -1,0 -0,3  - -

-Årets avskrivningar  -231,8 -195,3  -108,2 -97,6

Utgående ackumulerade avskrivningar  -2 971,8 -2 461,6  -1 392,7 -1 285,7

     

Ingående nedskrivningar  -137,2 -73,7  - -

- återförda nedskrivningar  10,0    

- årets nedskrivningar  -21,0 -52,4  - -

Utgående nedskrivningar  -148,2 -126,1  0 0

     

Utgående restvärde enligt plan  5 896,5 5 477,6  2 244,0 2 121,2

     

Pågående nyanläggningar      

Ingående balans  109,5 43,2  62,6 39,0

Utgifter under året  181,2 184,6  57,9 125,6

Under året genomförda omfördelningar  -134,5 -118,2  -64,5 -102,0

Utgående balans  156,2 109,5  56,0 62,6

     

Utgående restvärde enligt plan  6 052,7 5 587,1  2 300,0 2 183,8
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Bokförda värden     

Mark  217,9 324,7  10,2 10,2

Verksamhetsfastigheter  3 013,0 2 987,8  1 456,2 1 395,0

Fastigheter för affärsverksamhet  512,3 62,9  59,5 60,7

Publika fastigheter  715,0 722,2  715,0 652,0

Fastigheter för annan verksamhet  3,2 637,3  3,2 3,3

Pågående projekt  156,2 109,5  56,0 62,6

Övrigt  1 435,1 742,7  - -

Summa bokförda värden  6 052,7 5 587,1  2 300,0 2 183,8

 

 

Not 5 Maskiner och inventarier
     

Maskiner och inventarier     

Ingående anskaffningsvärden  828,2 1 335,1  539,2 480,0

Årets förändringar      

-Årets aktiverade utgifter  66,6 115,9  47,7 63,0

-Försäljningar och utrangeringar  -28,9 -16,8  -1,9 -3,4

-Omklassificeringar  -7,6 -12,3  -     -0,5

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  858,3 1 421,9  584,9 539,2

     

Ingående ackumulerade avskrivningar  -548,3 -780,5  -343,5 -316,1

Årets förändringar      

-Försäljningar och utrangeringar  23,0 21,7  0,9 3,2

-Omklassificeringar  1,0    

-Avskrivningar  -53,4 -91,7  -34,9 -30,6

Utgående ackumulerade avskrivningar  -577,7 -850,5  -378,3 -343,5

Summa  280,6 571,4  206,6 195,6

     

Finansiell leasing      

Ingående balans  17,8 18,3  17,8 18,3

Årets förändringar      

- Årets anskaffningar  7,2 6,1  7,2 6,1

- Värderingspost  - -0,5  - -0,5

- Årets avskrivningar  -6,8 -6,1  -6,8 -6,1

Utgående balans  18,2 17,8  18,2 17,8

Utgående restvärde enligt plan  298,8 589,2  224,8 213,4

Samtliga avtal avser leasing av fordon.     

 

Not 6 Skatteintäkter
  

Preliminära skatteintäkter  2 598,9 2 562,8  2 598,9 2 562,8

Slutavräkning f g år  -6,9 1,5  -6,9 1,5

Preliminär slutavräkning innevarande år  0,4 -15,5  0,4 -15,5

Mellankommunal utjämning  0,1 -2,4  0,1 -2,4

Summa  2 592,5 2 546,5  2 592,5 2 546,5

 

  Koncernen   Kommunen 

mnkr  2014 2013  2014 2013
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Not 7 Generella statsbidrag och utjämning
  

Inkomstutjämningsbidrag  521,4 492,8  521,4 492,8

Kommunal fastighetsavgift  102,2 100,3  102,2 100,3

Regleringsbidrag  14,9 29,0  14,9 29,0

Strukturbidrag  6,7 -  6,7 -

Kostnadutjämningsavgift  -179,6 -163,6  -179,6 -163,6

Bidrag för LSS-utjämning  141,7 129,0  141,7 129,0

Summa  607,3 587,5  607,3 587,5

 

Not 8 Finansiella intäkter
     

Utdelningar  32,6 0,6  3,0 1,0

Räntor  12,5 24,2  11,0 13,6

Övriga finansiella intäkter  1,1 6,8  8,5 9,0

Summa  46,3 31,7  22,5 23,6

 

Not 9 Finansiella kostnader
     

Räntekostnader  -106,0 -133,5  -15,9 -17,0

Ränta på pensionskostnader  -0,4 -3,0  - -2,8

Övriga finansiella kostnader  -19,9 -4,2  -0,9 -0,9

Summa  -126,3 -140,7  -16,8 -20,7

 

Not 10 Årets resultat
  

Årets resultat enligt resultaträkningen     11,7 57,3

Avgår: samtliga realisationsvinster     -2,8 -40,4

Årets resultat efter balanskravsjusteringar     8,9 16,9

  

Medel från resultatutjämningsreserv     18,6 -

  

Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5§:  

Avdrag: återföring av medel bildandet av två stiftelser     -40,0 -

Tillägg: justering RIPS-räntan     - 15,6

Årets balanskravsresultat     -12,4 32,5

  

Balanskravsunderskott från tidigare år     - -1,2

Summa     -12,4 31,2

  

Balanskravsresultat att reglera     -12,4 -

 

  Koncernen   Kommunen 

mnkr  2014 2013  2014 2013
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  Koncernen   Kommunen 

mnkr  2014 2013  2014 2013

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar
     

Aktier och andra andelar i dotterbolag  - -  136,4 136,4

Övriga aktier och andelar  27,8 18,5  27,7 18,3

Långfristiga fordringar  97,8 60,4  94,4 53,7

Bostadsrätter  2,0 1,9  1,9 1,9

Summa  127,6 80,8  260,4 210,3

 

Not 12 Förråd
     

Förråd  35,6 39,8  15,3 14,7

Exploateringsmark  61,4 54,9  61,4 54,9

Tomträttsmark  31,7 39,5  31,7 39,5

Summa  128,7 134,1  108,4 109,0

 

Not 13 Fordringar
     

Kundfordringar  95,9 126,3  27,3 33,0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  112,8 115,3  84,9 82,5

Skattefordringar  66,6 50,4  37,0 50,4

Statsbidragsfordringar  - 1,4  - -

Övriga kortfristiga fordringar  115,7 217,4  23,2 19,2

Summa  391,0 510,7  172,4 185,1

 

Not 14 Kortfristiga placeringar
  

Placerade pensionsmedel KLP  

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

 

 Anskaffnings Bokfört  Marknadsvärde

 värde värde  bokslutsdag

Noterade aktier och aktiefonder 43,7 25,0  56,7

Noterade räntebärande papper 38,2 25,0  38,9

Summa 81,9 50,0  95,6
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Not 15 Kassa och bank
     

Kassa  0,2 0,3  0,1 0,1

Bank  274,7 314,4  - 146,5

Övriga poster  0,5 0,2  0,5 0,2

Summa  275,4 314,9  0,6 146,8

 

Not 16 Eget kapital
     

Eget Kapital     

Eget kapital 1 911,3 1 890,1  1 512,3 1 436,4

BFNAR 2012:1 effekt 16,9    

Resultatutjämningsreserv 28,0 46,6  28,0 46,6

Årets resultat 110,1 91,5  11,7 57,3

Utgående eget kapital 2 066,3 2 028,2  1 552,0 1 540,3

     

Resultatutjämningsreserv     

Ingående resultatutjämningsreserv 46,6 46,6  46,6 46,6

- årets avsatta medel - -  - -

- årets använda medel  -18,6 -  -18,6 -

Utgående resultatutjämningsreserv 28,0 46,6  28,0 46,6

     

Fullmäktige beslutade under 2013 att avsätta 46,6 mnkr av tidigare års resultat till resultatutjämningsreserven.

     

 

Not 17  Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
     

Ingående avsättning  175,8 151,6  170,9 147,7

Pensionsutbetalningar  -5,1 -10,1  -5,0 -10,0

Nyintjänad pension  11,0 14,0  10,8 13,1

Ränte- och basbeloppsuppräkningar  0,9 -  1,0 -

Förändring av löneskatt  0,9 4,7  0,9 4,5

Ändringar av försäkringstekniska grunder (i förekommande fall) -2,0 15,6  -2,0 15,6

Övrigt  -3,3 -  -1,0 -

Utgående avsättning  178,2 175,8  175,6 170,9

     

Aktualiseringsgrad % (den andel av personakterna för 

anställd personal som är uppdaterad med avseende på 

tidigare pensionsgrundande anställning)  97 87  97 87

     

Kommunen bytte under 2013 pensionsförvaltare. 

Beloppen från 2013 har hämtats från den tidigare förvaltaren SPP 

medan 2014 års siffror har hämtats från den nya förvaltaren Skandia.     

     

  Koncernen   Kommunen 

mnkr  2014 2013  2014 2013
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Specifikation avsatt till pensioner     

Särskild avtals/ålderspension  13,7 17,1  12,4 17,1

Förmånsbestämd/kompl pension  108,3 59,2  107,9 54,7

Ålderspension  16,9 59,9  16,7 59,9

Pension till efterlevande  3,9 4,3  3,7 4,3

Visstidspension  0,7 1,4  0,7 1,4

Löneskatt  34,7 33,9  34,3 33,4

Summa  178,2 175,8  175,6 170,9

     

     

Antal visstidsförordnanden     

Politiker  1 1  1 1

Tjänstemän  1 1  1 1

     

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet redovisningsprinciper.     

 

Not 18 Andra avsättningar
     

Andra avsättningar     

Avsättning vid periodens ingång  214,7 228,4  121,0 129,8

Periodens avsättningar  46,1 4,9  - -

Ianspråktaget under perioden  -39,2 -18,7  -37,4 -8,7

Summa andra avsättningar  221,6 214,7  83,7 121,0

Kommunens och största delen av koncernens avsättning avser 

återställande av deponin Moskogen. Återställandet påbörjas 2012 

och beräknas pågå till om med 2050. Koncernen har även avsättning 

för regresskrav ”översvämningar 2013” med 3,2 mnkr.     

 

Not 19 Långfristiga skulder
     

Ingående låneskuld  3 303,1 3 707,9  740,7 707,8

Nyupplåningar under året  568,3 161,1  0,9 33,0

Årets amortering  -131,1 -107,3  -15,0 -0,1

Utgående låneskuld  3 740,3 3 761,8  726,6 740,7

     

Långfristiga skulder      

Skulder till kreditinstitut  2 985,1 3 729,1  693,0 708,0

Övriga skulder  755,2 32,7  33,6 32,7

Summa  3 740,3 3 761,8  726,6 740,7

 

  Koncernen   Kommunen 

mnkr  2014 2013  2014 2013
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Not 20 Kortfristiga skulder
     

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut  12,7 202,2  - -

Checkräkningskredit  152,0 -  9,2 -

Leverantörsskulder  280,1 142,2  110,5 116,9

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag  101,1 88,3  78,8 75,0

Övriga kortfristiga skulder  46,5 171,7  3,7 0,1

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader  525,4 483,0  376,4 333,7

Summa  1 117,8 1 087,5  578,6 525,7

 

Not 21 Ansvarsförbindelser
     

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna     

     

Ingående ansvarsförbindelse pensioner  1 475,5 1 404,7  1 444,0 1 352,5

Pensionsutbetalningar  -43,8 -50,6  -43,8 -50,6

Ränte-och basbeloppsuppräkningar  68,5 48,9  68,6 48,9

Förändring löneskatt  6,4 18,5  4,4 17,8

Ändringar av försäkringstekniska grunder  

(i förekommande fall)  3,1 75,4  3,1 75,4

Övrigt  8,2 -21,4  -9,7 -

Utgående ansvarsförbindelse pensioner  1 518,0 1 475,5  1 466,6 1 444,0

     

Aktualiseringsgrad % (den andel av personakterna för 

anställd personal som är uppdaterad med avseende på 

tidigare pensionsgrundande anställning)  98 87  97 87

     

Pensionsåtaganden för särskilda visstidsförordnanden 

är beräknade på 21 personer och uppgår till:  14,3 8,7  14,3 8,7

     

Pensionsåtaganden för helägda bolag  - -  1,8 1,8

     

Övriga ansvarsförbindelser     

     

Borgensförbindelser  186,6 187,5  2 859,2 2 932,2

Operationell leasing  105,1 136,9  18,7 18,5

Övriga ansvarsförbindelser  5,4 7,4  4,9 6,1

Summa  297,1 331,8  2 882,8 2 956,7

Summa ansvarsförbindelser  1 829,5 1 816,0  4 365,7 4 411,3

 

  Koncernen   Kommunen 

mnkr  2014 2013  2014 2013
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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 278 kommuner som per 2014-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgens-

förbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret 

mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas 

dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken 

på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kalmar 

kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2014-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser 

till 299 065 476 978 kronor och totala tillgångar till 290 729 650 160 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick 

till 3 561 404 340 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 3 464 181 374 kronor. 

mnkr  Koncernen Koncernen Kommunen Kommunen

  2014 2013 2014 2013

Finansiella leasingavtal över 3 år    

Maskiner och inventarier    

Totala minimileaseavgifter   22,2 21,5

Nuvärde minimileaseavgifter  148,2 194,7 21,4 20,5

- därav förfall inom 1 år  8,9 22,4 6,5 5,5

- därav förfall inom 1-5 år  125,1 158,1 15,0 15,0

- därav förfall senare än 5 år  14,2 14,2  

Operationella leasingavtal över 3 år     

Minimileaseavgifter  18,7 18,4 18,7 18,4

- med förfall inom 1 år  8,7 8,3 8,7 8,3

- med förfall inom 1-5 år  10,0 10,1 10,0 10,1

- med förfall senare än 5 år     

 

Not 22 Ej likviditetspåverkande poster
     

Förändring finansiell leasing  -7,2 -5,5  -7,2 -5,5

Reavinster/förluster  -2,8 -6,2  -2,8 -6,2

Justering för betald skatt  -24,8 -12,0  - -

Elimineringar i koncernen  -44,1 54,0  - -

Summa  -79,0 30,3  -10,0 -11,7

  Koncernen   Kommunen 

mnkr  2014 2013  2014 2013
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Enhet 

 % Givna Mottagna Givna Mottagna Givna Mottagna Köpare Säljare

         

Kommunen       3,0 123,1 86,1

Kalmarsunds Gymnasieförbund 68,2       54,1 14,1

Kalmarsundsregionens Renhållare 61,0       2,5 8,5

Kalmar Kommunbolag AB 100   3,8 7,6 3,0 63,6 1,0 4,3

- Kalmarhem AB 100     0,3  31,1 27,1

- Kalmar Vatten AB 100       24,4 30,6

- KIFAB i Kalmar AB 100       6,4 19,2

- HB Telemarken i Kalmar 100       2,9 0,1

- Kalmar Hamn AB 100       7,3 3,2

- Kalmar Öland Airport AB 100       2,4 0,2

- Destination Kalmar AB 100    1,0   1,8 18,4

- Kalmar Familjebad AB 100   0,7    6,4 10,0

- Industriparken i Kalmar AB 100   6,9    1,6 0,4

- Kalmar Science Park AB 92,5    2,8   0,9 2,9

- Kalmar Flygutveckling AB 50       

Kalmar Energi Holding AB, koncern 50    61,0 63,4 14,5 

- Kalmar Energi Elnät AB 50   30,0    7,3 17,1

- Kalmar Energi Försäljning AB 30     4,5  11,7 17,6

- Kalmar Energi Värme AB 50   31,0  10,0  13,4 38,6

  Ägartillskott  Koncernbidrag  Utdelning  FörsäljningÄgd andel 

Not 23 Koncerninterna förhållanden

Lån Räntor och borgensavgifter BorgenEnhet Ägd andel
 % Givna Mottagna Kostnader Intäkter Givna Mottagna
       
Kommunen     7,9 -30,3 
Kalmarsunds Gymnasieförbund 68,2      
Kalmarsundsregionens Renhållare 61,0      
Kalmar Kommunbolag AB 100   0,7   -1,0
- Kalmarhem AB 100   3,8   21,4
- Kalmar Vatten AB 100   0,9   -22,5
- KIFAB i Kalmar AB 100   1,8   -27,1
- HB Telemarken i Kalmar 100   0,4   -0,1
- Kalmar Hamn AB 100      
- Kalmar Öland Airport AB 100      -0,9
- Destination Kalmar AB 100      
- Kalmar Familjebad AB och KB 100      
- Industriparken i Kalmar AB 100   0,2   -0,1
- Kalmar Science Park AB 92,50      
- Kalmar Flygutveckling AB 50      
Kalmar Energi Holding AB, koncern 50   0,2   
- Kalmar Energi Elnät AB 50      
- Kalmar Energi Försäljning AB 30      
- Kalmar Energi Värme AB 50      
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Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet 
med lagen om kommunal redovisning 
och rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning.

Tillämpade redovisningsprinciper
Intäkter redovisas i den omfattning det 
är sannolikt att de ekonomiska tillgång-
arna kommer att tillgodogöras kommu-
nen 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 ut-
hyrningen avser. Erhållen utdelning re-
dovisas när rätten att erhålla utdelning 
bedöms som säker.  
 
Kommunens pensionsskuld redovisas en-
ligt den så kallade blandmodellen. Detta 
innebär att den pension som intjänats 
före år 1998 behandlas som en ansvars-
förbindelse ”inom linjen”. Pensionsför-
måner som intjänats från och med 1998 
redovisas som kostnad i resultaträkning-
en och som en avsättning i balansräk-
ningen. I kostnaden och avsättningen in-
går särskild löneskatt med 24,26 procent. 
Värdering av pensionsförpliktelserna har 
gjorts med tillämpning av RIPS 07, med 
undantag för visstidsavtalen som beräk-
nats utifrån egna antaganden men med 
stöd av Skandia.

Kommunens finansiella placering i Kal-
mar Läns Pensionskapitalförvaltning AB 
(KLP) redovisas som en portfölj för pen-
sionsförvaltning. Placeringen innehåller 
både ränte- och aktierelaterade instru-
ment och behandlas i redovisningen som 
en placering i en blandfond. Kommunens 
pensionsmedelsportfölj är klassificerad 
som finansiell omsättningstillgång. Port-
följens förvaltning regleras i av fullmäk-
tige antaget reglemente KF § 208/2008 
och är värderad till det lägsta av anskaff-
ningsvärdet och marknadsvärdet.

Den preliminära slutavräkningen för 
skatteintäkter baseras på SKL:s decem-
berprognos i enlighet med rekommenda-
tion RKR 4.2. Detta innebär att kommu-
nen i bokslutet för 2014 har bokfört den 
definitiva slutavräkningen för 2013 och 
en preliminär slutavräkning för 2014.  

Kapitalkostnaderna består dels av rak av-
skrivning på anskaffningsvärdet, dels av 
internränta med 2,9 procent på bokfört 
värde. Avskrivning påbörjas månaden ef-
ter slutförd investering och beräknas på 
anskaffningsvärdet. Avskrivningar av an-
läggningstillgångar görs efter bedömning 
av tillgångens nyttjandeperiod. Korttids-
inventarier 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.

Lånekostnader redovisas i enlighet med 
huvudmetoden och belastar följaktligen 
resultatet för den period de hänför sig till.  

Semesterlöneskuld och okompenserad 
övertid för de anställda har redovisats 
som en kortfristig skuld. Årets ökning 
har belastat resultaträkningen. De intjä-
nade förmånerna har belastats med lag-
enliga arbetsgivaravgifter. 

Kommunen har per 31 december 2005 
klassificerat om anläggningstillgångar 
i exploateringsverksamheten i enlig-
het 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 exploaterings-
tomter och tomträtter tillverkade till och 
med 2005 har fastställts schablonmässigt 
eftersom underlag saknas och kostnaden 
för arbetsinsatsen inte bedömts stå i pro-
portion till informationsvärdet.  

För att bättre spegla hur anläggningstill-
gångars värde och servicepotential succes-
sivt förbrukas kommer kommunen under 
2015 tillse att nya materiella anläggnings-
gångar delas upp i komponenter. Kompo-
nent uppdelningen ska ske i enlighet med  
RKR:s rekommendation nr 11.4 ”Materi-
ella anläggningstillgångar”.

Kommuninvests överskottsutdelning 
bruttoredovisas – utdelning av överskott 
som finansiell intäkt i resultaträkningen 
och ökning av medlemsinsats som utgift 
i investeringsredovisningen (finansiell 
anläggningstillgång).

Sammanställd redovisning (koncernen)
Den sammanställda redovisningen 
upprättas enligt den kommunala redo-
visningslagen kapitel 8 och utformats 
enligt god redovisningssed. Enligt redo-
visningslagen ska kommunens årsredo-
visning även omfatta sådan kommunal 
verksamhet som bedrivs genom andra 
juridiska personer där kommunen har 
ett betydande inflytande. Den sam-
manställda redovisningen för koncernen 
omfattar aktiebolag, kommunalförbund, 
handelsbolag och kommanditbolag i vil-
ka kommunen har ett bestämmande eller 
betydande inflytande. Med betydande 
inflytande avses de fall där kommunens 
röstandel i bolaget överstiger 20 procent. 
Kommunkoncernens medlemmar och 
ägarandelar framgår av figur på sid 10.

Den sammanställda redovisningen för 
koncernen har upprättats enligt förvärvs-
metoden med proportionell konsolide-
ring, vilket innebär att det av kommu-
nen vid förvärvstillfället förvärvade egna 
kapitalet i dotterbolaget har eliminerats. 
I koncernens eget kapital ingår därmed, 
förutom kommunens eget kapital, en-
dast den del av dotterföretagens eget ka-
pital som intjänats efter förvärvet. Med 
proportionell konsolidering menas att 
endast ägda andelar av dotterföretagens 
resultat- och balansräkningar tas med i 
den sammanställda redovisningen. 
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Obeskattade reserver har efter avdrag för 
uppskjuten skatt hänförts till eget kapi-
tal. Uppskjuten skatt redovisas under 
avsättningar.

Inom koncernen förekommer omfat-
tande transaktioner mellan bolagen och 
kommunen. Alla koncerninterna transak-
tioner har eliminerats för att ge en rättvi-
sande bild av koncernens totala ekonomi. 

Enhetliga redovisningsprinciper för kom-
munen och i koncernen ingående företag 
saknas. För de aktiebolag, handelsbo-
lag och kommanditbolag, som ingår i 
koncernen, gäller bokföringslagen och 
årsredovisningslagen, samt bokförings-

nämndens allmänna råd och Redovis-
ningsrådets rekommendationer. I kom-
munen gäller kommunal redovisningslag 
samt rekommendationer utfärdade av 
Rådet för kommunal redovisning. Där-
för kan det skilja i redovisningsprinci-
perna mellan kommunen och bolagen i 
koncernen.

Kalmar kommuns bolag har under 2014 
för första gången upprättat sina års-
redovisningar i enlighet med BFNAR 
2012:1. Övergången till BFNAR 2012:1 
har medfört en engångs justering i den 
sammanställda redovisningen för kom-
munen. Justeringen redovisas på en egen 
rad i noten för eget kapital.

KIFAB i Kalmar AB tillämpar för att 
uppnå en avskrivningstid på 20 år på 
byggnads- och markinventarier anskaf-
fade mellan 1997-2005 6,44 procents 
avskrivning från och med 2011. Tidigare 
års avskrivningar har varit 5,8 procent 
2010, 5 procent 2007-2009 samt 3 pro-
cent 1997-2006.

Bron vid Västerport.
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Utfall och avvikelse kommunen
Driftredovisning      
       Budget    Budget
 Utfall Budget avvikelse Utfall avvikelse
Mnkr 2014 2014 2014 2013 2013

     

Kommunstyrelsen:     

-kommunledningskontoret -202,6 -207,8 5,2 -160,8 -1,3

-överförmyndarnämnden -9,6 -9,6 0,0 -9,1 0,0

-exploateringsverksamhet 25,8 30,0 -4,2 31,1 1,1

-gymnasieförbundet -282,2 -283,3 1,1 -293,8 0,1

-kommunens revisorer -2,0 -2,7 0,7 -2,3 0,4

Samhällsbyggnadsnämnden -52,3 -53,6 1,3 -48,6 0,9

Servicenämnden -214,6 -223,8 9,2 -255,4 -1,6

Kultur- och fritidsnämnden -166,5 -167,1 0,6 -156,0 0,4

Barn- och ungdomsnämnden -844,4 -849,2 4,8 -796,7 0,3

Socialnämnden -692,0 -696,2 4,2 -678,2 -19,1

Omsorgsnämnden -629,0 -627,0 -2,0 -611,0 3,6

Södermöre kommundelsnämnd -203,4 -203,4 0,0 -201,4 -1,7

Summa nämnder -3 272,8 -3 293,7 20,9 -3 182,2 -16,9

Finansförvaltningen, del av 39,0 41,3 -2,3 26,9 -2,1

Jämförelsestörande poster 40,0 63,0 -23,0 75,8 43,8

Verksamhetens nettokostnader -3 193,8 -3 189,4 -4,4 -3 079,5 24,8

     

Skatteintäkter 2 592,5 2 595,0 -2,5 2 546,5 7,4

Kommunal utjämning 607,3 614,5 -7,2 587,4 10,9

Finansiella intäkter 22,5 22,3 0,2 23,6 2,4

Finansiella kostnader -16,8 -24,1 7,3 -20,7 1,7

Årets resultat 11,7 18,3 -6,6 57,3 47,2

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret redovisar ett 
överskott mot budget på 5,2 mnkr. Prog-
nosen efter oktober pekade mot ett re-
sultat på 1,6 mnkr. De stora skillnaderna 
mot budget kan härledas till lägre perso-
nalkostnader då vakanser inte ersatts inom 
bland annat kansli- och omvärldsenhetens 
strateger, kommunhälsans läkare, kon-
taktcenters personal. Därmed har också 
mindre verksamhetspengar använts.

Näringsliv- och arbetsmarknadsenheten 
bidrar med ett överskott på 3,1 mnkr. 
Arbetsmarknadsverksamheten redovisar 
ett överskott på 0,9 mnkr och har haft 
mindre kostnader än beräknat. Invand-

rarservice har erhållit prestationsbaserad 
ersättning från Migrationsverket för att 
de tagit emot fler än beslutat samt att de 
varit duktiga på att hitta bostäder till de 
invandrare som placerats här och redovi-
sar ett överskott på 2,0 mnkr.

Brandkåren har haft en omfattande utbild-
ningsverksamhet under året vilket bidragit 
till högre intäkter än budgeterat. Verksam-
heten under 2014 har präglats av ganska 
normala förhållanden och några större 
dramatiska händelser har inte inträffat som 
inneburit extraordinära kostnader.

Kommunledningskontoret har tagit 
hela kostnaden för kommundirektörens 

lön de kommande 21 månaderna vilket 
uppgår till 2,5 mnkr inklusive sociala 
avgifter. Därutöver har IT-kostnaderna 
överstigit budget med ca 0,7 mnkr och 
konsultkostnader där bidraget till kultur- 
och fritidsförvaltningens ljusfestival på 
0,2 mnkr står för den största delen. An-
sökningar av projektmedel från ”Ännu 
bättre”, ”Social hållbarhet” och ”Forsk-
ning, utveckling och tillväxt” har varit få 
och överskottet uppgår till 2,8 mnkr.

VA-utbyggnaden i Kåremo blev 2,1 mnkr  
dyrare än budgeterat. Kontoret har också 
haft kostnader för utredning av olika 
miljöprojekt på 0,8 mnkr som inte var 
budgeterade.
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Exploateringsverksamheten
Exploateringsverksamhetens intäkter var 
budgeterade till 30,0 mnkr men utfallet 
blev 25,8 mnkr. Underskottet på 4,2 mnkr  
kan till största delen härledas till att ut-
fallet för projektet Gesällen blev sämre än 
förväntat samt att inga andra stora pro-
jekt färdigställts och sålts under året.

Verksamheten har arbetat med projektet 
”Etablering av det stadsintegrerade Linné- 
universitetet”, med lokaliseringen för 
universitetet i Ölandshamnen. I direkt 
koppling till detta pågår även planering 
av en hotelletablering vid stationsområ-
det och utredning av resecentrum. Andra 
stora utvecklingsprojekt är Fredrikskans, 
Norra Kvarnholmen inklusive Brandvak-
ten och Forellen samt Kulturcentrum på 
Tullslätten.

Kommunens revisorer
Kommunrevisionen redovisar ett över-
skott på 0,7 mnkr jämfört med bud-
get. Anslaget har inte förbrukats full 
ut. 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. Under 
verksamhetsåret har revisionen, förutom 
granskningen av kommunens årsredo-
visning och delårsrapport, genomfört 
tre förstudier och 10 fördjupade gransk-
ningsprojekt.  kontrollen Revisorerna har 
också under året genomfört ansvarsmö-
ten med styrelsen och samtliga nämnder 
utom Södermöre kommundelsnämnd. I 
egenskap av lekmannarevisorer har reviso-
rerna följt upp effekterna av den gransk-
ning av bolagens arbete med den interna 
kontrollen, som genomfördes 2014.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadskontorets resultat vi-
sar ett överskott för 2014 på 1,3 mnkr, 
vilket innebär en positiv budgetavvikelse 
med 2,4 procent. Samhällsbyggnadskon-
toret har under verksamhetsåret lyckats 
vända ett prognostiserat underskott till 
ett överskott. Detta dels genom att inte 
återbesätta alla vakanta tjänster men 

också genom ökad debiteringsgrad samt 
besparingar i verksamheterna.

Med anledning av den stora ärende-
mängd som samhällsbyggnadskontoret 
har hanterat under året ligger intäktsde-
biteringen på de flesta enheterna högre 
än budgeterat. Personalkostnaderna för 
året ligger lägre än budgeterat, vilket be-
ror på att en del tjänster har varit vakanta 
under stora delar av året. De vakanta 
tjänsterna har gjort att externa tjänster 
har köpts in i större utsträckning än bud-
geterat, vilket får till följd att utfallet för 
övriga verksamhetskostnader hamnar hö-
gre än budgeterat. 

Servicenämnden
Serviceförvaltningens verksamheter re-
dovisar ett plus jämfört med budget i 
bokslutet på +9,2 mnkr jämfört med mi-
nus -1,6 mnkr föregående år.
 
Den största avvikelsen återfinns inom 
fastighetsförvaltningen och avser lägre 
driftskostnader vad gäller uppvärmnings-
kostnader och snöröjningskostnader, 
som är en följd av att hela 2014 varit ett 
milt år med lite snö. Inom fastighetsför-
valtningen redovisas också vindkraftens 
första hela verksamhetsår (inköptes juli 
2013). Även här har vädret varit gynn-
samt, eftersom blåsten genererar ett posi-
tivt resultat för vindkraften.

Produktion har också haft mindre kost-
nader för snöröjning av gator och vägar 
på grund av det milda året, men generar 
inte något totalt överskott eftersom man 
samtidigt haft ökade kostnader för bl a 
eftersatt barmarksrenhållning och ökade 
leasingavgifter i samband med byte till 
elbilar. Övriga verksamheter inom servi-
ceförvaltningen uppvisar resultat i nivå 
med budget eller i en del fall också bättre 
än budget. 
 
Serviceförvaltningen har under året haft 
stort fokus på kostnadseffektivitet och 
att öka förståelsen för de ekonomiska 
parametrarna som styr vår organisation. 
Verksamheterna har också i stort verk-
ställt uppställda mål inom givna ramar 
och med bibehållen kvalitet. 

Kultur- och fritidsnämnden
För 2014 gör Kultur- och fritidsnämnden 
ett samlat överskott med 0,6 mnkr. Över-
skottet beror till största del på att under 
året har förvaltningen fått in pengar för 
redan avskrivna föreningsskulder med 
1,1 miljoner kr. Idrottsanläggningar är 
den enda enhet som gått med överskott. 
Överskottet för den enheten beror också 
på att energikostnaderna blev låga vilket 
till stor del beror på den milda vintern.
 
Bibliotekets verksamhet gör ett under-
skott för 2014. Stifts- och gymnasiebib-
lioteket har genomfört ett omfattande 
säkerhetsarbete, detta medförde en större 
kostnad än beräknat.Filialen i Rinka-
byholm fick minskade ytor då skolan 
genomförde ombyggnad på grund av 
ökade behov av ytor i matsalen. Detta 
gav ökade kostnader för biblioteket både 
kring inredning och för evakuering av 
medier. Biblioteket har fått minskade 
intäkter på grund av att en del friskolor 
bygger upp egna skolbibliotek.

Ung i Kalmars underskott för 2014 beror 
på engångskostnader för inköp av inven-
tarier till ungdomshuset UNIK med 1, 4 
mkr. Dessa medel var inte upptagna i nå-
gon budget på grund av att tillkomsten 
av ungdomshuset beslutades och slutför-
des under en väldigt skyndsam process. 

Kulturskolan har ett underskott 2014 
år precis som 2013. En orsak till detta 
är att de  inte fått de intäkter som för-
väntats och som var budgeterade. Det är 
dels uthyrning av idrotshallen vid Tullen 
som tidigare gjorts till Södra skolan. De 
valde under hösten att hyra en en annan 
idrottslokal. Dels var det försäljningar 
av kompetensutbildning till förskolor 
och skolor som uteblev. Elevunderlaget i 
drama och dans har legat för lågt i förhål-
lande till den personalstyrka som funnits. 
Ett varsel var genomfördes under 2014, 
där utfallet av besparing kommer under 
2015. Kulturskolan har under de senaste 
åren haft en utökad verksamhet under 
skollov har då också kostnaderna för städ 
och delvis transporter ökat.
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Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämndens driftbud-
get ger ett överskott på 4,8 mnkr för år 
2014. Förskoleverksamheten inkl. peda-
gogisk omsorg och fristående förskolor 
ger ett totalt underskott på 1,3 mnkr. Ut-
betalda medel till de fristående förskolor-
na ger ett överskott på 3,5 mnkr. Medel 
var avsatta i budget för en ny fristående 
förskola, ”Kidz 2 home”, som inte starta-
de i Kalmar under året. Den kommunala 
förskoleverksamheten ger ett underskott 
på -4,3 mkr. Det är främst orsakat av att 
vi inte får kompensation för ökat sche-
masnitt mot budgetramen. Schemasnit-
tet hamnade på 33,3 timmar per vecka 
och barn. Detta är 1,1 timmar mer än 
vad som räknats med i budgetramen.

Fritidshemmens personalkostnader ger 
ett överskott på 1,0 mnkr. Majoriteten 
av fritidshemmen har haft fler barn än 
planerat under året, i genomsnitt fem 
fler, vilket genererar en utökad budget-
ram. Detta medför inte automatiskt att 
man utökar personalstyrkan vilket skulle 
innebära högre kostnader. Resultet blir 
mindre överskott ”här och där” som to-
talt blir 0,8 mnkr.

Grundskolan ger ett underskott på 1,1 
mnkr och förskoleklass ger ett överskott 
på 0,1 mnkr. 
Underskottet består av att utbetalningar 
till de fristående skolorna blev högre än 
det planerade beloppet. De kom att ha 
fler elever och några skolor har fått yt-
terligare tilläggsbelopp i översynen som 
gjordes inför höstterminen.

Särskolan inkl. fritidshem ger ett över-
skott mot budget, 1,0 mnkr. Man har 
haft 0,6 mnkr högre intäkter än planerat 
för fritidstillsynen då den omfattat fler 
elever än planerat. Det har även varit fler 
elever från andra kommuner än planerat 
vilket medför ett överskott på interkom-
munal ersättning på 0,4 mnkr.
Den centrala administrationen ger ett 
överskott på 4,8 mnkr. 3,4 mnkr av 
förvaltningschefens strategiska medel är 
ej förbrukade. Personalkostnaderna för 
förvaltningskontoret ger överskott på 0,3 

mnkr, då det har funnits delvis ej tillsatta 
tjänster under året. Det centrala kontot 
för IT-utrustning ger ett överskott på 0,9 
mnkr eftersom kommunens IT-enhet har 
övergått till ett leasingsystem mot förvalt-
ningarna. Tidigare köpte förvaltningarna 
datorer. Årets planerade kostnader sprids 
därmed ut på flera år.

Socialnämnden
Socialnämnden redovisar ett överskott i 
bokslutet på 4,2 mnkr. Stort fokus har 
lagts på att effektivisera i verksamheterna 
för att klara av att balansera budgeten. 
Överskott redovisas framför allt inom 
funktionshinderomsorgen medan place-
ringskostnaderna inom individ- och fa-
miljeomsorgen visar stora minusresultat.

Den omorganisation som genomfördes i 
början av 2014 innebar bl a möjligheter 
till bättre samutnyttjande av bemanning 
och personalkompetens mellan olika 
verksamheter. Inom funktionsnedsätt-
ningsomsorgen är det framför allt insat-
serna personlig assistans, boende med sär-
skild service för vuxna samt boende och 
boendestöd inom socialpsykiatrin som 
effekterna blivit mest påtagliga. Totalt 
visar funktionsnedsättningsomsorgen ett 
plusresultat på ca 8,0 mnkr. Dessutom 
har retroaktiva personliga assistansbeslut 
från försäkringskassan (beslut enligt soci-
alförsäkringsbalken SFB där omsorgsbe-
hovet överstiger 20 assistanstimmar per 
vecka) inneburit återbetalning på drygt 
4,0 mnkr. Jämfört med normalkostnad 
enligt Kostnad per brukare har dygns-
kostnaderna för gruppbostäder legat för 
högt vilket medfört att socialnämnden 
erhållit sparkrav på 8,0 mnkr för 2014 
och 2015. Detta sparkrav har i stort sett 
uppnåtts under 2014. 

Inom individ- och familjeomsorgen har 
placeringskostnaderna för barn och ung-
domar ökat med ca 2,0 mnkr jämför med 
2013 och antalet placeringar är i stort 
sett oförändrade. Antalet LVU-ansök-
ningar (lagen om vård av unga) har ökat 
med 40 % mellan 2013 och 2014. Det 
är en förklaring till kostnadsökningen då 
LVU-placeringar kräver mer kvalificerad 
vård vid speciella SIS-institutioner som 

drivs av staten. Även kostnaderna för 
familjehemsplaceringar har ökat. Kon-
sulentstödda familjehem har använts i 
större utsträckning än beräknat vilket är 
en dyrare placeringsform än familjehem 
i egen regi.  Detta på grund av svårig-
heterna med att rekrytera familjehem. 
Totalt är underskottet för placeringar av 
barn och ungdomar 11,0 mnkr. Enligt 
Kostnad per brukare ligger kostnadsni-
vån för den totala verksamheten högre än 
normalkostnad för barn och unga vilket 
betyder att åtgärder måste vidtas för att 
balansera budgeten för 2015. 

Inom barn och ungdomsvården sker ett 
omfattande översynsarbete för att förhin-
dra placeringar, förkorta placeringstider 
för bättre resursutnyttjande av vården 
på hemmaplan. Antalet placerade vuxna 
missbrukare har minskat sista halvåret 
jämfört med 2013. Bättre utnyttjande 
av vård på hemmaplan är en orsak till 
minskningen. Trots det är underskottet 
för placeringar drygt 6,0 mnkr. Totalt 
sett ligger vuxna missbruksvården på 
normalkostnad jämfört med Kostnad per 
brukare. Här behöver resurserna omdis-
poneras mellan de olika insatserna samt 
effektivisera vård på hemmaplan ytter-
ligare. Översynsarbetet fortsätter även 
inom det här området. 

Försörjningsstödet visar plusresultat med 
4,0 mnkr. Antalet hushåll ligger i stort 
sett på samma nivå som 2013 trots att 
inflödet av nya ärenden varit markant 
stort under hösten. Goda resultat av de 
satsningar som skett på sysselsättnings-
åtgärder samt samarbetet med andra 
myndigheter för att få ut personer i egen-
försörjning är några orsaker till plusresul-
tatet. Effektiviseringar inom administra-
tionen, delvakanser, extern finansiering 
via projektmedel för utbildningssats-
ningar och utvecklingsinsatser, har gett 
överskott inom gemensam verksamhet 
på ca 4,0 mnkr. 

Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden redovisar ett under-
skott på totalt 2,0 mnkr. Detta är ett 
bättre resultat än vad tidigare
redovisade prognoser visat. Anledningen 
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till det är främst engångsutbetalning av 
statsbidrag från socialstyrelsen för det av-
slutade projektet omvårdnadslyftet som 
uppgick till 5,0 mnkr. 
Verksamheterna har varit hårt belastade 
av arbetet med bemanningsfrågorna. Det 
finns goda exempel där detta fungerat 
men det finns också en hel del arbete 
kvar att göra. Av huvudverksamheterna 
redovisas den största avvikelsen inom 
vård- och omsorgsboende med ett un-
derskott på 9,0 mnkr. Inom hemtjänsten 
redovisas ett överskott om 6,0 mnkr vil-
ket beror på att det blivit pengar över i 
resursfördelningspotten helt enligt plan. 
Verksamheten hälso- och sjukvård redo-
visar ett underskott som till största delen 
beror på ökade kostnader för hjälpmedel 
om 1,7 mnkr. Anledningen till de ökade 
kostnaderna är under utredning. 

Södermöre kommundelsnämnd
Kommundelsnämnden redovisar ett 
överskott på totalt 0,1 mnkr jämfört mot 
budget. Området hemtjänst redovisar ett 
överskott på 1,2 mnkr och området Säbo 
inkl demens ett överskott på 1,5 mnkr. 
Förvaltningen fick i december statsbi-
drag på 0,4 mnkr från socialstyrelsen för 
väl utfört arbete inom omvårdnadslyftet.

Verksamheten grundskola inkl. förskole-
klass redovisar ett överskott på 0,4 mnkr. 
Enheterna har haft stora kostnader för 
elever med rätt till särskilt stöd. Skol-
skjutsverksamheten överskrider budget 
med 0,1 mnkr. Kostnaderna för elevhälsa 
har varit lägre än budgeterat på grund av 
vakant tjänst.

Barn- och skolbarnsomsorgsverksamhe-
ten redovisar ett underskott på 2,1 mnkr. 
Huvudsaklig orsak är att förskolan med 
pedagogisk omsorg har haft totalt 25 fär-
re barn än budgeterat. Bemanningen har 
inte anpassats tillräckligt då intäkterna 
blivit lägre än planerat. Vidare har kost-
naderna för barn med rätt till särskilda 
stöd varit höga. Verksamheten på två 
av förvaltningens enheter bedrivs på ett 
flertal adresser i väntan på att planerad 
om- och tillbyggnation skall ske. Detta 
är kostnadsdrivande och inte effektivt ur 
ekonomisk synvinkel.

Jämförelsestörande poster
Den negativa avvikelsen på 23,0 mnkr 
består av ej återbetalda premier från AFA 

avseende AGS då AFAs styrelsen besluta-
de att inte återbetala avgifter avseende år 
2004 under år 2014. Eventuellt kommer 
detta beslut att fattas under 2015 istäl-
let. Utfallet avseende jämförelsestörande 
poster på 40,0 mnkr vilket också var 
budgeterat består av återbetalning från ej 
bildade stiftelser.

Skatteintäkter och kommunal 
utjämning
Skatteintäkter och kommunalutjämning 
redovisar ett underskott med 9,6 mnkr 
jämfört med budget. I enlighet med Rådet 
för kommunal redovisnings rekommenda-
tion nr 4.2 har kommunalskatten perio-
diserats. Detta innebär att kommunen i 
bokslutet för 2014 har bokfört den defini-
tiva slutavräkningen för 2013 och en preli-
minär slutavräkning för 2014. När det gäl-
ler slutavräkningen för 2013 så uppgår den 
till -353 kr per invånare (-22,4 mnkr). Av 
dessa har -244 kr per invånare (15,5 mnkr) 
sedan tidigare redovisats i 2013 års bokslut. 
Korrigeringen på -109 kr (-6,9 mnkr) har 

bokförts i 2014 års bokslut. Den preli-
minära slutavräkningen för 2014 uppgår 
enligt Sveriges Kommuner och Landsting 
till 7 kr per invånare (0,4 mnkr) och har 
bokförts på 2014.

Den kommunala fastighetsavgiften blev 
2,0 mnkr högre än budgeterat.

Finansnetto
Finansnettot uppgår sammantaget till 
5,7 mnkr vilket är 7,5 mnkr bättre än 
budgeterat. Finansiella intäkter är i nivå 
med budget och består av aktieutdel-
ning från kommunala bolag uppgående 
till 3,0 mnkr samt borgensavgifter från 
helägda kommunala bolag ingår som 
finansiell intäkt 8,5 mnkr, i likhet med 
budget. Utdelning från Kommuninvest 
och övriga ränteintäkter uppgick till 10,6 
mnkr. Finansiella kostnader uppgick till 
16,8 mnkr, en positiv avvikelse mot bud-
get med 7,3 mnkr vilket beror på lägre 
tecknade lån och lägre räntor. 

Huvudbiblioteket i Kalmar har blivit mer attraktivt, 
välkomnande och genussmart.
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Investeringsredovisning

GATOR, VÄGAR O PARKERING 30 349,7 129 940,0 -99 590,3 
PARKER 6 460,9 15 649,0 -9 188,1 
MILJÖÅTGÄRDER 42,8 2 671,0 -2 628,2 
RÄDDNINGSTJÄNST 1 731,5 3 400,0 -1 668,5 
INSATSKAPITAL KOMMUNINVEST 9 455,2 0,0 9 455,2 
HAMNVERKSAMHET 1 550,9 4 000,0 -2 449,1 
KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET   0,0 
- inventarier kulturverksamhet 1 534,8 1 469,0 65,8 
- inventarier idrotts- och fritidsanläggningar 11 356,3 14 771,0 -3 414,7 
- fritidslokaler 20 103,5 38 784,0 -18 680,5 
FÖRSKOLA   0,0 
- inventarier 3 526,8 4 182,0 -655,2 
 -förskolelokaler 33 180,5 44 105,0 -10 924,5 
GRUNDSKOLA   0,0 
- inventarier 4 844,7 5 411,6 -566,9 
- skollokaler 38 860,5 95 136,0 -56 275,5 
GYMNASIESKOLA LOKALER 19 632,9 5 498,0 14 134,9 
OMSORG   0,0 
- inventarier 11 450,7 457,0 10 993,7 
- omsorgslokaler 2 173,8 0,0 2 173,8 
FASTIGHETSFÖRVALTNING ÖVR 8 137,6 87 267,0 -79 129,4 
GEMENSAMMA SERVICEVERKSAMHETER 19 447,1 28 588,0 -9 140,9 
EXPLOATERINGSVERKSAMHETEN    
- markförsörjning 9 434,3 3 920,0 5 514,3 
- arbetsområden och lokaler 24 701,3 19 000,0 5 701,3 
- bostadsverksamhet 23 548,6 30 172,0 -6 623,4 

Summa investeringar 281 524,4 534 420,6 -252 896,2 
    
Försäljning anläggningstillgångar -4 701,1 0,0 -4 701,1 
    
Summa nettoinvesteringar 276 823,3 534 420,6 -257 597,3 

   

 Utfall Budget Avvikelse 

Tkr  2014 

Kommunens investerade netto för år 2014 
uppgick till 276,8 mnkr. Större genomför-
da investeringar i år är skollokaler för 38,9 
mnkr, förskolelokaler för 33,2 mnkr, fri-
tidslokaler för 20,1 mnkr, gator och parker 
för 30,3 mnkr och produktion av arbets- 
och bostadsområden för 24,7 mnkr.

De beloppsmässigt största investerings-
projekten har under året varit följande: 
Etapp 1 ombyggnad Lindsdalsskolan 
(21,4 mkr), ny förskola i Ljungbyholm 
inklusive kök (18,0 mkr), energitjänste-

projektet (12,6 mkr), ny sporthall Ljung-
byholm (8,4 mkr) och ombyggnad för 
Monokrom (8,3 mkr).

Anslag som inte förbrukats under året 
beror främst på framskjutande av pro-
jekt, till exempel ny brandstation och en-
ergitjänsteprojektet som tillsammans står 
för 88 mkr av dessa medel. Därutöver har 
förskjutningar skett av förskola i Hagby 
respektive Lindö. Sporthallen i Ljungby-
holm blev klar sent på året liksom pen-
delstationen i Smedby. Ej förbrukade 

medel inom parkering avser parkerings-
hus Lustgården som inte påbörjats.

Exploateringsverksamhetens största in-
vesteringar under 2014 har varit i Norra 
kajen Varvsholmen, Ölandshamnen 
samt i stationsområdet och i parkering 
kvarteret Ugglan. Därtill kommer inves-
teringar i Östra Vimpeltorpet, Fredriks-
skans, Bovieran, Majavallen i Lindsdal 
samt Fjölebro. Därutöver finns en rad 
mindre projekt där investeringar gjorts.
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Exploateringsredovisning
Exploateringsmark Utfall Utfall

Tkr 2014 2013

KVARNHOLMEN 20 022,7 22 728,7

VARVSHOLMEN 716,4 467,6

STENSÖ 260,0 150,0

SANDÅS 451,5 0,0

TEGELVIKEN 1 106,0 603,3

MALMEN 4 664,9 2 030,3

OXHAGEN 97,4 97,4

DJURÄNGEN 3 822,8 3 718,1

TALLHAGEN 378,6 33,0

BERGA 0,0 0,0

NORRLIDEN 6 543,7 6 251,1

KRAFSLÖSA 0,0 0,0

VIMPELTORPET 3 071,8 3 024,9

KALMAR TÄTORT 0,0 0,0

LINDSDAL 1 048,7 412,6

ROCKNEBY 980,4 762,8

LÄCKEBY 927,8 888,7

SMEDBY BOSTADSOMRÅDEN 762,2 528,6

TREKANTEN BOSTADSOMRÅDEN 1 179,9 0,0

RINKABYHOLM 959,1 378,8

LJUNGBYHOLM 5 007,0 3 993,3

TVÄRSKOG 0,0 0,0

PÅRYD 0,0 0,0

HAGBY 16,1 16,1

HALLTORP 52,2 0,0

ÖVRIGT LANDSBYGD 0,3 0,0

GAMLA INDUSTRIOMRÅDET 410,3 410,3

HAGBYGÄRDE/SVANEBERG 150,0 0,0

FLYGPLATSOMRÅDET 739,4 1 235,1

KARLSRO 2 922,2 2 922,2

SKÄLBY TRAFIKPLATS 35,0 0,0

SVENSKNABBEN 555,2 515,2

BERGA/BERGAGÅRDEN 1 045,8 1 045,8

SNURROM 0,0 0,0

KALMAR TÄTORT 4,5 0,0

FJÖLEBRO 243,3 0,0

SÖDRA VÄGEN 925,3 803,0

MOSEKROG 380,0 365,3

SMEDBY ARBETSOMRÅDEN 1 362,8 1 037,9

MOSKOGEN 186,9 186,9

TREKANTEN ARBETSOMRÅDEN 366,0 285,1

KALMAR VÄSTRA 12,7 0,0

UTAN OBJEKT -6,5 -15,2

TOTAL 61 402,4 54 876,9

Exploateringsmark Utfall Utfall

Tkr 2014 2013

Inom exploateringsverksamheten pågår 
arbete med projektet ”Etablering av det 
stadsintegrerade Linnéuniversitetet”, ex-
empelvis med lokaliseringen för univer-
sitetet i Ölandshamnen. I direkt kopp-
ling till detta pågår även planering av en 
hotelletablering vid stationsområdet och 
utredning av resecentrum. Andra stora 
utvecklingsprojekt är Fredriksskans, 
Norra Kvarnholmen inklusive Brandvak-
ten och Forellen samt Kulturcentrum på 
Tullslätten.

Under 2014 och fortsättningsvis under 
2015 pågår arbetet med bland annat med 
följande projekt:
•	 Genomförandet	av	bostäder	pågår	i	

kvarteret Gesällen, Lindsdal (Maja-
vallen och Fjölebro) och försäljning 
av tomter för verksamheter i. 

•	 Totalt	arbetas	det	med	ca	40	detalj-
planer, bl.a. vid Folkets Park och 
Norrlidens centrum.

•	 I	Fjölebro,	Trekanten,	norra	Ljungby-
holm, Rockneby, Jakobsberg (västra 

Smedby) och Snättebro (Läckeby) 
pågår utbyggnation och försäljning 
av villatomter.

•	 I	Flygstaden,	Fjölebro,	Berga	indu-
striområde, Svaneberg, Svensknabben 
och Mosekrog finns utbyggda områ-
den samt pågående byggnationer där 
tomtförsäljning för verksamhetsända-
mål pågår. 
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Förbundens och bolagens utfall
Årets resultat, mnkr  2014 2013 2012 2011 2010

(ej hänsyn tagen till ägd andel)     

     

Kalmarsunds Gymnasieförbund  10,7 -0,5 8,3 25,8 2,1

Kalmarsundsregionens Renhållare  10,3 15,4 12,6 7,5 0,3

Kalmar Kommunbolag AB  59,2 9,8 12,6 -6,1 3,5

Kalmarhem AB  10,7 5,3 109,9 7,4 7,2

Kalmar Vatten AB  0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

KIFAB i Kalmar AB  22,8 -41,7 34,6 4,5 1,6

Kalmar Hamn AB  1,5 -0,6 11,6 0,0 0,1

Kalmar Öland Airport AB  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Destination Kalmar AB  -0,1 -0,4 0,5 0,2 0,1

Kalmar Familjebad AB och KB  0,0 0,2 -0,1 -1,3 -0,9

Industriparken i Kalmar AB  -0,2 4,0 0,3 0,7 0,2

Kalmar Science Park AB  0,0 -2,3 -2,0 -2,4 -2,0

Kalmar Energi Holding AB, koncern  56,7 93,5 111,6 62,1 58,0

Flygutveckling i Kalmar AB  0,0 0,0   

     

 

Kalmarsunds Gymnasieförbund
Kalmarsunds gymnasieförbund resultat 
för 2014 uppgår till 10,7 mnkr. Resul-
tatet innebär att gymnasieförbundet kla-
rat av att inhämta det besparingsbeting, 
minskning av 16-19 åringar, som belas-
tade verksamheten i början av året med 
ca 25 mnkr. I resultatet återfinns dock 
en jämförelsestörande intäkt om 7 mnkr 
som består av projektintäkter för ett ESF 
projekt som avslutades under 2013. En-
ligt försiktighetsprincipen bokfördes inte 
projektintäkterna under 2013 då finansi-
ären inte kunde garantera en utbetalning 
för förbundets kostnader. Minskningen 
av antalet elever inom skolområdena 
innebär emellertid att det finns större 
budgetavvikelser där enheternas sam-
lade resultat visar ett underskott om 4,5 
mnkr. Underskottet är en fortsatt effekt 
av färre elever samtidigt som förbundet 
kvarstår med stora fasta driftkostnader. 
Precis som föregående år uppväger delvis 
låga kostnader avseende interkommu-
nala ersättningar de större underskotten 
inom enheterna.

Kalmarsundsregionens Renhållare
Resultatet för 2014 visar ett överskott på 
10,3 mnkr. Budgeterat resultat var -2,5 
mnkr. De största budgetavvikelserna är 
ökade intäkter genom ökad volym på in-
samlingen (2,5 mnkr), minskade perso-
nalkostnader genom färre anställda (6,0 
mnkr) lägre avskrivningar för MOSA 
(2,0 mnkr) samt lägre räntekostnader 
på grund av minskat lånebehov och låg 
ränta (1,5 mnkr).

Investeringarna uppgick till 3,6 mnkr 
mot budgeterade 153,8 mnkr. Detta 
beror på att avfallsbehandlingsanlägg-
ningen MOSA inte överlämnas i drift 
förrän kvartal 1 2015.Under året har 
byggnad och inredning färdigställts och 
provdrift startat. En viktig förutsättning 
för MOSA är att matavfallsinsamling på-
börjades under året. 

Avtal har slutits med Borgholm och Em-
maboda kommuner om omhändertagan-
de av deras hushållsavfall, vilket kommer 
att hanteras i den nya sorteringsanlägg-

ningen. Beslut har fattats om att Oskars-
hamns kommun från 2015-01-01 blir 
medlem i KSRR och att införa direktion 
i stället för fullmäktige.

Nya körrutter har införts vilket har lett till 
en effektivisering och sänkta kostnader av 
verksamheten. Översyn av öppettiderna 
på våra ÅVC:er pågår. Målet är att få en 
mer kundanpassad verksamhet, främst ge-
nom utökade öppettider på helgerna.

Som en följd av beslutet om investe-
ring i en avfallsbehandlingsanläggning 
i Moskogen kommer det närmaste året 
främst präglas av arbetet med driftstart 
av denna. Matavfallsinsamlingen kom-
mer att påverka arbetet i Moskogen, 
insamlingsarbetet och inte minst infor-
mationsarbetet. Då vi inte använder oss 
av ekonomiska styrmedel, exempelvis ge-
nom taxesättning, blir information vårt 
viktigaste verktyg för att få kunderna att 
bidra till en god miljöinsats genom att 
sortera ut så stor del av sitt matavfall som 
möjligt.
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Kalmar Kommunbolag AB
Kalmar kommunbolags resultat uppgick 
till 55,4 mnkr efter finansiella poster. Ett 
bättre resultat jämfört med budget beror 
i huvudsak på ökad utdelning från hälf-
tenägda Kalmar Energi med 63,4 mnkr. 
I och med detta skapas möjligheter att 
amortera bolagets lån och stärka bolaget.

Bolaget har under året arbetat med för-
säljningsprocessen av dotterbolaget Indu-
striparken AB. Beslutet att sälja bolaget 
togs utifrån bedömningen att bolagets 
fastigheter nu var utvecklade till normal 
vakansgrad enligt uppdrag i ägardirekti-
vet. Kalmar kommunbolag har också ar-
betat utifrån kommunfullmäktiges upp-
drag att Kalmar Familjebad och Kalmar 
Sportcentrum ska bli en enhet inom kul-
tur- och fritidsnämnden från och med 1 
januari 2015. Bolaget har tillsammans 
med kommunledningskontoret hanterat 
överföring av verksamhet och tillgångar/
skulder till kultur- och fritidsnämnden.

Utifrån revisorernas granskning om styr-
ning och ledning inom koncernen så har 
ett antal åtgärder genomförts bland an-
nat utveckling av den interna kontrol-
len med en övergripande riskanalys som 
grund. Arbetet med nya redovisningsreg-
ler K3 har slutförts och implementerats 
i koncernen. Tillsammans med Kalmar 
Familjebad har en utredning om en ny 
simhall påbörjats och i samverkan med 
Kalmar Hamn har magasinen i fastighe-
ten Eldaren 6 sålts till Kalmar kommun. 
Basfinansieringen för Kalmar Science 
Park är i samverkan med kommunen 
säkrad för perioden 2015-2017.

Kalmarhem AB
Kalmarhem redovisar ett resultat efter 
finansnetto på 21 mnkr och ett resul-
tat efter skatt på 11 mnkr. Kalmarhems 
ekonomiska resultat beror till stor del på 
fortsatt minskning av bolagets kostnader. 
De finansiella kostnaderna är lägre än ti-
digare beräknat vilket beror på minskad 
belåning under året och lägre räntenivå. 
Under perioden har arbetet fortsatt med 
att förbättra och effektivisera verksam-
heten. Kostnaderna för under har varit 

51,7 mnkr och innefattar bland annat 
fortsatta energisatsningar med byte av 
ventilationsaggregat, fjärrvärmeväxlare 
och lägenhetsunderhåll.

Hyresförhandlingarna hösten 2013 med-
förde en tvåårig uppgörelse med en ök-
ning i genomsnitt på 1% för år 2014 
och 1,3% för år 2015. Efterfrågan på 
bolagets lägenheter har under året varit 
fortsatt god med fortsatt hög uthyrnings-
grad, 99,0%. Omflyttningsfrekvensen 
för vanliga bostäder blev 15,9% och för 
studentlägenheter 64,1%. Studentuthyr-
ningen har fungerat bra under året och 
lägenheterna har kunnat fördelas i enlig-
het med bostadsgarantin för studenter.

Bolaget har expanderat under året då 
bland annat Jungmansgårdens utbygg-
nad med 13 lägenheter färdigställdes till 
omsorgsförvaltningens särskilda boende. 
För kvarteret Konvaljen har en detaljplan 
med 84 lägenheter beslutats för färdiga 
detaljplaner för kvarteren Bryggaren, 
Vallmon och Kungsljuset med totalt 170 
lägenheter finns men är ännu inte beslu-
tade. En process för ny detaljplan i kvar-
teret Forellen pågår och markreservation 
har sökts för ytterligare tre områden.

Kalmar Vatten AB
Resultat efter finansiella poster uppgår 
till 25,5 (22,3) mnkr mot budgeterat 
12,5 mnkr. Under år 2014 uppgår net-
toförsäljningen till 146,5 (148,5) mnkr 
vilket är 5,0 mnkr över budget. Anslut-
ningsavgifter periodiseras och av totalt 
31,0 (26,2) mnkr har 5,5 (4,7) mnkr 
förts direkt till resultatet och 25,5 (21,5) 
mnkr periodiseras på 30 år. Underhålls-
kostnaden på bolaget anläggningar är 
lägre än budgeterat.

Under året har bolaget investerat för 
56,4 (47,5) mkr varav sanering (rein-
vestering) i va-ledningsnätet uppgår till 
22,5 (19,0) mkr. Antal meter sanerade 
ledningar understiger målet. Orsaken 
till den lägre saneringsnivån beror på att 
va-utbyggnaden längs med Norra kusten 
och dubblering av dricksvattenledningen 
till Lindsdal har utförts i egen regi.

Ett av de viktigaste målen som bolaget 
arbetar med är att öka utbytestakten av 
va-ledningar för att få ner den genom-
snittliga åldern på ledningsnätet. Genom 
att förbättra ledningsnätet kan antalet 
läckor reduceras, minska inläckaget av 
ovidkommande vatten och mindre antal 
bräddningar. Va-sanering har genomförts 
på Ängö, Ståthållaregatan och Handels-
boden (Smedby) och påbörjat saneringar 
i området kring Timmemansgatan, Jute-
gatan, Lorensbergsgatan och Tegnerga-
tan. Försåld mängd vatten uppgår till 4 
798 000 (4 807 000) kubikmeter. Antal 
läckor på vattenledningsnätet uppgår till 
43 (49) st.

Efter läckan på dricksvattenledningen i 
Lindsdal i november 2013 togs ett beslut 
i styrelsen att säkerställa vattenförsörj-
ningen till Lindsdal. Kalmar Vatten har 
på mycket kort tid projekterat och byggt 
ut en ny dricksvattenledning till Linds-
dal. Etapp 3 av VA-utbyggnaden utmed 
Kåremo, Nyttorp och Fågelsudd är klar. 
Kalmar Vatten AB har i egen regi byggt 
ut ledningsnätet till detta område. Syftet 
är att ansluta fastigheter till ledningsnätet 
och koppla bort enskilda avloppsanlägg-
ningar. 

Reningsverket på Tegelviken är föråldrat 
och är över 50 år gammalt. En utredning 
är påbörjad av en ny vattenreningsdel 
som ska ersätta den befintliga anlägg-
ningen. Det framtagna principförslaget 
har möjliggjort en teknisk analys samt 
framtagning av en grov kostnadskalkyl. 
Den planerade platsen för Kalmarsunds-
verket är området mellan befintligt re-
ningsverk och KSRR.

Prognos för 2015 planeras resultatet till 
8,6 mkr och planerade investeringar un-
der 2015 beräknas uppgå till 59,5 mkr.

KIFAB i Kalmar AB
KIFAB:s omsättning uppgick 2014 till ca 
116,2 mnkr inkl. engångseffekter av för-
säljningar. Det delägda HB Telemarken 
som konsolideras genom KIFAB omsatte 
ca 23,8 mnkr. KIFAB:s resultat efter fi-
nansiella poster och före bokslutsdispo-
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sitioner och skatt uppgår till ca 28 mnkr 
inkl. HB Telemarken. Under året har den 
externa skulden amorterats med 25 mnkr 
och uppgår vid årets slut till ca 580 mnkr. 

KIFAB har under 2014 förvaltat ca 
150 000 m2 egna lokaler med en genom-
snittlig vakansgrad på knappt 5 procent.  
Därtill har KIFAB förvaltat ca 32 000 m2 
lokaler åt systerföretaget Industriparken i 
Kalmar AB som sålts under inledningen 
av 2015. 

Under året har ett betydande hyresavtal 
tecknats med Länsstyrelsen som kommer 
att flytta in i lokaler som under våren 
2015 kommer att friställas efter social-
förvaltningen och omsorgsförvaltningen. 
Projektering och upphandling för de ak-
tuella ombyggnaderna har utförts under 
hösten och arbetet planeras starta i april 
2015 och färdigställas ett år senare.

En avsiktsförklaring samt avtal om risk-
hantering har träffats mellan Kalmar 
kommun/KIFAB och Landstinget/KLT 
som legat till grund för ett omfattande 
projekteringsarbete för byggnation av en 
tågservicedepå i Kalmar. Mark är inköpt 
av Kalmar kommun och upphandling 
av byggnader och spåranslutning väntas 
vara klar under våren 2015.

Under våren 2014 såldes lagerfastigheten 
Tigern 10 med ett positivt resultat till en 
lokal näringsidkare. Bolaget har också 
sålt en andel i den befintliga sprinkler-
anläggningen som finns för bolagets fast-
igheter på Varvsholmen till angränsande 
fastigheten som uppförs av CA Fastighe-
ter i kv. Spantrutan. Kommunfullmäk-
tige beviljade under hösten 2014 en in-
vesteringsram för ett antal identifierade 
projektmöjligheter upp till 180 mnkr för 
åren 2015-2017.

Kalmar Hamn AB
Resultatet efter finansiella poster för 
2014 blev ett plusresultat om 9,2 mnkr 
mot budgeterat 1,4 mnkr. I posterna 
finns rörelsestörande intäkter och kost-
nader men resultatet hamnar väl över 
budget. Hamnen har återhämtat sig. 

Krisen inom skogsindustrin på råvara har 
gynnat Kalmar Hamn med importtim-
mer ifrån Ryssland och Baltikum samt 
massaved och flis på uttransportsidan.

Konjunkturutvecklingen har också gyn-
nat Kalmar Hamn genom strukturella 
förändringar som gett Kalmar Hamn 
massaved och flistransporter. De utö-
kade krav på hamn och sjöfartsskydd 
är väl utvecklat men hämmar resultatet 
med avskrivningar. Konkurrens finns 
från hamnar som ej tagit detta till sig och 
konkurrerar med lägre kostnader. Instal-
lation av kameror skall ske under 2015 
och på så sätt minska personell bevak-
ning. Den skärpta miljölagstiftningen 
kräver att bolaget gör större investeringar 
för att omhänderta spill och tvättvatten 
under 2015.

Under året har investeringar i filter och 
utredningar för installation av oljeav-
skiljare gjorts. Kommande investeringar 
i hamnbolaget under 2015 är ytterligare 
investering i kranar och maskiner. Total 
investering under 2015 räknas bli ca 8 
mnkr, däribland nyinvestering i kran. 

Kalmar Öland Airport AB
Resultatet 2014 före bokslutsdisposi-
tioner och skatt blev 0,7 mnkr. Trafik-
intäkterna visar ett positivt resultat 0,8 
mnkr bättre än budget. Största ökningen 
är intäkt för säkerhetskontroll, extra öp-
pethållning samt start- och passagerarav-
gifter inrikes. Även övriga intäkter ökar; 
marknadsföringsintäkter samt överta-
gande av incheckning (som inte fanns 
med i budget) går bättre medan kapital-
kostnadsstödet är lägre pga senarelagda 
investeringar.

Driftkostnaderna är 0,1 mnkr högre än 
budget och personalkostnaderna ökar 
med 0,8 mnkr efter övertagandet av in-
checkning med personal från SAS vilket 
inte var budgeterat. Avskrivningar och 
räntor är lägre än budget tack vare sena-
relagda investeringar

Det totala antalet flygresenärer vid Kalmar 
Öland Airport under 2014 blev 213 855. 

Det innebär en ökning med 4,5 procent 
jämfört med 2013 och det är andra året i 
rad som flygplatsen har över 200 000 re-
senärer. Under 2014 etablerades reguljära 
linjer till Göteborg och Berlin. Berlin är 
en del i en långsiktig satsning för regionen 
att få ytterligare en väg ut i Europa både 
för företag och privatpersoner. Satsningen 
ger också bra förutsättningar för ökad in-
coming från Berlinområdet till vår region. 

Utbudet av internationella charterdesti-
nationer utökades med Sicilien. Följande 
destinationer trafikerades med direktflyg 
från Kalmar; Gran Canaria, Mallorca, 
Turkiet, Kroatien, Rhodos och Sicilien. 
Under 2014 tog flygplatsen över SAS 
incheckning vilket innebär en verksam-
hetsövergång och att vi nu förfogar över 
en helhet när det gäller flygplatsens hela 
serviceutbud. Trafikverket fastställde 
Kalmar Öland Airport som riksintresse 
under 2014.

Destination Kalmar AB
Årets resultat uppgår till -1,1 mnkr att 
jämföra mot budget -0,4 mnkr. Av-
vikelserna mot budget har analyserats 
och beror främst på högre kostnader än 
budget på några identifierade områden, 
bl.a. IT-kostnader samt något ökade per-
sonalkostnader i samband med överlapp-
ning av tjänster. Bolaget redovisar också 
viss minskning mot budget av intäkterna 
avseende annonsintäkter samt boknings-
verksamheten.

Kalmars besöksnäring hade ett bra år. 
Statistiken är ännu inte klar, men både 
hotell och restauranger har muntligt 
berättat om god omsättning. Kalmar 
har också fått stor uppmärksamhet na-
tionellt. I våras hamnade staden på an-
dra plats när Reseguidens läsare röstade 
fram den bästa svenska sommarstaden. 
Dessutom tog sig Kalmar Slott in på 
TripAdvisors 10-i-topp-lista över Sveri-
ges sevärdheter. Vi ser också att många 
evenemangsarrangörer hör av sig för att 
förlägga evenemang här, som t.ex. ar-
rangören av det internationella välgören-
hetsloppet Wings for Life World Run. 
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Kalmars satsningar på evenemang har 
slagit väl ut. Både etablerade evenemang 
som Kalmar Stadsfest och Musik på 
Larmtorget och helt nya evenemang som 
hundsportsevenemanget GuldAgility var 
mycket välbesökta. Även satsningen på 
idrottsturism ger resultat. I år var den tu-
ristekonomiska omsättningen i samband 
med Ironman Kalmar Sweden hela 36 
miljoner kronor, vilket kan jämföras med 
22,7 miljoner kronor 2013. 

Kalmar Turistbyrå ökade antalet besök i 
maj, juni och augusti, men hade en ned-
gång i juli månad. Den allmänna trenden 
är att besökare själva söker information 
via mobil/surfplatta. En av turistbyråns 
mest efterfrågade produkter är teaterpa-
ketet på Krusenstiernska teatern; detta 
paket står för ca 60 procent av förmed-
lingsomsättningen. 

Antalet båtdygn i Kalmar Gästhamn 
minskade marginellt, från 6 672 förra året 
till 6 598 i år. I gengäld har husbilsplat-
serna ökat med 300%, mycket tack vare 
att vi har kunnat utöka till 18 platser. Sats-
ningen på ställplatser är ett led i att göra 
gästhamnen tillgänglig på årsbasis.

Våren 2014 lanserades en ny version av 
webbplatsen kalmar.com, som nu dessut-
om har mobilanpassats. Detta är mycket 
viktigt, då allt fler besöker webbplatsen 
via en mobil eller surfplatta. Vi har också 
introducerat en webbplats som samlar 
Kalmars alla löplopp, I Run Kalmar. I 
samarbete med kommunledningskonto-
ret har vi även producerat tre utgåvor av 
Kalmarmagasinet. 

Utvecklingsarbetet på Kalmar Slott 
fortskrider och under året stod ny- och 
ombyggnationen av Kalmar Slotts serve-
ringslokaler och kök klar. Det har också 
tagits fram ett nytt koncept för slottets 
historiska middagar. Som avslutning på 
EU-projektet Öppna Portar, som Kalmar 
Slott har ingått i under åren 2012-2014, 
hölls en internationell konferens på Kal-
mar Slott, The European Forum for His-
toric sites. Slottets satsning på barnen 

fortsatte under 2014. Förutom somma-
rens evenemang Barnens Slott arrangera-
des Barnens Söndag en gång per månad. 
Intresset för detta har varit mycket stort. 

Kalmar Slotts entrébetalande besökare 
hamnade på nästan exakt samma siffra 
som 2014, d.v.s. ca 71 908 (71 525 förra 
året). Antalet intäktsskapande besökare 
blev i år 107 139, vilket kan jämföras 
med 104 272 förra året.  

Kalmar Familjebad AB
Verksamhetens resultat per december 
uppgår till –0,4 mnkr vilket är en avvi-
kelse med ca 0,4 mnkr jämfört med bud-
get för året. Då bolaget läggs vilande och 
verksamheten flyttas över till kommunal 
regi har Kalmar Familjebads obeskattade 
reserver från föregående år (1,1 mnkr) 
lösts upp och efter reglering av årets för-
lust överförs 0,7 mnkr genom koncern-
bidrag till moderbolaget. Detta innebär 
att Kalmar Familjebads resultat blir 0 kr 
i årsbokslutet. Avvikelserna jämfört med 
budget beror främst på sämre badintäkter 
än beräknat med ca 0,2 mnkr och ökade 
personalkostnader där avvikelserna grun-
dar sig på en mindre felbudgetering samt 
utbetalning av löner till timanställda i 
december tillhörande januari 2015 pga. 
bolagets verksamhetsövergång.

Bolaget har under året tagit fram en ut-
redning för Kalmars framtida bad- och 
friskvårdsanläggning. Rapporten har 
tagit fram ett förslag utifrån behov och 
utredningen ska sedan fördjupas till att 
innehålla placering, upphandlingsmodell 
och nuvarande simhalls framtid. Verk-
samheten har vid årsskiftet 2014/2015 
flyttats över till kultur- och fritidsförvalt-
ningen och arbetet med att implemen-
tera verksamheten där påbörjades under 
hösten 2014.

I övrigt så har bolaget arbetat med ökad 
tillgänglighet och säkerhet på Kalmar Fa-
miljebad. Anläggningen har också satsat 
på en rejäl uppfräschning av lokalerna 
och nya inslag i barn- och relaxmiljöerna 
har tillkommit för besökarna.

Industriparken i Kalmar AB
Bolagets resultat uppgick till -0,1 mnkr för 
år 2014. Bolaget överlåtes till ny ägare den 
30 januari 2015. Syftet med bolaget har 
varit att utveckla ägda fastigheter i kvar-
teret Elefanten för att senare sälja dessa. 
Under hösten 2013 gjordes bedömningen 
att fastigheten var utvecklad till normal 
vakansgrad och att syftet med bolaget var 
uppnått. Arbetet med försäljningsproces-
sen har pågått under året efter beslut i sty-
relsen för Kalmar Kommunbolag. 

Under början av 2014 gjordes lokalan-
passningar och färdigställande av entre-
prenader för befintliga och nya hyresgäs-
ter. En ny detaljplan antogs för området. 
Uppdraget att förmedla försäljningen 
gjordes tillsammans med kommunens 
upphandlade mäklare och bolaget har 
under året biträtt mäklaren i försäljnings- 
och förhandlingsprocessen.

Kalmar Science Park AB
Omsättningen ligger i nivå med budget, 
intäkterna ligger ca 0,8 mnkr under 2013 
års intäkter men ca 1,1 mnkr över bud-
get. Detta beror på intäkterna från nya 
kortare projekt under året som är dels 
fakturerade som köp av tjänst till andra 
aktörer och dels uppväxlade med egna 
resurser. Dessa har medfört även högre 
kostnader än budgeterad. Rörelsens ex-
terna kostnader har minskat något mot 
2013. Kostnader för inkubatorlokalen 
har minskat och kostnader för affärsut-
vecklarna blev något lägre än budgeterad. 
Personalkostnader ökad med ca 0,1 mnkr 
mot 2013 men är mindre än budget be-
roende på föräldraledigheter och längre 
sjukdomstider. Ökningen mot 2013 kan 
förklaras med allmänna löneökningar en-
ligt avtal. Räntekostnader är något lägre 
än 2014 och även lägre än budget.

Under året har bolagets finansiering sä-
kerställts från ägaren för kommande 
treårsperiod och verksamheten har för-
lagts till en och samma plats. Hela Kal-
mar Science Park finns nu lokaliserad 
på Varvsholmen. Kalmar Science Park 
Incubator antogs till det nationella inku-
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batorprogrammet BIG Summit som en 
av 26 inkubatorer av Sveriges totalt 43. 
Detta ger en viktig kvalitetsstämpel på 
verksamheten och de bolag som är inne 
i processerna. Bolaget har också påbörjat 
ett arbete med att etablera ett samarbete 
med närliggande kommuner i syfte att 
öka antalet kunskapsintensiva tillväxtbo-
lag i regionen.

Det övergripande framtidsperspektivet 
för bolaget är att arbeta för att främja till-
komsten av nystartade kunskapsintensiva 
bolag, arbeta med tillväxt i befintliga, 
etablerade bolag av samma art samt vi-
dareutveckla arbetet kring e-handel och 
digitala marknader.

Kalmar Energi Holding AB, koncern
2014 blev ett historiskt väldigt varmt år 
vilket påverkar alla delar i verksamheten 
men framför allt slår en förhöjd temperatur 
igenom på värme och bränsleleveranserna.  
Under sommarrevisionen upptäcktes en 
skada på turbinen som krävde lite mer om-
fattande reparationer. Skadan försköt åter-
starten av elproduktionen med drygt sex 
veckor vilket gav ett tapp i elproduktionen 
på närmare 10 miljoner kronor. 

Med en kapitaltung verksamhet krävs 
en uthålligt stabil intjäning för att säkra 

att vi kan klara våra kundåtagande även 
till nästa generation. Nettoomsättningen 
påverkas av både lägre leveranser och pri-
ser och hamnade för 2014 på 667 (759) 
mnkr. Resultatet sjönk till 77,7 (121) 
mnkr före dispositioner och skatt. Ett 
par intäkter av engångskaraktär, kopp-
lade till omstruktureringar och utförsälj-
ning av fastigheter, låg med i resultatet 
föregående år.

Affärsområde elhandel gynnades av sta-
bilt låga prisvariationer över dygn och 
svagt nedåtgående prisbild. Elnät påver-
kas av naturlighet mindre av temperatu-
ren och levererade 375 GWh vilket var 
strax under plan. Byggnationen i Kalmar 
kom igång på allvar under året och ett 
stort intresse för fjärrvärme gjorde att an-
slutningarna blev många. 

För 2014 kommer drygt hälften av all 
försäljning från värmerörelsen med till-
hörande elproduktion. Elhandelsrörelsen 
svarar för drygt 30 procent av all försälj-
ning, och elnät för närmare 17 procent. 
Avkastningen på sysselsatt kapital uppgår 
till 7,6 procent vilket ligger i linje med 
uppsatta mål men något lägre än tidigare 
år. Elnätsverksamheten gjorde ett särskilt 
starkt år och överträffade planerat resultat. 

Hela energibranschen står inför stora 
förändringar där kundernas behov av be-
kvämlighet och valfrihet ska mötas med 
kombinationer av storskaliga och små-
skaliga lösningar. Under de senaste åren 
har våra affärsmodeller för både el och 
fiber justerats för att möta nya kundkrav. 
Motsvarande översyn pågår för fjärrvär-
men. För att säkra konkurrenskraften 
måste produktiviteten öka och kostna-
derna sänkas. Resan mot ett energitjäns-
teföretag i toppklass fortsätter.

Flygutveckling i Kalmar AB
Bolagets resultat för år 2014 blev 0,0 
mnkr. Bolaget ägs till hälften av Kalmar 
kommunbolag. Bolaget tecknade under 
året ett avtal med BMI Regional för eta-
blering av ny flyglinje mellan Göteborg, 
Kalmar och Berlin. Linjen startade i 
september och är i en uppbyggnadsfas. 
Lanseringen har varit lyckad med en be-
läggning på ca 40 procent. Dock krävs en 
högre beläggningsgrad för linjens uthål-
lighet och bolaget verkar intensivt med 
BMI Regional, regionens intressenter 
och lokala resebyråer för att stärka linjen 
Kalmar-Berlin.

Bolaget kommer att säljas eller avveck-
las efter inkråmsöverlåtelse till Kalmar 
Öland Airport AB under 2015.

Brandstationen i julbelysning.
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Vart går dina skattepengar?
Här kan du se hur 100 kronor i kommunalskatt 
användes per verksamhet.

37 kr  Omsorg om äldre och funktionsnedsatta

1 kr  Politisk verksamhet

3 kr  Miljö, hälsa, räddningstjänst

4 kr  Arbetsmarknadsåtgärder och övrig utbildning

4 kr  Gator, parker och samhällsplanering

5 kr  Kultur- och fritidsverksamhet

7 kr  Individ- och familjeomsorg

7 kr  Gymnasieskola

15 kr  Förskola och skolbarnomsorg

17 kr  Grundskola

Produktion: kommunikationsenheten Kalmar kommun Foto: där inte annat anges Jan Magnusson









































 

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Maria Björkman 2015-03-25  

 
 
 
 

Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

Årsredovisningar och koncernredovisning för räkenskapsåret 
2014 avseende Kalmar Kommunbolag AB och de 
majoritetsägda dotterbolagen 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud vid årsstämmorna med 
Kalmar Kommunbolag AB och dotterbolagen:  
Ombuden ska vid årsstämmorna med bolagen se till att beslut fattas i enlighet med de 
auktoriserade revisorernas revisionsberättelser för respektive bolag.  
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningar och koncernredovisning för räkenskapsåret 
2014 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen. 
 
 
Bakgrund 
Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen har upprättat årsredovisningar 
för räkenskapsåret 2014. Vidare har revisionsberättelser för respektive bolag inkommit och där 
tillstyrker auktoriserade revisorn Yvonne Lundin att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för bolagen och koncernen, disponerar resultaten i enligt med förslagen i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsernas ledamöter och verkställande direktörerna 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Kommunfullmäktige föreslås uppmana sina ombud att följa respektive bolags revisionsberättelse.  
 
 
Bilagor 
Årsredovisningar 2014 och revisionsberättelser för Kalmar Kommunbolag AB, Kalmarhem AB, 
KIFAB i Kalmar AB, Kalmar Vatten AB, Industriparken i Kalmar AB, Handelsbolaget 
Telemarken i Kalmar, Kalmar Öland Airport AB, Kalmar Hamn AB, Kalmar Familjebad AB, 
Destination Kalmar AB och Kalmar Science Park AB. 
 
  
 
 
 
Maria Björkman       
Ekonomichef 
Kalmar Kommunbolag AB   
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    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Urban Sparre 2015-04-01 KS 2015/0004 
50100 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 

Kalmar kommuns ekonomirapporter 2015 – efter 
februari 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapporten 
2015 – efter februari månad. 

Bakgrund 
Enligt kommunens principer för ekonomstyrning ingår, för uppföljning av 
ekonomi och verksamhet, att ekonomienheten ska redovisa en ekonomirapport 
per februari, juni och oktober. Rapporten är tänkt att vara kort och samman- 
fattande med en översiktlig beskrivning av det ekonomiska läget. 
 
Budgeten för årets resultat 2015 är 2,1 miljoner kronor. I denna första rapport 
för året, som baseras på två månaders förbrukning, är förutsättningarna att 
lämna en prognos för ett samlat helårsutfall begränsad. I det följande 
kommenteras därför nu kända utfall, förändringar och tendenser som påverkar 
kommunens ekonomi.   
 
Justering av kommunbidraget till gymnasieförbundet, utifrån verkligt antal 
16-19 åringar den 1 januari 2015, innebär en minskad kostnad med 0,4 miljoner 
kronor. 
 
Omsorgsnämnden bedömer att med insatser/åtgärder kommer verksamheten 
under året att vara anpassad till budgetnivån för 2015. Dock beräknas avvikelse 
för utebliven helårseffekt för dessa insatser/åtgärder med 6,5 miljoner kronor. 
 
För övriga nämnder är nu bedömningen att verksamheten 2015 kommer att 
bedrivas inom budgetram. 
 
AFA:s styrelse har nu beslutat att återbetala avgiften för år 2004. Detta innebär 
en intäkt på 23 miljoner kronor för Kalmar kommun som inte var budgeterad 
för 2015. 
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Utifrån SKL:s senaste bedömning om skatteunderlagets utveckling för 2015 
minskar skatteintäkterna med 5,8 miljoner kronor. 
 
För finansnettot är bedömningen en positiv budgetavvikelse med 7 miljoner 
kronor. 
 
Sammantaget innebär bedömningarna ovan en prognos för årets resultat på 
20,2 miljoner kronor, en budgetavvikelse med 18,1 miljoner kronor. 
 
Av totala investeringsbudgeten har förbrukats 13,9 miljoner kronor efter 
februari månad. 
 
 
 
 
 
Urban Sparre  
Ekonomichef  
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 
Kommunledningskontoret Ekonomienheten    

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18 
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│asa.bejvall@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Åsa Bejvall 2015-03-19 KS 2015/0225 
0480-45 01 11 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 

Kommunledningskontorets ekonomirapport 
2015 – efter februari 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fattar inga beslut med anledning av ekonomirapporten efter 
februari 2015. 

Bakgrund 
Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet 
för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. 
 
Förbrukningen efter februari uppgår till 12,0% jämfört mot riktvärdet 16,7%. 
Någon avvikelse prognos jämfört med budget har ännu inte identifierats. 
 
Flera av enheternas utfall påverkas av periodiseringsposter från bokslutet och 
enheterna har därmed negativ förbrukning. I början av året faktureras också 
flera interna kostnader vidare till övriga förvaltningar vars intäkter ska räcka 
hela året. 
 
 
 
 
Åsa Bejvall Annette Andersson 
Controller Förvaltningschef 
 
 
 
Bilagor 
Kommunledningskontorets ekonomiuppföljning efter februari 2015 
 



Uppföljning efter februari 2015

ÅRSBUDGET REDOVISAT ÅTERSTÅR PROC.FÖRBR. PROGNOS AVVIKELSE KOMMENTAR TILL AVVIKELSE
Ansvar 2015 Jan 15 - Feb 15 Riktv 16,67%
KONCERNLEDNING 20 561,0 -766,6 21 327,6 -3,7% 20 561,0 0,0
KANSLI OCH OMVÄRLDSENHET 37 242,0 5 203,3 32 038,7 14,0% 37 242,0 0,0
EKONOMIENHET 33 074,0 6 208,1 26 865,9 18,8% 33 074,0 0,0
PERSONALENHET 15 719,0 426,7 15 292,3 2,7% 15 719,0 0,0
KOMMUNHÄLSAN 8 658,0 1 082,9 7 575,1 12,5% 8 658,0 0,0
NÄR. LIV. O ARBETSMARKNAD 44 116,0 -9 330,6 53 446,6 -21,2% 44 116,0 0,0
PROJEKT O EXPL. ENHETEN -535,0 1 432,3 -1 967,3 -267,7% -535,0 0,0
EXPLOATERINGSVERKSAMHET -30 000,0 -1 657,7 -28 342,3 5,5% -30 000,0 0,0
KOMMUNIKATIONSENHET 7 859,0 -1 296,6 9 155,6 -16,5% 7 859,0 0,0
BRANDKÅREN 41 741,0 6 783,8 34 957,2 16,3% 41 741,0 0,0

GYMNASIEFÖRBUNDET 273 437,0 46 150,8 227 286,2 16,9% 273 037,0 400,0
Justering av kommunbidraget utifrån verkligt antal 16-19 åringar 
innebär en minskad kostnad med 400 tkr.

Totaler 451 872,0 54 236,4 397 635,6 12,0% 451 472,0 400,0

KOMMENTARER TILL UTFALL 
- De negativa redovisade beloppen beror på periodiseringar från bokslutet som återförts.
- Ekonomienheten har en hög förbrukning då hög avdel av årsavgifter och bidrag till Destination Kalmar har betalats ut.
- Personalenheten har en låg förbrukning då de har fått in intäkter för hela året avs personalsystemet.
- Desamma gäller kommunikationsenheten som har fått in intäkter avseende kontaktcenter för hela året.
- Pex ska få in intäkter från exploateringsverksamheten som ska täcka deras löner men som ännu inte erhållits, därav de konstiga 
siffrorna.



 

 
 

 

 

 
Kommunledningskontoret    

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18 
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│jonas.sverken@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Jonas Agerhed 2015-03-31 KS 2015/0314 
Tel 0480-45 01 02 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 

Nämndernas årsrapporter 2014 och 
internbudgetar 2015 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar nämndernas årsrapporter 2014 och internbudgetar 
2015. 
 
Årsrapporterna och internbudgetarna ska utgöra en del av underlaget vid 
framtagandet av förslag till Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk 
 planering 2017-2018. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen yttrade i sitt svar till revisorerna den 5 maj 2014 angående  
granskningen av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2014-05-05 bland annat föl- 
jande: 
”Från och med 2014 års årsrapporter går ekonomienheten igenom det  
nämnderna skrivit under rubriken ”Framtiden” och gör en tjänsteskrivelse. 
Denna tjänsteskrivelse går sedan tillsammans med årsrapporterna fram som ett  
ärende till kommunstyrelsen.” 
 
Syftet med detta är att säkerställa att de eventuella ekonomiska eller verksam 
hetsmässiga risker som nämnderna lyfter fram i sina årsrapporter når fram till  
kommunstyrelsen. Därutöver har nämnderna att som tidigare rapportera inne- 
varande verksamhetsårs eventuella avvikelser mot budget i enlighet med  
Kalmar kommuns principer för ekonomistyrning beslutade av kommunfull- 
mäktige i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för  
2016-2017. 
 
För att ytterligare förstärka det underlag som kommunstyrelsen har till sitt för- 
fogande biläggs även nämndernas internbudgetar för år 2015. I dessa framgår  
de detaljerade budgetramar och de mål som nämnderna antagit med  
utgångspunkt i den av kommunfullmäktige beslutade Verksamhetsplan med  
budget 2015 och ekonomisk planering för 2016-2017.  
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Både nämndernas årsrapporter 2014 och internbudgetar 2015 ingår i det 
samlade underlaget som ligger till grund för framtagandet av Verksamhetsplan 
med budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018. 
 
 
 
 
 
Jonas Agerhed   
budgetchef   
 
 
Bilagor: 
Nämndernas årsrapporter och budgetar  
 
 



 

 
 

 

 

 
Förvaltningskontoret │ Barn- och ungdomsförvaltningen    

Adress Box 951, 391 29 Kalmar │ Besök Skeppsbrogatan 55 
Tel 0480-45 00 00 vx │katarina.a.sandberg@kalmar.se  

 

 
Handläggare Datum  

Katarina Sandberg 15 2015-01 -28  
0480-45 30 03 
Malin Neander  
0480-45 30 27 

Nämndsmål 2015  

Inom de områden där enheterna inte har fått tilldelat ett för enheten detaljerat 
mål ska resultaten ligga kvar på sammanivå som tidigare år och bidra till att 
kommunen som huvudman når det övergripande detaljerade målet. För de mål 
som rör barn och elevers inflytande och nöjdhet så tas målet på enhetsnivå 
bort vid 95 % måluppfyllnad. För mål som rör prestationer i nationella prov 
och når målen i alla ämnen tas målet bort när enheten når 100 % måluppfyl-
lelse. De övergripande detaljerade målen är delmål för nå målet som anges i 
skolförordningens 5 kap § 2; Eleverna ska genom strukturerad undervisning 
ges ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd i den omfattning som behövs för att 
skapa förutsättningar för att eleverna når de kunskapskrav som minst ska upp-
nås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen.  

Ett växande attraktivt Kalmar 

Uppdrag BoU – samverka med kommunstyrelsen och berörda nämnder 
och bolag för att skapa förutsättningar för verksamhet, exempelvis för-
skola och grundskola, på brofästet i kombination med bostäder 

 

Hög kvalitet i välfärden 

I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och del-
aktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommu-
nens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att 
verksamheten bedrivs med god kvalitet. Den fattigdom som drabbar 
barn ska med alla tillgängliga medel speciellt bekämpas. Varje barn och 
elev i Kalmar kommun ska utvecklas allsidigt, såväl socialt och emot-
ionellt som kunskapsmässigt. Våra förskolor och skolor ska hålla en hög 
kvalitet. 

Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner. 
 

Detaljerat mål BoU – Andelen elever i år 9 i Kalmar kommun som 
uppnår kunskapskraven i alla ämnen ska öka med minst 2 procenten-
heter från 85 % 
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Beskrivning Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med 
systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på 
undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt 
utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåret 
2013/2014 uppnådde 85 % av eleverna i Kalmar kommun kunskapskraven i 
alla ämnen. 
Mätning SKL:s Öppna jämförelse - Grundskola 
Resurser Inom befintlig budget 

Detaljerat mål BoU - Kalmar kommuns elevers genomsnittliga merit-
värde i år 9 ska öka till minst 224 (beräknat genomsnittligt meritvärde) 

Beskrivning Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med 
systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på 
undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt 
utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåret 
2013/2014 var det faktiska genomsnittliga meritvärdet i Kalmar kommun för 
elever i år 9, 213. 
Mätning SKL:s Öppna jämförelse - Grundskola 
Resurser Inom befintlig budget 

Detaljerat mål BoU – Andelen elever i år 6 i Kalmar kommun som 
uppnår kunskapskraven i alla ämnen ska öka med minst 2 procenten-
heter från 89 % 

Beskrivning Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med 
systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på 
undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt 
utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåret 
2013/2014 har 89 % eleverna av i år 6 i Kalmar kommun uppnått målen i alla 
ämnen. 
Mätning Betygsstatistik 
Resurser Inom befintlig budget 

Detaljerat mål BoU - Kalmar kommuns elevers genomsnittliga merit-
värde i år 6 ska öka till minst 232 (beräknat genomsnittligt meritvärde) 

Beskrivning Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med 
systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på 
undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt 
utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåret 
2013/2014 var det faktiska genomsnittliga meritvärdet i Kalmar kommun för 
elever i år 6, 203. 
Mätning Betygsstatistik 
Resurser Inom befintlig budget 

Detaljerat mål BoU - Andelen elever i år 3 i Kalmar kommun som 
uppnår kunskapskraven på nationella proven ska öka till minst 85 % 

Beskrivning Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med 
systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på 
undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt 
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utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. På ämnesprovet i 
svenska i år 3 har 76 % av eleverna i Kalmar kommun uppnått kravnivån 
2013/2014. 
Mätning: SKL:s Öppna jämförelse - Grundskola 
Resurser Inom befintlig budget 

Uppdrag BoU – att tillsammans med Södermöre komundelsnämnd på 
lämpligt sätt informera om villkor i arbetslivet och arbetsrättsfrågor till 
de sista årskurserna i skolan. Sammarbete kan ske med Kalmarsunds-
gymnasieförbund. 

 

Verksamhet och medarbetare 

 
Mål - Kalmar kommuns ska till utrikesfödda årligen erbjuda 150 prak-
tikplatser 
 

Detaljerat mål BoU - ska till utrikesfödda årligen erbjuda 50 praktikplat-
ser, vilket innebär att elever som deltar i SFI-undervisning erbjuds 
språkträningspraktikplatser inom Barn- och ungdomsförvaltningen 

 
Mål - Kalmar kommuns verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad 
 

Detaljerat mål BoU - I Kalmar kommun ska skillnaden minska mellan 
flickors och pojkars genomsnittliga meritvärde, genom att höja värdet 
för det kön som presterat sämre. 

Beskrivning Skolan ska aktivt och medvetet arbeta med att främja flickors och 
pojkars lika rätt och möjligheter. Trots detta är det stor skillnad mellan flickors 
och pojkars genomsnittliga meritvärde i år 9.  Läsåret 2013/2014 var det ge-
nomsnittliga meritvärdet för flickor i år 9 i Kalmar kommun 220 och för poj-
kar 207. Läsåret 2013/2014 var det genomsnittliga meritvärdet för flickor i år 6 
i Kalmar kommun 212 och för pojkar 195. 
 
Mätning SiRiS 
Resurser Inom befintlig budget 

Detaljerat mål BoU - Under året har förskolan, skolan och fritidshem-
men ökat förutsättningarna för alla barn att utveckla sina förmågor och 
intressen oberoende av könstillhörighet 

Beskrivning Förskolan, skolan och fritidshemmen ska aktivt och medvetet 
arbeta med att främja flickors och pojkars lika rätt och möjligheter.  
Mätning Rapportering av verksamhetsmålen i Hypergene 
Resurser Inom befintlig budget 

Mål – Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag 
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Detaljerat mål BoU - Sjukfrånvaron ska minska till 5% på helår 

Beskrivning Sjukfrånvaron i Barn- och ungdomsförvaltningen var fram till 
september 2014 5,17 % Under 2013 var siffran på helår 5,18 %.  
Mätning Hypergene 
Resurser Inom befintlig budget 

 

Uppdrag BoU – redovisa hur man använder välfärdsbokslutet i verk-
samheten. Samverkan och samarbete kring åtgärder måste fördjupas. 
Både internt inom Kalmar kommun och externt. 

 

Uppdrag BoU – Kalmar kommun ska ytterligare förbättra service- och 
bemötandefrågor 

 
 

Ordning och reda i ekonomin 

 
Mål: Begränsa nettokostnaderna till högst 99 procent av skatteintäkter 
och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod. 
 
Mål - Självfinansiera investeringarna till 50 procent över en rullande 
femårsperiod. 
 
Mål - Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt 
och kostnadseffektivt sätt. 

Förvaltningsgemensamma mål 

Detaljerat mål BoU -Minst 95 % av vårdnadshavarna ska vara nöjda med 
den förskola, skola, fritidshem som deras barn går på 

Beskrivning Kalmar kommuns förskolor skolor och fritidshem ska hålla en 
hög kvalitet. Vårdnadshavarna ska få information om mål och sätt att arbeta 
för att kunna bedöma kvalitén på verksamheten. I enkäten vårdnadshavarnas 
syn på verksamheten 2014/2015 var 95 % var nöjda med den förskola som 
deras barn gick på, 93 % var nöjda med den skola som deras barn gick på och 
var 93 % var nöjda med det fritidshem som deras barn gick på.  
Mätning Enkäten till vårdnadshavare  
Resurser Inom befintlig budget 

Detaljerat mål BoU - Minst 95 % av eleverna och barnen ska vara nöjda 
med sin skola respektive fritidshem 
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Beskrivning Kalmar kommuns skolor ska hålla en hög kvalitet. Eleverna ska 
få information om skolans mål och sätt att arbeta för att kunna bedöma kvali-
tén på verksamheten. I enkäten elevernas syn på verksamheten 2014/2015 var 
87 % av eleverna i nöjda med sin skola, och 93 % av barnen nöjda med sitt 
fritidshem. 
Mätning Enkäten till elever 
Resurser Inom befintlig budget 

Detaljerat mål BoU - Minst 95 % av vårdnadshavarna i Kalmar kom-
muns upplever att de har inflytande på verksamheten i förskola respek-
tive fritidshem 

Beskrivning Varje invånare ska känna att det är möjligt att påverka och för-
ändra. I enkäten vårdnadshavarnas syn på verksamheten 2014/2015 upplevde 
82 % av vårdnadshavarna i att de hade inflytande på verksamheten på den för-
skola som deras barn gick på och 59 % av vårdnadshavarna i upplevde att de 
hade inflytande på verksamheten på det fritidshem som deras barn gick på. 
 

Mätning Enkäten till vårdnadshavare 
Resurser Inom befintlig budget 

Detaljerat mål BoU - Minst 95 % av eleverna i Kalmar kommuns skolor 
upplever att de har möjlighet att påverka hur de lär sig saker 

Beskrivning Alla elever ska få ett reellt inflytande på arbetsätt, arbetsformer 
och undervisningens innehåll. Deras inflytande ska öka med stigande ålder. I 
enkäten elevernas syn på verksamheten 2014/2015 upplevde 89 % av eleverna 
i Kalmar kommun att de hade möjlighet att påverka hur de lär sig saker. 
Mätning Enkäten till elever 
Resurser Inom befintlig budget 

Detaljerat mål BoU - Minst 95 % av barnen i Kalmar kommuns fritids-
hem upplever att de kan påverka vad de gör på fritidshemmet 

Beskrivning Alla elever ska få ett reellt inflytande på arbetsätt, arbetsformer 
och undervisningens innehåll. Deras inflytande ska öka med stigande ålder. I 
enkäten elevernas syn på verksamheten 2014/2015upplevde 85 % av eleverna i 
Kalmar kommun att de hade möjlighet att påverka vad de gör på fritidshem-
met. 
Mätning Enkäten till barn 
Resurser Inom befintlig budget 

Detaljerat mål BoU -Enligt Kalmar kommuns kvalitetslöften ska 95 % av 
alla samtal till Barn- och ungdomsförvaltningen besvaras eller ska man 
få besked om när personen man sökt är anträffbar 

Beskrivning  
Mätning: Telefonstatistik 

Detaljerat mål BoU - Budget i balans 
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Beskrivning Alla förskolor och skolor ska ha en budget i balans. De enheter 
som visar minusresultat för året får enskilda genomgångar av ekonomin samt 
stöd för att kunna göra insatser som leder till att enheten har en budget i balans 
vid årets slut. Har man en negativ utgående resultatutjämningsfond (kommer 
troligen att kallas resultatutjämningsreserv sen) så ska den återställas till minst 0 
inom två till tre år, beroende på storlek. 
Mätning Helårsprognoserna som görs minst tre gånger per år. 
Resurser Inom befintlig budget 



 
 
 

Budget 2015 
Ekonomisk planering 2016-2017 
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Inledning  

 
Kunskap och kreativitet skapar Sveriges bästa skolkommun 
– Kalmar, en kommun med kunniga. trygga, självständiga och kreativa barn och elever! 
 
Kommunfullmäktige har fattat 
beslut om en utbildningspolitisk 
vision för 2012 – 2015 som genom-
syrar barn- och ungdomsnämndens 
arbete. 
 
Barn- och ungdomsnämnden ansva-
rar för kommunens förskoleverk-
samhet och skolbarnsomsorg samt 
det offentliga skolväsendet för barn 
och ungdomar (förskoleklass, 
grundskola och särskola). Barn- och 
ungdomsnämnden har även tillsyns-
ansvar för enskild barnomsorgs-
verksamhet i kommunen. 
 
Driftbudgeten för 2015 uppgår till 
864 mkr och investeringsbudgeten 
är 5,2 mkr. Utgångspunkten för den 
ekonomiska planeringen är budget 
2014 med de ramändringar som sker 

pga. demografiska förändringar. När 
kommunfullmäktige tagit beslut om 
ramar för 2015 kan förutsättningar-
na ändras och då får budgeten juste-
ras efter detta. Barn- och ungdoms-
nämndens ram är anpassad till pla-
nerat barn- och elevantal, och är 
balanserad. I Barn- och ungdoms-
nämndens verksamhet arbetar ca 
1 272 årsarbetare. 
 
Under 2015 kommer det att finnas 
ca 5 077 elever från förskoleklass t o 
m år 9 i den kommunala grundsko-
lan inklusive c:a 20 individintegre-
rade särskoleelever. Antalet årsarbe-
tare är oförändrat. I motsvarande 
åldrar räknar friskolorna med att ta 
emot ca 682 elever. I särskolan 
kommer det att gå 50 elever från 
Kalmar kommun i grundsärskola 

och träningssärskola. Det är en 
ökning med 149 elever (2,6 %) jfr 
budget 2014. 
 
 Den kommunala barnomsorgen 
kommer att ha ca 2 806 platser i 
förskola och 22 platser i pedagogisk 
omsorg. Antalet årsarbetare ökar 
med 11 (2,24 %).  De enskilda för-
skolorna planerar för 280 barn. 
Totalt ökar antalet barn i förskolan 
med 21 (0,7 %). 
 
I fritidshemmen kommer ca 2 391 
barn att vara inskrivna. Antalet 
årsarbetare ökar med 3 (3,2 %). De 
enskilda fritidshemmen beräknar ha 
173 barn i sin verksamhet. Totalt 
sett ökar fritidshemmen med 103 
platser (4,2 %). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Idag på lektionen var det några 
killar i klassen som pratade om vem 
Abraham var, hur han hör ihop med 
både judendom, kristendom och 
Islam. Dessa tre killar är alla relativt 
nyanlända till Sverige och håller 
som bäst på att bygga upp sitt ord-
förråd och begreppsförståelse. För 
att kunna illustrera hur allt hänger 
ihop ritade jag upp Abrahams släkt-
träd, med Isak och Ismael som små 
streckgubbar. Jag förklarade med 
bilder vad Kaba är, varför musli-

merna ber mot Mecka och hur Ka-
ban hör ihop med Abraham. Min 
förmåga att skapa konstverk i bilder 
är starkt begränsad, men jag blev 
ändå rätt stolt över mitt släktträd 
som jag lyckades rita upp på tavlan 
:) En av killarna, Saba, står länge 
och tittar på bilden. Jag riktigt ser 
hur det börjar glöda i hans ögon. 
Jag ser, att när han tittar på bilden, 
så förstår han plötsligt hur allt 
hänger ihop. Jag kan se hur han 
processar informationen och för-

vandlar lösryckt fakta till förståelse. 
Han gör kunskapen till sin egen. 
Plötsligt utbrister han det som hans 
ögon redan berättar för mig ”Det är 
fett kul att lära sig saker man inte 
visste innan”!  
 
Källa: mittflippadeklass-
rum.wordpress.com 
 
 

 

DET ÄR 

FETT KUL 
ATT LÄRA 
SIG SAKER 
MAN INTE 
VISSTE IN-
NAN! /SABA 
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Budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Barn- och ungdomsnämndens fokusområden under perioden 2015 – 2017  

Utbildningspolitiskt program 

Kommunfullmäktige har antagit en 
utbildningspolitisk vision för 2012 – 
2015 som genomsyrar barn- och 
ungdomsnämndens arbete. 
Kunskap och kreativitet skapar 
Sveriges bästa skolkommun 
– Kalmar, en kommun med kunniga. 
trygga, självständiga och kreativa barn och 
elever! 
 
Visionen bryts årligen ner i ett ut-
bildningspolitiskt program där 
nämnden specificerar satsningar 
som syftar till att stärka måluppfyl-
lelsen av den utbildningspolitiska 
visionen. Till visionen och pro-
grammet knyts nämndens strate-
giska medel som uppgår till 0,5 % 
av budgetomslutningen. 
 
För 2015 gör nämnden följande 
satsningar: 
– Forskning i samverkan med   
Linnéuniversitetet  
– Program för förbättring – lära av 
goda exempel  
– Barns språkutveckling  
– Gemensam rättning av nationella 
prov  
– Lovskola – en framgångsrik väg 
för ökad måluppfyllelse  
– Utvecklingstjänster i förskola, 
förskoleklass, skola och fritidshem  
– Estetiska lärprocesser Ateljén-
Byteatern-Länsmuséet 700 tkr 
 

Barn- och elevtalsförändringar 
samt friskoleetableringar påver-
kar personal- och lokalresurser 

Elevantalet i grundskolan inom barn- och 
ungdomsnämndens område ökar fram till 
2017 med ca 445 elever. Eleverna i 
de yngre åren blir 317 fler medan 
antalet elever i år 7-9 beräknas öka 
med 128. 
De senaste årens ökning av antalet 
förskolebarn fortsätter. Under pla-
neringsperioden kommer antalet 
barn i förskolan att öka inom barn- 
och ungdomsnämndens område 
med 131.  Förskolan behöver fort-
satt byggas ut för att för att uppnå 
full behovstäckning.  15 avdelningar 
behöver byggas ut för att uppnå 
detta på kommunnivå. Fritidshem-
men ökar med 148 platser under 
perioden. 
I Kalmar kommun finns för närva-
rande 15 fristående förskolor och 
skolor. Nio enheter bedriver för-
skola/pedagogisk omsorg, fyra 
bedriver skolverksamhet, och två 
bedriver både förskole- och skol-
verksamhet.  
För att kunna möta ovanstående 
förändringar kommer ett flexibelt 
utnyttjande av skol- och förskolelokaler att 
vara nödvändigt i framtiden.  
 
Vistelsetiden i förskolan ökar 
Barnen i förskolan vistas allt längre 
tider i verksamheten. År 2004 var 
den genomsnittliga vistelsetiden 29 
timmar per vecka. 2013 hade den 

ökat till 32,6 timmar per vecka, (+ 
12 %). Ersättningssystemet från 
kommunfullmäktige har inte hängt 
med i denna utveckling i o m att vi 
får ersättning per plats – inte per 
timme. Om vi 2013 hade haft 
samma schemasnitt som 2004 hade 
förskolan kostat 215 mkr. 2013 
kostar den stället 240 mkr pga. att 
schemasnittet har ökat med drygt 12 
%. Antalet barn i verksamheten har 
ökat från 1 869 till 2 695 (+826) så 
en del av schemasnittsökningen har 
kompenserats för tillkommande 
barn i o m att de platskostander 
beräkningen utgår ifrån korrigeras i 
varje årsrapport.  
2014 ser schemasnittet ut att hamna 
på 33,2 timmar, d.v.s. en ökning 
med1,8 % jämfört med 2013. Tren-
den håller i sig och det blir allt svå-
rare att få bemanningen att räcka till 
under dagen. 
 
Fr.o.m. bokslut 2013 begär barn- 
och ungdomsnämnden att även 
schemasnittsförändringar under året 
ska kompenseras - inte bara antalet 
barn. 
 
Ny regering – nya reformer 
Den nya regeringen har föreslagit en 
mängd nya reformer inom Barn- 
och ungdomsnämndens verksam-
hetsområde. Vi har ännu inte hunnit 
överblicka allt men när regeringens 
budget är beslutad kan vi bättre 
bedöma hur vår verksamhet kom-
mer att påverkas. 

Effektiviseringar av verksamheten  
För planeringsperioden finns inga 
av kommunfullmäktige beslutade 
besparingskrav, men barn- och 
ungdomsnämnden fortsätter att 
effektivisera verksamheten. I före-
gående budgetbeslut beslutades att 
ge kommundirektören i uppdrag att 
föreslå effektiviseringar på 20 mkr. 

Dessa effektiviseringar är ännu inte 
beslutade varför budgeten för barn- 
och ungdomsnämnden har tagit 
med beräknade effektiviseringar på 
7 mkr. Den uteblivna indexuppräk-
ningen av övriga utgifter i ramtill-
delningen fortsätter att pressa för-
valtningarnas budgetar, vilket får till 

följd att kostnaderna för lokaler och 
material ökar och finansieras till 
största del på bekostnad av perso-
nal. För barn- och ungdomsnämn-
den handlar det om ca 1 mkr årligen 
vid en kostnadsökning på 1 %. 

Budgetmål 2015 
Kalmar kommun har en hög ambi-
tion gällande förskola, skola och 
fritidshem, vi ska bli en av Sveriges 
30 bästa skolkommuner senast 
2015. För att ha en möjlighet att 
uppnå det uppsatta målet i den 
utbildningspolitiska visionen måste 
fokus i utvecklingsarbetet ligga på 

att utveckla undervisningen och 
höja kvaliteten i verksamheten. 
Barnen/eleverna ska få de bästa 
förutsättningarna att uppnå kun-
skapskraven samt i övrigt utvecklas 
så långt som möjligt inom ramen för 
utbildningen. Kommunfullmäktige 
har ännu inte fastställt de övergri-

pande målen för 2015. Därför be-
slutar inte heller barn- och ung-
domsnämnden om de detaljerade 
målen i detta sammanhang utan 
ärendet tas upp för beslut i början 
av 2015. 
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Beskrivning av verkställandet av Barn- och ungdomsnämndens 
beslut och budgetförutsättningar för 2015-2017  

Central och lokal ledning och administration 
Den centrala och lokala ledningen 
och administrationen ses kontinuer-

ligt över. I samband med avgångar 
prövas såväl organisationsföränd-

ringar som kostnadseffektivisering-
ar.

Prognos antal barn i förskola och fritidshem 
  
Fler barn i förskola 
Antalet förskolebarn fortsätter att 
öka. Födelsetalen förväntas stiga 
kommande år. 2013 föddes 722 
barn och år 2018 räknar vi med att 
det föds ca 790 barn. Denna ökning 
gäller framför allt i Barn- och ung-
domsnämndens verksamhetsom-

råde. I Södermöre kommundel ser 
antalet barn ut att minska något. 
 
Fler barn i fritidshem 
Till största delen beror ökningen på 
att det blir fler yngre elever i skolan. 
I denna grupp har nästan samtliga 
också plats på fritids. Andelen äldre 

barn på fritidshem ökar också. 
Sammantaget innebär den ökade 
andelen barn i verksamheten ett 
ökat tryck på lokaler för fritids-
hemmen, och behov av mer perso-
nal. 

 
 

Tabell 1 Barn- och Elevförändringar 2014-2017 Barn- och ungdomsnämnden (antal placerade prognos oktober 2014) 

  2014 2015 2016 2017 Diff. 14-17 

Förskoleverksamhet 3 091 3 135 3 156 3 322 131 

Fritidshem 2 564 2 609 2 684 2 712 148 

 
 

Tabell 2 Barn- och Elevförändringar 2014-2017 Södermöre kommundel (antal placerade prognos oktober 2014) 

 2014 2015 2016 2017 Diff. 14-17 

Förskoleverksamhet 435 425 414 409 – 26 

Fritidshem 340 354 360 371 31 
 

      

Barnomsorg på obekväm arbetstid – kvällar, nätter och helger   
Föräldrarnas behov av barnomsorg 
på obekväm arbetstid har ökat. 
Under 2014 startades nattomsorg på 
Förskolan Vallmon. Nattomsorg 
finns nu på fyra platser i kommu-
nen. I dag finns totalt ca 150 barn 

inskrivna. Behovet av denna verk-
samhet ses ständigt över och det 
kan vara aktuellt med ytterligare 
utökning. Ett särskilt statsbidrag har 
inrättats från 2013. För 2014 gav 
detta ett tillskott på ca 500 tkr. 

Regeringen har föreslagit en ökning 
av detta bidrag. Detta är dock fort-
farande på en låg nivå jämfört med 
verksamhetens verkliga kostnader.

Förändrat ”tak” i maxtaxan 
Den sammanlagda inkomst som ger 
högsta avgift för föräldrar med barn 
i förskola eller fritidshem (42 000 
kr) har varit oförändrad i många år. 
Regeringen har i sin budgetproposit-

ion aviserat att detta maxtak ska 
indexregleras från 1 juli 2015. Det 
skulle då innebära högre avgiftsin-
täkter för kommunen. Samtidigt 
sänks statsbidraget för maxtaxa i 

motsvarande omfattning. Går för-
slaget igenom måste nya beslut om 
barnomsorgstaxa tas av kommun-
fullmäktige under våren 2015.  

Förskoleutbyggnad 2014- 2018
Ökningen av antalet barn gör att 
utbyggnaden av förskolan behöver 
fortsätta. Planering för detta görs 
tillsammans med Serviceförvalt-
ningen och utmynnar i förslaget till 
investeringsbudget som kommun-
fullmäktige beslutar om. Behovet av 
utbyggnad kan öka ytterligare, bero-
ende av de förslag om minskad 

gruppstorlek som regeringen avise-
rat i sitt budgetförslag.  
 Processen att bygga en ny förskola 
kan vara lång, ofta handlar det om 
flera år. Eftersom planeringen då 
bygger på antaganden om barn som 
ännu inte är födda kan stora föränd-
ringar i födelsetal i ett område 
snabbt förändra förutsättningarna. 

Planeringen av förskoleutbyggnad 
måste därför revideras kontinuerligt. 
Totalt kommer 15 nya förskoleavdel-
ningar att behövas i barn- och ung-
domsnämndens område under 
perioden 2014 – 2018. 
Beräkningen bygger på nuvarande 
genomsnittlig gruppstorlek, 16,9 
barn/avdelning.
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Tabell 3 Behov av nya förskoleavdelningar (prognos oktober 2014) 

Budget Prognos 
 

Diff. mot budget 
 

Prognos  
    

2014 2014 
 

Prognos 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

3 047 3 091 
 

44 
 

3 091 3 135 3 156 3 222 3 297 

          

     
Ökning antal barn jfr budget 2014 

 

   
Ackumulerat 44 88 109 175 250 

   
Per år 

 
44 44 22 65 75 

          

     
Utbyggnadsbehov förskoleavdelningar a' 16,9 barn 

   
Ackumulerat 3 5 6 10 15 

   
Per år 

 
3 3 1 4 4 

 
Lagkrav och kommunens budgetmål 
innebär också att förskolan ska vara 
rätt dimensionerad i varje område. 
Det totala utbyggnadsbehovet blir 
därför något högre. Det är därför 

viktigt att samverkan mellan kom-
munens förvaltningar fungerar bra. 
Det gäller i synnerhet förutsättning-
ar för att snabbt ta fram nya eller 
förändrade detaljplaner som ofta är 

en förutsättning för att kunna bygga 
en ny förskola. Tillgången till för-
skola kan också vara en viktig ”mo-
tor” för att utveckla ett nytt bo-
stadsområde. 

Elevprognos inom grundskolan
De närmaste åren sker en kraftig 
ökning av antalet elever i grundsko-
lan. Under perioden ökar det totala 
antalet elever med ca 445 i Barn- 
och ungdom samt ytterligare ca 38 i 
Södermöre kommundel. På 10 års 

sikt ökar antalet elever i grundskolan 
med ca 1 200 i hela kommunen, 
d.v.s. en ökning med 20 %.  Detta 
kommer att ställa nya krav på loka-
ler, personal, kost, administration 
m.m. Till detta kommer de stora 

satsningar som regeringen föreslagit 
i budgetpropositionen. De stora 
utmaningarna för Kalmar kommun 
kommer då att vara dels att rekry-
tera lärare och dels att tillgodose 
behovet av ytterligare skollokaler. 

 
 Tabell 4 Elevförändringar 2014-2017 barn- och ungdomsnämnden (antal boende i området prognos oktober 2014) 

  2014 2015 2016 2017  Diff. 14-17 

Förskoleklass 609 630 655 627  18 

År 1-3 1 742 1 792 1 864 1 919  177 

År 4-6 1 675 1 723 1 757 1 797  122 

År 7-9 (10) 1 635 1 685 1 721 1 763  128 

Totalt 5 661 5 830 5 997 6 106  445 

 
Tabell 5 Elevförändringar 2014-2017 Södermöre Kommundelsnämnd (antal boende i området prognos oktober 2014) 

  2014 2015 2016 2017  Diff. 14-17 

Förskoleklass 98 98 101 99  1 

År 1-3 268 286 297 299  31 

År 4-6 260 252 256 271  11 

År 7-9 (10) 276 280 279 271  – 5 

Totalt 902 916 933 940  38 

Skollokaler
Den snabba ökningen av antalet 
elever kommer att ställa krav på 
lokaler. Endast några få skolor har 
utrymme för växande elevkullar och 
i så fall bara för några år. Skolorna i 
Trekanten, Rinkabyholm, Smedby 
och Rockneby har byggts ut. I 
Lindsdal pågår utbyggnad just nu. 
Från Ht 2014 går också högstadiee-
lever från Åbyskolan i Lindsdal. 
Detta avlastar i sin tur Funkabosko-

lan som då kan ta emot ett ökande 
elevantal. 
Förtätat bostadsbyggande i centrala 
Kalmar gör att grundskolan behöver 
byggas ut här. Vasaskolan och Lin-
döskolan kommer sannolikt att bli 
för små i framtiden. Ett problem i 
sammanhanget är att det är svårt att 
hitta nya platser för skola för de 
yngre eleverna eftersom detta också 
ställer krav på en acceptabel ute-

miljö. 
Ökningen av antalet barn på fritids 
ställer också krav på skollokalerna. 
I ett idealläge skulle skolans lokaler 
fungera för både skola och fritids-
hem. Samma elever, olika verksam-
heter vid olika tider på dagen. På 
många skolor är det dock svårt att 
anpassa lokalerna så att de fungerar 
både för skola och för fritidshem. 
Det innebär att fritidshemmet inte 
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enbart kan finnas i samma lokaler 
som under skoltid utan behöver 
någon form av egen hemvist. Detta 
ökar då skolans sammantagna lokal-
behov och därmed kostnader. 
 

Utöver utbyggnad för att möta 
växande elevtal finns också behov 
av att ersätta eller renovera skolloka-
ler. Det gäller dels Djurängsskolan 
dels Falkenbergsskolan. Falken-
bergsskolan planeras i framtiden att 

innehålla både grundskola och 
särskola.  
Det är i dag för tidigt att säga om 
regeringens förslag om satsningar på 
skolans arbetsmiljö kommer att 
påverka kommunens kostnader här.  

Pedagogisk omsorg 
Verksamheten planeras ha samma 
antal barn 2015 som 2014. 22 plat-
ser finns fördelade på tre enheter 
fördelat på Förskolan Rockneby, 

Förskolan Björkenäs och Vasa skol-
område. Föräldrarnas efterfrågan på 
platser styr behovet av pedagogisk 
omsorg och rektorerna försöker att i 

möjligaste mån tillgodose föräldrar-
nas önskemål. 

 

Fristående förskolor och 
skolor
I Kalmar kommun finns för närva-
rande 15 fristående förskolor och 
skolor. Fyra av dem bedriver skol-
verksamhet, nio enheter bedriver 
förskola/pedagogisk omsorg och 
två bedriver både förskole- och 
skolverksamhet. 
 
De fristående förskolorna och fri-
tidshemmen har tagit upp 453 plat-

ser i budget 2015. Det är 32 fler 
platser fler än 2014 och ökningen 
sker på förskolan i och med att två 
nya enheter startats under ht 2014. 
Pedagogisk omsorg bedrivs i ett 
trefamiljssystem (Blåklockan) och 
en ny fristående förskola i Rockneby 
(förskolan Lyckan) har startats.  
 
De fristående skolorna beräknar ha 

682 elever 2015, d.v.s. 115 elever 
fler än budgeterat 2014.  

I budget 2015 finns det ett 40-tal 
elever som både kommunala skolar 
och friskolor räknar med att ha i sin 
verksamhet. Den/de skolor som har 
gjort en felaktig bedömning av sitt 
elevantal kommer att få problem 
om de inte upptäcker det i god tid.

 

Bakgrundsfaktorn används 
till:
Rocknebyskolan: Extra resurser till de 
tidigare årskurserna. Resurscentrum 
för extra stöd till elever med behov 
samt skapandet av en trygg skola. 
  
Förskolan Rockneby: Används direkt i 
verksamheten för att balansera 
personalkostnaderna. 
 
Åsbyskolan: SVA undervisning till 
nyanlända barn.  
 
Lindsdalsskolorna: Special- och Re-
surslärare till barn i behov av särskilt 
stöd. 
 
Förskolan Lindeberga-Sjöängen: Hålla 
en acceptabel grundbemanning. 
Kompetensutveckling för pedagoger 
i betydelse av måluppfyllelse och 
specialuppdrag.  
 
Förskolan Pulpeten Smedjan: Personal-
kostnader. Stärkt personaltäthet där 
behovet finns, specialpedagog för 
förebyggande arbete. 
 
Kalmarsundsskolan: Förberedelseklass. 
Svenska som andra språk. Special-
pedagoger och Speciallärare. Särskilt 

stöd. Personliga elevdatorer. Elev-
hälsapersonal. Högre personaltäthet. 
Förskolan Björkenäs: Personal i verk-
samheten. 
 
Förskolan Ögonstenen: Balansering 
mot budget för 15-timmarsbarn 
samt tillfälliga nedgångar i schema-
snittet. Tolk- och introduktions-
kostnader. Barn i behov av särskilt 
stöd. Kostnader för flerspråkigt 
material. Förstärkning i administrat-
ionen. 
 
Djurängsskolan: Lärartjänst till elev i 
behov av särskilt stöd. Specialpeda-
gogtjänst. Förstärkning av fritidspe-
dagogtjänsterna för elever i behov 
av särskilt stöd. 
 
Förskolan Trollet: Förstärkning av 
personaltäthet. Extra pedagogtjänst 
för handledning av det pedagogiska 
arbetet i arbetslagen.  
 
Funkaboskolan: Lokalhyra. 6 tjänster 
till kommunens asperger-enhet. Till 
elever i behov av extra stöd. 3 tjäns-
ter svenska som andra språk. Mo-
dersmålsstöd. Tolkkostnader. Speci-

allärare till elever som har svårighet-
er att nå målen. Fritidspedagoger. 
 
Lindöskolan: Tidiga insatser vid skol-
start. Satsning på medarbetarskapet. 
Budget i balans. 
  
Förskolan Lindö: En del av hela verk-
samheten, något riktad som extra 
resurser till barn i behov av mer 
stöd. Heltidstjänst i förskolan till 
avdelning med många barn i behov 
av extra stöd. 
 
Vasa skolområde: En acceptabel 
grundbemanning.  
 
Falkenbergsskolan: Personal till barn i 
behov av särskilt stöd (medicinskt 
och pedagogiskt). 
 
Förskolan Vallmon: särskilt stöd till 
barn med stora omsorgsbehov, 
totalt 2,75 tjänst. 
 
Rinkabyholmsskolan: Elevhälsa och 
elevstödjande insatser. 
 
Förskolan Rinkabyholm: Pedagogisk 
personal till grupper med barn i 
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behov av särskilt stöd. Till att hålla 
en bra personaltäthet för barnen. 
 
Barkestorpsskolan: Skolhälsa/kurator, 
studiehandledning och uppstart av 
elever i förberedelseklass. 
 
Dörbyskolan: Speciallärare för varje 
årskurs. Små klasser i de lägre årkur-

serna. Svenska som andra språk. 
Studiehandledning på modersmålet. 
 
Förskolan Smedby: Hjälper till att hålla 
en något ökad personaltäthet på 
avdelningar med större behov. Ut-
bildning och nödvändigt material. 
 

Trekantenskolan: Grundbemanning 
och speciallärartjänst. Extra stödin-
satser till elever där behov finns. 
Läromedel, alternativa arbetsverk-
tygverktyg, kompetensutveckling.  
 
Esplanadskolan: Kurator och del av 
fritidispedagogtjänst. 

 

Investeringar 
Fr.o.m. 2012 infördes ett nytt re-
sursfördelningssystem för investe-
ringar. Barn- och ungdomsnämnden 
avgör hur stor investeringsvolymen 
kan vara baserat på den summa 

kapitalkostnader om ryms inom 
budget. Nämnderna ska i sina års-
rapporter redovisa vilka investering-
ar som planeras för att kommunens 
likviditetsplanering ska underlättas. 

Investeringarna beräknas uppgå till 
5,2 mkr 2015 samt 5,5 mkr respek-
tive 5,2 mkr för 2016 och 2017. 
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Ekonomiska sammanställningar, planerade verksamhetsmått och 
nyckeltal  

Antal platser i olika verksamheter budget 2014-2015 

 
Tabell 6 Antal platser i olika verksamheter 201-2015 

 
Budget 2014 Budget 2015 Förändring 

        

Förskola kommunal 2 785 2 806 1 % 

Förskola fristående 281,5 281,5 0 % 

Pedagogisk omsorg 21,5 21,5 0 % 

Total förskola 3 088 3 109 1 % 

        

Fritidshem kommunal 2 310 2 366,5 2 % 

Fritidshem fristående 139,5 173 19 % 

Fritidshem särskola 11,5 24,5 53 % 

Total fritidshem 2 461 2 564 4 % 

        

  Förskoleklass kommunal 583,5 569 – 3 % 

Förskoleklass fristående 25,5 50,5 50 % 

Förskoleklass särskola 1 3 67 % 

Total förskoleklass 610 622,5 2 % 

        

Grundskola kommunal 4 470 4 509 1 % 

Grundskola enskild 541 631 14 % 

Total grundskola 5 011 5 140 3 % 

        

Särskola 39 46,5 16 % 

        

Totalt alla verksamheter 11 209 11 482 2 % 

 
 
Jämfört med budget 2014 ökar antal 
barn och elever med 2 %.  
Ca 12 % av eleverna beräknas gå i 
fristående skolor, och de fristående 

förskolorna kommer att ta hand om 
ca 9 % av barnen. 
De senaste åren har andelen elever i 
de fristående skolorna ökat med ca 
1 procentenhet varje år. Inom för-

skolan är trenden tvärtom, de 
kommunala förskolorna har ökat sin 
andel något varje år de senaste fem 
åren.
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Planerad platskostnad 2015  
Grundbeloppet är generellt och 
följer eleven i grundskolan och 
fritidshemmet. För barnet i försko-
lan utgår man efter antal timmar 
barnet är inskrivet i verksamheten. I 
grundbeloppet ryms tilldelning för 
personal, lokaler, materiel, mat och 
fortbildning till personalen. 
 
Grundbelopp med särskild beräk-
ningsbakgrund omfattar bakgrunds-
faktorn enligt enheternas SALSA-
värden samt speciallösningar som 

t.ex. OB-omsorg, Öppna försko-
lor/familjecentraler, och sjukhus-
skolan. Fr.o.m. hösten 2013 ingår 
även skolskjutskostnader här. 
 
Tilläggsbelopp avser modersmåls-
stöd och modersmålsundervisning 
samt tilldelning för barn i behov av 
extraordinärt stöd. 
 
Gemensamma resurser och kostna-
den för central ledning och admi-
nistration behålls centralt. Plats-

kostnaden är beräknad i 2014 års 
löneläge.  
 
Nedan visas en sammanställning av 
grundbelopp, grundbelopp med 
särskild beräkningsbakgrund, till-
läggsbelopp och gemensamma 
resurser per elev/barn. Kostverk-
samheten har fr.o.m. 1 juli 2012 
övergått till servicenämndens ansva-
rområde, därför redovisas plats-
kostnaden för denna del separat i 
tabellen. 

 
Tabell 7 planerade platskostnader 2015 

 
Förskola Ped. omsorg Fritidshem Förskoleklass År 1-3 År 4-6 År 7-9 

Timmar/vecka 32,9 30,7           

 
              

Grundbelopp 87 192 84 663 28 561 38 107 48 516 43 508 48 525 

Grundbelopp med               

 särskild beräkningsbakgrund 10 986 10 986 6 008 12 807 12 807 12 807 12 807 

Tilläggsbelopp 1 435 1 435 2 498 5 026 5 026 5 026 5 026 

Gemensamma               

resurser* – 10 473 – 12 662 – 7 881 3 392 3 392 3 392 3 392 

 
89 140 84 422 29 186 59 332 69 741 64 733 69 750 

Central ledning administration 3 271 3 271 3 271 3 271 3 271 3 271 3 271 

Lokal ledning administration 7 295 7 295 4 863 2 432 2 432 2 432 4 863 

Kostnad totalt per plats 99 706 94 988 37 320 65 035 75 444 70 436 77 884 

Kost 11 909   3 404 4 861 4 861 5 161 5 186 

Kostnad totalt per plats inkl. kost 
2015 111 615 94 988 40 724 69 896 80 305 75 597 83 070 

Kostnad totalt per plats inkl. kost  
2014 106 233 95 509 37 715 68 224 74 514 73 137 80 177 

Procentuell förändring 2014-2015 5 % -1 % 8 % 2 % 8 % 3 % 4 % 

 
*I anslaget för gemensamma resurser ingår föräldraavgifter för barnomsorg och statsbidrag – därför en minuspost. 
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Driftbudget 2015   
 
Tabell 8 driftbudget 2014-2017 

Driftkostnader netto 2014     2015       2015 2016 2017 

(tkr)               Tillägg 
 

  

      Kostnader   Intäkter 
 

Netto Jfr ram förändr förändr 

  Budget Personal Kapital Övriga Stb Övriga   jfr 2015 jfr 2015 jfr 2016 

Central ledning och administration 42 470 13 583 307 46 687   – 351 60 226       

Lokal ledning och administration 60 204 48 292 119 11 322   – 405 59 328       

Grundskola 421 973 266 637 4 860 166 697 – 5 440 
– 12 
104 

420 650 1 184  10 393 6 945  

Beslutade ramändringar     
 

  
  

    
 

  

Elevförändringar     
 

  
  

    
 

  

Elevförändr utom ram                     

Särskola 18 419 16 559 35 5 207 
 

– 2 726 19 075   
 

  

Förskola 272 022 228 352 2 202 93 046 
– 20 
186 

– 28 
707 

274 707 2 132  1 722 5 412  

Beslutade ramändringar     
 

  
  

    
 

  

Barnförändringar     
 

  
  

    
 

  

Barnförändr utom ram                     

Fritidshem 29 589 43742 5 464 
 

– 
14162 

30 049 1 350  2 250 840  

Beslutade ramändringar     
 

  
  

    
 

  

Barnförändringar     
 

  
  

    
 

  

Barnförälder utom ram                     

      
 

  
  

    
 

  

Summa drift  844 678 617 165 7 528 323 423 
– 25 
626 

– 58 
455 

864 035 4 666  14 365 13 197 

           

           

 
2015 ser det ut att bli 92 fler barn 
och elever i verksamheten än plane-
rat vilket kräver ett resurstillskott på 
4 666 tkr. För 2016 ökar antalet 

barn och elever med 263 vilket 
motsvarar 14 365 tkr jämfört med 
den nya prognosen för 2015. 2017 
finns det ytterligare 203 fler barn 

och elever till en kostnad av 13 197 
tkr. 

 

Investeringsbudget     
 
Tabell 9 investeringsbudget 2014-2017 

Nettoinvesteringar 2014 2015 2016 2017 

 (tkr) Budget Utgifter Inkomster Netto   

        

Central ledning och adm.  200 200  200 200 200 

Grundskola 4 826  4 000  4 000 3 400 4 000 

Förskola 2 967 1 000  1 000 1 900 1 000 

Summa investeringar 7 993 5 200  5 200 5 500 5 200 
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Förslag till beslut:  

Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

- att fastställa förslag till driftbudget för 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 och överlämna budgeten 
till kommunfullmäktige för kännedom, 

- att av kommunfullmäktige i samband med årsrapporten för 2014 begära en ramutökning för ökade hyres-
kostnader med anledning av ny-, om- eller tillbyggnader av lokaler, 

- att av kommunfullmäktige i samband med årsrapport för 2014 begära att komplettera den demografiska re-
gleringen i förskolan med en reglering av ersättning för faktisk vistelsetid. 

 

Kalmar den 29 oktober 2014 

 

Mats Linde Kristina Olson 
Förvaltningschef Förvaltningskamrer 
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Bilaga 1   

Antal årsarbetare budget 2011-2015 

  2011 2012 2013 2014 2015 Diff  

            2015-2014 

GRUNDSKOLA 
     

  

Pedagogisk personal 466 472 471 480 480 0 

Elevvårdspersonal (skolhälsovård,  
     

  

kurator, tal- och hörselped, psykolog) 24 25 26 27 29 2 

Övrig personal (elevass, vaktmästare, bibliotekarie) 21 24 25 29 26 -3 

KOSTENHETEN 87 89 0 0 0 0 

SÄRSKOLA             

Pedagogisk personal skola 30 16 16 16 20 4 

Pedagogisk personal fritidshem 6 6 5 6 7 1 

Elevvårdspersonal 
 

3 2 3 1 -2 

Övrig personal (elevass, vaktmästare) 8 8 7 9 8 -1 

FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM 
     

  

Pedagogisk personal 455 486 
   

  

Övrig personal (barnskötare, dagbarnvårdare, personlig ass) 115 109 
   

  

All personal FÖRSKOLA 
  

502 504 515 11 

All personal FRITIDSHEM     95 93 96 3 

LEDNINGS- OCH  
     

  

ADMINISTRATIV PERSONAL 92 95 96 98 98,0 0 

TOTALT ANTAL ÅRSARBETARE 1 298 1 327 1 240 1258 1273 15 

 

Personal inom särskolans fritidshemsverksamhet låg tidigare, mellan 2011-2012, i siffrorna för pedagogisk personal särskolan, detta är nu justerat så de 
redovisas separat. 2013-2014 ingick de i Alla personal FRITIDSHEM, även detta är justerat så de redovisas separat inom särskoleverksamheten. 

Totalt ökar antalet årsarbetare med 
1 % 2015 jämfört med 2014. 

Inom grundskolan planeras för 
samma antal tjänster som budget 
2014, även om elevantalet förväntas 
öka i de kommunala skolorna med 
ca 1 %. 

Inom förskola och fritidshem ökar 
antalet årsarbetare med 2 % respek-

tive 3 % jämfört med budget 2014. 
Inom båda verksamheterna är pla-
nerat antal barn fler än jämfört med 
budget 2014( +1% respektive + 4 
%). 

Särskolan ökar i omfattningen med 
8 elever, och personalplaneringen 
ligger ca 2 tjänster över budget 
2014.  

Det nya systemet för personalbud-
get ger ej möjlighet att ta ut statistik 
på så kallade befattningskoder, 
vilket medför att uppdelning på 
pedagogisk personal och övrig per-
sonal i förskola ej är möjlig. 

Kostenheten tillhör fr.o.m. 1/7 
2012 servicenämnden. 
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Bilaga 2   

Ingående resultatutjämningsfonder 2014 

Enhet 
Ingående 

RUF Förändring boksluts- Regl. invest 
Utgående 

RUF RUF i % 

  2013 under året kompensation fr. 2011**** 2013 av budget 

ÅBYSKOLAN** – 664 0 664 0 0 – 0,4 % 

ROCKNEBYSKOLAN 321 – 119   – 27 175 1,2 % 

FÖRSKOLAN ROCKNEBY* 321 – 119   – 190 12 0,1 % 

LINDSDALSSKOLORNA – 398 2 019   214 1 836 3,0 % 

FÖRSKOLAN LINDSDAL PS 729 – 170   – 149 411 2,0 % 

FÖRSKOLAN LINDSDAL LS 1 264 – 309   – 1 954 5,2 % 

KALMARSUNDSSKOLAN 1 415 – 1 052   – 907 – 544 – 0,8 % 

FÖRSKOLAN BJÖRKENÄS** – 126 0 126 0 0 0,1 % 

FÖRSKOLAN ÖGONSTEN 1 309 – 400   – 78 831 3,5 % 

DJURÄNGSSKOLAN 611 127   – 48 690 2,7 % 

FÖRSKOLAN TROLLET** 175 0 – 175 0 0 – 0,1 % 

VÄSTRA FUNKABOSKOLAN 418 47   355 819 3,4 % 

ÖSTRA FUNKABOSKOLAN – 188 – 498   0 – 686 – 2,3 % 

LINDÖSKOLAN 2 504 223   – 366 2 361 6,0 % 

VASA SKOLOMRÅDE – 520 – 3 081   0 – 3 601 – 4,0 % 

VASA SÄRSKOLAN 0 659   0 659 3,3 % 

FALKENBERGSSKOLAN – 896 – 763   27 – 1 632 – 5,3 % 

FÖRSKOLAN VALLMON* 0 243   113 356 2,8 % 

RINKABYHOLMSSKOLAN 1 523 – 260   – 580 684 4,6 % 

FÖRSKOLAN RINKABYHOLM 1 523 296   – 580 1 239 3,8 % 

BARKESTORPSSKOLAN – 597 402   0 – 195 – 1,0 % 

DÖRBYSKOLAN 85 772   0 857 3,3 % 

FÖRSKOLAN SMEDBY* 622 – 98   – 486 39 0,1 % 

TREKANTENSKOLAN*** 1 519 – 144 172 – 194 1 354 4,6 % 

Summa enheter 10 951 – 2 224 787 – 2 894 6 619   

Modersmål skola 510 – 20     490 8 % 

Modersmål förskola 87 5     92 8 % 

Förvaltningskontoret 0 0     0   

Summa övrig verksamhet 597 – 15     582   

Central RUF 3 045 2 498 – 787 – 1 897 2 858 2,90 % 

TOTALT BoU 14 593 259 0 – 4 792 10 059   

* nya enheter, organisatoriskt fr. 1/7 2013, ekonomiskt fr. 1/1 2014 

**Har fått sitt minusresultat kompenserade samt sina RUFar nollade p.g.a. nytillträdd rektor/förskolechef under året. 

*** Trekantensskolans resultat belastades med en hyreskostnad som skulle gått centralt. Kompenseras. 

**** över/underskott från investeringsbudgeten togs felaktigt med i RUFen 2011. 
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Bilaga 3    

Jämförelse nyckeltal mellan enheterna budget 2015 

Enheternas platskostnader och personaltäthet för grundskola, förskoleklass, förskola och fritidshem 

Enhet Total  Kostnad per plats tkr 
Personaltäthet, barn/elever per årsarbe-
tare 

  budget tkr Grundskola Förskoleklass Förskola Fritidshem Grund- Förskole- För- Fritids- 

            skola klass skola hem 

  
 

  
  

  
   

  

ÅBYSKOLAN 25 269 72,9 30,4 95,4 17,3 11,3 15,9 5,5 27,4 

ROCKNEBYSKOLAN 14 677 70,5 20,1 
 

19,2 12,7 22,9 
 

24,4 

LINDSDALSSKOLORNA 63 248 61,9 22,2   20,8 11,9 21,4   22,7 

FSK PULPETEN-SMEDJAN 19 995   
 

93,2   
  

6,0   

FSK LINDERBERGA-SJÖÄNGEN 19 516     92,4       6,1   

FSK ROCKNEBY 15 744   
 

97,4   
  

5,2   

KALMARSUNDSSKOLAN 66 183 76,8 25,3   20,5 10,5 18,4   22,2 

FSK BJÖRKENÄS 25 887   
 

106,0   
  

5,0   

FSK ÖGONSTENEN 26 535     111,3       4,9   

DJURÄNGSSKOLAN 25 069 78,5 24,2 81,3 20,3 9,3 21,0 6,5 23,8 

FSK TROLLET 27 985     100,2       5,3   

FUNKABOSKOLAN 53 470 71,5 24,0 
 

22,4 11,5 21,0 
 

21,5 

LINDÖSKOLAN 19 328 66,1 28,9   16,6 11,3 15,9   28,6 

FÖRSKOLAN LINDÖ 20 366   
 

94,6   
  

5,9   

VASA SKOLOMRÅDE 90 488 71,8 19,8 100,3 12,2 10,2 20,6 5,4 37,9 

FALKENBERGSSKOLAN 30 581 65,4 30,6 
 

14,5 12,9 17,0 
 

32,3 

FSK VALLMON 13 288     104,8       5,4   

RINKABYHOLMSSKOLAN 26 758 64,7 22,8 
 

23,8 11,5 20,2 
 

18,7 

FSK RINKABYHOLM 24 324     98,5       5,4   

BARKESTORPSSKOLAN 18 248 77,7 
  

  10,9 
  

  

DÖRBYSKOLAN 25 835 74,5 26,0   20,0 10,0 18,1   23,3 

FSK SMEDBY 28 590   
 

99,3   
  

5,8   

TREKANTENSKOLAN 29 674 62,8 24,5 106,1 20,2 12,6 18,2 5,3 21,6 

SÄRSKOLAN I KALMAR 20 879 342,6 
  

84,8 2,5 
  

3,4 

GENOMSNITT (exkl. särskolan)   70,4 24,9 98,6 19,0 11,3 19,2 5,5 25,4 

Budget 2014   67,0 25,3 90,8 17,5 11,1 18,5 5,7 26,3 

Differens mellan åren   5,1 % – 1,6 % 8,6 % 8,5 % 1,5 % 3,9 % -3,2% – 3,5 % 

Budget 2013   63,0   91,2 18,3 11,1   5,6 23,8 

Följande är Inte medräknade i både platskostnad och personaltäthet: modersmålsundervisning och modersmålsstöd, OB-omsorg, Ateljén, öppen förskola 
och pedagogisk omsorg. I personaltätheten är studie- och yrkesvägledare och skolbibliotekarier borttagna.

På totalen har platskostnaderna ökat 
för alla verksamheter förutom i 
förskoleklass där det finns en svag 
minskning jämfört med budget 
2014. Personaltätheten är förbättrad 
i förskola och fritidshem men väntas 
bli försämrad i skolan.  

Planerade platskostnader och per-
sonaltäthet varierar mellan enheter-
na. Resursfördelningssystemet ska 
fördela efter behov för att ge barnen 
och eleverna lika förutsättningar till 
lärande. Skillnaderna beror främst 
på enheternas bakgrundsfaktorer då 

en relativt stor del av budgeten 
fördelas efter olika socioekonomiska 
faktorer.  Andra skillnaderna kan 
vara hur välutnyttjade lokalerna är, 
behovet av extraordinärt stödinsat-
ser på enheten samt vistelsetider i 
förskolan. 
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Femårsöversikt Nyckeltal barn- och ungdomsnämnden 
Nyckeltal för Barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde         
Hela verksamheten  2010 2011 2012 2013 2014 

Resultat Driftsbudget inkl. avstämn. barn/elevpeng, mkr 15,5 5,9 -7,9 0,3 4,8 

Resultatutjämningsfond, mkr*** 14,6 27,6 14,6 10,1 14,8 

Grundskola inkl förskoleklass 

 
  

    

Resultat Driftbudget, mkr 0,1 1,8 0,4 -1,1 -1,0 

Platskostnad, kr 77 300 80 300 85 000 85 200 - 

Antal elever i Kalmar kommun* 5 408 5 400 5 370 5 469 5 614 

Andel elever i kommunal skola 92,0% 92,0% 91,0% 90,0% 89,4% 

Andel behöriga till gymnasiet 92,2% 92,2% 86,9% 89,0% 88,9% 

Genomsnittligt meritvärde 206,2 206,7 201,3 202,9 206,9 

Personaltäthet förskoleklass 16,8 14 15,4 17,8 17,8 

Personaltäthet grundskola 11,2 11,3 11,1 11,0 11,4 

Förskola 

 
  

    

Resultat Driftbudget, mkr 5,2 -1,1 -0,3 -6,2 -1,3 

Platskostnad, kr 112 900 120 100 129 400 134 200 - 

Antal barn i Kalmar kommun* 2 711 2 848 2 912 2 984 3 075 

Andel barn i kommunal förskola 90,2% 90,0% 92,0% 92,0% 92,0% 

Personaltäthet (barn/helårsarbetare) 5,3 5,2 5,3 5,2 5,3 

Genomsnittlig gruppstorlek 17,3 16,9 16,8 16,7 16,7 

Fritidshem 

 
  

    

Resultat Driftbudget, mkr 2,6 4,3 -2,1 2,2 1,2 

Platskostnad, kr 32 500 30 600 34 000 34 900 - 

Antal barn i Kalmar kommun* 2 133 2 244 2 304 2 404 2 536 

Andel barn i kommunalt fritidshem 95,2% 94,0% 94,0% 94,0% 94,0% 

Inskrivna barn per anställd   13,7 14,4 15,5 15,3 

Personaltäthet (barn/helårsarbetare) 24,6 23,9 23,7 25,1 24,6 

Särskola  

 
  

    

Resultat Driftbudget, mkr -0,5 0,2 0 0,1 1,0 

Platskostnad, kr 348 200 391 400 377 100 367 800 - 

Antal elever** 53 53 51 44 45 

Personaltäthet 2,5 2,6 2,6 3,3 - 

 
* exklusive Södermöre kommundelsnämnds verksamhetsområde 
** inklusive Södermöre kommundelsnämnd, exklusive interkommunala elever. 
*** över/underskott från investeringsbudgeten togs felaktigt med i utg RUF 2011, reglerades 2013 vilket innebar en minskning av RUF med 4,8 mkr. 
  

                             Kunskap och      kreativitet skapar Sveriges bästa skolkommun. 
 

      Kalmar, en kommun med kunniga, trygga, självständiga      och kreativa barn och elever! 
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En tillbakablick på 2014 och en glimt av framtiden 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen 
summerar år 2014. Ett år som har 
varit ett framgångsrikt år. Det ska 
ses i perspektivet att 2013 också var 
ett framgångsrikt år. Ändå lyckades 
förvaltningen flytta fram positioner-
na. 
Vision 2012-2015 lyder ”Kunskap 
och kreativitet skapar Sveriges bästa 
skolkommun – Kalmar, en kommun 
med kunniga, trygga, självständiga 
och kreativa barn och elever!!” 
 
Visionen har två strategiska mål: 

- Kalmar kommun ska vara en av 
Sveriges allra bästa skolkommu-
ner 

- Alla elever ska vara behöriga i 
samtliga ämnen och alla elever 
ska vara behöriga till gymnasie-
skolan 

 
Visionen ställer stora krav på verk-
samheten, stora krav på personal, 
stora krav på rektorer och förskole-
chefer. Det är många åtgärder och 
många beslut som fattas för att 
kunna ytterligare sträcka oss mot 
visionens målsättning. Några av 
dem som varit i fokus under 2014 
är: 

- Omfattande och fokuserad 
kompetensutveckling. Under 
året har all personal fortsatt 
kompetensutvecklats inom om-
råden som, pedagogisk doku-
mentation, matematik, läsning, 
språkutvecklande arbetssätt och 
formativbedöm-
ning/bedömningspraktik. För 
att ytterligare förstärka fokus i 
kompetensutvecklingen har en 
förvaltningsövergripande 
kompetensutvecklingsplan 
utarbetats och beslutats. En 
mycket lyckad kompetensut-
vecklingsinsats var #SKOL-
PRATKALMAR. 

- Etablering av Esplanadskolan, 
vilket är en kraftsamling av 
kommunens resurser för barn 
i behov av särskilt stöd. En re-
sursskola där 15-20 barn kan få 
ett mycket fokuserat och kraft-
fullt stöd, för att fortsätta ut-
vecklas så långt som möjligt mot 
målen. Målsättningen är att 
samtliga elever på Esplanadsko-
lan ska återgå till sina hemskolor 

med stöd och verktyg så att full 
måluppfyllelse uppnås. 

- Mottagningsenheten har eta-
blerats. Mottagningsenheten är 
en ny organisation för att möta 
nyanlända barn och elever, för 
att snabbare få ut dem i ordina-
rie klass på hemskolan. Enligt 
forskning så är en av de viktig-
aste framgångsfaktorerna för 
lyckad integrering och god 
språkutveckling att snabbt 
komma ut till sin klass. Med 
mottagningsenheten har vi nått 
tider på 2 månader från mottag-
ning till hemskola, vilket är 
mycket bra. 

- Fortsatt utbyggnad av karriärvä-
gar för lärare. Under året har ett 
60-tal förstelärare utnämnts och 
en fortsatt rekrytering av ut-
vecklingslärare har genomförts. 

- På skolorna har ett stort arbete 
lagts ned på att öka andelen lekt-
ioner genomförd med behöriga 
lärare i såväl ämne som års-
kurs. Det här arbetet har pågått 
sedan legitimationsreformen för 
några år sedan och beräknas 
vara helt genomförd under nästa 
år. Då ska förvaltningen ha be-
höriga lärare i samtliga genom-
förda lektioner. 

 
Det är många andra åtgärder som 
har genomförts och uppräkningen 
av dem kunde bli lång. Jag nöjer 
med ovanstående tre och konstate-
rar att alla steg är viktiga, men 
ovanstående är nödvändiga för att 
lyckas öka måluppfyllelsen hos 
eleverna. 

Vi närmar oss målet 
I inledningen nämndes att utveckl-
ingen har även under 2014 varit 
positiv. Verksamheten mäts på 
många olika sätt, varav några cen-
trala är: 

- Elevernas måluppfyllelse har 
ökat 

- Behörigheten till gymnasiet har 
legat stilla på 89 % 

- Meritvärdet i årskurs 9 har ökat 
till 206,9 

- Budgeten hålls 
- Kalmar kommun har en av Sve-

riges mest nöjda högstadieelever 
för tredje året i rad 

 
Dess förbättringar bidrar till att 
Kalmar kommun bibehåller plats 20 
i Lärarförbundets ranking bästa 
skolkommun.  

Mål och resultat 
Åtta av nämndens 20 mål i plan och 
budget har uppnåtts och trenden är 
positiv för ytterligare åtta mål. Av de 
två uppdragen är ett helt genomfört. 
Under året har elevernas resultat 
vad gäller genomsnittligt meritvärde 
ökat, behörighet till gymnasiet legat 
stilla och full måluppfyllelse i alla 
ämnen minskat något. Dessa tre 
områden är något som vi under året 
har arbetat med genom olika pro-
jekt, bland annat formativ bedöm-
ning. Kalmar når även i år goda 
resultat i SKL:s undersökning och 
84 % har en positiv syn på skolan 
och undervisningen i årskurs 8. I 
årskurs 5 är samma siffra 93 %. 
Detta ligger i nivå med föregående 
års resultat.  
 
Årets resultat slutade på +4,8 mkr. 
Enheternas resultat är varierande, 
men på totalen ses att det är för-
skolverksamheten som har haft 
högre personalkostnader än planerat 
då man har behövt mer personal 
p.g.a. fler barn och längre vistelseti-
der.  Fritidshemmen har gett över-
skott och skolan inkl. särskolan 
totala kostnader blev ungefär som 
planerat. På det centrala kontot blev 
det överskott, då förvaltningsche-
fens strategiska medel inte använts 
fullt ut. De enheter som har obalan-
ser i sin ekonomi kommer att få 
fortsatt extra stöd från central för-
valtning för att hamna i balans. 
 
Granskning av ekonomiadministra-
tiva rutiner har genomförts enligt 
den antagna interna kontrollplanen. 
Rutiner som har kontrollerats är 
hantering av handkassa och kontan-
ter, moms, kontokort, attesträtt, 
leverantörs- och kundfakturor, 
inventarieförteckning m.m. Avvikel-
ser som har noterats handlar om 
rutinerna för leverantörsfakturor 
samt för inventarieförteckningar.  
Avvikelser har följts upp efter det 
att den interna revisionen har ut-
förts. Åtgärder för avvikelserna 
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omfattar att ett pågående arbete 
med kontokontroll sker, av central 
ekonomiansvarig, i enheternas eko-
nomihantering. Återkoppling sker 
till den enhet där avvikelse upp-
täcks.  
 
Under 2014 fanns 3 075 barn inom 
barn- och ungdomsnämndens verk-
samhetsområde och 433 barn inom 
Södermöre.  En förskoleavdelning 
omfattar i genomsnitt 16,7 barn. 
Personaltätheten är 5,3 barn per 
personal.  
 
Andelen äldre barn på fritidshem-
men fortsätter att öka, 29 % av 10-
12 åringarna fanns i verksamheten 
år 2014 jämfört med 6 % år 2001. 
Totalt var 2 536 barn inskrivna i 
fritidshemmen inom barn- och 
ungdomsnämnden och 341 barn 
inom Södermöre. Personaltätheten 
har förbättrats något jämfört med 
året innan. 
 
Elevantalet var under året 5 614, 
varav 597 gick i fristående skola. 
Södermöre hade under året 874 
elever. Elevantalet har börjat öka.  
Mellan 2002 och 2012 minskade 
elevantalet med drygt 1 200 dvs. 18 
%. Personaltätheten har de senaste 
åren legat runt 11-11,4 elever per 
lärare.  
 

Framtiden 
Elevantalet i grundskolan inom 
barn- och ungdomsnämndens om-
råde ökar fram till 2018 med ca 417 
elever. Ökningen av antalet försko-
lebarn fortsätter med 136 barn. 14 
nya avdelningar kommer att behö-
vas under perioden.  
Kommunfullmäktige har beslutat 
om besparingar i verksamheten 
under planeringsperioden. För 2015 
har barn- och ungdomsnämndens 
sparbeting uppgått till 8,4 mkr. För 
2016 och 2017 uppgår sparbetinget 
till ytterligare 8,7 respektive 9 mkr. 
Utöver detta fortsätter barn- och 
ungdomsnämnden att årligen effek-
tivisera verksamheten. Den ute-
blivna indexuppräkningen av övriga 

utgifter i ramtilldelningen fortsätter 
att pressa förvaltningens budget. 
För barn- och ungdomsnämnden 
handlar det om ca 2 mkr årligen vid 
en kostnadsökning på 1 %. 
 
Riskanalys 
 

- Ökade vistelsetider i förskolan 
urholkar personaltätheten 
 

- Periodens besparingskrav riske-
rar uteblivet statsbidrag till per-
sonalförstärkningar 
 

- Svårare att rekrytera personal 
 
Vistelsetiden i förskolan ökar 
Föräldrarna behov av längre vistel-
setider i förskolan ökar kontinuer-
ligt. År 2004 var den genomsnittliga 
vistelsetiden 29 timmar per vecka. 
2014 hade den ökat med 15 % till 
33,3 timmar per vecka. Ersättnings-
systemet från kommunfullmäktige 
har inte hängt med i utvecklingen i 
och med att barn- och ung-
domsnämnden får ersättning per 
plats – inte per vistelsetimme. Om 
vi 2014 hade haft samma schema-
snitt som 2004 hade förskolan 
kostat 226 mkr. 2014 kostar den 
stället 245 mkr pga. att schemasnit-
tet har ökat med 15 %.  Vi har nu 
nått en punkt där det är svårt att få 
en tillräcklig personalbemanning 
över dagen.  Detta äventyrar verk-
samhetens kvalitet och arbetsmiljön 
för både barn och personal. Därför 
begär barn-och ungdomsnämnden 
att även schema-snittsförändringar 
under året ska kompenseras – inte 
bara antalet barn. Barn- och ung-
domsnämnden föreslår därför 
kommunfullmäktige att förändra 
resursfördelningssystemet så att 
även schemasnitt byggs in i resurs-
fördelningsmodellen. För 2014 
begär barn- och ungdomsnämnden 
4,9 mkr. 
  
 
 
Ny regering – nya reformer 
Den nya regeringen har föreslagit en 
mängd nya reformer inom barn-och 

ungdomsnämndens verksamhets-
område som bl.a. syftar till att min-
ska barngruppernas storlek/öka 
personaltätheten. Efter vårproposit-
ionen i april kan vi bättre bedöma 
hur vår verksamhet kommer att på-
verkas. Vi vet dock att statsbidrag 
till personalförstärkningar historiskt 
sett alltid har varit villkorade. 
Kommunerna kan inte dra ner på 
personal och samtidigt räkna med 
att erhålla statsbidrag till personal-
förstärkningar. Det har alltid funnits 
ett utgångsläge som kommunerna 
bedömts emot, ofta satt bakåt i ti-
den. De av kommunfullmäktige 
beslutade besparingarna på sam-
manlagt 26 mkr under perioden kan 
äventyra möjligheten att ta del av 
statsbidraget. I dagsläget ser vi inga 
andra alternativ än att minska per-
sonaltätheten i verksamheterna. 
Barn- och ungdomsnämnden vill 
poängtera för kommunfullmäktige 
att nuvarande ram kan medföra att 
statsbidragen inte kommer Kalmar 
kommun till del. 
 
Rekrytering av personal  
Barn- och ungdomsnämnden står 
inför stora utmaningar med att 
rekrytera behörig personal. Idag kan 
inte långa vikariat besättas inom 
förskolan med förskollärare i mer än 
drygt hälften av fallen. Ett ökat 
behov av personal även inom 
grundskola och fritidshem pga. 
pensioneringar, nya statsbidrag m.m. 
kan bli svårt att tillfredsställa utan 
extra stimulansåtgärder. 
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A. Det här är barn- och ungdomsnämnden 
 
 
 

 

A.1 Barn- och ungdomsnämnden
Presidiet består av ordförande Lasse 
Johansson, 1:e vice ordförande 
Björn Brändewall och 2:e vice ord-

förande Leila ben Larbi. Därutöver 
finns åtta ledamöter och sju ersät-

tare. Nämnden sammanträder van-
ligtvis en gång per månad. 

 
 
   
 
 
 
 
   
             Lasse Johansson (S)  Björn Brändewall (FP)      Leila ben Larbi (V)

A.2 De nationella uppdragen
Barn- och ungdomsnämnden och 
Södermöre kommundelsnämnd 
ansvarar för förskoleverksamheten 
och fritidshemsverksamheten och 
fullgör kommunens uppgifter inom 
det offentliga skolväsendet för barn 
och ungdom (förskoleklass, grund-
skola och särskola) inom sina geo-
grafiska områden. 

 

Organisation 2014  
Nämndernas organisationer föränd-
ras över tid för att kunna erbjuda 
hög kvalitet utifrån de ekonomiska 
förutsättningar som antalet barn och 
elever i verksamheterna genererar. 
Fr.o.m. 1 januari 2014 finns en 
samlad resursskola vid namn Espla-

nadskolan som även omfattar mot-
tagningsenheten för nyanlända barn 
och elever. Fr.o.m. 1 juli 2014 är 
Förskolan Lindö en självständig 
enhet och Västra och Östra Funka-
boskolan är sammanslagna till en 
enhet, Funkaboskolan. 

 

Bild A.2.1 Barn- och ungdomsnämndens organisation förskola, skola och fritidshem 

 

18 % har barnantalet i 

förskolan ökat sedan 2009 

11,4 elever per lärare 

 i grundskolan 

11 % av eleverna gick i 

fristående skola 

http://kalmar.vansterpartiet.se/files/2013/04/3_webb.jpg


 
7 

 
Bild A.2.2 Södermöre kommundelsnämnds organisation förskola, skola och fritidshem 

 

 

 

 

 

A.3 Det systematiska kvalitetsarbetet 
Kvalitetsarbete enligt ISO 
9001:2000 och ISA 14001:2004 
Barn- och ungdomsförvaltningen 
och dess förskolor och skolor är 
sedan 2002 certifierade enligt ISO 
9001:2008 och ISO 14001:2004. 
Syftet med detta systematiska kvali-
tetsarbete är att få verktyg, som stöd 
för att uppnå satta kvalitets-, miljö- 
och arbetsmiljömål. Det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet ingår i verk-
samhetsledningssystemet, men är ej 
certifierat.  
Södermöre kommundelsförvaltning 
startade 2006 ett kvalitets- och 
miljöprojekt för att certifieras enligt 
ISO 9001:2008 och ISO14001:2004, 
och dess verksamheter är certifierad 
fr.o.m. maj 2008.  
Förutom kontinuerliga planlagda 
internrevisioner genomförs en årlig 
uppföljningsrevision.  
 
Intern kontroll 
Intern kontroll avseende de ekono-
miska rutinerna ingår som en del i 
den interna revisionen för barn- och 
ungdomsförvaltningen. Syftet är att 
säkerställa att de ekonomiska ruti-
nerna följs, att minska riskerna för 
att oavsiktliga fel görs (till exempel i 
redovisningen) samt att nå en ökad 
effektivitet. Ansvarig är en av för-
valtningens ekonomer. 
Inom en treårsperiod ska samtliga 
enheter inom barn- och ungdoms-
nämnden vara reviderade enligt den 
antagna treårsplanen. Revisionen 
utförs dels på förvaltningskontoret 
(t.ex. kontokontroller, beslutsattes-
ter, inköp efter avtal) och dels på 
den reviderade enheten (t.ex. omfö-
ringsunderlag, arkivering och inven-
tarieförteckning).   

Rutinen ses över en gång per år. 
Avrapportering görs till barn- och 
ungdomsnämnden, ledningens 
genomgång samt till samordnaren 

för intern revision.  
 
Systematiskt kvalitetsarbete en-
ligt skollagen 
I Skollagen (2010:800) har begrep-
pet systematiskt kvalitetsarbete 
införts. Det innebär att utbildningen 
systematiskt och kontinuerligt ska 
planeras, följas upp och utvecklas 
samt dokumenteras. Det systema-
tiska kvalitetsarbetet är verksam-
hetsuppdragsprocessen (finns när-
mare beskrivet i bu8.20 i verksam-
hetshandboken). Processen utmyn-
nar i ett verksamhetsuppdrag från 
förvaltningschef till rektor som 
löper kalenderårsvis  
 
Dialogen är fundamentet. Syftet är 
att skapa ett forum för verksam-
hetsutveckling. Under perioden 
september-oktober genomförs 
normalt verksamhetsdialoger. Vid 
verksamhetsdialogen deltar förvalt-
ningschef, administrativ chef, tjäns-
temän och rektorer/förskolechefer 
från ett nätverk i taget. Dialogen 
dokumenteras i verksamhetsupp-
draget som löper kalenderårsvis. 
Verksamhetsuppdragen skall avrap-
porteras i Verksamhetsuppföljning-
en tillsammans med boksluts-
kommentarerna. Återrapportering 
för hela förvaltningen görs i årsre-
dovisningen 
 
Årsredovisningen bereds av barn- 
och ungdomsnämndens förvalt-
ningskontor. I processen engageras 
nämndernas ledamöter både i verk-

samhetsbesök och i ett seminarium 
tillsammans med rektorer och för-
skolechefer för att bl.a. samtala om 
verksamheternas innehåll, möjlig-
heter och måluppfyllelse. Syftet är 
att redovisningen som helhet ska 
ligga till grund för utvecklings- och 
verksamhetsplanering för kom-
mande period, men också som 
underlag för samtal och dialog mel-
lan olika nivåer och olika intressen-
ter.  
 
Utöver verksamhetsdialogen med 
det tillhörande verksamhets-
uppdraget genomförs även årligen 
betygsdialoger med betygssättande 
skolor samt resursdiagloger med 
samtliga enheter.  
 
Kvalitetssäkring av jämförelsetal 
och statistik 
För att verksamheterna ska kunna 
redovisas tillfredsställande påtalas 
ofta vikten av att kvalitetssäkra 
kvantitativa mått, jämförelsetal, 
liksom kvalitativa uppgifter. För att 
ta fram jämförelsetal används främst 
nationella system, såsom Skolver-
kets databaser SIRIS och SALSA, 
men även våra interna system så 
som Hypergene, ekonomissystemet, 
procapita samt personalsystemet. 
I skollagen (2010: 800), som gäller 
från 1 juli 2011, är kravet borttaget 
om att varje enhet ska genomföra en 
kvalitetsredovisning. Däremot står 
numera att varje huvudman inom 
skolväsendet ska på huvudmanna-
nivå systematiskt och kontinuerligt 
planera, följa upp och utveckla 
utbildningen. För läsåret 2013/2014, 
görs en sammanfattning av målupp-



 
   8    

fyllelsen i förhållande till målen i 
läroplanerna här i årsredovisningen.  
 
Utbildningspolitisk vision och 
utbildningspolitiskt program 
I Skollagen (2010: 800), gällande 
från 1 juli 2011, är kravet borttaget 
om att en kommunal skolplan ska 
upprättas. Barn- och ungdoms-
nämnden har i november 2011 
beslutat om en utbildningspolitisk 
vision samt ett utbildningspolitiskt 
program; två dokument som pekar 
ut politikens vilje- och ambitionsin-

riktning rörande förskola, grund-
skola, grundsärskola förskoleklass 
och fritidshem. 
Måldokument 
I Kalmar kommuns budgetplanering 
finns en vision samt övergripande 
och mätbara mål som ska ligga till 
grund för allt planerings- och ge-
nomförandearbete i kommunens 
nämnder och styrelser. Nämnderna 
har till uppgift att utifrån dessa mål 
ta fram detaljerade mål för verk-
samheten och redovisa dessa i sam-

band med nämndens internbudget 
kommande planeringsperiod. 
 
I det måldokument som barn- och 
ungdomsnämnden vanligtvis beslu-
tar om i november finns nämndens 
detaljerade mål utifrån ovan nämnda 
mål och vision. Därtill innefattar 
dokumentet de detaljerade mål som 
nämnden har formulerat utöver 
kommunens mål. Under våren på-
börjas arbetet med mätning och 
uppföljning av målen. 

 

A.4 Principer för ekonomistyrning 
Kommunfullmäktige tar i juni beslut 
om nämndernas budgetramar för 
kommande treårsperiod och fast-
ställer kommunens budget som 
helhet. Höstens budgetarbete kon-
centreras till verksamhetsplanering 
och avstämning av eventuella för-
ändrade förutsättningar. Nämnderna 
formulerar under hösten sina egna 
mål och riktlinjer samt gör priorite-

ringar för verksamheten. Senast i 
november beslutar respektive 
nämnd om sin detaljerade budget 
och även om verksamhetsplanerna. 
 
En fungerande ekonomistyrning 
förutsätter en utvecklad ekonomi- 
och verksamhetsuppföljning. Eko-
nomistyrningens främsta uppgift är 
att rapportera avvikelser så att orga-

nisationen så snabbt som möjligt 
kan göra förändringar i verksamhet-
en. Uppföljning ska ske på alla ni-
våer som tilldelats ett verksamhets-
ansvar och ett ekonomiskt ansvar. 
Fortlöpande avrapporteringar till 
nämnderna sker vid fastställda tid-
punkter. Nedanstående bild ger en 
beskrivning av ekonomiåret. 
 

 
Bild A.4.1 Ekonomiåret 
 

 

 December Januari  
 Bokslutsarbetet börjar. Bokslutsarbete.  
November  Februari 

-Nämnden tar beslut om budget 
för kommande treårsperiod. 
 
 

Nämnden tar beslut om årsredovisning 
för föregående år och budgetförutsätt-
ningar för kommande planeringspe-
riod. 
 
 
 
 
 
 
 

Mars 

Ekonomisk helårsprognos1 för 
varje förskola och skola görs, 
sammanställning görs centralt. 

 
 

Oktober 

- Budgetarbetet fortsätter. 
 - Ekonomisk helårsprognos 3 
rapporteras till nämnden. 
 
 

 April 

 Ekonomisk helårsprognos 1 rapporte-
ras till nämnden. 
 

 Augusti Juni  
 - Ekonomisk helårsprognos 2 rapporteras till nämnden 

-Nämnden tar eventuellt nya beslut om ekonomisk planering 
med anledning av KF:s junibeslut 

-KF tar beslut om budget för kommande treårsperiod.  
-Budgetunderlag (antal barn och elever) färdigställs. 
- Ekonomisk helårsprognos 2 för varje förskola och skola görs, 
sammanställning görs centralt. 

 

September 
-Budgetarbetet för kommande 
treårsperiod börjar. 
- Ekonomisk helårsprognos 3 för 
varje förskola och skola görs, 
sammanställning görs centralt. 
-Delårsrapport per den 31/8 till 
nämnden. 
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A.5 Antal barn i förskola  
 
Kvälls-, natt- och helgomsorgen har 
omfattat ca 83 barn, vilket är unge-

fär samma omfattning som föregå-
ende år. Inom den pedagogiska 

omsorgen minskar fortfarande anta-
let efterfrågade platser för varje år.  

 
Tabell A.5.1 Antal barn i förskola barn och ungdomsnämnden  
(Antalet barn för hela året i Barn- och ungdomsnämndens verksamheter inkl. fristående verksamhet. Barn från Södermöre ingår ej. Mät-
ningar görs en gång per månad). 

 Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Utfall Diff. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014  

Förskola kommunal 2 336 2 448 2 585 2 652 2 725 2 785 2 804 19 

Förskola fristående 207 219 226 234 234 282 249 -33 

Pedagogisk omsorg  60 45 37 26 25 22 22 0 

Totalt Förskola 2 603 2 711 2 848 2 912 2 984 3 088 3 075 -13 

 
 
Tabell A.5.2 Antal barn i förskola Södermöre kommundelsnämnd 
(Antalet barn för hela året i Södermöre kommundelsnämnds verksamheter inkl. fristående verksamhet. Mätningar görs en gång per må-
nad). 

 Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Utfall Diff. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014  

Förskola kommunal 334 355 386 404 405 407 386 -21 

Förskola fristående 19 18 27 30 26 17 27 10 

Pedagogisk omsorg  34 35 34 26 26 25 20 -5 

Totalt Förskola 387 408 447 460 457 449 433 -16 

 

Vistelsetiderna inom den kommu-
nala förskolan och pedagogisk om-
sorg har ökat under perioden. Bar-
nen i barn- och ungdomsnämndens 
förskolor är i verksamheten 33,3 
timmar/vecka och Södermöres barn 
har ett schemasnitt på 30,7 tim-
mar/vecka. Under perioden har 

vistelsetiderna ökat i genomsnitt ca 
en halvtimme per år i båda nämn-
derna. 
 
Den pedagogiska omsorgen har 
vistelsetider på 33,6 respektive 32,7 

timmar/vecka och barn. 

De fristående förskolorna har under 
perioden haft högre vistelsetider än 
de kommunala, men skillnaden ses 
minska för varje år. 
 

 
Tabell/Diagram A.5.3 vistelsetider förskola 
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Tabell/Diagram A.5.4 Andel inskrivna barn i förskole- och fritidshemsverksamhet i Kalmar kommun 

Diagrammet visar den totala andelen 
av samtliga barn i olika åldersgrup-
per som är inskrivna i förskola och 
fritidshem i Kalmar kommun. Under 
2014 hade nästan alla barn en plats i 
någon form av förskoleverksamhet 
(90 %). Andelen barn i pedagogisk 
omsorg är nu mycket låg. (total 28 
barn i oktobermätningen). Bland 
yngre elever har en mycket hög 
andel (92 %) plats på fritids. Ande-
len äldre fritidsbarn ökar från 26 % 
till 29 %. 
 

 
Nedanstående tabell visar andelen 
placeringar per åldersgrupp under 
innevarande verksamhetsår 
(2014/2015).  
Andelen ettåringar, 68 %, betyder i 
praktiken i stort sett alla. Detta 
avser barn födda 2013 och barn 

som successivt fyllde ett under 
2014. Många barn har dubbla place-
ringar. Framför allt gäller detta barn 
som dels har en ordinarie förskole-
plats och dessutom plats i OB-
omsorgen.  Ytterligare en aspekt är 
att 55 % av förskolebarnen är i 

åldersgruppen 1-3 år, vilket ställer 
särskilda krav på barngruppernas 
storlek och personaltätheten. Det är 
ungefär samma antal barn från 
grannkommunerna som tidigare. 
2014 fanns 20 barn inskrivna från 
andra kommuner. 

 
Tabell A.5.5 Placering per ålder i Kalmar kommun inkl barn med dubbla placeringar, t ex OB-omsorg 

Ålder 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 
Andel barn 68 % 99% 103 % 103 % 103 % 

 
 Den genomsnittliga gruppstorleken 
i den kommunala förskolan är den-
samma som året innan. Under 2014 
ökade antalet barn i förskolan men 
samtidigt öppnade flera nya avdel-
ningar. Antalet förskoleavdelningar 
har ökat markant sedan 2007 vilket 
är ett resultat av de senaste årens 
utbyggnad av förskoleplatser. 
Denna utbyggnad kommer också att 

fortsätta kommande år för att möta 
de växande barnkullarna.  
Det är viktigt att understryka att 
siffror om gruppstorlek är 
kommungenomsnitt och att variat-
ionerna mellan olika förskolor är 
stora. Även om alla förskolor tillde-
las resurser på samma sätt är förut-
sättningarna olika. Det kan handla 
om hur lokalerna ser ut, barngrup-

pernas sammansättning eller om det 
finns barn i behov av särskilt stöd 
etc. Dessutom finns en naturlig 
variation över året. Under vårarna 
kommer det alltid att vara fler barn i 
förskolan och under höstarna färre 
barn. Kommungenomsnittet ger 
ändå en tydlig indikation på hur 
gruppstorlekarna som helhet för-
ändras jämfört med föregående år. 

Tabell A.5.6 Antal förskoleavdelningar och gruppstorlekar i Kalmar kommun 

År - 15 barn 16-17 barn 18-20 barn 21-25 barn 26- barn 
Summa 

avdelningar 
Antal barn per 

avdelning 

2007 76 29 24 13 6 148 15,8 

2008 67 31 29 16 8 151 16,1 

2009 57 35 24 26 8 150 17,0 

2010 69 23 25 25 13 155 17,3 

2011 77 35 25 16 13 166 16,9 

2012 87 27 26 22 11 173 16,8 

2013 81 29 33 21 12 176 16,7 

2014 94 24 36 20 7 181 16,7 
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A.6 Antal barn i fritidshem 
Fritidshemsverksamheten kom att 
nyttjas av totalt 75 fler barn än 

budgeterat under 2014. Ökningen 
finns i den kommunala verksamhet-

en. Omsorgen under kvällar, nätter 
och helger kom att ha 62 barn.

 
 
Tabell A.6.1 Antal barn i fritidshem barn- och ungdomsnämnden 
(Antalet barn för hela året i Barn- och ungdomsnämndens verksamheter inkl. fristående verksamhet. Barn från Södermöre ingår ej. Mätning-
ar görs en gång per månad). 

 Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Utfall Diff. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014  

Fritidshem kommunalt 1 937 2 032 2 119 2 158 2 250 2 309  2 361 52 

Fritidshem fristående 77 91 113 132 140 140 155 15 

Fritidshem särskola 7 9 12 14 14 12 13 1 
Fritidshem särskola, betalda av omsorgsförvaltning eller 
annan kommun 9 12,5 13 11 6  7 7 
Totalt Fritidshem (exkl. särskolelever betalda av socförv. 
eller andra kommuner) 2 021 2 133 2 244 2 304 2 404 2 461 2 536 75 

 
 
Tabell A.6.2 Antal barn i fritidshem  Södermöre kommundelsnämnd 
 (Antalet barn för hela året i Södermöre kommundelsnämnds verksamheter inkl. fristående verksamhet. Mätningar görs en gång per månad). 

 Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Utfall Diff. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014  

Fritidshem kommunalt 276 278 282 293 326 318 334 16 

Fritidshem fristående 2 3 9 7 7 3 7 4 

Totalt Fritidshem 278 281 291 300 333 321 341 20 

 
 
 
Andelen äldre fritidshemsbarn, 10-
12 år, har ökat något. 29 % av dessa 
barn har nu en fritidshemsplats. I 
dag har nästan alla barn i de första 

skolåren fritidshemsplats. Även i 
denna åldersgrupp ökar andelen 
som har dubbla placeringar ef-
tersom de också har plats i OB-

omsorg. Nedanstående tabell visar 
andelen barn per åldersgrupp på 
fritidshemmen under innevarande 
verksamhetsår (2014/2015). 

 
Tabell A.6.3 Placering per ålder i Kalmar kommun 

Ålder 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 

Andel barn 98 % 94 % 92 % 82% 48 % 19 % 4 % 
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A.7 Antal elever i förskoleklass och grundskola 
Fr.o.m. 2013 har elevantalet börjat 
öka igen från att ha minskat mellan 
perioden 2002 och 2012. Under 
2002 var elevantalet 6 633 elever. 
Därefter minskade antalet med 

drygt 1 200 elever fram till år 2012 
dvs. 18 %.  
2014 omfattade 147 elever fler än 
2013 inom barn- och ungdoms-
nämnden. I Södermöre nådde det 
totala antalet elever sin topp under 

2005 med 968 elever. Därefter har 
antalet minskat med 145 elever fram 
till år 2012. 2014 hade Södermöre 
40 fler elever än året innan. 
 

 
 
Tabell A.7.1 Antal elever i grundskola barn- och ungdomsnämnden 
(Antal elever för hela året i Barn- och ungdomsnämndens verksamheter inkl. fristående verksamhet. Elever från Södermöre ingår ej. 
Mätningar görs en gång per månad). 

 Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget             Utfall Diff. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014  

Förskoleklass, kommunal 496 516 517 519 566 585 570 -15 

Förskoleklass, fristående 16 26 35 28 31 25 41 16 

Totalt Förskoleklass 512 542 552 547 597 610 611 1 
         

Grundskola, kommunal 4 620 4 472 4 393 4 374 4 378 4 470 4 451 -19 

Grundskola fristående 343 394 455 459 499 541 556 15 

Totalt Grundskola 4 963 4 866 4 848 4 833 4 877 5 011 5007 -4 
         

Särskola inkl förskoleklass 44 53 53 41 38 39 41 2 

Särskola, interkommunala elever 5 5,5 5 3,5 5,5  4 4 

         

Totalt Skola exkl. interkom. Elever i särskolan  5 519 5 461 5 453 5 421 5 512 5 660 5 659 -1 

 
 
 
Tabell A.7.2 Antal elever i grundskola Södermöre kommundelsnämnd 
(Antal elever för hela året i Södermöre kommundelsnämnds verksamhet. Mätningar görs en gång per månad). 

 Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Utfall Diff. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014  

Förskoleklass, kommunal 84 81 81 83 91 96 98 2 

Grundskola, kommunal 777 767 777 740 743 798 776 -22 

Totalt Skola  861 848 858 823 834 894 874 -20 

 
 
 

Tabell A.7.3 Individintegrerade elever inskrivna i särskolan (Ingår i grundskolans antal i respektive nämnds redovisning) 

 Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Barn- och ungdomsnämnden 22 21 18,5 15,5 15 15 

Södermöre kommundelsnämnd 5 4 0,5 0,2 0 0 

Fristående skolor 3 3 3,5 0,3 1 3 

Totalt 30 28 22,5 16 16 18 

Andel individintegrerade av inskrivna i särskolan 38 % 32 % 28 % 24 % 27% 29% 
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A.8 Personaltäthet och antal årsarbetare
Personaltätheten i Kalmar kom-
muns förskolor har försämrats 
jämfört med föregående år. Inom 
perioden 2009-2014 har den pendlat 
mellan 5,2 och 5,3 barn per årsarbe-
tare.  
Inom den pedagogiska omsorgen 
har personaltätheten varit rörligare 
under perioden. Barnantalet har 
under perioden minskat kraftigt. 
Eftersom verksamheten är liten 
innebär förändringar i barnantal hos 
några få dagbarnvårdare relativit 
stort genomslag på den genomsnitt-
liga personaltätheten. 2014 mins-
kade dock antal anställda till 5 från 9 
personer, vilket medförde ett en 
kraftig nedgång i personaltätheten.  
Fritidshemmens personaltäthet har 
förbättrats jämfört med 2013 men är 

fortfarande sämre än riket. Ett nytt 
mått för fritidshemmen finns sedan 
2011. Måttet speglar verkligheten 
bättre då det visar hur många barn 
varje anställd person har hand om, 
oavsett vilken tjänstgöringsgrad man 
har.  
 
I grundskolan är personaltätheten 
aningen sämre jämfört med 2013. 
Elevantal har ökat men antalet lärare 
har inte gjort det, och då försämras 
personaltätheten. Jämfört med riket 
så ligger vi ändå fortfarande mycket 
bra till. 
Särskolans personaltäthet för 2014 
finns inte tillgänglig ännu. I måttet 
ingår inte elev-assistenter utan end-
ast pedagogisk personal. Denna 
grupp har minskat och antalet ele-

vassistenter har ökat under den 
redovisade perioden då andelen 
elever i träningsskolan har ökat. 
Som en följd förändras måttet på 
personaltäthet. 
 
Siffrorna i detta kapitel är hämtade 
från SCB och Skolverket. Perso-
naltätheten mäts den 15/10 varje år 
och avser hela Kalmar kommun. 
Siffrorna är inte utgivna offentligt 
ännu, men vi ändå valt att redovisa 
detta genom att beräkna talen med 
hjälp av de underlag som vi har 
skickat in. Fristående skolor mäts 
för sig själva. Det finns ännu inget 
snitt för riket 2014, därför används 
2013. 
 

 
Tabell A.8.1 Personaltäthet förskola (barn, elever/årsarbetare)  

  
Kalmar kommun Riket 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2013 

Förskola, kommunal 5,3 5,3 5,2 5,3 5,2 5,3 5,4 

Förskola, fristående 5,3 5,1 5,3 5,3 4,8 i.u 5,2 

Pedagogisk omsorg 5,4 4,9 4,8 4,6 5,1 5,6 4,9 

Totalt förskola 5,3 5,3 5,2 5,3 5,2 i.u 5,3 

 
Tabell A.8.2 Personaltäthet fritidshem (barn, elever/årsarbetare) 

 
Kalmar kommun Riket 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2013 

Fritidshem, kommunalt 25,1 24,6 23,9 23,7 25,1 24,7 20,9 

Fritidshem, fristående 19,8 20,2 16,6 12,6 23,3 i.u 25,0 

Totalt Fritidshem 24,9 24,4 23,6 23,2 25,0 i.u 21,3 

Tabell A.8.3 Personaltäthet fritidshem (barn, elever/anställd) 

 
Kalmar kommun Riket 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2013 

Fritidshem, kommunalt   13,7 14,4 15,5 15,3 12,8 

Fritidshem, fristående   11,3 8,8 16,3 i.u 13,3 

Totalt Fritidshem   13,7 14,2 15,5 i.u 12,9 

 
Tabell A.8.4 Personaltäthet förskoleklass och grundskola (barn, elever/årsarbetare)  

 Kalmar kommun Riket 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2013 

Förskoleklass 17,8 16,8 14,0 15,4 17,8 17,8 16,4 

Grundskola 11,4 11,2 11,3 11,1 11,1 11,4 12,1 

Särskola 1,8 2,5 2,6 2,6 3,3 i.u 3,2 
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Nedanstående tabell visar antalet 
årsarbetare per den 15/10 (SCB-
mätningen). I förskola och fritids-
hem avser uppgifterna de anställda 
som arbetar med barnen. Inom skol-
verksamheterna avser uppgifterna 

lärare dvs. ej barnskötare, fritidsle-
dare, förskolelärare eller fritidspeda-
goger.  
I takt med att förskolan byggts ut 
sker en ökning av antalet årsarbe-
tare. I grundskolan har antalet års-

arbetare minskat de senaste åren 
som en följd av elevminskningen, 
men sedan 2012 har antalet börjat 
öka igen då elevantalet är på upp-
gång.

 
Tabell A.8.5 Antal årsarbetare (pedagogisk personal) i Kalmar kommun per den 15/10 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Förskola kommunal 482 501 534 551 563 568 

Pedagogisk omsorg 15 15 13 10 9 5 

Totalt Förskola 497 516 547 561 572 573 

Fritidshem  95 98 103 109 110 114 

Förskoleklass  33 35 39 40 39 37 

Grundskola  460 453 451 455 468 464 

Särskola  26 23 21 15 14 i.u 

Totalt antal årsarbetare 1111 1 125 1 161 1 180 1 203 - 
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A.9 Bakgrundsfaktorer 
Barns och elevers olika bakgrund 
gör att förutsättningarna för kom-
munens skolor och förskolor varie-
rar kraftigt. Det handlar framför allt 
om skillnader i föräldrars utbildning 
och skillnader i andelen barn och 
elever med utländsk bakgrund. 
Även skillnader i andelen pojkar och 
flickor har viss betydelse, men med 
betydligt lägre viktning. För 
att kompensera för enheternas skill-
nader i förutsättningar fördelas en 

del av resurserna utifrån dessa fak-
torer. 
Barn- och ungdomsförvaltningen 
och Södermöre kommundelsnämnd 
använder Skolverkets SALSA-
modell för resursfördelning till 
förskolor och skolor utifrån bak-
grundsfaktorerna. SALSA jämför 
resultaten för varje skola utifrån 

skolans förutsättningar, och mo-

dellen innehåller de faktorer som 
statistiskt kan säkerställas har påver-

kan på resultatet. Dessa faktorer tas 
fram varje år med hjälp av SCB och 
baseras på de faktiska barn och 
elever som finns på varje enhet vid 
läsårsstarten. År 2014 fördelades 
totalt ca 98 mkr, 12 % av driftsbud-
geten, inom barn- och ungdoms-
nämnden enligt denna modell där 
även fristående förskolor och skolor 
ingår.  

 
Tabell A.9.1 Bakgrundsfaktorer och SALSA-värde LÅ 2013/2014 

      Utländsk bakgrund Föräldrarnas högsta utbildning   

Skola  elever  Pojkar %  
födda 

utomlands 
%  

födda i 
Sverige % 

folk-/ 
Grundskola 

% 

Gymnasie-
skola % 

Eftergym- SALSA 

nasial utb % -värde 

Barkestorpsskolan 220 50 25 9 12 44 43 1,82 

Kalmarsundsskolan 737 52 23 17 12 35 49 1,75 

Halltorpsskolan 86        53 6 3 5 44 51 1,31 

Dörbyskolan 302 48 11 12 9 38 53 1,28 

Vasa skolområde särsk 40,0 77 13 15 6 34 57 1,22 

Pårydsskolan 86        37 3 2 5 55 41 1,13 

Östra Funkaboskolan 358 50 8 12 5 34 60 0,94 

Västra Funkaboskolan 289 50 9 17 4 27 67 0,93 

Södermöreskolan 275        57 3 1 3 47 51 0,93 

Hagbyskolan 123        52 4 0 2 41 57 0,92 

Ljungbyholmsskolan 257        48 2 3 3 38 59 0,85 

Vasa skolområde 518 51 8 5 3 27 70 0,76 

Djurängsskolan 163 51 4 10 3 39 58 0,75 

Trekantenskolan 223 50 2 3 3 42 54 0,73 

Tvärskogsskolan 39        59 0 5 3 41 56 0,73 

Lindöskolan 231 48 5 4 3 19 76 0,69 

Rocknebyskolan 180 59 4 1 2 41 57 0,67 

Lindsdalsskolorna 877 50 4 2 1 35 62 0,62 

Falkenbergsskolan 431 53 3 3 1 28 71 0,53 

Rinkabyholmsskolan 321 52 4 3 1 20 77 0,50 

Åbyskolan 162 50 1 0 0 27 72 0,40 

Nya Oxhagsskolan 130 51 45 23 37 30 29 3,80 

Waldorfskolan 75 55 13 8 2 20 73 0,86 

Södra skolan 286 50 4 5 0 21 77 0,50 

Montessori/Regnbågen 61 47 1 5 0 14 86 0,37 

Samtliga 6 470        51 9 8 5 31 62  

SALSA-värdet är det sammanlagda 
och viktade värdet av alla bak-
grundsfaktorer. Värdet kan ses som 
ett mått på de inbördes skillnaderna 

i förutsättningar för de olika enhet-
erna. Ett högt värde innebär att 
enheten har något sämre förutsätt-
ningar utifrån bakgrundsfaktorerna 

och därför får ökade resurser i för-
hållande till enheter med lågt 
SALSA-värde. 

   

  



 
   16    

B. Uppföljning och analys av budgetmål 2014 
 
I avsnittet ges uppföljningen rö-
rande årets arbete med barn- och 
ungdomsnämndens mål enligt plan 

och budget. Södermöre kommun-
delsnämnds mål och deras målupp-
fyllnad finns i bilaga 1. Av utrym-

messkäl tas endast de mål som är 
relevanta för deras förskole- och 
skolverksamheter med. 

Attraktiva Kalmar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalmar deltar i Statistiska 
Centralbyråns Medborgar-
undersökning. Indexet för 
hur invånarna upplever hur 
det är att bo och leva i 
kommunen ska ligga i den 
övre tredjedelen av de delta-
gande kommunerna. 

Detaljerat mål: BoU- Plats i förskola ska kunna erbjudas inom önskat 
område. 
 
Det är en ständigt pågående översyn för att försäkra att det finns platser. 
Just nu uppnår vi målet. 
 

Målet är uppnått.  
  

Detaljerat mål: Barnomsorg på obekväm arbetstid ska kunna erbjudas 

Under året har ännu en avdelning i centrala Kalmar öppnat. Just nu når 
vi målet, men vi ser en något ökad efterfrågan. 

Målet är uppnått.  
  

Kalmar deltar i Statistiska 
Centralbyråns Medborgar-
undersökning. Indexet för 
hur invånarna upplever hur 
det är att bo och leva i 
kommunen ska ligga i den 
övre tredjedelen av de delta-
gande kommunerna 

Detaljerat mål: Minst 97 % av vårdnadshavarna ska vara nöjda med den 
förskola som deras barn går på 
 

95 % av vårdnadshavarna är nöjda med den förskola som deras barn går 
på. 

Målet är delvis uppnått.  

  

Kalmar deltar i Statistiska 
Centralbyråns Medborgar-
undersökning. Indexet för 
hur invånarna upplever hur 
det är att bo och leva i 
kommunen ska ligga i den 
övre tredjedelen av de delta-
gande kommunerna. 

Kalmar deltar i Statistiska 
Centralbyråns Medborgar-
undersökning. Indexet för 
hur invånarna upplever hur 
det är att bo och leva i 
kommunen ska ligga i den 
övre tredjedelen av de delta-
gande kommunerna. 

Detaljerat mål: Minst 95 % av vårdnadshavarna ska vara nöjda med den 
skola som deras barn går på 
 

 
93 % av föräldrarna är nöjda med den skola som deras barn går på. 
 

Målet är delvis uppnått.  
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Socialt hållbar kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalmar kommun ska för-
bättra sina resultat i 
bemötande och tillgänglighet 
i undersökningen Kommu-
nens kvalitet i 
korthet. 

Detaljerat mål: Enligt Kalmar kommuns kvalitetslöften ska 95 % av alla 
samtal till Barn- och ungdomsförvaltningen besvaras eller ska man få 
besked om när personen man sökt är anträffbar 
 
95 % av förvaltningskontorets telefonsamtal är besvarade. Målet är upp-
nått. 
 

Målet är uppnått.  

  

Detaljerat mål: Minst 95 % av vårdnadshavarna ska vara nöjda med det 
fritidshem som deras barn går på 
 
93 % av föräldrarna är nöjda med det fritidshem som deras barn går på.  
 

Målet är delvis uppnått.  

  

Kalmar deltar i Statistiska 
Centralbyråns Medborgar-
undersökning. Indexet för 
hur invånarna upplever hur 
det är att bo och leva i 
kommunen ska ligga i den 
övre tredjedelen av de delta-
gande kommunerna. 

Kalmar deltar i Statistiska 
Centralbyråns Medborgar-
undersökning. Indexet för 
hur invånarna upplever hur 
det är att bo och leva i 
kommunen ska ligga i den 
övre tredjedelen av de delta-
gande kommunerna. 

Detaljerat mål Minst 90 % av eleverna ska vara nöjda med sin skola 
 
87 % av eleverna upplever att de är nöjda med sin skola. 
 

Målet är delvis uppnått.  

  

Kalmar deltar i Statistiska 
Centralbyråns Medborgar-
undersökning. Indexet för 
hur invånarna upplever hur 
det är att bo och leva i 
kommunen ska ligga i den 
övre tredjedelen av de delta-
gande kommunerna. 

Detaljerat mål: Minst 90 % av barnen ska vara nöjda med sitt fritidshem 
 
93 % av barnen är nöjda med sitt fritidshem och vi når därmed målet.  
 

Målet är uppnått.  
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Detaljerat mål: I Kalmar kommun ska skillnaden mellan flickors och 
pojkars genomsnittliga meritvärde minska 
 
Skillnaden är i år något mindre än föregående år. GMV pojkar är 202 
(192) och flickor 212 (212). Det minskade gapet har inte berott på en 
sänkning av flickornas värde  

Målet är uppnått.  

  

Kalmar kommuns verksam-
het ska vara jämställdhets-
säkrad. 

 

 

Detaljerat mål: Under året har förskolan och fritidshemmen ökat förut-
sättningarna för alla barn att utveckla sina förmågor och intressen obe-
roende av könstillhörighet 
 
I resultaten i Nationella proven i åk 3 kan vi se att det finns skillnaderna 
mellan pojkars och flickors resultat i svenska och matematik vilket skulle 
tyda på att eleverna inte har möjlighet att lära sig på olika sätt. Vilket 
också är något som förskolan och fritidshemmet kan bidra till att möjlig-
göra för barnen. 
 

Målet är delvisuppnått.  

  

Kalmar kommun ska stän-
digt förbättra sina 
resultat i SKL:s undersök-
ning Öppna 

jämförelser. 

Mål: Detaljerat mål BoU - Minst 85 % av elever i år 9 i Kalmar kommun 
uppnår kunskapskraven i alla ämnen.  
 
Läsåret 2013/14 uppnådde 81 % av eleverna kunskapskraven i alla äm-
nen. Se ytterligare information i kap. D.1.2 
 

Målet är uppnått.  

 

Kalmar kommuns verksam-
het ska vara jämställdhets-
säkrad. 
 

Kalmar kommuns verksam-
het ska vara jämställdhets-
säkrad. 

 

 

Detaljerat mål: En plan för utbildning av samtlig personal inom FN:s 
barnkonvention tas fram och genomförandet påbörjas. 
 

Plan för utbildning för all personal i förskolor, skolor och fritidshem är 
framtagen. Se ytterligare information i kap. D.1.1 

Målet är delvisuppnått.  
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Kalmar kommun ska stän-
digt förbättra sina 
resultat i SKL:s undersök-
ning Öppna 

jämförelser. 

 

Detaljerat mål Minst 88 % av elever i år 6 i Kalmar kommun uppnår 
kunskapskraven i alla ämnen 
 
Läsåret 1013/14 har 89 % av eleverna i åk 6 uppnått behörighet i alla 
ämnen. Se ytterligare information i kap. D.1.2 

Målet är uppnått.  
  

Kalmar kommun ska stän-
digt förbättra sina resultat i 
SKL:s undersökning Öppna 

jämförelser. 
 

Detaljerat mål: Kalmar kommuns elevers genomsnittliga meritvärde i år 
6 ska öka till minst 210 
 
Läsåret 2013/14 har eleverna i åk 6 sänkt sitt meritvärde från 205 till 189 
poäng. Se ytterligare information i kap. D.1.2 

Målet är inte uppnått.  

Kalmar kommun ska stän-
digt förbättra sina resultat i 
SKL:s undersökning Öppna 

jämförelser. 
 

Detaljerat mål: Minst 85 % av elever i år 3 i Kalmar kommun uppnår 
kunskapskraven på nationella proven 
 
För läsåret 2013/14 har eleverna i åk 3 sänkt andelen som är godkända i 
både matematik och svenska från 80 % till 77 %. Se ytterligare informat-
ion i kap. D.1.2 

Målet är inte uppnått.  
  

Kalmar kommun ska bli en 
av Sveriges bästa skolkom-
muner. 

Detaljerat mål: Kalmar Kommun ska senast 2015 i SKL:s Öppna jämfö-
relse rankas bland de 30 bästa skolkommunerna 

I det sammanvägda kunskapsresultatet (indikator A.11) i SKL:s ranking 
2014 kom Kalmar kommun på plats 95 (122 år 2013) 

Målet är delvis uppnått.  

  

Kalmar kommun deltar i 
Statistiska Centralbyråns 
Medborgarundersökning 
och indexet för hur invånar-
na ser på möjligheterna till 
inflytande på kommunens 
verksamheter och beslut ska 
ligga i den övre tredjedelen 
av de deltagande kommu-
nerna. 

Detaljerat mål: Minst 85 % av vårdnadshavarna i Kalmar kommuns 
upplever att de har inflytande på verksamheten (förskola och fritidshem) 

 
82 % av föräldrarna upplevde att de hade inflytande på förskolan. 
 

Målet är delvisuppnått.  
  

Kalmar kommun ska stän-
digt förbättra sina 
resultat i SKL:s undersök-
ning Öppna 

jämförelser. 

 

 

Detaljerat mål: Kalmar kommuns elevers genomsnittliga meritvärde i år 
9 ska öka till minst 208.  
 
Läsåret 2013/14 är det genomsnittliga meritvärdet 207 poäng för 16 
ämnen. Detta innebär en ökning jämfört med tidigare år. Se ytterligare 
information i kap. D.1.2 
 

Målet är delvis uppnått.  
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Ekonomiskt hållbar kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalmar kommun deltar i 
Statistiska Centralbyråns 
Medborgarundersökning 
och indexet för hur invånar-
na ser på möjligheterna till 
inflytande på kommunens 
verksamheter och beslut ska 
ligga i den övre tredjedelen 
av de deltagande kommu-
nerna 

Detaljerat mål: Minst 92 % av eleverna i Kalmar kommuns skolor upp-
lever att de har möjlighet att påverka hur de lär sig saker 
 
89 % av eleverna upplever att de kan påverka hur de lär sig saker.  
 

Målet är delvisuppnått.  
  

Kalmar kommun deltar i 
Statistiska Centralbyråns 
Medborgarundersökning 
och indexet för hur invånar-
na ser på möjligheterna till 
inflytande på kommunens 
verksamheter och beslut ska 
ligga i den övre tredjedelen 
av de deltagande kommu-
nerna 
 

Detaljerat mål: Minst 90 % av barnen i Kalmar kommuns fritidshem 
upplever att de kan påverka vad de gör på fritidshemmet 
 
85 % av barnen upplever att de kan påverka vad de gör på fritidshem-
met.  
 

Målet är delvis uppnått.  

  

I Kalmar ska den offentliga 
ekonomin även i fortsätt-
ningen vara välskött. Kom-
munen ska ha en god eko-
nomisk hushållning där 
verksamheten är finansierad 
och varje skattekrona an-
vänds effektivt. Givetvis ska 
medborgarna vara nöjda 
med den service kommunen 
erbjuder. Kommunala för-
valtningar och bolag ska ta 
vara på möjligheterna till 
kompetensutveckling och 
finansiellt stöd som ges via 
olika EU-program och andra 
externa finansieringskällor 
och samverkansprogram. 
Ordning och reda i kommu-
nens ekonomi är den helt 
avgörande faktorn för hur vi 
ska lyckas med att fortsätta 
utveckla Kalmar. 

 

Mål: Budget i balans 

Bokslutet visar ett resultat på +4,8 mkr för nämnden som helhet. Pro-
gnosen i september visade på +2,3 mkr så det stämde relativt bra med 
hur det blev i bokslutet. Förvaltningskontoret fortsätter att stötta och 
hjälpa de enheter som behöver fortsatt stöd i det ekonomiska arbetet 
med en budget i balans.  

Målet är uppnått.  
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Uppdrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Uppdrag: Förskolechefer och rektorer ska ge förstelärare/utvecklingslärare bästa möjliga förutsättningar för att 
lyckas med sitt uppdrag 

De flesta rektorer har varit mycket positiva till att utvecklingslärare ska komma till enheten och genomföra 
utvecklingsarbete. På någon enhet har det dock varit svårt för utvecklingslärana att få tid med lärare på enhet-
en  

Uppdraget är delvis genomfört.  

  

Uppdrag: Förskolecheferna och rektorerna utvecklar gemensam dokumentation för överlämning från förskola 
till förskoleklass, samt från förskola till årskurs 1 

Under höstterminen 2014 har en projektgrupp med rektorer, förskolechefer och representanter från förvalt-
ningskontoret, arbetat fram gemensamma mallar och rutiner för överlämningar. Se ytterligare information i 
kap. D.1.5 

Uppdraget är genomfört.  

  

Uppdrag: Rektorerna prioriterar frågan om behörighet i personalplaneringen, så att maximal behörighet upp-
nås. 

Rektorerna har prioriterat frågan och vid verksamhetsdialogerna togs frågan upp och de flesta rektorer kunde 
meddela att det var uppfyllt   

Uppdraget är delvis genomfört.  

 

Uppdrag: Avrapportering skall göras enhetsvis i respektive enhets verksamhetsberättelse och förvaltningsge-
mensamt i årsredovisningen för 2014 

Majoriteten av rektorerna genomför en uppföljning av verksamhetsuppdraget och gör en verksamhetsberät-
telse. 

Uppdraget är delvis genomfört.  
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Uppdrag: Fysisk aktivitet 

I Skolverkets läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 står det att skolan ska stäva efter att 
erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen Här exempel på aktiviteter som fram-
kommit i den inventering som gjort bland skolsköterskorna i Kalmar kommun. Dessa är förslag på hur den 
fysiska aktiviteten i grundskolan ska kunna öka: * Arbete i skolskogen en dag/veckan. * Motionslopp som kan 
fungera som en inspirationsdag för löpning/jogging. * Skoljoggen. * Mini triathlon på skoltid. * Mulitarena, 
skapar möjlighet, lockar till rörelse. * En skolgård som bjuder in till rörelse och aktivitet. Tex. fotbollsplan, 
korgfrisbee, fotbollar, hopprep, basketkorgar och bollar etc * F-9 skolor kan låta de äldre eleverna ansvara för 
rastaktiviteter för de yngre barnen. * Aktivitetskalender isf Adventskalender, en lucka som öppnas varje dag i 
december som innehåller en aktivitet som görs gemensamt på skolgården, alternativt kan göras klassvis. För att 
möjliggöra att det fysiska aktiviteten kommer alla elever till god så är det en fördel att den ligger inlagd i sche-
mat.  

Uppdraget är genomfört.  

 

  

Uppdrag: Män i förskolan 

Arbetet med Fler män till förskolan kommer att fortgå i gruppen som arbetar med att ta fram en plan för det 
rekryteringsbehov vi ser på förskolan de närmsta åren. Det handlar b.la om positiv information och marknads-
föring av yrket och Barn- och ungdomsförvaltningen som arbetsgivare.  

Uppdraget är delvis genomfört.  
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C. Jämförelse med andra kommuner 

C.1 Öppna jämförelser 
 
I Öppna jämförelser grundskola 
jämförs resultat och resursindikato-
rer på kommunnivå och omfattar 
alla kommuner i Sverige. Möjlighet-

en till jämförelser av olika resultat- 
och resursindikatorer kan bidra till 
kommunernas fortsatta utvecklings-
arbete av grundskolan. Tabellen 

visar ett urval av de mått som berör 
skola och förskola.

 
 
Tabell C.1.1 Uttag ur Öppna jämförelser - Kalmar i jämförelse med liknande kommuner 
(Liknande kommuner är Gotland, Östersund, Luleå, Norrtälje, Skövde, Karlskrona och Västervik) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

 Elever i åk. 9 som minst uppnått målen för Godkänd i ämnesprovet i engelska, fristående skolor, andel (%) 97,8 95,5 97,6 100,0 94,1 

 Elever i åk. 9 som minst uppnått målen för Godkänd i ämnesprovet i engelska, kommunala skolor, andel (%) 97,4 97,5 97,1 97,7 96,2 

 Elever i åk. 9 som minst uppnått målen för Godkänd i ämnesprovet i matematik, fristående skolor, andel (%) 95,5 86,5 85,9 95,2 95,4 

 Elever i åk. 9 som minst uppnått målen för Godkänd i ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) 84,1 86,2 82,5 89,1 89,7 
 Elever i åk. 9 som minst uppnått målen för Godkänd i ämnesprovet i svenska (exkl. svenska som andra språk), kom-
munala skolor, andel (%) 94,6 98,5 97,6 97,4 96,8 
 Elever i åk. 9 som minst uppnått målen för Godkänd i ämnesprovet i svenska (exkl. svenska som andraspråk), fri-
stående skolor, andel (%) 97,7 100,0 97,5 96,6 98,8 
 Elever i åk. 9 som minst uppnått målen för Godkänd i ämnesprovet i svenska som andra språk, kommunala skolor, 
andel (%) .. 68,4 52,8 44,4 81,6 

 Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, fristående skolor,  andel (%) 97 97,1 91,0 84,7 85,4 

 Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, kommunala skolor,  andel (%) 82,1 85 78,3 81,9 80,6 

 Elever/lärare (årsarbetare) i fristående grundskola, antal 12,5 12,2 11,4 9,9   

 Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola, antal 11,2 11,3 11,1 11,0 11,4  

 Lärare med pedagogisk högskoleexamen i fristående grundskola, (%) 69,5 76,6 77,9 77,7   

 Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola, (%) 90,7 91,3 92,5 91,9   

 Meritvärde i åk. 9 i fristående skolor i kommunen, genomsnitt 241 243 228 225 230 

 Meritvärde i åk. 9 i kommunala skolor, genomsnitt 206 207 201 203 207 

 U. Elever i årskurs 5: Sammanvägt resultat - elevernas syn på skolan och undervisningen, andel (%)     90 93 93  

 U. Elever i årskurs 8: Sammanvägt resultat - elevernas syn på skolan och undervisningen, andel (%)     85 88 84  

 U. Sammanvägt resultat i grundskolan, lägeskommun, ranking 61 54 122 95   

Ofärgat värde innebär att ingen jämförelse med andra kommuner har kunnat göras eller gjorts ännu. Två prickar betyder att uppgiften är sekretessbelagd.  

 
 
 

 

C.2 Kommunens Kvalitet i korthet (KKiK) 
”Kommunens Kvalitet i Korthet” är 
ett verktyg för att jämföra kommu-
ner med varandra och beskriva 
kommunernas kvalitet ur ett med-
borgarperspektiv. Kommunens 
Kvalitet i Korthet drivs av Sveriges 
Kommuner och Landsting. För 

närvarande deltar 220 kommuner. 
Årligen undersöks kommunens 
kvalitet ur fem perspektiv: 
• Tillgänglighet 
• Trygghet 
• Information och tillgänglighet 
• Effektivitet 

• Kommunen som samhällsutveck-
lare.  

I följande tabell visas de mått som 
avser förskola och skola och jämfö-
relse med likande kommuner. 

 
 
 

De 25 % som placerat sig högst De 50 % som placerat sig i mitten De 25 % som placerat sig lägst 
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Tabell C.2.1 Uttag ur Kommunens kvalitet i korthet Kalmar i jämförelse med liknande kommuner 
(Liknande kommuner är Gotland, Östersund, Luleå, Norrtälje, Skövde, Karlskrona och Västervik) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

 Barn per årsarbetare i förskolan, antal 5,3 5,2 5,3 5,2 5,3 

 Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 111 659 119 981 128 496 133 438   

 U. Personal i förskola, antal barn/heltidspersonal (närvarande)     4,2 4,3   

 U. Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 54 56 80 83 78 
 Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, lägeskommun, genomsnittlig 
andel (%) 74 72 45 80   
 Elever i åk 6 som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2, EN och MA, lägeskommun, genomsnittlig 
andel (%)     80     

 Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun, andel (%)   92,7 88,2 89,8 89,5 

Ofärgat värde innebär att ingen jämförelse med kommuner andra har gjorts ännu. 
Med lägeskommun avses elever i både kommunala och fristående skolor belägna i kommunen oavsett var de är folkbokförda. 
 

 

 

C.3 Jämförelsekommunerna (3KVH) 
 
Kalmar har högre kostnader/barn i 
förskolan än de andra kommunerna. 
För Kalmars del så påverkas det 
högre kostnadsläget av de senaste 
årens utbyggnad av förskolelokaler 
samt att gruppstorleken har minskat. 
Kalmar har även fler anställda med 
pedagogisk utbildning än de andra 
kommunerna, en högre andel in-
skrivna barn samt erbjuder kväll-, 
helg- och nattomsorg. 
 
Kostnaderna per barn inom peda-
gogisk omsorg har mellan 2008 och 
2012 ökat med ca 50 % eftersom 
antalet barn har mer än halverats till 
ca 50 st, men personalen har inte 
minskat i samma omfattning. 2013 
slutade barnantalet att minska och 
en tjänst försvann, vilket gör att 

kostnaden per barn inte fortsätter 
att öka i samma omfattning. 
 
Kostnaden för särskolan i Kalmar 
har de två senaste åren minskat med 
ca 6 %. Kalmar har inte längre den 
högsta kostnaden inom gruppen, 
som har varit fallet ett antal år till-
baka. Det är främst personalkostna-
derna som har minskat då elevanta-
let har minskat. Även det faktum att 
antalet elevassistenter har ökat och 
antalet pedagoger minskat gör att 
kostnaderna minskar totalt sett, då 
de har olika löneläge. Andelen ele-
ver i träningsskolan har ökat, och 
detta styr efterfrågan på elevassi-
stenter/vårdare. 
 

Den integrerade kostnaden för 
förskoleklass, fritidshem och grund-
skolan visar att Kalmar har ökat mer 
än de andra kommunerna och även 
mer än snittet de två senaste åren. 
Ökningen är 8 % mellan åren jäm-
fört med i snitt 5 %. Satsningar på 
höjda lärarlöner är en orsak. Utök-
ning och uppfräschning av lärome-
del, pedagogisk utrustning och 
skolbibliotek är en annan. Även om 
det är skillnad mellan kommunerna i 
de enskilda måtten för fritidshem 
och förskoleklass så ses att när man 
slår ihop dessa med grundskolan så 
ligger jämförelsekommunerna över-
lag relativt nära varandra. Tidigare år 
har det varit större spridningar i 
måttet. 

 
Tabell C.3.1 Kostnader per barn/elev 2013 
(2013 års jämförelsetal är de senaste som finns att tillgå. 2014 sammanställs under våren 2015 och publiceras av SCB under hösten) 

Kostnad/barn eller elev 2013  Växjö  Kalmar  Karlskrona  Kristianstad  Halmstad Snitt gruppen  Större städer  

Kommunal förskola     117 627          134 154         128 645                123 618         129 078                126 624                129 600     

Pedagogisk omsorg     151 537          100 592         108 163                 93 631         107 926                112 370                113 500     

Fritidshem       41 729            34 873           28 636                 35 837           35 298                  35 275                  33 200     

Förskoleklass       49 692            43 610           53 317                 66 731           55 309                  53 732                  49 900     

Grundskolan       88 761            85 243           84 562                 86 123           88 247                  86 587                  89 400     

Integrerad kostnad/elev (f-klass, 
grundskola och fritidshem)     100 910            96 818           94 819                 97 599           98 212                  97 672      -  

Särskola     277 972          367 837         331 410                393 447         446 738                363 481                406 400     

Högsta värde 

      
  

Lägsta värde 

        

De 25 % som placerat sig högst De 50 % som placerat sig i mitten De 25 % som placerat sig lägst 
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D. Barn och utbildning 
 
 
 
 
 

 

 

D.1 Sammanfattning av måluppfyllelse i förhållande till mål i läroplan för 
förskolan (Lpfö98) samt Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, för-
skoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) och den utbildningspolitiska vis-
ionen 
 
Hur väl nämnden har uppfyllt tillde-
lade budgetmål under året redovisas 
fr.o.m. årsredovisning 2012 i kapitel 
B. I följande kapitel redovisas hur 

väl förskolor och skolor har nått 
upp till de mål som finns uppsatta i 
läroplanerna. Sammanställningen är 
baserad på de verksamhetsuppfölj-

ningar som har lämnats från respek-
tive förskola/skola och utifrån det 
arbete som bedrivs centralt på för-
valtningen. 

 
Sammanfattning av måluppfyllelse i förhållande till mål i läroplan för förskolan (Lpfö98) samt Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskole-
klassen och fritidshemmet (Lgr11)  

Lpfö 98 rev. 2010 Lpfö 98 rev. 
2010 

Lpfö 98 rev. 
2010 

Lpfö 98 rev. 
2010 

Lpfö 98 rev. 
2010 

Lpfö 98 rev. 
2010 

 Lpfö 98 rev. 2010 

Lgr 11 Lgr 11 Lgr 11 Lgr 11 Lgr 11 Lgr 11 Lgr 11 Lgr 11 

Normer och 
värden 

Kunskaper,  
utveckling och 
lärande 

Barns och 
ungdomars 
ansvar och 
inflytande 

Förskola, 
skola och 
hem 

Förskola, 
skola och 
omvärld 

Övergång 
och samver-
kan 

Bedömning 
och betyg 

Förskole-
chefens/Rektors 
ansvar 

D.1.1 Arbetet med normer och värden 
FN:s Barnkonvention  
På huvudmannanivå under året har 
en plan för utbildning för all perso-
nal i förskolor, skolor och fritids-
hem tagits fram. 12 utbildningstill-
fällen har genomförts under hösten 
2014 på 7 förskolor, 4 skolor och ett 
tillfälle för all personal som arbetar i 
ob-omsorg. Alla enheter beräknas 
ha fått utbildning vid vårterminens 
slut 2015. Chefer avtalar tid för 
utbildning med samordnare på 
förvaltningen, om det inte sker finns 
en risk att målet inte nås. Barn och 
ungdomar ska känna sig delaktiga i 
kommunens arbete med barnkon-
ventionen. Varje år möts barn och 
politiker i en barnpanel, ett forum 
där barns frågor förs upp på den 
politiska dagordningen. Artikel 12 i 
barnkonventionen säger att barn har 
en rättighet att få vara med och 
påverka i frågor som berör dem. 9 

skolor deltog i barnpanel 2014. 
Inför barnpanelen förbereder elev-
råden frågeställningar. Barns delak-
tighet i kommunens arbete med 
barnkonventionen kommer att öka 
om samtliga skolor deltar i barnpa-
nelen. 
 
Jämställdhets- och mångfaldsut-
vecklare 
Nätverksutvecklarna har gjort en 
kartläggning på nätverkens och 
enheternas arbete, som visar att 
goda exempel finns, systematiskt 
arbete pågår på de flesta enheterna, 
det finns efterfrågan på hjälp av 
nätverksutvecklare. Fortbildning till 
enhetsutvecklare i jämställdhet 
efterfrågas. Några enheter arbetar 
med verktyget makEquality.  
Nätverksutvecklarna har dialog med 
skolledning, enhetsutvecklare och 
lokala jämställdhetsgrupper. 

Några pågående uppdrag handlar 
om jämställdhetscafé och innemil-
jöer i förskolor kartläggning och 
stöd för analys.  
2015 planerar nätverksutvecklarna 
att fortbilda enhetsutvecklare, kom-
petensutveckla och ge ny kraft till 
enheternas jämställdhetsarbete, 
utbilda i verktyget makEquality, och 
aktivt och medvetet främja flickors 
och pojkars lika rätt och möjlighet-
er. 
  
Enkäter 
Under senare delen av hösten 2014 
presenteras för fjärde gången resul-
tatet av den förvaltnings-
gemensamma trivselenkäten. Hela 
resultatet går att läsa i broschyren 
”Eleverna och vårdnadshavarnas 
syn på verksamheten 2015”. Sam-
manfattningsvis kan sägas att våra 
skolor, fritidshem och förskolor får 

77:e plats i engelska i 

SKLs ranking 

89:e plats i svenska i 

SKLs ranking 

138:e plats i matematik i 

SKLs ranking  

206,9 poäng är det 

genomsnittliga meritvärdet 

89 % av eleverna är 

behöriga till gymnasiet 

81 % av eleverna är 

godkända i alla ämnen  



 
   26    

goda betyg när det gäller hur nöjda 
eleverna och vårdnadshavarna är 
med verksamheten. Det vi behöver 
arbeta mer med gällande årskurs 6-
9-skolorna är att skapa lust att lära 
hos eleverna och att eleverna upple-
ver att kränkningar förekommer på 
skolorna. När det kommer till års-
kurs 3-5-skolorna är det även här att 
skapa lust att lära hos eleverna som 
behöver förbättras. I Förskoleklass 
till årskurs 2 finns förbättringspot-

ential i trygghetsarbetet samt i viss 
mån genusarbetet. När det gäller 
fritidshemsbarnens syn så finns det 
för både för förskoleklass till åk 2 
samt för årskurs 3-5 behov att i 
större utsträckning erbjuda möjlig-
het att arbeta med skolarbete på 
fritidshemmet samt att vi behöver ut 
utöka vad barnen kan välja att sys-
selsätta sig med under fritidshemsti-
den. Vårdnadshavare på grundsko-
lan upplever att vuxennärvaron på 

raster behöver förbättras. Vård-
nadshavare på fritidshemmen anger 
att inflytandefrågorna behöver ut-
vecklas samt även fritidshemmens 
bidrag till att barnen tar ansvar för 
skolarbetet. Vårdnadshavare med 
barn på förskolan menar slutligen 
att även här behöver inflytandefrå-
gorna utvecklas samt dokumentat-
ionen runt det enskilda barnet. 
 

 

D.1.2 Arbetet med kunskaper, utveckling och lärande
I den utbildningspolitiska visionen 
har arbetet med kunskaper, utveckl-
ing och lärande satts i fokus. Vis-
ionen prioriterar målen:  
- Kalmar kommun ska vara en av 
Sveriges allra bästa skolkommuner. 
- Alla elever ska vara behöriga i 
samtliga ämnen och alla elever ska 
vara behöriga till gymnasieskolan. 
 
Utvecklingslärare 
Inför Ht 2013 anställdes 15 utveckl-
ingslärare och de gick en utbildning 
under hösten. Arbetet med uppdrag 
till utvecklingslärare påbörjades i 
januari 2014 och det inkom 30 
ansökningar om utvecklingsuppdrag 
fördelat från 14 skolor/förskolor. 
Av dessa ansökningar beviljades 
observation på 24 stycken, vilket 
sedan ledde till 20 utvecklingsupp-
drag. Inför höstterminen 2014 har 
ytterligare sex utvecklingslärare 
anställts. 26 nya ansökningar om 
utvecklingsuppdrag har hittills in-
kommit under höstterminen 2014. 
Just nu pågår 24 utvecklingsupp-
drag. Utvärdering utifrån det pro-
jektdirektiv och de mål som ställts 
upp för utvecklingsprojektet görs 
efter varje avslutat utvecklingsupp-
drag. I utvecklingslärarnas uppdrag 
ligger också att leda de centrala 
ämnesgrupperna. Se ytterligare 

under rubriken Ämnesgrupperna. 
 
Ämnesgrupperna 
Under året träffades förskollärare, 
lärare och fritidspedagoger i föl-
jande konstellationer: 
Förskolan: Ämnesgrupper i Mate-
matik och Språk/kommunikation 
(svenska) 
Förskoleklass: Ämnesgrupper i SV 
och MA tillsammans med årskurs 1-
3 

Årskurs 1-6: Ämnesgrupper i SV, 
MA, EN, IDH, MSPR, BD, MU, 
SL, HKK, SO, NO samt SVA 
Årskurs 7-9: Ämnesgrupper i SV, 
MA, EN, IDH, MSPR, BD, MU, 
SL, HKK, SO, NO, SVA  
Fritidshem: Utvecklingsarbete med 
kap.1-2 i Lgr11. 
Ämnesgruppernas uppgift var att 
med utgångspunkt i resultaten från 
de nationella proven och betygssta-
tistik, på kommunnivå och samt 
innehållet från de förvaltningsöver-
gripande kompetensutvecklingsin-
satser som genomförts, diskutera 
hur undervisningen/utbildningen 
kan vidareutvecklas så att alla 
barn/elever utifrån sina egna förut-
sättningar ska kunna utvecklas så 
långt som möjligt.) 
Varje skola bidrog, i möjligaste mån, 
med en lärare till ämnesgruppen. 
Läraren ska undervisa i äm-
net/ämnena och vara den som 
återkopplar från skolan till gruppen 
och tillbaka. 
Gruppens arbete ska resultera i 
förslag till pedagogiska planeringar 
och/eller exempellektioner som ger 
eleverna förutsättningar att åter-
kommande träna på uppgifter som 
erbjuder möjligheter att visa på sin 
förmåga från E-nivå t o m A- nivå. 
Ämnesgruppernas arbete styrs av ett 
årshjul, där utvecklingsarbetet av 
varje ämne utgår från resultat på 
nationella ämnesprov och betygssta-
tik. Med avstamp i resultaten från de 
nationella ämnesproven var uppgif-
ten att förändra undervisningen i 
ämnet så att eleverna (i ännu högre 
grad) utvecklar förmågorna be-
skrivna i kursplanens syftestext samt 
tydliggöra ”The Big Five” (se D.1.7 
Arbetet med bedömning och betyg) 

i undervisningen. Vidare skulle 
gruppen arbeta i riktning mot att i 
undervisningen fokusera extra 
mycket på förmågor som kan sam-
mankopplas med de delprov där 
Kalmar kommuns elever presterade 
mindre bra. 
Arbetet i grupperna har överlag varit 
positivt och konstruktivt. 
 
PRIO 
År 2013 deltog tre lärare (två an-
ställda på Östra Funkaboskolan och 
en på Djurängsskolan) i SKLs ut-
bildning för förändringsledare. 
Tidigare år har på de båda skolorna 
genomförts kartläggning i form av 
intervjuer, mötesobservationer och 
tidslogg/enkät, allt i syfte att vaska 
fram tre prioriterade utvecklingsom-
råden att arbeta vidare med. Under 
2014 har liknande arbete genom-
förts med personalen på Falken-
bergsskolan och förslag kommer att 
presenteras under januari 2015. 
 
Forskning i samverkan med 
Linneuniversitetet 
Förvaltningschef beslutade i juni 
2012 att förskolorna och skolorna i 
Barkestorps- och Kalmarsunds-
nätverken skulle ingå i det treåriga 
samverkansprojektet -  Lärande 
förskolor och skolor – samspel 
forskning-skolutveckling. 
Under treårsperioden har Bar-
kestorpsnätet valt att fokusera på 
ledarskapet i barn- och elevgrupp 
och Kalmarsundsnätet på språkut-
vecklande arbetssätt. 
I november 2014 och januari 2015 
presenterade forskarna en halvtids-
rapport för barn- och ungdoms-
nämnden samt förskolechefer och 
rektorer. 
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Resultaten presenterades ur olika 
perspektiv. 
I förskolechefs-/rektorsperspektiv 
har bland annat följande lärdomar 
gjorts: 

- Ökad säkerhet i att leda och 
organisera utvecklingsarbetet 
t.ex. konsekvent hålla fokus på 
ett utvecklingsområde och ar-
beta med detta område syste-
matiskt under lång tid.  

- Samarbetet med forskare har 
bidragit till reflektion kring det 
egna ledarskapet, bättre fokus 
och systematik. 

- Strategin med kollegiala och 
lärande klassrums-
/barngruppsbesök har lett till 
fler ”egna” observationer och 
analyser från rektorer och för-
skolechefer. 

- Personalen efterfrågar idag 
kollegialt lärande snarare än 
individuell kompetensutveckl-
ing. 

I lärarperspektiv har bland annat 
följande lärdomar gjorts: 

- Fler pedagogiska samtal idag. 
- Kollegiala och fokuserade ob-

servationer skapar innehåll i de 
pedagogiska samtalen. 

- Gemensamt språk kring valda 
läroplansområ-
den/fokusområden. 

- Ökad medvetenhet om 
aspekter i undervisningen (t.ex. 
sättet att ställa frågor till ele-
verna). 

- Stärkt tilltro till att prova nya 
saker i undervisningen. 

- Sambandet undervisning – 
elevers lärande har hamnat i 
fokus. 

I förskollärarperspektiv har bland 
annat följande lärdomar gjorts: 

- Utnyttja smågrupper istället 
för storgruppssamlingar. 

- ”Våga” vänta ut barnens svar i 
en pedagogisk situation. 

- Lek och måltidssituationer 
som ”outnyttjade” resurser för 
språkutveckling. 

- Hantera balansen mellan om-
sorg - lärande genom arbets-
fördelning i personalgruppen. 

- Utveckling av ledarskapet ge-
nom ”direkt” kommunikation 
och undvika ”onödiga” frågor. 

I elevperspektivet med exempel på 
resultat av elevers förbättrade lä-
rande: 

- Kalmarsundsskolan – möjligt 
samband mellan förbättring av 
NP-resultat åk 3 (läsning och 
muntlig kommunikation i MA) 
och arbetet med språkutveck-
lande undervisning. 

- Rocknebyskolan – positiv re-
sultatutveckling NP åk 3, goda 
resultat även i åk 6; ”Årets 
förbättrare” 2014. 

- Barkestorpsskolan – NP åk 6 
god måluppfyllelse (E-nivå) 
men genomsnittlig betygspo-
äng är måttlig.  

- Dörbyskolan – Positiv resul-
tatutveckling NP åk 3, men 
fortfarande under riksgenom-
snittet. 

- Trekantenskolan – Generellt 
goda resultat på NP åk 3 och 
6. Stark förbättring för delprov 
SV åk 3 

 
Under våren påbörjades ytterligare 
ett följeforskningsprojekt i samver-
kan med Linnéuniversitetet - Följe-
forskning kring förstelärarreformen. 
Projektet genomförs i tre steg: 

- Kartläggning av reform-
genomförandet på kommun-
nivå (Steg 1) 

- Syftet med det första steget är 
att undersöka styrning och 
ledning, organisation och upp-
följning av genomförandet av 
förstelärarreformen.  

- Analys- och processtöd för ut-
vecklingsstrategier (Steg 2) 

Parallellt med den kartläggning av 
uppfattningar som genomförs i steg 
1 sker en fördjupad beskrivning och 
analys av förstelärarnas roll i organi-
sationen genom intervjuer med 
förvaltningschef, utvecklingsledare, 
rektorer, förstelärare och lärare 
(urval). I detta steg är syftet mer 
direkt att med utgångspunkt från 
resultat och observationer identifi-
era utvecklingsstrategier som un-
derbygger långsiktigt hållbara för-
bättringsprocesser, kapacitetsbyg-
gande och positiv verksamhetsut-
veckling/resultatutveckling för 
lärare och elever. 
 
Slutsatser och förslag till förbätt-
ringsåtgärder (Steg 3): 

- I projektets tredje steg är syftet 
att dra slutsatser om refor-
mens konsekvenser för kom-
muners och skolors pågående 
utvecklings- och systematiska 

kvalitetsarbete samt ge förslag 
till förbättringsåtgärder. Fokus 
ligger framförallt på hur aktö-
rer inom olika nivåer i organi-
sationen upplever utfallet av 
förstelärarnas arbete avseende 
bl.a. lärarsamarbetet, lärandet 
för individer och grupper, rek-
tors pedagogiska ledarskap och 
kompetensutveckling. 

Steg 1 och 2 är genomförda under 
2014. 
Under 2015, då slutrapporten pre-
senteras för: Lärande förskolor och 
skolor – samspel forskning-
skolutveckling, är tanken att se vilka 
positiva kopplingar som kan göras 
mellan de bägge följeforskningspro-
jekten. Allt i syfte att ge underlag till 
utveckling av undervisningen, i 
förskola och grundskola.    
 
Kompetensutvecklingsplan 
Pedagogiska arbetsgruppen har 
arbetat fram ett förslag till förvalt-
ningsövergripande kompetensut-
vecklingsplan, höstterminen 2014 - 
vårterminen 2018. I planen priorite-
ras ett begränsat antal kompetensut-
vecklingsområden som enligt veten-
skap och beprövad erfarenhet leder 
till en effektiv undervisning. Planens 
huvudområden är: Pedagogisk 
dokumentation, Matematiklyftet, 
Läslyftet, Språkutvecklande arbets-
sätt, Formativ bedömning/ bedöm-
ningspraktik, Ledarskapet i barn-
grupp/klassrum. Planen innehåller 
också detaljerade planer läsåret 
2014/2015 för områdena förskola, 
grundskola och fritidshem samt 
rektor och förskolechef. Förvalt-
ningschef Mats Linde kommer 
hädanefter att fastställa en detaljerad 
plan för respektive område inför 
varje nytt läsår. 
 
Lära av varandra 
Alla enheterna har en plan för lära 
av varandra. Besök sker både inom 
enheterna, mellan enheter i kom-
munen samt utanför kommunen. 
Fokus för besöken inom skolan 
ligger på språkstödjande arbetssätt, 
ledarskap i klassrummet, lärande 
klassrumsbesök, formativ bedöm-
ning samt estetiska lärprocesser. I 
förskolan ligger inriktningen av 
besöken av lära av varandra på 
pedagogisk dokumentation, utveckl-
ing kring arbete med lärplatta i 
barngrupp, ledaskap i barngrupp, 
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språkutvecklande arbetssätt, peda-
gogiska miljöer, föräldrasamverkan 
och mångfald. Vid fritidshemmens 
besök har man framförallt tittat på 
hur verksamheten är organiserad, 
språkstödjande arbetssätt, ledarskap 
i barngruppen och jämställdhet. 
 
#Skolpratkalmar 
Den 27/10 genomfördes en stor 
kompetensutvecklingsdag där ca 60 
av Kalmar kommuns skickligaste 
pedagoger genomförde ett 40-tal 
föreläsningar för kommunens alla 
pedagoger. Dagen var mycket lyck-
ad och flera uttryckte en önskan i 
den efterföljande utvärderingen att 
dagen skulle genomföras fler gånger. 

I den efterföljande utvärderingen 
svarade 96,4 % av besökarna att de 
tyckte att dagen varit bra eller myck-
et bra, samma siffra för föreläsarna 
och värdarna var 100 %. 
 
Barns språkutveckling 
Barns språkutveckling Utbildningen 
Språkstimulera och dokumentera, 
för 12 pedagoger från förskolorna 
Trollet, Lindeberga/Sjöängen, 
Smedjan/Pulpeten samt Vasa skol-
område, startade under hösten 2014 
och avslutas under våren 2015. 
Kursen omfattar 6 tillfällen och 
totalt 12 timmar samt utgår från 
litteraturen Språkstimulera och 
dokumentera i den flerspråkiga 

förskolan. Tillfällena innehåller 
också aktuell forskning och studier 
kring flerspråkighet, vad det innebär 
att lära ett andraspråk, språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt och 
strategier, och hur dessa praktiskt 
kan användas i den dagliga verk-
samheten i förskolan. Under hösten 
har Språkstödjaren arbetat med att 
ta fram rutiner och dokument till 
mottagningsenheten, för den nya 
organisationen av modersmålsstödet 
Skolverkets stödmaterial Flera språk 
i förskolan - teori och praktik har 
presenterats på några förskolors 
personalkonferenser. 

 
Resultat årskurs 9 Kalmars 
kommunala skolor  
Nedanstående tabell visar elevernas 

genomsnittliga meritvärde i kom-
munala skolor tillsammans med 
jämförelsekommunernas och alla 

skolor i riket för elever som har gått 
ut årskurs 9 med ett slutbetyg.  

 
Tabell D.1.2.1 Genomsnittligt meritvärde jämförelsekommuner 

  2010  2011  2012  2013  2014 
 

  

Kalmar   206,2   206,7   201,3   202,9   206,9 
 

  

Halmstad   208,4   207,7   210,5   215,8   215,2 
 

  

Karlskrona   193,0   200,4   195,3   199,4   207,1 
 

  

Kristianstad   200,3   203,1   204,5   205,1   210,6 
 

  

Växjö   206,4   204,4   203,9   208,6   209,9 
 

  

Riket   208,8   207,7   211,4   213,1   214,8 
 

  

 
Det genomsnittliga meritvärdet 
(redovisat för 16 ämnen) har i år 
ökat något i riket, liksom i Kalmar 
kommun. Värdet är dock inte i nivå 
med den toppnotering som gjordes 
2008 på 212,4. Kommunernas vär-
den fluktuerar mer mellan åren, och 
ett skäl till detta, menar Skolverket, 
är vårdnadshavares utbildningsnivå. 

Det är den bakgrundsfaktor som 
visar de allra största variationerna i 
resultat, se tabell D.1.2.4. I förvalt-
ningens resursfördelningssystem är 
denna faktor den som ger högsta 
värdet och därmed mer tilldelade 
medel.  
Det finns sammantaget ett antal skäl 
till meritvärdesfluktuationerna; 

förutom den mest avgörande - 
vårdnadshavarnas utbildningsbak-
grund - är kön liksom tiden i svensk 
skola för elever med utländsk bak-
grund avgörande. För de senare 
talar det sedan länge uttryckta beho-
vet av en god utbildning i moders-
målet, svenska som andraspråk och 
studiehandledning på modersmålet. 

 
Tabell D.1.2.2 Genomsnittligt meritvärde kön och utländsk bakgrund Kalmar kommun 2010-2014 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Genomsnittligt meritvärde för elever som lämnade grundskolan   

GMV  206,2 206,7 201,3 202,9 206,9 

Genomsnittligt meritvärde per kön   

Flickor   216,2 215,9 212,0 211,2 212,4 

Pojkar   197,4 197,9 192,2 193,8 201,9 

Genomsnittligt meritvärde för elever med utländsk bakgrund   

Flickor   205,1 194,5 197,3 178,2  

Pojkar   181,5 171,4 153,5 169,4  

Genomsnittligt meritvärde för nyinvandrade elever   

GMV      81.3* 

* Från och med 2014 är bakgrundsfaktorn -elever med utländsk bakgrund, ändrad till - nyinvandrade elever. Den är då inte längre 
könsuppdelad. 
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Tabell D.1.2.3 Genomsnittligt meritvärde per skola samt uppdelat på kön 2014 

Genomsnittligt meritvärde 

Samtliga 

Varav 

Pojkar Flickor 

Barkestorpsskolan 202,2 178,4 227,4 

Falkenbergsskolan 220,2 217,1 224,4 

Lindsdalsskolan 211,9 211,7 211,8 

Kalmarsundsskolan 193,8 200,4 186,4 

Vasaskolan 206,5 205,4 208,2 

Östra Funkaboskolan 207,8 195,7 220,5 

Södermöreskolan 202,8 196,9 207,8 

Kalmar 206,9 201,9 212,4 

Riket 214,8 203,5 226,8 

 
 
Tabell D.1.2.4 Genomsnittligt meritvärde per skola och uppdelat på föräldrarnas utbildningsbakgrund 2014 

 Samtliga Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning 

Barkestorpsskolan 202,2 * 192,9 230 

Falkenbergsskolan 220,2 * 205 225 

Lindsdalsskolan 211,9 * 195,3 221,3 

Kalmarsundsskolan 193,8 175,8 212,4 234,8 

Vasaskolan 206,5 * 193,6 223,8 

Östra Funkaboskolan 207,8 * 191,9 221,2 

Södermöreskolan 202,8 * 197 213,7 

Kalmar 206,9 179,3 197,9 223,5 

Riket 214,8 158,5 199,3 235,6 

*Uppgiften redovisar ej i Siris då den baseras på färre än 10 elever eller saknas uppgift helt. 

 
Så som tidigare nämnts är den fak-
tor som har störst inverka på hur en 
elev klarar skolan vårdnadshavarnas 

utbildningsnivå. I Kalmar kommun 
skiljer det 44 meritpoäng mellan 
elever med vårdnadshavare med 

eftergymnasial utbildning och de 
med förgymnasial utbildning. Det är 
drygt ett betygssteg i alla ämnen. 

 
Tabell D.1.2.5 Faktiskt meritvärde och modellberäknat meritvärde* per skola 2010-2014 

  2010 2011 2012 2013 2014 

    

Faktiskt 
merit-
värde 

Modellbe- 
räknat 

meritvärde 

Faktiskt 
merit-
värde 

Modellbe-
räknat 

meritvärde 

Faktiskt 
merit-
värde 

Modellbe-
räknat 

meritvärde 

Faktiskt 
merit-
värde 

Modellbe-
räknat 

meritvärde 

Faktiskt 
merit-
värde 

Modellbe-
räknat 

meritvärde 

Barkestorpsskolan 206 203 193 198 182 201 189 195 202 200 

Falkenbergsskolan 211 219 215 224 221 229 216 229 220 232 

Lindsdalsskolan 216 221 212 220 211 221 206 225 212 227 

Kalmarsundsskolan 189 187 201 184 202 186 178 179 194 184 

Vasaskolan 216 218 213 221 202 215 220 219 207 216 
Östra Funkabosko-
lan 203 223 206 223 199 216 210 212 208 228 

Södermöreskolan 201 204 208 208 192 205 203 212 203 215 

Kalmar  206 211 207 211 201 208 203 - 207 - 

Riket  209 - 208 - 211 - 213 - 215 - 

*Modellberäknat meritvärde är det värde som tas fram med hjälp av SALSA värde och som beskriver vad eleverna borde prestera utifrån sina förutsättning-
ar. 
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De enda skolor som når över sina 
modellberäknade värden är Bar-
kestorpsskolan med två poäng och 

Kalmarsundsskolan med hela 10 
poäng. 
 
 

 
 
 

Resultat nationella ämnesprov år 
3  
Tabellen nedan visar resultaten 
(andelen elever som uppnått kravni-
vån i samtliga delprov) för genom-
förda nationella ämnesprov i 
svenska och matematik för årskurs 3 
i kommunens skolor. I svenska är 

kommunens resultat 80,0 % (2013: 
83,4 %) och för matematik är det 
75,6 % (2013: 81,4 %). I Svenska 
som andraspråk är resultatet något 
bättre jämfört med tidigare år 66,7 
% (2013: 54,0 %). Denna samman-
räkning görs endast för att se för-
ändringar i resultat mellan åren på 

en aggregerad nivå. Kalmar kom-
mun genomför gemensam rättning 
av proven, se avsnitt D.1.7 Arbetet 
med bedömning och betyg. I denna 
rättning deltar ej Södermöre kom-
mundel vilket gör jämförelse mellan 
skolorna i kommunen svårare. Detta 
gäller proven i alla årskurser.  

 
Tabell D.1.2.6 Resultat nationella prov i svenska och matematik Åk 3 år 2011 – 2014 

  2011 2012* 2013** 2014***** 

  Sv***** Ma Sv***** Ma Sv Ma SvA Sv Ma SvA 

Djurängsskolan 91% 89% 34% 56% 79% 100% **** 75% 93% *** 

Dörbyskolan 95% 87% 25% 13% 64% 70% **** 68% 49% 64% 

Falkenbergsskolan 98% 99% 33% 73% 71% 52% **** 80% 92% *** 

Hagbyskolan 82% 88% 13% 0% 88% 94% **** 55% 58% *** 

Halltorpsskolan 94% 92% 38% 23% 50%*** 77% **** 45% 73%  

Kalmarsundsskolan 97% 75% 22% 6% 93% 94% 62% 80% 76% 63% 

Lindsdalsskolan/Sjöängsskolan 93% 89% 38% 46% 89% 94% **** 78% 68% *** 

Lindöskolan 96% 91% 43% 73% 85% 78% **** 92% 64% *** 

Ljungbyholmsskolan 88% 84% 32% 68% 74% 45% **** 97% 69%  

Pårydsskolan 95% 91% 20% 30% 88%*** 63%*** **** 70% 64%  

Rinkabyholmsskolan 96% 94% 59% 68% 95% 95% **** 78% 82%  

Rocknebyskolan 94% 93% 18% 32% 63% 56% **** 100% 73%  

Trekantenskolan 99% 87% 44% 59% 83% 87% **** 67% 53% *** 

Tvärskogsskolan 92% 88% 50% 40% 83% 83% **** 73% 91%  

Vasaskolan 94% 89% 52% 14% 72% 96% **** 92% 98% *** 

Västra Funkaboskolan 96% 86% 63% 72% 97% 96% **** 74% 85% *** 

Åbyskolan 96% 93% 66% 68% 74% 74% **** 84% 100%  

*för 2012 har skolverket meddelat hur beräkningen av andelen godkända på de nationella proven ska beräknas, vilket är på ett annat sätt än vad redovis-
ningen tidigare gjorts. Den nya beräkningen innebär att eleven för att vara godkänd ska vara godkänd i varje delprov. 
** uppgiften tagen ur siris 
***Uppgiften redovisas ej i siris då den baseras på färre än 10 elever. Uppgiften kommer istället ur våra egna system och presenterades i ”Måluppfyllelse i 
fokus 2009 – 2013” och inkluderar då resultat från SvA. 
**** Uppgiften redovisar ej i Siris då den baseras på färre än 10 elever eller saknas uppgift helt. 
***** Uppgiften inkluderar elever med Svenska som andraspråk (SvA) 
***** Uppgiften tagen ur procapita 

 
 
 
Resultat nationella ämnesprov år 6 
Under 2014 genomfördes för tredje 
gången nationella ämnesprov i års-
kurs 6 i svenska, matematik, eng-
elska och svenska som andraspråk. 
För de naturorienterade och sam-

hällsorienterade ämnena var det 
andra gången som nationella prov 
genomfördes. I förhållande till riket 
i ämnena svenska, matematik och 
engelska presterar eleverna i Kalmar 

kommuns skolor som rikssnittet och 
i år har resultatet i Svenska som 
andraspråk förbättrats betydligt och 
ligger nu i nivå med riksgenomsnit-
tet.  
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Tabell D.1.2.7 Resultat nationella prov i svenska, matematik och engelska Åk 6 2012-2014 

  2012 2013 2014 

  Sv Ma Eng Sv SvA Ma Eng Sv SvA Ma Eng 

Kalmar kommun 
   

97% 66% 94% 94% 96% 75% 91% 95% 

Riket 
   

95% 74% 94% 94% 96% 76% 91% 93% 

Barkestorpsskolan 64% 68% 62% 100% ** ~100% ~100% 100% ** 87% ~100% 

Falkenbergsskolan 60% 95% 87% ~100% ** ~100% 100% ~100% ** ~100% ~100% 

Hagbyskolan 57% 65% 73% 100% ** ** ** ~100% ** 100% ~100% 

Halltorpsskolan 64% 91% 100% ~100% ** 100% ~100% ~100% ** 100% 100% 

Kalmarsundsskolan 60% 57% 43% ~100% ~100% 88% 92% ~100% ** 82% ~100% 

Lindsdalsskolan/Sjöängsskolan 81% 71% 86% ~100% ** 92% 92% ~100% ** 91% ~100% 

Ljungbyholmsskolan 59% 92% 78% ~100% ** 100% ~100% ~100% ** ~100% 100% 

Pårydsskolan 48% 83% 96% ~100% ** 100% 100% ~100% ** ~100% ~100% 

Rinkabyholmsskolan 76% 88% 85% ~100% ** 100% 100% 100% ** 100% 100% 

Rocknebyskolan 
   

~100% ** 100% 100% ~100% ** 100% ~100% 

Trekantenskolan 92% 71% 100% 100% ** 100% 100% 100% ** 100% 100% 

Vasaskolan 79% 81% 92% 90% ** ~100% ~100% ~100% ** ~100% ~100% 

Åbyskolan 69% 75% 88% 100% ** 100% 100% 100% ** 100% 100% 

Östra Funkaboskolan 79% 80% 87% ~100% ** 89% 88% ~100% ** 83% ~100% 

*för 2012 har skolverket meddelat hur beräkningen av andelen godkända på de nationella proven ska beräknas, vilket är på ett annat sätt än vad redovis-
ningen tidigare gjorts. Den nya beräkningen innebär att  eleven för att vara godkänd ska vara godkänd i varje delprov. 
** Uppgiften redovisar ej i då den baseras på färre än 10 elever eller saknas uppgift helt. 
~100 innebär att andelen med provbetyg  F är mellan 1-4 stycken. 
 

 
Tabell D.1.2.8 Resultat nationella prov i naturorienterande och samhällsorienterande ämnen Åk 6 2013-2014 

 2013 2014 

  No  So No So 

Barkestorpsskolan ~100% ~100% ~100% ~100% 

Falkenbergsskolan 100% ~100% 100% 100% 

Hagbyskolan ** ** ~100% ~100% 

Halltorpsskolan 100% ~100% 100% 100% 

Kalmarsundsskolan ~100% ~100% 100% ~100% 

Lindsdalsskolan/Sjöängsskolan ~100% 84% ~100% 87% 

Ljungbyholmsskolan 100% 67% 81% ~100% 

Pårydsskolan 100% 100% 100% 100% 

Rinkabyholmsskolan ~100% ~100% 100% 100% 

Rocknebyskolan 100% 100% ~100% ~100% 

Trekantenskolan 100% 100% 100% 100% 

Vasaskolan 100% ~100% 100% 100% 

Åbyskolan 100% 100% 100% 100% 

Östra Funkaboskolan ~100% 83% 93% 83% 

~100 innebär att andelen med provbetyg F är mellan 1-4 stycken. 
 

 
 

100 % måluppfyllelse 86 % - 99 % måluppfyllelse Måluppfyllelse 85 % och mindre 
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Betyg i år 6  
För andra gången läsåret 
2013/2014 gavs betyg i årskurs 
6. Den genomsnittliga betygspo-
ängen i Kalmar kommun är på 

totalen 12,9 (2013 12,8) för 
flickor var snittet 13,7 (2013 

13,4) och för pojkar 12,3 (2013 
12,2) För riket är samma siffror 
12,9 på totalen (Flickor 13,6, 

pojkar 12,2). Kalmar kommun 
ligger därmed i nivå med riks-
snittet.

 
Tabell D.1.2.9 Andel med betyg A-E per ämne i årskurs 6 

 2013 2014 

  Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Engelska 93% 92% 93% 91% 

Matematik 91% 94% 92% 88% 

Biologi ~100% 97% 96% 91% 

Fysik 96% 97% 96% 91% 

Kemi ~100% 96% 95% 90% 

Geografi 97% ~100% ~100% 93% 

Historia ~100% 95% ~100% 92% 

Religionskunskap ~100% 97% 96% 92% 

Samhällskunskap ~100% ~100% ~100% 92% 

Svenska ~100% 94% 97% 93% 

Svenska som andraspråk 74% 67% ~100% ~100% 

~100 innebär att andelen med betyg F är mellan 1-4 stycken. 

 
 
Resultat - elever i obligatorisk 
särskola 
I den obligatoriska särskolan ges 
normalt inte betyg utan att elever 
eller deras vårdnadshavare så öns-

kar. De elever som är individintegre-
rade i grundskolan får ofta betyg i 

de ämnen som eleverna har deltagit 
i. 

 
 
Likvärdig betygssättning 
De nationella ämnesproven i år 9 
ska, enligt Grundskoleförordningen 
(Skolförordningen fr.o.m. 1 juli 
2011), bl.a. användas som stöd för 
betygssättning. I nedanstående tabell 
görs en jämförelse av måluppfyllelse 
i de behörighetsgivande ämnena. 
Det finns en god överensstämmelse 
mellan elevernas slutbetyg i engelska 
liksom i svenska. Diskrepansen 
mellan provbetyg och slutbetyg som 
redovisas i ämnet matematik är på 

en betydligt lägre nivå än tidigare år. 
I de naturvetenskapliga ämnena är 
diskrepansen i år hög i fysik medan 
den är mer rimlig i biologi och kemi. 
I de samhällsvetenskapliga ämnena 
har prov genomförts i två år och där 
ser diskrepanserna rimliga ut, men 
att dra större slutsatser är inte möj-
ligt ännu då det bara finns underlag 
för två år. Det är inte ovanligt att 
elever, som inte genomfört ämnes-
proven i år 9 eller inte nått målen 
för att erhålla provbetyg i dessa 

ämnesprov, ändå får ett slutbetyg i 
ämnena engelska, matematik och 
svenska. Inom matematikämnet har 
diskrepansen mellan slutbetyg och 
provbetyg varit på en betydligt 
högre nivå än i svenska och eng-
elska. Även på riksnivå finns mot-
svarande diskrepans. 
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Tabell D.1.2.10 Resultat i nationella ämnesprov och slutbetyg vårterminen 2010-2014 

 
Ämne  

År 
Andel elever som erhållit 

slutbetyg år 9 (nått målen) 

Andel elever som erhållit 
provbetyg vid ämnesprov år 9 (nått 

målen) 
 

Diskrepans 

Svenska* 2010 98 % 95 % +3 % 

 2011 98 % 99 % -1 % 

 2012 97 % 98 % -1 % 

 2013 98 % 97 % +1 % 

 2014 98 % 97 % +1 % 
     

Matematik 2010 95 % 84 % +11 % 

 2011 96 % 86 % +10 % 

 2012 91 % 83 % +8 % 

 2013 93 % 89 % +4 % 

 2014 95 % 90 % +5 % 
     

Engelska 2010 96 % 97 % +1 % 

 2011 95 % 98 % -3 % 

 2012 94 % 97 % -3 % 

 2013 96 % 98 % -2 % 

 2014 95 % 96 % -1 % 
     

Biologi*** 2012 94%**** 85 %**** +9% 

 2013 97 % 84 % +13 % 

 2014***** 96 % 99 % -3 % 
     

Kemi*** 2012 85 % 67 % +18% 

 2013 93 % 84 % +9 % 

 2014***** 95 % 92 % +3 % 
     

Fysik*** 2012 90 % 92 % -2 % 

 2013 96 % ~100 % -4 % 

 2014***** 96 % 79 % +17 % 
     

Geografi*** 2013 98 % 90 % +8 % 

 2014***** 99 % 94 % +5 % 
     

Historia*** 2013 94% 82 % +12 % 

 2014***** 96% ******  
     

Religionskunskap*** 2013 99 % ~100 % -1 % 

 2014***** 97 % 91 % +6 % 
     

Samhällskunskap 2013 98 % 100 % -2 % 

 2014***** 93 % 95 % -2 % 

* elever med betyg i svenska som andraspråk ingår ej i ämnet svenska 
**Från och med 2009 är alla siffror tagna ur Skolverkets databas SIRIS. Siffran markerad med ** är inte tagen ur SIRIS utan ur Kommunens system Proca-
pita då ett fel uppstått vid inrapportering till Skolverkets databas. 
***Från och med 2012 genomförs även dessa ämnen som nationella prov, dock inte på varje skola, så därför är underlaget mindre och ger ett osäkrare 
resultat än för de tre andra ämnena. 
**** Statistik från en skola saknas då det inte ges enskilda betyg i de naturvetenskapliga ämnena utan som ett blockbetyg i NO-ämnen. 
*****ämnesprov i historia genomfördes ej på någon kommunal skola år 2014 
~100 innebär att andelen med provbetyg F är mellan 1-4 stycken. 
*****’ siffror för NO- och SO-ämnena nationella ämnesprov är tagna ur procapita då elevunderlaget är för litet för att visas i SIRIS 
****** Nationellt ämnesprov i Historia genomfördes inte på en kommunal skola i Kalmar 2014 
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Behörighet till gymnasieskolan 
Nya behörighetsregler började gälla 
fr.o.m. höstterminsintaget 2011. För 
att vara behörig till ett yrkesprogram 
fordrades minst betyget G i ämnena 

svenska, matematik och engelska 
samt fem övriga ämnen. Andelen 
elever som slutade årskurs 9 våren 
2014 och var behöriga till gymnasiet 
var på riksnivå 87 %, en procenten-

het lägre än föregående år. Motsva-
rande värde för Kalmar kommuns 
grundskolor var 89 %, samma som 
föregående år men inte i nivå med 
åren dessförinnan. 

 
Tabell D.1.2.11 Behörighet till gymnasieskolan 2010-2014 

 

 
Behöriga 

Nått målen i 
samtliga ämnen 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Barkestorpsskolan 91 % 83 % 76 % 83 % 75 % 84 % 79 % 59 % 73 % 70 % 

Falkenbergsskolan 97 % 100 % 100 % ~100 % ~100 % 89 % 94 % 95 % 93 % 87 % 

Lindsdalsskolan 100 % 100 % ~100* % 94 % 94 % 95 % 90 % 88 % 86 % 88 % 

Kalmarsundsskolan    79 % 90 % 76 % 75 % 78 % 68 % 77 % 75 % 69 % 70 % 

Vasaskolan 91 % 100 % 90 % ~100 % ~100 % 84 % 84 % 80 % 80 % 89 % 

Ö Funkaboskolan 95 % 92 % 84 % 86 % 88 % 75 % 86 % 71 % 79 % 76 % 

Södermöreskolan 87 % 90 % 88 % 93 % 91 % 77 % 84 % 83 % 87 % 85 % 

Kalmar 92 % 92 % 87 % 89 % 89 % 82 % 85 % 78 % 82 % 81 % 

Riket 88 % 88 % 88 % 88 % 87 % 77 % 84 % 77 % 77 % 77 % 

~100 innebär att färre än fyra elever ej var behöriga. 

  
Vid analys av ovanstående tabellre-
sultat kan konstateras att spridning-
en mellan Kalmars skolor år 2014 är 
25 procentenheter (2013: 25 procen-

tenheter) när det gäller andelen 
elever behöriga till gymnasiet. Flest 
elever som nådde målen i samtliga 
ämnen hade Falkenbergsskolan och 

Vasaskolan. Och på Falkenbergs-
skolan återfanns även det högsta 
genomsnittliga meritvärdet.  

 
Naturvetenskap och Teknik för 
Alla (NTA) 
Totalt deltar nu sex skolor i NTA-
projekter efter det att ytterligare en 
skola, Falkenbergsskolan, har gått 
med i projektet under året. Centralt 
avsatta medel till NTA har använts 
för inköp av temalådor, påfyllnads-
material till temalådor, introdukt-
ionsutbildningar för lärare på ”nya 
skolor” och temautbildningar för 
lärare. Under läsåret 2013/2014 är 
det 1011 elever i Kalmar kommun 
som arbetar med NTA.  
 
Matematiklyftet 
Läsåret 2014/2015 deltar 80 lärare 
från Funkabonätet och Bar-
kestorpsnätet i Skolverkets fortbild-
ning matematiklyftet. Matematiklyf-
tet är en didaktisk fortbildning för 
lärare som undervisar i matematik. 

Den har sin utgångspunkt i kollegi-
alt lärande där lärare, med stöd av 
matematikhandledare, tillsammans 
utvecklar undervisningen. Syftet 
med Matematiklyftet är att öka 
elevers måluppfyllelse i matematik 
genom att stärka och utveckla 
undervisningens kvalitet.  För att 
stödja rektorer att aktivt bidra till 
fortbildningens genomförande ingår 
också utbildning av rektorer vars 
lärare deltar i fortbildningen. Till 
fortbildningen finns en webbplats 
som innehåller bland annat matema-
tikdidaktiskt stödmaterial. Innehållet 
i stödmaterialet utgår från läropla-
nerna samt kurs- och ämnesplaner-
na i matematik för de berörda skol-
formerna och beaktar aktuell och 
relevant forskning samt analyser av 
de svenska resultaten i de senaste 

nationella och internationella under-
sökningarna. 
 
Lovskola  
Kalmar kommun har lovskola som 
erbjuder en chans för elever att 
komma ifatt i studierna och öka 
måluppfyllelsen. Den erbjuds till 
elever i årskurserna 4-9. Under året 
har det funnits möjlighet att söka 
statsbidrag för eleverna som deltar i 
lovskolan. 
På sommarlovsskolan deltog nio 
elever i åk nio och två av dem blev 
behöriga till gymnasiet efter lovsko-
lan och ytterligare två blev behöriga 
till fler program på gymnasiet. I åk 
4-8 deltog 45 elever.  
Sport- och påsklovskola har också 
genomförts på fyra enheter, två åk 
4-5 enheter, och tre åk 6-9 enheter.  
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D.1.3 Arbetet med ansvar och inflytande 
Arbetet med barns och ungdomars 
ansvar och inflytande utgår från 
FN:s barnkonvention och försko-
lans och skolans läroplaner. Barn-
konventionens artikel 12 ger barn 
och unga rätt att föra fram sina 
åsikter i alla beslut som rör dem och 
deras åsikter ska tillmätas betydelse 
efter ålder och mognad. BO menar 
att artikeln inte enbart tar sikte på 
sådana beslut som rör det enskilda 
barnets personliga situation, utan 
också innebär att barnen ska ges ett 
reellt inflytande över beslut i 
närmiljö- och samhällsfrågor. Även 
arbetsmiljölagen reglerar barns och 
anställdas rätt till inflytande över sin 
egen arbetsmiljö. 
 
På huvudmannanivå genomförs 
utbildning i formativ bedömning 
samt att det varje år genomförs en 
barnpanel. 
 
Barnpanel 
I en barnpanel möts barn/elever 
och politiker, i en dialog, där elever 
får möjlighet att ställa frågor och 
diskutera delaktighet och inflytande 
i skolan. Inför barnpanelen sker 
förberedelse, i klassråd och elevråd, 
på skolorna. Barnpanel 2014 ge-
nomfördes den 9 december och 22 
elever från nio skolor träffade tre 
politiker för att diskutera och ställa 
frågor -På vilket sätt är elever del-
aktiga i arbete med barnkonvention-
en på din skola och Bar-
nens/elevernas egna frågor till poli-
tikerna. Eleverna och politiker dis-
kuterade sin skolas aktuella frågor.   

När barnpanelen är genomförd 
sammanställs anteckningar och 
skickas till skolans elevråd, rektor 
och politiker i presidiet.   
 
Formativ bedömning 
Under året har både Steinberg och 
Christian Lundahl föreläst om for-
mativ bedömning. Främst Lundahl’s 
föreläsning visade på möjligheter för 
eleverna att bli ägare av sitt eget 
lärande och därmed öka sina möj-
ligheter till inflytande. Se ytterligare 
information i kap D.1.7 
 
På enhetsnivå framgår det i verk-
samhetsberättelserna att det finns 
två huvudområden inom arbetet 
med barns och ungdomars ansvar 
och inflytande. Det ena området 
handlar om barns inflytande genom 
samtal direkt med personalen eller 
genom klassråd, matråd, elevråd 
eller liknande demokratiska infly-
tandeformer. Det andra området 
handlar om inflytande över barnets 
eget lärande. Arbetet inom det 
första området är prioriterat och rikt 
utvecklat inom alla verksamheter. 
Det andra området, som är skolar-
betets innersta kärna, är en på-
gående process som kommit olika 
långt både inom samma verksamhet 
och i jämförelse mellan olika verk-
samheter. Det är ett utmanande 
område att utveckla barns och ung-
domars inflytande och ansvarsta-
gande för sitt eget lärande. Verk-
samheterna beskriver olika sätt och 
olika framgång i att komma närmare 
detta mål. Målet att barn/elever har 

ett reellt inflytande över utbildning-
ens utformning är en fortsatt utma-
ning för verksamheterna. 
 
För att kunna ha inflytande över sin 
arbetsmiljö inom en organisation 
krävs att organisationens mål och 
regler är väl synliga för alla inblan-
dade. För att kunna ha inflytande 
och ta ansvar för sitt eget lärande 
krävs, på ett liknande sätt som i 
arbetet med arbetsmiljön, att bar-
net/eleven får insikt i vad som är 
kunskapsmålen i verksamheten. 
Inflytande över sitt eget lärande 
innebär också att man måste synlig-
göra att barn/elever har olika 
”lärstilar” och olika behov av stöd 
och hjälpmedel. Ett bra samarbete 
mellan pedagoger, vårdnadshavare 
och elever visar sig framgångsrikt 
inom detta område. 
 
I verksamheterna med förskola och 
fritidshem beskrivs arbetet med 
barns ansvar och inflytande som en 
process där en god kommunikation 
mellan barn och personal är avgö-
rande för arbetets resultat. Barns 
inflytande över sin dag i verksam-
heten beskrivs genomgående vara 
beroende av en miljö där barnet har 
möjlighet att göra aktiva val. Detta i 
en verksamhet där personalen har 
lyssnat till barnens önskemål och 
behov. En enhet beskriver hur de 
arbetar med – Hur ställer vi frågor 
till barnen. Genom att ställa öppna 
frågor ges barnen möjligheter istället 
för att begränsas av frågans formu-
lering. 

D.1.4 Arbetet tillsammans med hemmen 
På Huvudmannanivå ges enheterna 
stöd i programmet Edwise som är 
en informationskanal till vårdnads-
havarna. Här finns exempelvis möj-
lighet att sjukanmäla sitt barn och få 
hem information om eventuell 
frånvaro.  
 
Alla enheter understryker i verk-
samhetberättelserna att det är av 
stor vikt med en god kommunikat-
ion mellan hem och skola. Ett gott 
samarbete mellan förskola, skola, 
fritidshem och vårdnadshavare 

handlar till stor del om att persona-
len har ett positivt förhållningssätt 
till vårdnadshavarna. Att skapa ett 
förtroendefullt klimat, en tillit mel-
lan personal och vårdnadshavare.  
 
Former för föräldramöten liksom 
dess innehåll diskuteras och utveckl-
ing och förändringar sker. Verk-
samheterna beskriver även hur de 
försöker synliggöra de rutiner (ex-
empelvis likabehandlingsplaner) och 
regler som gäller på skolan, vad 
verksamheterna förväntar sig av 

hemmet och vad hemmet kan för-
vänta sig av verksamheten. 
Brukar-/föräldraråd finns i någon 
form, t.ex. fysiska möten eller digital 
form, i alla verksamheter. Några 
enheter har provat webbaserade 
enkäter och/eller föräldrapaneler via 
e-post för att samla in synpunkter 
på verksamheten.  Engagemanget 
och deltagandet från vårdnadsha-
vare varierar och enheterna funderar 
ständigt över nya former för arbetet 
tillsammans med hemmen och 
innehållet i detsamma.  
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Förskolor och fritidshem visar på 
extra goda kontakter mellan hem 
och skola. En fördel de har är att 
vårdnadshavare och personal möts 
naturligt vid ”hämtning och läm-
ning” av barnen. Man använder 
även digitala fotoramar, informat-
ionspärmar, ”bloggar” med flera 

metoder, för att understödja kom-
munikationen mellan hem och för-
skola/fritidshem. 
Loggböcker, vecko- eller månads-
brev och liknande används allmänt 
för att säkerställa en god kommuni-
kation mellan lärare och hem. På 
några skolor har det skapats klass-

visa ”bloggar” för att hemmet ska få 
mer information om vad som pågår 
på skolan och inom ämnena. Många 
rektorer använder sig av informat-
ionsbrev och enhetens hemsida för 
att informera hemmen om skolans 
aktiviteter, rutiner och läget i verk-
samheten. 

 

D.1.5 Arbetet med övergång och samverkan 
Rutiner 
Under höstterminen 2014 har en 
projektgrupp med rektorer, försko-
lechefer och representanter från 
förvaltningskontoret, arbetat fram 
gemensamma mallar och rutiner för 
överlämningar. Rutinerna och mal-

larna beskriver hur, vad och när 
överlämningar ska ske mellan för-
skola och förskoleklass samt mellan 
förskoleklass och årskurs 1. Syftet 
med dessa dokument är att över-
lämningarna ska ske på ett likvärdigt 
sätt på alla enheter och beskriva 

barnets och elevens utveckling och 
lärande samt vilka förutsättningar 
som förskolan/ förskoleklassen har 
bidragit med för att detta har kunnat 
ske. Mallarna och rutinerna börjar 
gälla under 2015. 

 

D.1.6 Arbetet med lärandet i omvärlden 
Hållbara kliv  
En arbetsgrupp bestående av för-
skollärare och lärare, från grundsko-
lans alla stadier, samt representanter 
för kommunala bolag arbetade 
under läsåret 12-13 fram sex stycken 
dokument som döptes till: Planer 
för ämnesövergripande arbetssätt. 
Planerna är i mångt och mycket rena 
utdrag ur läroplanerna och framför-
allt kursplaneinnehåll från Lgr 11. 
Till planerna ska så kallade kontakt-
kort kopplas. Korten ska innehålla 
information om lämpliga arbets-
/näringslivskontakter som kan tas 
för att stärka lärandet och om-
världsorienteringen inom ett arbets-
område. De hittills framtagna pla-
nerna berör arbetsområdena: Kon-
sumtion, Energi/Teknikutveckling, 
Bevara mångfalden, Kommunikat-

ion/Media, Mänskliga rättighet-
er/Barnkonventionen, samt Hälsa 
och livsstil. 
Parallellt med gruppens arbete har 
skolornas studie- och yrkesvägledare 
involverats i arbetet. Under höst-
terminen har lärare i grundskolan 
vid fyra tillfällen bjudits in till in-
formation kring innehåll och syfte 
med planerna. Förskolechefer och 
rektorer har vid två tillfällen, genom 
sina representanter i den pedago-
giska arbetsgruppen, informerats 
om gruppens arbete och dokumen-
tens innehåll. 
Under våren 2014 upprättades 
Överenskommelser (tidigare: kon-
taktkort) med Kalmar slott, LRF 
och Länsstyrelsen. Vidare togs kon-
takter med företagsnätverk för att 
diskutera samverkansmöjligheter, 

dock utan någon större fram-
gång.  Planerna för ämnesövergri-
pande arbetssätt fick med hjälp av 
en informatör på kommunlednings-
kontoret ett nytt, layoutmässigt mer 
tilltalande, utseende.  
Mot slutet av 2014 fick fyra skolor 
frågan om de kunde tänka sig att 
delta i en mindre pilotprojekt där 
planen Energi/Teknikutveckling 
skulle ingå som en viktig byggsten. I 
samverkan med kommunens klimat-
/energirådgivare, strategen för eko-
logisk hållbarhet och planeringssek-
reterare på förvaltningskontoret är 
tanken att stimulera till energibespa-
rande beteende bland vuxna och 
elever på skolorna. Tre besök är 
inbokade under tidig vår 2015.  
.

D.1.7 Arbetet med bedömning och betyg 
Formativ bedömning  
Föreläsning med Steinberg har 
genomförts för all personal på för-
skola, fritidshem och grundskola. 
Temat var ledarskap i barngruppen/ 
ledarskap i klassrummet. Inköp av 
Steinbergs bok har köpts in för att 
kunna följa upp föreläsningen. På 
förmiddagen måndag 31 mars före-
läste Christian Lundahl (professor i 
pedagogik) på temat Bedömning för 
lärande. Föreläsningen var riktad till 
personal i förskoleklass, lärare i 

grund- och grundsärskola samt 
skolledare. Under föreläsningen 
berörde Christian följande, i stora 
drag: · bedömningens betydelse och 
syften, · bedömning som en del av 
planeringen av undervisningen, · 
allsidig bedömning, · frågornas 
betydelse för lärande och bedöm-
ning, · feedback som för lärandet 
framåt, · aktivera eleverna som 
resurser för varandra, · aktivera 
eleverna som ägare av sitt eget lä-
rande, · halva rättningar Eftermid-

dagen ägnades åt efterarbete ute på 
skolorna utgående från ett frågebat-
teri som Christian sammanställt. 
 
Gemensam rättning 
Gemensam rättning av de 12 äm-
nesproven genomfördes i år under 
en mer komprimerad period av ca 5 
veckor. Rättningen av ämnesproven 
i NO och SO har skett enligt en ny 
modell, där fler lärare deltog under 
rättningen en kortare period, 2 dagar 
respektive 3 dagar. Totalt sett har 



 
37 

199 lärare deltagit i rättningen, vilket 
lett till mycket god spridning av 
bedömningskompetensen. All rätt-
ning har år skett i interna lokaler på 
Barkestorpsskolan och på Falken-
bergskolan, lunch och fika har be-
ställts från service förvaltningens 
skolkök. Detta har inneburit en 
besparing jämfört med tidigare år. I 
samband med rättningen har en 
kortfattad analys av varje skolas 
framgångsfaktorer och förbättrings-
områden utifrån rättarnas observat-
ioner gjorts. Varje skola har sedan 
själv arbetat vidare med analysen. 
De utvärderingar som gjorts av 
rättande lärare och rektorer visar på 

att man är nöjd med den gemen-
samma rättningen och önskar att 
den ska fortsätta. De stora vinsterna 
man ser är ökad likvärdighet och 
rättssäkerhet, minskad arbetsbelast-
ning för den enskilde läraren samt 
att det är en väldigt bra kompetens-
utveckling för de lärare som deltar i 
rättningen. Nackdelen är att så 
många ordinarie lärare måste vara 
borta under rättningsperioden och 
att detta påverkar kvalitén på under-
visningen för eleverna. 
 
Pedagogisk dokumentationskurs 
För tredje året i rad genomförs två 
parallella kurser i pedagogisk doku-

mentation för 70 förskollärare i 
förskolan och pågår under läsåret 
2014-2015. Totalt har nu 210 förs-
kollärare från samtliga förskolor 
inom Barn- och ungdomsförvalt-
ningen och Södermöre kommundel 
deltagit. Syftet med kursen är att 
deltagarna får kunskap och verktyg 
att observera, dokumentera, reflek-
tera och analysera över barn och 
pedagogers lärande för att kunna 
utveckla, utvärdera och förändra sin 
pedagogiska praktik (verksamheten). 
De 8 kurstillfällena varvas med teori 
och föreläsningar samt praktiskt 
arbete. Kursen leds av en utveckl-
ingslärare. 

 

D.1.8 Arbetet med förskolechefens/rektors ansvar
Resursfördelningssystem 
I augusti 2011 fattade Barn- och 
ungdomsnämnden beslut om ett 
nytt resursfördelningssystem med 
start 2012. Det fanns många anled-
ningar till att utveckla det befintliga 
resursfördelningssystemet. Dels 
ställde den nya skollagen nya krav 
på insatser, dels ställde den krav på 
viss handläggning och bedömning 
av bidrag till fristående förskolor 
och skolor. Detta aktualiserade en 
större genomlysning av det gamla 
resursfördelningssystemet som 
funnits mer eller mindre intakt 
sedan 1994.  

Därutöver hade Skolverket under en 
längre tid uppmärksammat det 
faktum att skolhuvudmän i stor 
utsträckning inte fullgjorde sitt 
kompensatoriska uppdrag. D.v.s. att 
skolan ska kompensera för barns 
och elevers skillnader. På det sätt 
som Kalmar kommun fördelade 
resurser tog till viss del sådana hän-
syn, men trots detta svarade Kalmar 
kommun inte upp mot de krav som 
Skollagen ställde.  

I beslutet, som togs i politisk enig-
het, om det nya resursfördelningssy-
stemet så gavs också ett uppdrag till 

förvaltningen att utvärdera effekter-
na av det. 

En första utvärdering under 2013 
visar att enheterna säger sig ha på-
verkats mer eller mindre negativt av 
införandet av ett nytt resursfördel-
ningssystem.  

Under 2014 har arbetet med att ta 
fram en utvärderingsmodell inför 
utvärderingen som ska ske 2015 
genomförts.  
 
En ny utvärdering kommer att ske 
2015 som fokuserar på hur målupp-
fyllelsen har påverkats av det nya 
resursfördelningssystemet. 
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E. Personal 
 

 

 
E.1 Personalsammansättning 
Tabell E.1.1 Tillsvidareanställda personer exkl. vilande tjänster, den 31 december barn- och ungdomsnämnden 

 
2012 2013 2014 

Förskola 561 561 573 

Pedagogisk omsorg 7 4 4 

Fritidshem 94 99 103 
 
Förskoleklass 36 36 38 

Grundskola  522 508 506 
Varav övriga (elevhälsapers, vaktmästare, biblioteka-
rie) 50 45 47 

    

Särskola inkl. fritidshem för särskolan 33 29 32 

 
   

Ledning och administration    

Skolor och förskolor 74 80 83 

förvaltningskontoret 18 19 19 

 
   

Totalt antal personer 1346 1337 1363 

Totalt antal årsarbetare 1299 1295 1324 

 
 

 
 

Tabellen visar antal anställda som 
arbetar med barnen eller eleverna, 
oavsett befattningsbenämning. 
Antalet tillsvidareanställda har mel-
lan mätpunkten 31 december, ökat 
med 26 personer sedan föregående 
år. Med ökade tjänstgöringsgrader 
för alla tillsvidareanställda är ök-
ningen 29 årsarbetare. 
 
Schemalagda arbetstimmar i verk-
samheten för alla anställningsfor-
mer, dvs. möjlig närvarotid utifrån 

den ordinarie schemalagda tiden 
samt arbetade timmar i timanställ-
ning, fyllnads- och övertid, minskar 
jämfört med år 2013.  
 
År 2014 var 115 personer anställda 
på deltid, det motsvarar 8,4 % av 
totalt tillsvidareanställd personal. 
Inför höstterminen 2013 erbjöds i 
princip alla anställda heltidsanställ-
ning, så orsaken till de som idag är 
deltidsanställda är att man har en 

sjukersättning på deltid eller man 
önskar inte arbete på heltid. 
Åldersfördelningen för tillsvidarean-
ställda i barn- och ungdomsförvalt-
ningen följer i stort samma fördel-
ning som gäller för samtliga an-
ställda i kommunen. Medelåldern i 
hela förvaltningen är 46,7 år. Medel-
åldern i grundskolan är 48,1, försko-
lan 44,1 och fritidshemmen 47,3 år. 
För närvarande är 57 % av de tills-
vidareanställda under 50 år. 

E.2 Personalplanering 
Under år 2014 annonserade förvalt-
ningen ut 273 tjänster (inkl. oman-
nonseringar). 162 tjänster avsåg 
tillsvidareanställning och 111 tids-
begränsad anställning.  
113 tjänster gällde läraruppdrag i 
grundskolan och 102 i förskola och 
17 i fritidshem. 
 
Externa avgångar var 79 stycken 
under året. 38 var på egen begäran 

och 41 med anledning av pension 
eller sjukersättning.  
Inom förskoleverksamheten har 
nyrekrytering kunnat ske mot bak-
grund av ökat barnantal och perso-
nalrörlighet hos anställda. Förvalt-
ningen har under året kunnat kon-
statera att det är betydligt svårare att 
rekrytera förskollärare, speciellt till 
vikariat. Rekryteringsläget är något 
bättre när det gäller lärare till grund-
skolan. Till korta vikariat både i för- 

och grundskola är tillgång på utbil-
dad personal mycket begränsad. 
Antalet vikarier (månadsanställda 
för vikariat eller AVA) motsvarade 
cirka 95 årsarbetare år 2014.  Jäm-
fört med år 2013 är det en minsk-
ning med 5 årsarbetare. 
  
Löner för timvikarier motsvarar 
cirka 11,8 miljoner. Totalt motsvarar 
anställning av timvikarier cirka 45 
årsarbetare, samma nivå som 2013.

 

26 fler medarbetare än 

2013 

33 % av de anställda 

hade ingen frånvaro 2014 

28 238 kr är medellö-

nen i förvaltningen 
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E.3 Frånvaro 
 
Tabell E.3.1 Sjukfrånvaro barn- och ungdomsförvaltningen, alla anställningsformer  

 
2010 2011 2012 2013 2014* 

Sjukfrånvaro 4,6 % 4,6 % 5,0 % 5,4 % 5,5 % 

Därav sjukfrånvaro 59 dagar eller mer 42,8 % 39,7 % 42,2 % 46,9 % 45,7 % 

* Period januari-november 

 
Sjukfrånvaron i Barn- och ung-
domsförvaltningen följer i stort 
samma utveckling som gäller för 
samtliga tillsvidareanställda i Kalmar 
kommun. Sjukfrånvaron motsvarar 
5,5 % av ordinarie arbetstid för alla 
anställningsformer. Detta är en 
ökning med 0,1 procentenheter mot 
året innan.  
Andel sjukfrånvaro som var 60 
dagar eller längre var 45,7 % av den 

totala sjukfrånvaron. Året innan var 
motsvarande andel 46,9 %, dvs. 
andelen är mycket konstant.  
 
Det sker inte några större föränd-
ringar i sjukfrånvaron mellan 2013 
och 2014 som är relaterad till an-
ställdas ålder. 
  
Kvinnors sjukfrånvaro är totalt sett 
ca 55 % högre än männens, men det 

mindre skillnader när det gäller den 
längre sjukfrånvaron.  
Var tredje anställd har ingen sjuk-
frånvaro alls under det gångna året. 
 
Genom det systematiska arbetsmil-
jöarbetet vid enheterna, försöker 
man påverka den arbetsrelaterade 
sjukfrånvaron. 
 
 

 
 
Tabell/Diagram E.3.2 Sjukfrånvaro per månad 2014 barn- och ungdomsnämnden 

 

E.4 Rehabilitering 
Även med förbättring av förebyg-
gande insatser, arbetsmiljö och 
rehabiliteringsarbete, är det en stor 
del av sjukfrånvaron som cheferna 
har svårt att påverka. Förvaltningen 
ser ökade svårigheter att passa ihop 
erbjudande om arbetsuppgifter 
inom kommunens verksamhet med 

den sjukskrivnes arbetsförmåga och 
kompetens. 
Förvaltningen har under året arbetat 
med att vara observanta på uppre-
pad korttidsfrånvaro och följa rutin 
om hänvisning till hälsosamtal hos 
kommunhälsan, förbättra chefernas 
dokumentation av analys, orsak och 

åtgärder med anledning av sjukfrån-
varon i ADATO samt att arbeta 
mer aktivt för att hitta lösningar för 
personer med långtidssjukskrivning i 
form av återgång i tjänst till annat 
jobb.

 

E.5 Löner och övertid 
Utfall av lönerevision har följt de 
ramar som centrala avtal har angett 
och de riktlinjer som personaldele-
gationen lokalt angivit, vilket med-
fört satsningar på lärarlöner. 
Medellönen för tillsvidareanställda i 
förvaltningen har ökat med 2,4 % 

till 28 238 kr. Medellönen per må-
nad är för alla befattningsgrupper 
inom: 
Förskola 25 839 kr 
Fritidshem 26 800 kr 
Grundskola 29 656 kr 
Särskola 27 472 kr 

Det totala antalet timmar för övertid 
och fyllnadstid har ökat mellan år 
2013 och 2014 med cirka 4 000 
timmar, motsvararande 2,2 årsarbe-
tare
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F. Ekonomi 
 
 
 

 
F.1 Barn- och ungdomsnämnden resultat 2014 
 
Tabell F.1.1 resultat Barn- och ungdomsnämnden driftbudget 2014 (tkr) 

  Budget Utfall Resultat 

Förskola 271 312 272 606 -1 295 

Fritidshem 31 756 30 575 1 181 

Förskoleklass 15 057 14 938 118 

Grundskola 405 367 406 466 -1 099 

Särskola inkl fritidshem 19 083 18 059 1 025 

Lokal ledning och administration 60 354 60 306 48 

Central ledning och administration inkl. nämnd 43 378 38 573 4 805 

TOTAL 846 307 841 523 4 783 

Ingående Resultatutjämningsfond 2014 
  

10 059 

Utgående resultatutjämningsfond 2014 14 842 

 
Barn- och ungdomsnämndens drift-
budget ger ett överskott på 4,8 mkr 
inkl. justeringar av barn- och elevan-
talet. Under året har justeringar 
gjorts med -1,1 mkr för färre barn i 
förskola och för fler barn i fritids-
hem med +2,2 mkr, jämfört med 
vår ursprungliga tilldelade ram. 
Inom grundskolan har justering 
gjorts med +0,2 mkr. Justeringarna 
avser barn och elever i barn- och 
ungdomsnämnden och de fristående 
enheterna. 
 
Den utgående resultatutjämnings-
fonden ökar till 14,8 mkr vilket 
motsvarar 1,7 % av den totala bud-
geten inför 2015.  
 
Kommentarer till utfallet för 
bokslut 2014 
Förskoleverksamheten inkl. pedagogisk 
omsorg och fristående förskolor ger ett 
totalt underskott på 1,3 mkr.  
 
Utbetalda medel till de fristående 
förskolorna ger ett överskott på 3,5 
mkr. Medel var avsatta i budget för 
en ny fristående förskola, ”Kidz 2 
home”, som inte startade i Kalmar 
under året. 
 

Den kommunala förskoleverksam-
heten ger ett underskott på -4,3 
mkr. Det är främst orsakat av att vi 
inte får kompensation för ökat 
schemasnitt mot budgetramen. 
Schemasnittet hamnade på 33,3 
timmar per vecka och barn. Detta är 
1,1 timmar mer än vad som räknats 
med i budgetramen. 
 
En del förskolor har obalanser mot 
budget. Detta påverkas t.ex. av att 
man har haft behov av att utöka 
antal tjänster när man har haft fler 
barn än planerat, barnens 
schemasnitt har ökat eller utökat 
med fler avdelningar. I vissa fall har 
man inte lyckats anpassa personalen 
till ett lägre barnatal än planerat. 
Vissa förskolor arbetar med att få 
ner höga timvikariekostnader. Ge-
nerellt kan sägas att ju yngre barnen 
är desto tidigare måste vikarie sättas 
in vid frånvaro. Avdelningarnas 
geografiska läge i förhållande till 
varandra kan också påverka kostna-
derna. Spridda avdelningar kräver 
ofta högre personaltäthet då det inte 
alltid går att samordna öppning och 
stängning.  

Förbrukningsinventarier och 
material ger ett underskott på 0,5 

mkr, då det har funnits ett behov av 
förnyelse samt att nya förskoleav-
delningar startats upp. 

 
Fritidshemmens personalkostnader ger 
ett överskott på 1,0 mkr. 
Majoriteten av fritidshemmen har 
haft fler barn än planerat under året, 
i genomsnitt fem fler, vilket 
genererar en utökad budgetram. 
Detta medför inte automatiskt att 
man utökar personalstyrkan vilket 
skulle innebära högre kostnader. 
Resultet blir mindre överskott ”här 
och där” som totalt blir 0,8 mkr. 
 
Avgifterna som föräldrarna betalar 
blev 0,2 mkr högre än planerat. 
 
Grundskolan ger ett underskott på 
1,1 mkr och förskoleklass ger ett 
överskott på 0,1 mkr.  
Underskottet består av att utbetal-
ningar till de fristående skolorna 
blev högre än det planerade belop-
pet. De kom att ha fler elever och 
några skolor har fått ytterligare 
tilläggsbelopp i översynen som 
gjordes inför höstterminen. 

70 % av skolorna och 

förskolorna höll budget  
4,8 mkr resultat 2014 

99,4 % av budget 2014 

förbrukades 
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På totalen är de kommunala skolor-
nas personalkostnader balanserade 
om man ser på dessa tillsammans 
med de pengar skolorna får/dras av 
för fler/färre elever. 
 
Särskolan inkl. fritidshem ger ett över-
skott mot budget, 1,0 mkr. Man har 
haft 0,6 mkr högre intäkter än pla-
nerat för fritidstillsynen då den 
omfattat fler elever än planerat. Det 
har även varit fler elever från andra 
kommuner än planerat vilket med-
för ett överskott på interkommunal 
ersättning på 0,4 mkr. 

 
Den lokala administrationen ger ett 
resultat enligt budget. 0,5 mkr blev 

över på planerade personalkostna-
der p.g.a. delvis ej tillsatta tjänster 
under året. IT-relaterade kostnader 
överskred budget med 0,7 mkr. 
Prisökning efter att budgeten lades 
på tjänsterna som vi köper från IT-
enheten bidrar till detta. Fortbild-
ningskostnaderna blev 0,2 mkr lägre 
än planerat.  
 
Den centrala administrationen ger ett 
överskott på 4,8 mkr.  
3,4 mkr av förvaltningschefens 
strategiska medel är ej förbrukade. 
Personalkostnaderna för förvalt-
ningskontoret ger överskott på 0,3 
mkr, då det har funnits delvis ej 
tillsatta tjänster under året.  

Det centrala kontot för IT-
utrustning ger ett överskott på 0,9 
mkr eftersom kommunens IT-enhet 
har övergått till ett leasingsystem 
mot förvaltningarna. Tidigare köpte 
förvaltningarna datorer. Årets plane-
rade kostnader sprids därmed ut på 
flera år. 
 
Barn- och ungdomsnämnden och 
Södermöre kommundelsnämnd har 
fr.o.m. 2013 övertagit ansvaret för 
skolskjutskostnaderna från kom-
munledningskontoret. Ett överskott 
på 0,2 mkr återfinns på det centrala 
kontot för skolskjutsar, då fakturan 
för linjetrafiken blev något lägre än 
budgeterat. 
  

 
Tabell F.1.2 Enheternas resultat och utgående resultatutjämningsfonder 2014 (sorterade efter förändringens storlek) 

Enhet Ingående RUF Förändring boksluts- Utgående RUF RUF i % 

  2014 under året kompensation 2014 av budget 

SÄRSKOLAN I KALMAR 659 1 182   1 841 9% 

FÖRSKOLAN TROLLET 0 859   859 3% 

FÖRSKOLAN ROCKNEBY 12 841   853 5% 

KALMARSUNDSSKOLAN -544 753   209 0% 

DÖRBYSKOLAN 857 594   1 451 6% 

FÖRSKOLAN RINKABYHOLM 1 239 482   1 721 7% 

LINDSDALSSKOLORNA 1 836 437   2 273 4% 

FÖRSKOLAN BJÖRKENÄS 0 429   429 2% 

FÖRSKOLAN ÖGONSTENEN 831 429   1 260 5% 

FÖRSKOLAN PULPETEN-SMEDJA 411 414   825 4% 

ROCKNEBYSKOLAN 175 403   578 4% 

LINDÖSKOLAN 2 671 370 -340 2 701 14% 

FÖRSKOLAN LINDÖ -310 270 40 0 0% 

TREKANTENSKOLAN 1 354 205   1 559 5% 

BARKESTORPSSKOLAN -195 173   -23 0% 

DJURÄNGSSKOLAN 690 159   849 3% 

ESPLANADSKOLAN 582 147   729 6% 

MOTT ENHET ESPLANADSKOLAN   64   64 1% 

FÖRSKOLAN LINDEBERGA-SJÖÄ 954 -67   887 5% 

FÖRSKOLAN SMEDBY 39 -82   -43 0% 

FUNKABOSKOLAN 133 -111   22 0% 

FÖRSKOLAN VALLMON 356 -350 36 42 0% 

ÅBYSKOLAN 0 -494 199 -295 -1% 

RINKABYHOLMSSKOLAN 684 -572   112 0% 

FALKENBERGSSKOLAN -1 632 -603   -2 235 -7% 

VASA SKOLOMRÅDE -3 601 -2 311 99 -5 813 -6% 

Summa enheter 7 201 3 620 34 10 855   

Central RUF 2 858 1 163 -34 3 987 3% 

TOTALT BoU 10 059 4 783 0 14 842   
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Resultaten på enheterna är skiftande 
som framgår av tabellen. Falken-
bergsskolan och Vasa skolområde 
hade både negativa ingående fonder 
och negativa resultat för året. De får 
under kommande år extra stöd och 
hjälp av förvaltningskontorets per-
sonal med att balansera sina budge-
terar och upprätta åtgärdsplaner för 
att hämta hem sina negativa resul-

tatutjämningsfonder. Inom två till 
tre år ska de negativa fonderna vara 
återställda, beroende på storlek. Det 
samma gäller för Åbyskolan som 
har ett negativt resultat under året. 
Barkestorpsskolan och Kal-
marsundsskolan har, enligt plan, 
återställt sina resultatutjämnings-
fonder under året. Lindöskolan och 
förskolan Lindö blev egna enheter 1 

juli 2014, och för att förskolan inte 
skulle få en negativ fond så beslu-
tade rektor och förskolechef att 
omfördela medel till förskolan. 
Funkaboskolans fond och resultat 
består av f.d. Västra och Östra 
Funkaboskolan. 
Resultatutjämningsfonderna redovi-
sas även i kapitel H. 

   
Tabell F.1.3 Förändring resultatutjämningsfond (tkr) barn- och ungdomsnämnden 

 
RUF RUF RUF RUF RUF RUF 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Enheterna -2 869 5 442 17 745 10 689 6 619 10 855 

Kostenheten  1 374 5 117 - - - 

Modersmål 345 262 262 597 582 - 

Förvaltningskontor 1 000 1 000 0 0 0 0 

Centralt 8 905 6 515 4 469 3 307 2 858 3 987 

TOTALT 7 383 14 593 27 593 14 593 10 059 14 842 

 
Den totala resultatutjämningsfonden 
i 2014 års bokslut har ökat p.g.a. att 
årets resultat är positivt. Enheternas 

fonder (inkl. modersmål som nu 
ingår i enheten Esplanadskolan) har 

ökat med 3,6 mkr och den centrala 
fonden har ökat med 1,2 mkr 

 
Tabell F.1.4 Investeringar barn- och ungdomsnämnden 2014 (tkr) 

 
Budget Utfall Resultat 

Förskola 2 967 2 360 607 

Grundskola 4 726 3 993 733 

Särskola 100 249 -149 

Lokal ledning och adm 0 282 -282 

Central ledning och adm 200 88 112 

TOTAL 7 993 6 972 1 020 

  
Totalt gjordes investeringar på 7,0 
mkr under året, varav 0,9 mkr i 
trådlöst nätverk och cleverboards 
och 6,1 mkr i inne- och utemiljöerna 

på förskolor och skolor. Investe-
ringskostnaderna belastar inte 
nämndens resultat utan påförs drift-
budgeten som en kapitalkostnad, 

d.v.s. avskrivning plus ränta, som 
fördelas på tre eller tio år beroende 
på om investeringen avser IT eller 
inventarier som t.ex. möbler. 

F.2 Intern kontroll 2014 
Intern kontroll avseende de ekono-
miska rutinerna ingår som en del i 
den interna revisionen för barn- och 
ungdomsförvaltningen. Syftet är att 
säkerställa att de ekonomiska ruti-
nerna följs, att minska riskerna för 
att oavsiktliga fel görs (till exempel i 
redovisningen) samt att nå en ökad 
effektivitet. Ansvarig är en av för-
valtningens ekonomer. 
Inom en treårsperiod ska samtliga 
enheter inom barn- och ungdoms-
nämnden vara reviderade enligt den 
antagna treårsplanen. Revisionen 
utförs dels på förvaltningskontoret 
(t.ex. kontokontroller, beslutsattes-
ter, inköp efter avtal) och dels på 

den reviderade enheten (t.ex. omfö-
ringsunderlag, arkivering och inven-
tarieförteckning).   
Rutinen ses över en gång per år. 
Avrapportering görs till barn- och 
ungdomsnämnden, ledningens 
genomgång samt till samordnaren 
för intern revision.  
 

Granskningen har genomförts enligt 
den antagna kontrollplanen. Rutiner 
som har kontrollerats är hantering 
av handkassa och kontanter, moms, 
kontokort, attesträtt, leverantörs- 
och kundfakturor, bokföringsorder 
(kontering, attest, förvaring), för-

rådsrutiner, inventarieförteckning, 
rekvisitionsblock samt inköpsavtal. 

Avvikelser som har noterats handlar 
om rutinerna för leverantörsfakturor 
samt för inventarieförteckningar.  
Avvikelser har följts upp efter det 
att den interna revisionen har ut-
förts.  

 
Åtgärder för avvikelserna omfattar 
att ett pågående arbete med konto-
kontroll sker, av central ekonomian-
svarig, i enheternas ekonomihante-
ring. Återkoppling sker till den 
enhet där avvikelse upptäcks.  
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F.3 Södermöre kommundelsnämnds resultat 2014 
 
Tabell F.2.1 Resultat Södermöre kommundelsnämnd skola och barnomsorg 2014 (tkr) 

 
Budget Utfall Resultat 

Förskola 36 866 39 272          -2 406 

Fritidshem    4 887 4 565 322 

Förskoleklass 3 224 2 974 250 

Grundskola 66 760 66 664 96 

Lokal ledning och administration 9 866 9 984 -118 

Central ledning och administration 5 145 5 409 -264 

TOTAL 126 748 128 868 -2 120 

Ingående Resultatutjämningsfond 2014 -959 

Utgående resultatutjämningsfond 2014 -3 079 

 
Södermöre kommundelsnämnds 
driftsbudget ger för 2014 ett under-
skott, för verksamhetsdelarna inom 
grundskola och barnomsorg, på 
totalt 2,1 mkr. Investeringsbudgeten 
ger ett överskott på 0,6 mkr.  
 
Kommentarer till utfallet för 
bokslut 2014 
Kontona för lokal och central administ-
ration visar ett underskott på 0,4 
mkr. Huvudorsak till underskottet 

kan hänföras till ökade skolskjuts-
kostnader.  
Verksamheterna inom barnomsorgen ger 
ett sammanlagt underskott på 2,4 
mkr. Underskottet beror på att 
kostnaderna för barn med särskilda 
behov varit höga och på att felaktigt 
antal barn budgeterats. Verksamhet-
en har haft en engångskostnad för 
personalavveckling på 1,0 mkr. 
Förskoleverksamheten på två av 
förvaltningens enheter bedrivs på 
ett flertal adresser i väntan på att 

planerad om- och tillbyggnation 
skall ske. Detta är kostnadsdrivande 
och inte effektivt ur ekonomisk 
synvinkel. 
 
Förskoleklassverksamheten redovisar ett 
överskott på 0,3 mkr och Grundsko-
lan ger ett överskott på 0,1 mkr. 
Skolskjutskostnaderna avviker från 
budget med -0,5 mkr. I övrigt beror 
underskotten på att kostnaderna för 
barn med särskilda behov varit 
höga. 

 
 
Tabell F.2.2. Investeringsbudget Södermöre kommundelsnämnd skola och barnomsorg 2014 (tkr) 

 
Budget Utfall Resultat 

Förskola 1 215 1 166 49 

Grundskola 586 603 -17 

Lokal administration 0 20 -20 

TOTAL 1 801 1 789 12 
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G. Mål och budgetförutsättningar för framtiden 2015-2018 
 

G.1 Budgetmål 2015 
De mål som kommunfullmäktige 
har fastställt är fördelade till respek-
tive nämnds verksamhetsområde. 
Varje nämnd ska sedan fastställa 
detaljerade mål, och dessa revideras 
varje år i samband med budgetbe-
slutet. Beslut om budgetmål 2015 

togs av barn- och ungdomsnämn-
den 2015-01-28. 
 
Dessa mål och detaljerade mål utgör 
sedan styrande dokument för ut-
formningen av verksamhetsuppdrag 
för respektive enhet inom barn- och 

ungdomsförvaltningen. Processen 
som hanterar mål, detaljerade mål, 
prioritering, genomförande och 
uppföljning är en av tre övergri-
pande styrprocesser inom barn- och 
ungdomsförvaltningens verksam-
hetsledningssystem.  

 

G.2 Barn- och ungdomsnämndens förutsättningar under planeringspe-
rioden 2015-2018 

G.2.1 Utbildningspolitiskt program 
Kommunfullmäktige har antagit en 
utbildningspolitisk vision för 2012 -
2015 som genomsyrar barn- och 
ungdomsnämndens arbete. 
Kunskap och kreativitet skapar 
Sveriges bästa skolkommun 
– Kalmar, en kommun med kun-
niga, trygga, självständiga och 
kreativa barn och elever! 
Visionen bryts årligen ner i ett ut-
bildningspolitiskt program där 

nämnden specificerar satsningar 
som syftar till att stärka måluppfyl-
lelsen av den utbildningspolitiska 
visionen. Till visionen och pro-
grammet knyts nämndens strategi-
ska medel som uppgår till 0,5 % av 
budgetomslutningen.  
För 2015 gör nämnden följande 
satsningar: 
– Forskning i samverkan med 
   Linnéuniversitetet 

– Program för förbättring – lära av 
   goda exempel 
– Barns språkutveckling 
– Gemensam rättning av nationella 
   prov 
– Lovskola – en framgångsrik väg 
   för ökad måluppfyllelse 
– Utvecklingstjänster i förskola, 
   förskoleklass, skola och fritidshem 
– Estetiska lärprocesser Ateljén- 
   Byteatern-Länsmuséet  

 

G.2.2 Barn- och elevtalsförändringar samt friskoleetableringar påverkar 
personal- och lokalresurser 
Elevantalet i grundskolan inom barn- och 
ungdomsnämndens område ökar fram till 
2018 med ca 417 elever. Ökningen 
av antalet förskolebarn fortsätter 
med 136 barn under samma period. 
Förskolan behöver fortsatt byggas 

ut med 14 avdelningar för att uppnå 
full behovstäckning. Fritidshemmen 
ökar med 173 platser under peri-
oden. För att kunna möta ovanstå-
ende förändringar kommer ett flexi-
belt utnyttjande av skol- och förskoleloka-

ler att vara nödvändigt i framtiden samt 
att barn- och ungdomsnämndens 
behov av lokalutbyggnader tillgodo-
ses. 

G.2.3 Skolskjutsarna blir dyrare 
KLT:s höjning av priserna på ter-
minskort på 15 % ger barn- och 
ungdomsnämnden ökade kostnader 
med 1,6 mkr vilket motsvarar tre 
tjänster. Nämnden har tillskrivit 
fullmäktige om ramutökning för 

detta. Det är av vikt att ramen för 
skolskjutsarna i framtiden blir rörlig, 
så att lärarresursernas storlek inte 
minskas, då fler barn åker buss. 
Barn- och ungdomsnämnden före-
slår därför kommunfullmäktige att 

besluta om ett förändrat resurs-
fördelningssystem för skolskjutsarna 
så att volymförändringar och pris-
förändringar hanteras.  

G.2.4 Riskanalys 
 
Följande risker har identifierats 
inför perioden: 

- Ökade vistelsetider i för-
skolan urholkar perso-
naltätheten 

 
- Periodens besparingskrav 

riskerar uteblivet statsbi-

drag till personalförstärk-
ningar 

 
- Svårare att rekrytera per-

sonal 
 
 

Vistelsetiden i förskolan ökar 
Föräldrarna behov av längre vistel-
setider i förskolan ökar kontinuer-
ligt. År 2004 var den genomsnittliga 
vistelsetiden 29 timmar per vecka. 
2014 hade den ökat med 15 % till 
33,3 timmar per vecka. Ersättnings-
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systemet från kommunfullmäktige 
har inte hängt med i utveckling i och 
med att barn- och ung-
domsnämnden får ersättning per 
plats – inte per vistelsetimme. Om 
vi 2014 hade haft samma schema-
snitt som 2004 hade förskolan 
kostat 226 mkr. 2014 kostar den 
stället 245 mkr pga. att schemasnit-
tet har ökat med 15 %.  Vi har nu 
nått en punkt där det är svårt att få 
en tillräcklig personalbemanning 
över dagen.  Detta äventyrar verk-
samhetens kvalitet och arbetsmiljön 
för både barn och personal. Därför 
begär barn-och ungdomsnämnden 
att även schema-snittsförändringar 
under året ska kompenseras – inte 
bara antalet barn. Barn- och ung-
domsnämnden föreslår därför 
kommunfullmäktige att förändra 
resursfördelningssystemet så att 
även schemasnitt byggs in i resurs-

fördelningsmodellen. För 2014 
begär barn- och ungdomsnämnden 
4,9 mkr. 
  
Ny regering – nya reformer 
Den nya regeringen har föreslagit en 
mängd nya reformer inom barn-och 
ungdomsnämndens verksamhets-
område som bl.a. syftar till att min-
ska barngruppernas storlek/öka 
personaltätheten. Efter vårproposit-
ionen i april kan vi bättre bedöma 
hur vår verksamhet kommer att på-
verkas. Vi vet dock att statsbidrag 
till personalförstärkningar historiskt 
sett alltid har varit villkorade. 
Kommunerna kan inte dra ner på 
personal och samtidigt räkna med 
att erhålla statsbidrag till personal-
förstärkningar. Det har alltid funnits 
ett utgångsläge som kommunerna 
bedömts emot, ofta satt bakåt i ti-
den. De av kommunfullmäktige 

beslutade besparingarna på sam-
manlagt 26 mkr under perioden kan 
äventyra möjligheten att ta del av 
statsbidraget. I dagsläget ser vi inga 
andra alternativ än att minska per-
sonaltätheten i verksamheterna. 
Barn- och ungdomsnämnden vill 
poängtera för kommunfullmäktige 
att nuvarande ram kan medföra att 
statsbidragen inte kommer Kalmar 
kommun till del. 
 
Rekrytering av personal  
Barn- och ungdomsnämnden står 
inför stora utmaningar med att 
rekrytera behörig personal. Idag kan 
inte långa vikariat besättas med 
förskollärare i mer än drygt hälften 
av fallen. Ett ökat behov av perso-
nal pga. pensioneringar, nya statsbi-
drag m.m. kan bli svårt att tillfreds-
ställa utan extra stimulansåtgärder.

G.3 Effektiviseringar av verksamheten
Kommunfullmäktige har beslutat 
om besparingar i verksamheten 
under planeringsperioden. För 2015 
har barn- och ungdomsnämndens 
sparbeting uppgått till 8,4 mkr. Det 
har lösts genom en minskning av 
förvaltningschefens strategiska 
medel med 3,5 mkr samt neddrag-
ningar i tilldelningen till enheterna 
med resterande 4,9 mkr. Besparing-

en kommer att påverka möjligheten 
till att satsa på utveckling av verk-
samheten samt en minskad perso-
naltäthet. För 2016 och 2017 uppgår 
sparbetinget till ytterligare 8,7 re-
spektive 9 mkr. 
Utöver detta fortsätter barn- och 
ungdomsnämnden att årligen effek-
tivisera verksamheten. Den ute-
blivna indexuppräkningen av övriga 

utgifter i ramtilldelningen fortsätter 
att pressa förvaltningarnas budgetar, 
vilket får till följd att kostnadsök-
ningar på lokaler och material till 
största delen finansieras genom en 
minskning av personaltätheten. För 
barn- och ungdomsnämnden hand-
lar det om ca 2 mkr årligen vid en 
kostnadsökning på 1 %. 
 

 
G.4 Prognos antal barn i förskola och fritidshem 
Fler barn i förskola 
Antalet förskolebarn fortsätter att 
öka och födelsetalen förväntas stiga 
kommande år. 2014 föddes 741 
barn och år 2018 räknar vi med att 
det föds ca 790 barn. Denna ökning 
gäller framför allt i Barn- och ung-
domsnämndens verksamhetsom-
råde. I Södermöre kommundel ser 
antalet barn ut att minska något. 

Fler barn i fritidshem 
Till största delen beror ökningen på 
att det blir fler yngre elever i skolan. 
I denna grupp har nästan samtliga 
också plats på fritids. Andelen äldre 
barn på fritidshem ökar också. 
Sammantaget innebär den ökade 
andelen barn i verksamheten ett 
ökat tryck på lokaler för fritids-

hemmen, och behov av mer perso-
nal. 
Det innebär att fritidshemmet inte 
enbart kan finnas i samma lokaler 
som under skoltid utan behöver 
någon form av egen hemvist. Detta 
ökar då skolans sammantagna lokal-
behov och därmed kostnader.

 

Tabell G.4.1 Barn- och Elevförändringar 2015-2018 Barn- och ungdomsnämnden (antal placerade) 

  Budget 2015 2015 2016 2017 2018 Diff. 15-18 

Förskoleverksamhet 3109 3 120 3 121 3 180 3 245 136 

Fritidshem 2 564 2 610 2 688 2 717 2 737 173 

 
 

Tabell G.4.2 Barn- och Elevförändringar 2015-2018 Södermöre kommundel (antal placerade) 

  Budget 2015 2015 2016 2017 2018 Diff. 15-18 

Förskoleverksamhet 445 425 414 409 409 -36 

Fritidshem 343 354 360 371 377 34 
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G.5 Barnomsorg på obekväm arbetstid – kvällar, nätter och helger 
Föräldrarnas bov av barnomsorg på 
obekväm arbetstid har ökat. 
Under 2014 startades nattomsorg på 
Förskolan Vallmon. Nattomsorg 
finns nu på fyra platser i kommu-
nen. 

I dag finns totalt ca 150 barn 
inskrivna. Behovet av denna verk-
samhet ses ständigt över och det 
kan vara aktuellt med ytterligare 
utökning. Ett särskilt statsbidrag har 
inrättats från 2013. För 2014 gav 

detta ett tillskott på ca 500 tkr. 
Statsbidraget är dock fortfarande på 
en låg nivå jämfört med verksam-
hetens verkliga kostnader. 
 

 
G.6 Förskoleutbyggnad 2014- 2017 
Ökningen av antalet barn gör att 
utbyggnaden av förskolan behöver 
fortsätta. Planering för detta görs 
tillsammans med serviceförvaltning-
en och utmynnar i förslaget till 
investeringsbudget som kommun-
fullmäktige beslutar om. Behovet av 
utbyggnad kan öka ytterligare, bero-
ende av de förslag om minskad 

gruppstorlek som kan komma från 
statligt håll 
Processen att bygga en ny förskola 
kan vara lång, ofta handlar det om 
flera år. Eftersom planeringen då 
bygger på antaganden om barn som 
ännu inte är födda kan stora föränd-
ringar i födelsetal i ett område 
snabbt förändra förutsättningarna. 

Planeringen av förskoleutbyggnad 
måste därför revideras kontinuerligt. 
Totalt kommer 14 nya förskoleavdel-
ningar att behövas i barn- och ung-
domsnämndens område under 
perioden 2015 – 2019. 
Beräkningen bygger på nuvarande 
genomsnittlig gruppstorlek, 16,7 
barn/avdelning.

 
Tabell G.6.1 Behov av nya förskoleavdelningar 

Budget Prognos 
 

Diff. mot budget 
 

Prognos  
    

2015 2015 
 

Prognos 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

3 109 3 138 
 

+29 
 

3 069 3 109 3 137 3 207 3 298 

 

(inkl.ca 20  barn från 
andra kommuner) 

        

     
Ökning antal barn jfr budget 2014 

 

   
Ackumulerat 29 30 89 154 230 

   
Per år 

 
29 1 59 65 76 

          

     
Utbyggnadsbehov förskoleavdelningar a' 16,7 barn 

   
Ackumulerat 2 2 5 9 14 

   
Per år 

 
2 0 4 4 5 

 
Lagkrav och kommunens budgetmål 
innebär också att förskolan ska vara 
rätt dimensionerad i varje område. 
Det totala utbyggnadsbehovet blir 
därför något högre. Det är därför 

viktigt att samverkan mellan kom-
munens förvaltningar fungerar bra. 
Det gäller i synnerhet förutsättning-
ar för att snabbt ta fram nya eller 
förändrade detaljplaner som ofta är 

en förutsättning för att kunna bygga 
en ny förskola. Tillgången till för-
skola kan också vara en viktig ”mo-
tor” för att utveckla ett nytt bo-
stadsområde. 

 

G.7 Pedagogisk omsorg 
Verksamheten planeras ha samma 
antal barn 2015 som 2014.  
22 platser finns fördelade på För-
skolan Rockneby, Förskolan Björ-

kenäs och Vasa skolområde. Föräld-
rarnas efterfrågan på platser styr 
behovet av pedagogisk omsorg och 
förskolecheferna försöker att i möj-

ligaste mån tillgodose föräldrarnas 
önskemål. 

 

G.8 Elevprognos inom grundskolan 
De närmaste åren sker en kraftig 
ökning av antalet elever i grundsko-
lan. Under perioden ökar det totala 

antalet elever med ca 417 i Barn- 
och ungdom samt ytterligare ca 42 i 
Södermöre kommundel. På 10 års 

sikt ökar antalet elever i grundskolan 
med ca 1 150 i hela kommunen, 
d.v.s. en ökning med 20 %.  Detta 
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kommer att ställa nya krav på loka-
ler, personal, kost, administration 
m.m. Till detta kan komma sats-

ningar på skolan som aviserats från 
statligt håll. De stora utmaningarna 
för Kalmar kommun kommer då att 

vara dels att rekrytera lärare och dels 
att tillgodose behovet av ytterligare 
skollokaler. 

 
 
Tabell G.8.1 Elevförändringar 2015-2018 barn- och ungdomsnämnden (antal boende i området) 

  Budget 2015 2015 2016 2017 2018 Diff. 15-18 

Förskoleklass 623 630 655 627 645 22 

År 1-3 1 773 1 792 1 864 1 919 1 931 158 

År 4-6 1 710 1 723 1 757 1 797 1 843 133 

År 7-9 (10) 1 704 1 685 1 721 1 763 1 808 104 

Totalt 5 810 5 830 5 997 6 106 6 227 417 

 
Tabell G.8.2 Elevförändringar 2015-2018 Södermöre Kommundelsnämnd (antal boende i området) 

  Budget 2015 2015 2016 2017 2018 Diff. 15-18 

Förskoleklass 101 98 101 99 96 -5 

År 1-3 284 286 297 299 301 17 

År 4-6 252 252 256 271 289 37 

År 7-9 (10) 280 280 279 271 273 -7 

Totalt 917 916 933 940 959 42 

G.9 Skollokaler 
Den snabba ökningen av antalet 
elever kommer att ställa krav på 
lokaler. Endast några få skolor har 
utrymme för växande elevkullar och 
i så fall bara för några år. Skolorna i 
Trekanten, Rinkabyholm, Smedby 
och Rockneby har byggts ut. I 
Lindsdal pågår utbyggnad just nu. 
Från Ht 2014 går också högstadiee-
lever från Åbyskolan i Lindsdal. 
Detta avlastar i sin tur Funkabosko-
lan som då kan ta emot ett ökande 
elevantal. 
Förtätat bostadsbyggande i centrala 
Kalmar gör att grundskolan behöver 
byggas ut här. Vasaskolan och Lin-

döskolan kommer sannolikt att bli 
för små i framtiden. Ett problem i 
sammanhanget är att det är svårt att 
hitta nya platser för skola för de 
yngre eleverna eftersom detta också 
ställer krav på en acceptabel ute-
miljö. Vi har därför börjat under-
söka möjligheterna att starta ett nytt 
högstadium i Centrala Kalmar 
Ökningen av antalet barn på fritids 
ställer också krav på skollokalerna. 
I ett idealläge skulle skolans lokaler 
fungera för både skola och fritids-
hem. Samma elever, olika verksam-
heter vid olika tider på dagen. På 
många skolor är det dock svårt att 

anpassa lokalerna så att de fungerar 
både för skola och för fritidshem. 
Det innebär att fritidshemmet inte 
enbart kan finnas i samma lokaler 
som under skoltid utan behöver 
någon form av egen hemvist. Detta 
ökar då skolans sammantagna lokal-
behov och därmed kostnader. 
Utöver utbyggnad för att möta 
växande elevtal finns också behov 
av att ersätta eller renovera skolloka-
ler. Det gäller dels Djurängsskolan 
dels Falkenbergsskolan. Falken-
bergsskolan planeras i framtiden att 
innehålla både grundskola och 
särskola.  

G.10 Särskola 
Särskolan tar emot elever från för-
skoleklass till år nio som läser enligt 
grundsärskolans och/eller tränings-
skolans kursplan. Särskolan i Kal-
mar kommun är dels lokalmässigt 
integrerad med Karl-Oskarskolan 
och dels i egna lokaler i Tullbrosko-
lan tills den nya särskolan på Fal-
kenberg står färdig 2017. 

Där kommer all särskoleverksamhet 
att samlas. Idag har särskolan ett 
femtiotal elever fördelade på båda 
skolorna.  
Många elever i särskolan är multi-
handikappade vilket ställer stora 
krav på lokalernas utformning.  För 
att kunna tillgodose de ständigt 
skiftande behoven i särskolan byggs 

därför en ny särskola med för än-
damålet anpassade lokaler. Det ger 
också en framtidssäkring där särsko-
lan kan ta emot elever vars specifika 
behov inte alltid kan förutsägas i 
dag.

 

G.11 Fristående förskolor och skolor  
I Kalmar kommun finns för närva-
rande 15 fristående förskolor och 
skolor. Fyra av dem bedriver skol-
verksamhet, 

nio enheter bedriver förskola/ pe-
dagogisk omsorg och två be-driver 
både förskole- och skolverksamhet. 

De fristående förskolorna och fri-
tidshemmen har tagit upp 453 plat-
ser i budget 2015. Det är 32 fler 
platser fler än 2014 och ökningen 
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sker på förskolan i och med att två 
nya enheter startats under ht 2014. 
Pedagogisk omsorg bedrivs i ett 
trefamiljs-system (Blåklockan) och 
en ny fristående förskola i Rockneby 

(förskolan Lyckan) har startats. 
De fristående skolorna beräknar ha 
682 elever 2015, d.v.s. 115 elever 
fler än budgeterat 2014. 
 

I budget 2015 finns det ett 40-tal 
elever som både kommunala skolor 
och friskolor räknar med att ha i sin 
verksamhet. 

G.12 Totalt lokalbehov Barn- och ungdomsnämnden 
Barn- och ungdomsförvaltningen 
har tillsammans med serviceförvalt-
ningen gått igenom behovet av ny-, 

om- och tillbyggnader under plane-
ringsperioden. Tabellen visar barn- 

och ungdomsförvaltningens behov 
av medel för ökade lokalkostnader.  

 
Tabell G.12.1 Enhet/hyreskostnad i tkr 2015-2018 inom barn- och ungdomsförvaltningens verksamhet 

 2015 2016 2017 2018 

Rockneby – förskola barnvagnsförråd     
Åbyskolan – nybyggnad förskola 4 avd delvis ersättning     
Lindsdal förskola – personaltoalett med dusch, Pulpeten 8 8 8 8 
Lindsdals förskola –nybyggnad 4 avd ht 2018    990 
Lindsdalsskolorna – steg 1, 7 klassrum ht 2015 1 603 3 205 3 205 3 205 
Lindsdalsskolorna – steg 2, 10 klassrum ht 2016  1 591 3 181 3 181 
Kalmarsundsskolan – anpassning år 5 24 24 24 24 
Kalmarsundsskolan - ombyggnad 6-9-delen 2017     
Förskola Norrliden - nybyggnad 4 avd  ht 2017   975 2 341 
Djurängen – om- och tillbyggnad skola vt 2017   2 424 2 424 
Djurängen – nybyggnad förskola 4 avd vt 2018    2 342 
Lindö – förskola 6 avd inkl OB-omsorg ht 2016     
Lindö – ny entré huvudbyggnad, ny skolgård     
Vasa – skolgården 2017   24 24 
Vasa – multiarena     
Falkenberg – ny särskola samt ersätta hus 10 vt 2017   8 030 8 030 
Falkenberg - multiarena     
Rinkabyholmsskolan–ombyggnad matsal     
Rinkabyholmsskolan – ombyggnad personalrum 79 79 79 79 
Rinkabyholmsskolan – nybyggnad skola     
Rinkabyholms förskola - utemiljö  79 79 79 
Rinkabyholm – nybyggnad förskola 6 avd varav 2 ers vt 2017   2 705 2 705 
Dörbyskolan - utemiljö   24 24 
Smedby förskola – förråd, ombyggnad entréer     
Trekanten - ny förskola 4-6 avd i samband med tågstopp 2017     
Förskola – nybyggnad 4 avd     
Skola – nybyggnad 4-parallelligt högstadium centralt     
Skolor/förskolor – anpassning för barn med särskilda behov     45 45 45 45 

 
Totalt behov av medel för ökade lokalkostnader barn-och ungdoms-
nämnden 1 759 5 031 20 803 25 501 

Sifferlösa objekt är ännu ej kostnadsberäknade av serviceförvaltningen. 

  



 
49 

G.13 Personalbehov
Barn- och elevantalet kommer att 
öka under de kommande åren. Re-
kryteringsbehov finns således både 
för ökade barn- och elevantal och 

för normal personalrörlighet. Vid 
antagande om pensionsavgång vid 
65 år, kommer 87 anställda att gå i 

pension under åren 2015-2017 och 
ytterligare 134 anställda 2018-2020. 

 

 

 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Alla 13 16 34 37 44 49 41 

 Män 8 5 4 7 12 6 12 

 Kvinnor 5 11 30 30 32 43 29 

 
Utöver de pensionsavgångar som 
redovisats ovan har Barn- och ung-
domsförvaltningen de senaste tre 
åren haft en årlig extern personal-
omsättning motsvararande cirka 30 
tjänster som berott på avgång på 
grund av egen begäran.  
 
Totalt beräknas elevantalet i grund-
skola öka med omkring 20 % under 
denna period. Detta medför ett 

rekryteringsbehov av ytterligare 
cirka 80 lärare för tillsvidareanställ-
ning inom grundskolan. 
 
Förvaltningens prognos för att täcka 
pensionsavgångar och ökat barnan-
tal inom förskola fram till år 2020 
motsvarar 135 tjänster. 
 
Tillsammans med verksamheternas 
stora behov av personal för att 

kompensera tillsvidareanställdas 
frånvaro (nivå ca 95 årsarbetare med 
månadsanställning år 2014), kom-
mer det ställas stora krav på rekryte-
ringar kommande år. En uppgift är 
därför att finna former som säker-
ställer att pedagoger anställs som 
både har rätt utbildning och är 
lämpliga för arbetsuppgifterna. 

 

 

G.14 Behov av medel utöver ram barn- och ungdomsnämnden 
 
Tabell G.14.1 Justering av driftbudget pga. ändrat barn- och elevantal 2015-2018 

Verksamhet / tkr 2015 2016 2017 2018 Acc 2015-2018 

      

Förskola 957+ 4 870* 87 5 133 5 655 16 702 

Fritidshem 1 472 2 493 928 640 5 536 

Förskoleklass 450 1 500 -1 680 1 080 1 350 

Grundskola år 1-3 1 268 4 680 3 575 780 10 303 

Grundskola år 4-6 780 2 040 2 400 2 760 7 980 

Grundskola år 7-9 -1 292 2 448 2 856 3 060 7 072 

Totalt 8 505 13 251 13 212 13 975 48 943 

*Avser fler timmar i förskolan än planerat. Viselsetiden 2014 budgeterades till 32,2  timmar per vecka men blev 33,1 timmar per vecka. 
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H. Resultatutjämningsfonder 2014 barn- och ungdomsnämnden 
 

Enhet Ingående RUF Förändring boksluts- Utgående RUF RUF i % 

  2014 under året kompensation 2014 av budget 

ÅBYSKOLAN 0 -494 199 -295 -1% 

ROCKNEBYSKOLAN 175 403   578 4% 

LINDSDALSSKOLORNA 1 836 437   2 273 4% 

FÖRSKOLAN PULPETEN-SMEDJA 411 414   825 4% 

FÖRSKOLAN LINDEBERGA-SJÖÄ 954 -67   887 5% 

FÖRSKOLAN ROCKNEBY 12 841   853 5% 

KALMARSUNDSSKOLAN -544 753   209 0% 

FÖRSKOLAN BJÖRKENÄS 0 429   429 2% 

FÖRSKOLAN ÖGONSTENEN 831 429   1 260 5% 

DJURÄNGSSKOLAN 690 159   849 3% 

FÖRSKOLAN TROLLET 0 859   859 3% 

FUNKABOSKOLAN* 133 -111   22 0% 

LINDÖSKOLAN* 2 671 370 -340 2 701 14% 

FÖRSKOLAN LINDÖ* -310 270 40 0 0% 

ESPLANADSKOLAN 582 147   729 6% 

MOTT ENHET ESPLANADSKOLAN 64   64 1% 

SÄRSKOLAN I KALMAR 659 1 182   1 841 9% 

VASA SKOLOMRÅDE -3 601 -2 311 99 -5 813 -6% 

FALKENBERGSSKOLAN -1 632 -603   -2 235 -7% 

FÖRSKOLAN VALLMON 356 -350 36 42 0% 

RINKABYHOLMSSKOLAN 684 -572   112 0% 

FÖRSKOLAN RINKABYHOLM 1 239 482   1 721 7% 

BARKESTORPSSKOLAN -195 173   -23 0% 

DÖRBYSKOLAN 857 594   1 451 6% 

FÖRSKOLAN SMEDBY 39 -82   -43 0% 

TREKANTENSKOLAN 1 354 205   1 559 5% 

Summa enheter 7 201 3 620 34 10 855   

Central RUF 2 858 1 163 -34 3 987 3% 

TOTALT BoU 10 059 4 783 0 14 842   

 

* nya enheter, organisatoriskt fr 1/7 2014, ekonomiskt fr 1/1 2015 

Justeringar i bokslut beslutade av FC: 

Åbyskolan: föräldrakooperativ Sporren övergick till kommunal förskola, extrakostnader 199 tkr 

Lindö förskola: OB omsorgen överskott tas in på specialverksamheter, -300 tkr 

Lindö skola och förskola: intern fördelning av RUF 340 tkr 

Vasa skolområde: öppen förskola nybyggn, extrakostnader 99 tkr. 
Förskolan Vallmon: OB-omsorgen, nyöppnad 1/7, extrakostnader 36 tkr. 
 

I 2009 års bokslut har sex enheter negativa fonder. 

I 2010 års bokslut har inga enheter negativa fonder. 

I 2011 års bokslut har inga enheter negativa fonder. 

I 2012 års bokslut har sju enheter negativa fonder. 

I 2013 års bokslut har fem enheter negativa fonder. 

I 2014 års bokslut har fem enheter negativa fonder. 
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BILAGA 1 Södermöre kommundelsnämnds budgetmål avseende för-
skola och skola 
 

Detaljerat mål: Plats i förskola ska kunna erbjudas inom önskat område. 

Beskrivning  I Kalmar kommun ska det vara möjligt att bo och leva i hela kommunen under flera skeen-

den i livet och därför ska plats förskola kunna erbjudas i önskat område. 

Mätning Genom Procapita 

Resurser Inom befintlig budget 

Kommentar 

Alla barn i kö till förskola i Södermöre kommundel har erbjudits plats i önskat område och inom lagstad-

gad tid. 

Detaljerat mål: Vårdnadshavarna ska vara nöjda med den förskola som deras barn går på 

Beskrivning Kalmar kommuns förskolor ska hålla en hög kvalitet. Vårdnadshavarna ska få information 

om förskolans mål och sätt att arbeta för att kunna bedöma kvalitén på verksamheten.  

Mätning Enkät till vårdnadshavare 

Resurser Inom befintlig budget 

Kommentar 

I stort sett är vårdnadshavare i Södermöre mycket nöjda med den förskola som deras barn går på. Tyvärr 

har det, på ett par enheter, varit en allt för låg svarafrekvens för att kunna redovisas. Enheterna kommer 

att ha som uppdrag under 2015 att stimulera vårdnadshavarna att svara på kommande enkäter. Sammanta-

get för de som svarat ligger nöjdheten mellan 89-100%. En tydlig indikator som skiljer sig åt är hur vård-

nadshavarna är nöjda med lokalernas utformning. Förskolor med nya lokaler har ett högre värde än de 

med gamla och inte ändamålsenliga lokaler. 

Information till vårdnadshavarna sker på olika sätt: på föräldramöten, om förskolan mål och verksamhet, 

genom daglig kontakt med personalen, hemsidor samt informationsblad. 

Detaljerat mål: Vårdnadshavarna ska vara nöjda med den skola som deras barn går på 

Beskrivning Kalmar kommuns skolor ska hålla en hög kvalitet. Vårdnadshavarna ska få information om 

skolans mål och sätt att arbeta för att kunna bedöma kvalitén på verksamheten.  

Mätning Enkät till vårdnadshavare 

Resurser Inom befintlig budget 

Kommentar 

När det gäller vårdnadshavarnas nöjdhet med den skola som deras barn går i ligger den på en bra nivå. 

Även här har vi enheter som har för låg svarsfrekvens för att kunna redovisas. Enheterna kommer att ha 

som uppdrag under 2015 att stimulera vårdnadshavarna att svara på kommande enkäter. Övriga enheters 

utvärdering ligger mellan 70-94% nöjdhet.  

Information sker till vårdnadshavarna på många olika sätt, exempelvis: muntlig och skriftlig information 

av rektor, kontinuerlig information genom veckobrev, hemsida och föräldramöten. Alla enheter har ett 

föräldraråd. 



 
   52    

Detaljerat mål: Vårdnadshavarna ska vara nöjda med det fritidshem som deras barn går på. 

Beskrivning Kalmar kommuns fritidshem ska hålla en hög kvalitet. Vårdnadshavarna ska få information 

om fritidshemmets mål och sätt att arbeta för att kunna bedöma kvalitén på verksamheten.  

Mätning Enkät till vårdnadshavare 

Resurser Inom befintlig budget 

Kommentar 

Av de vårdnadshavaren som svarat på enkäten svarar 89-90% att de är nöjda eller mycket nöjda med verk-

samheten. Även här har ett par enheter för låg svarsfrekvens för att redovisas. Enheterna kommer att ha 

som uppdrag under 2015 att stimulera vårdnadshavarna att svara på kommande enkäter 

Information till vårdnadshavarna sker på olika sätt: genom facebook, föräldramöten där föräldrarna in-

formeras om fritidshemmets mål och verksamhet, genom daglig kontakt med personalen, hemsidor samt 

informationsblad. 

 

Detaljerat mål: Vårdnadshavarna i Södermöre kommundel upplever att de har inflytande på verk-

samheten (förskola och fritidshem). 

Beskrivning Varje invånare ska känna att det är möjligt att påverka och förändra. 

Mätning Enkät till vårdnadshavare 

Resurser Inom befintlig budget 

Kommentar 

På grund av mycket låg svarsfrekvens på enkäten kan vissa enheter inte redovisas. 

I övrig har vårdnadshavarna uppfattningen att man har inflytande på förskoleverksamheten men det är ett 

område som behöver utvecklas. När det gäller fritidshemmen är det färre vårdnadshavare som anser att 

man har inflytande på verksamheten. 

Detaljerat mål: Södermöres skolor ska elever vara delaktiga och kunna utöva elevinflytande. 

Beskrivning Alla elever ska få ett reellt inflytande på arbetsätt, arbetsformer och undervisningens inne-

håll. Deras inflytande ska öka med stigande ålder.  

Nuläge: I 2013 års elevenkät uppgav nio av tio elever i Södermöres låg- och mellanstadieskolor att lärarna 

tar hänsyn till deras åsikter och att de kan påverka hur man kan lära sig olika saker. För Södermöreskolans 

del var åtta av tio elever av samma uppfattning som eleverna i de lägre åldrarna.  

Mätning Mäts årligen via elevenkäten.  Frågor som mäts är:  

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter.  

Jag har möjlighet att påverka hur jag kan lära mig saker.  

Resurser Inom befintlig budget 

Kommentar 

91% av Södermöreskolans elever uppger att lärarna alltid eller oftast tar hänsyn till deras åsikter medan 80 

% anser att de alltid eller oftast har möjlighet att påverka hur de lär sig olika saker.  Elevernas ansvar och 

inflytande är en fråga som vi jobbar aktivt med på skolan, bland annat genom klassråd, arbetslagsråd och 

elevrådet. 

På Södermöres låg- och mellanstadieskolor anser 97-100% av eleverna att hänsyn tas till deras åsikter. 

Möjligheten att påverka hur eleverna kan påverka hur de kan lära sig olika saker hamnar på 91-100%.  

Båda områdena ligger högt och har förbättrats sedan föregående år. 
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I en jämförelse med Södermöres jämförkommuners (Aneby, Eda, Färgelanda, Ovanåker, Torsås, Åmål 

och Örkelljunga)resultat ligger Södermöreskolans resultat högre än snittet för de övriga kommunerna. När 

det gäller de yngre eleverna är Södermöres resultat betydligt högre än jämförkommunernas resultat. 

 

Övergripande mål - Bästa skolkommun 

Kalmar kommun ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. 

Kommentar 

Detaljerat mål: Andelen elever som har uppnått kunskapskraven ska öka och Södermöre kommundel ska vara bäst 

bland liknande jämförbara kommuner.  

Beskrivning Andel elever i årskurs 3, 6, 9 som har uppnått kunskapskraven. Andel elever i årskurs 3, 6, 9 

med godkänt i de nationella ämnesproven i svenska, engelska och matematik.  Enligt SKL:s statistikdata-

bas Kolada är följande kommuner jämförbara med Södermöre kommundel när det gäller grundskolan: 

Aneby, Eda, Örkelljunga, Ockelbo, Färgelanda, Torsås, Ovanåker och Åmål. 

Mätning I Kolada 

När det gäller resultaten i de nationella ämnesproven och jämförelse med andra kommuner är eleverna i 

årskurs 3, 6 och 9 målgruppen. Eleverna i årskurs 3 och 6 läggs samman till en gemensam Södermöreen-

het för att kunna jämföras med andra kommuner. När det gäller andelen elever som uppnått kunskapskra-

ven och jämförelse med andra kommuner är eleverna i årskurs 9 målgruppen. Samtliga skolors resultat i 

kommundelen mäts över tid. Vid ev. redovisning på enhetsnivå av de yngre elevernas resultat görs detta 

nominellt och inte procentuellt.  

Resurser Inom befintlig budget 

 

Kommentar 

I det sammanvägda kunskapsresultatet (indikator A11) i SKL:s ranking 2014 kom Kalmar kommun på 

plats 95 (2013 plats 122). 

Södermöreskolan årskurs 9: Andelen elever som nått kunskapskraven är 91% och har ökat jämfört med 

föregående år och i förhållande till jämförkommunerna ligger Södermöre i topp. 

När det gäller nationella proven hamnar Södermöreskolans elever på följande resultat: 

Svenska 95% (jämförkommunerna i snitt: 96%) 

Matematik 77% (jämförkommunerna i snitt: 88%) 

Engelska 91% (jämförkommunerna i snitt: 95%) 

För Södermöres skolor med årskurs 6 ser resultaten ut som följer: 

Svenska 97% (jämförkommunerna i snitt: 85%) 

Matematik 89% (jämförkommunerna i 6snitt: 91%) 

Engelska 90% (jämförkommunerna i snitt: 91%) 

För Södermöres skolor med årskurs 3 ser resultaten ut som följer: 

Svenska 75% (jämförkommunerna i snitt: 74%) 

Matematik 75% (jämförkommunerna i snitt: 72%) 

Årskurs 3 i Södermöre visar ett högre resultat än jämförkommunerna, för årskurs 6 ligger Södermöres 

skolor på ett högre resultat i svenska men ungefär likvärdigt i matematik och engelska. Gällande årskurs 9 

ligger Södermöres resultat under i alla tre ämnena. 
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Pågående insatser: En läsande klass på hela skolan under minst tre läsår, Lektionen är helig John Steinberg 

. Skolornas lärare deltar i kommunens ämnesgrupper. Gemensam rättning av nationella prov i Södermöre 

(betyg/bedömning). 

 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Lära av varandra och andra Ann-Christine 

Kittel-Olsson 

2014-08-01 2014-12-31 Genomförd 

Gemensam strategi från förskola till årskurs 9 gällande 

läsning. 

Ann-Christine 

Kittel-Olsson 

2014-05-02 2014-12-31 Påbörjad 

Bedömningspraktik och formativ bedömning Ann-Christine 

Kittel-Olsson 

2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 

Gemensam rättning av nationella prov Ann-Christine 

Kittel-Olsson 

2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 

Utvecklingstjänster i förskola, fritidshem, förskoleklass 

och skola. 

Ann-Christine 

Kittel-Olsson 

2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 

Pedagogisk dokumentation Ann-Christine 

Kittel-Olsson 

2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 

Konstruktiva överlämningar mellan lärare, vid stadieö-

vergångar och mellan förskolor/skolor. 

Ann-Christine 

Kittel-Olsson 

2014-05-02 2014-12-31 Påbörjad 

Studiemotivation/kreativa processer Ann-Christine 

Kittel-Olsson 

2014-02-01 2014-12-31 Påbörjad 

 

Detaljerat mål: Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan ska öka och Södermöre 

kommundel ska vara bäst bland liknande kommuner. 

Beskrivning Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet jämförs med andra liknande kom-

muner samt över tid. Resultatet redovisas även könsuppdelat samt genom att exkludera de elever som gått 

mindre än två år på skolan. 

Mätning I Kolada 

Resurser Inom befintlig budget 

Kommentar 

Andelen elever som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram för årskurs 9 har ökat från föregående år. 

Södermöres resultat 94 % ligger högre än jämförkommunernas resultat. 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Lovskola - en framgångsrik väg för ökad 

måluppfyllelse. 

Ann-Christine Kittel-

Olsson 

2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 

 

Detaljerat mål: I Södermöre kommundels skolor ska elever trivas och känna sig trygga.  

Beskrivning I Kalmar kommuns senaste elevenkät uppgav över 90 procent av eleverna att de alltid eller 

oftast känner sig trygga i Södermöres skolor. Ett likvärdigt resultat fanns även gällande elevers upplevda 

trivsel i skolan.  

Mätning Mäts årligen via elevenkäten.  

Frågor som mäts är: 

Jag känner mig trygg 

Jag trivs i skolan 
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Resurser Inom befintlig budget 

Kommentar 

Eleverna i Södermöres skolor är trygga, i snitt uppger 96% att de känner sig trygga.  

Elevernas trivsel ligger också på ett bra resultat: 96 % uppger att de trivs. 

Detaljerat mål: Andelen elever som är studiemotiverade ska öka. 

Beskrivning I Södermöre kommundel uppger 58 procent av Södermöreskolans elever att skolarbetet ger 

lust och nyfikenhet att lära mer. För de yngre åldrarna ligger motsvarande andel mellan 70-79 procent.  

Mätning Mäts årligen via elevenkäten.  

Fråga som mäts är: 

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer. 

Resurser Inom befintlig budget 

Kommentar 

Endast 47 % av eleverna på Södermöreskolan uppger att de alltid eller oftast inspireras till att lära sig mer. 

Denna siffra - som ligger i nivå med den genomsnittliga siffran för riket - är djupt oroande. Trenden är 

dessutom att elevernas lust och motivation minskar. Detta är ett stort utvecklingsområdet för hela skolan. 

Jämförkommunernas snittsiffra gällande andelen elevers lust till att lära sig mer hamnar på 51% (spannet 

ligger mellan 32-57%), alltså högre än Södermöreskolan. 

För de yngre åldrarna ligger snittsiffran på 77%. För jämförkommunerna hamnar snittet på 78% (spannet 

ligger mellan 77-86%), i stort sett lika som med Södermöres skolor. 
 

Detaljerat mål: I Södermöres skolor ska elever få återkoppling för hur det går i skolan och få det 

lärarstöd som behövs. 

Beskrivning I elevenkäten år 2012 uppgav över 90 procent av eleverna på Södermöreskolan att de får 

stöd av lärarna i skolarbetet när det behövs. 88 procent uppgav att de får återkoppling om hur det går i 

skolarbetet.  I de lägre åldrarna uppgav nästan samtliga elever att de får lärarstöd när det behövs. Mellan 

86 och 96 procent av de yngre eleverna upplever att de får återkoppling från lärarna.  

Mätning Mäts årligen via elevenkäten.  

Frågor som mäts är: 

Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 

Resurser Inom befintlig budget 

Kommentar 

80 % av eleverna på Södermöreskolan uppger att de alltid eller oftast får veta hur det går för dem i skolar-

betet vilket är ett lägre resultat sedan förra mätningen. Utfallet för jämförkommunernas elever i högstadiet 

är 84%. 92 % av eleverna anser att lärarna alltid eller oftast hjälper dem när de behöver det, en liten ök-

ning inom detta område. Utfallet för jämförkommunernas elever i högstadiet är samma som för Södermö-

reskolan. 

I de lägre åldrarna upplever cirka 84% av eleverna att de får veta hur det går i arbetet. Här hamnar jämför-

kommunernas snitt betydligt högre än för Södermöres skolor - 92% upplever att de får veta hur det går 

för dem i arbetet. När det gäller om lärarna ger den hjälp som eleverna behöver upplever 94% av eleverna 

att så sker. 96% av de yngre eleverna får den hjälp de behöver i jämförkommunerna. 
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Detaljerat mål: I Södermöres grundskolor, förskolor, förskoleklass och fritidshem ska personal 

samarbeta med varandra. 

Beskrivning I Södermöres skolor och förskolor arbetar vi med den röda tråden. Lärare ska samarbeta 

inom och mellan skolor och förskolor i syfte att lära av varandra och bidra till att våra elever får en likvär-

dig grund att stå på när de lämnar årskurs 9. Samarbete med andra arbetsplatser inkluderar samarbete med 

andra avdelningar, arbetslag eller andra skolor/förskolor eller andra verksamheter inom kommunen. 

Mätning Mäts vartannat år via medarbetarenkäten.  Frågor som mäts är: 

På min arbetsplats delar vi med oss av vår kunskap och lär av varandra. 

Vi samarbetar med andra arbetsplatser för att uppnå goda resultat.  

Resurser Inom befintlig budget 

Kommentar 

De flesta lärare anser att man delar med sig och lär av varandra på sin egen enhet, här ligger skalan mellan 

80-93%. När det gäller samarbete över gränserna och mellan andra enheter eller arbetsplatser ligger siffran 

betydligt lägre, här ligger skalan mellan 30-75%. 

Det behövs forum för möten och lärande av varandra och ökade samarbetsformer inom enheterna och 

mellan arbetsplatser. 

Övergripande mål - Öppna Jämförelser 

Kalmar kommun ska ständigt förbättra sina resultat i SKL:s undersökningar Öppna Jämförelser. 

Kommentar 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Utbildningsinsats i värdegrund Ann-Christine Kittel-

Olsson 

2014-05-02 2014-09-30 Genomförd 

Utbildningsinsats i social dokumentation och 

genomförandeplan 

Ann-Christine Kittel-

Olsson 

2014-09-01 2014-12-31 Genomförd 

 

Detaljerat mål: I Södermöre kommundels skolor ska flickor och pojkar behandlas lika 

Beskrivning I elevenkäten 2013 uppgav 62 procent av Södermöreskolans elever att tjejer och killar be-

handlas lika av personalen. På kommundelens skolor i de lägre åldrarna uppgav 81-90 procent av eleverna 

att de anser att tjejer och killar behandlas lika.  

Mätning Mäts årligen via elevenkäten.  

Fråga som mäts är:  

Jag tycker att flickor och pojkar behandlas lika på vår skola  

Resurser Inom befintlig budget 

Kommentar 

84% av Södermöreskolans elever uppger att tjejer och killar alltid eller oftast behandlas lika, vilket är en 

klar förbättring i förhållande till 2013. 

På kommundelens skolor i de lägre åldrarna har utvärderingen visat på att 81-94% anser att tjejer och 

killar behandlas lika, en viss förbättring sedan 2013. 

Utbildning kring Barnkonventionen 
Beskrivning All personal inom förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshemfritidsgård och bibliotek ska 

nås av utbildning kring Barnkonventionen. FN:s Barnkonvention är och ska vara ett viktigt dokument för 

alla som jobbar med barn och unga. Fram till 2015 ska samtlig personal inom detta område nås av utbild-
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ning kring Barnkonventionen. Alla barn och ungdomar ska också känna att de är delaktiga i kommunens 

arbete kring denna. 

Mätning Berörda enheter ska rapportera genomförd utbildning i årsredovisningen.  

Resurser Inom befintlig budget 

Kommentar 

Under året har det genomförts möten mellan barn och politiker genom barnpanel, ett forum där barns 

frågor förs upp på den politiska dagordningen. Artikel 12 i barnkonventionen säger att barn har en rättig-

het att få vara med och påverka i frågor som berör dem. Inför barnpanelen förbereder elevråden fråge-

ställningar. Nämnden har även genomfört två dialoger med ungdomsnätverket som är kopplat till Söder-

möre för alla.  

Utbildning kommer att ske under vårterminen 2015. Alla verksamheter har tillgång till material från Unicef 

som handlar om barnkonventionen. 
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Verksamhetsplan och budget 2015 
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Verksamhet 
 
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter erbjuder kommuninvånarna en 
meningsfull fritidssysselsättning, genom ett brett och flexibelt utbud av fritids- och 

kulturaktiviteter.  

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet är organiserad i åtta enheter; kultur- och fritidschef, 
administrativa enheten, idrottsanläggningar, ung i Kalmar, äventyrsbad, bibliotek, kulturskola, 
KIS-allmän kultur- och fritid. 
 
Januari 2015 utökades verksamheten med enheten Äventyrsbadet. 
 
Våra verksamheter ska genomsyras av god tillgänglighet, service, mångfald och delaktighet.  

 

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-
2017 
  
Kommunfullmäktige har fattat beslut om en verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk 
planering för 2016-2017. I verksamhetsplanen med budget har kommunfullmäktige definierat 
fem fokusområden med inriktningstexter; Ordning och reda i ekonomin, Ett grönare Kalmar, Ett 
växande attraktivt Kalmar, Hög kvalitet i välfärden samt Verksamhet och medarbetare.  
 
Respektive fokusområden har brutits ner till fullmäktigemål som delas ned till nämnderna.  
 
Berörda nämnder bryter ned fullmäktigemål till nämndmål och kompletterar med aktiviteter och 
indikatorer för uppföljning.  
 
Fokusområdena har också genererat uppdrag som delas ned till berörd nämnd.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har brutit ned de fullmäktigemål som nämnden är berörd av till 
nämndmål.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit till sig av de uppdrag som fullmäktige gett till nämnden, 
antingen med eget ansvar för genomförande eller med delat ansvar tillsammans med en eller flera 
andra nämnder.  
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Mål 2015 samt övergripande fokusområden och fullmäktigemål 
 

Ordning och reda i ekonomin 

Fullmäktigemål – Begränsa nettokostnaderna 

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

Fullmäktigemål – Självfinansiera investeringarna 

Självfinansiera investeringarna till 50 procent över en rullande femårsperiod. 

Fullmäktigemål – Ändamålsenligt och kostnadseffektivt 

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

Ett grönare Kalmar 

Fullmäktigemål – Fossilbränslefri kommun 

Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030. 
 

Nämndmål – Genomföra miljöutbildning 

Under 2015 ska samtliga verksamheter genomföra den kommunövergripande miljöutbildningen 
vid APT. 

Fullmäktigemål – Cykeltrafiken  

Cykeltrafiken ska årligen öka. 

Fullmäktigemål – Kollektivtrafiken 

Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka. 

Fullmäktigemål – Närproducerad och ekologisk mat 

Andelen närproducerad och ekologisk mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 % 
år 2020. 
 

Ett växande attraktivt Kalmar 

Fullmäktigemål – Bostäder 

Kalmar ska planera för minst 300 bostäder årligen, varav 100 villatomter. 
 

Nämndmål - Öka kultur- och fritidsaktiviteter 

Förvaltningen ska minst nå index 70 i SCB:s medborgarundersökning för 2015 angående hur 
medborgarna ser på fritidsmöjligheter. 
 

Nämndmål - Tillgänglighet till kommunens verksamheter  

Förvaltningen ska minst nå index 67 i SCB:s medborgarundersökning för 2015 angående hur 
medborgarna ser på kultur. 
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Nämndmål - Kulturcentrum 

Minst 4 dialoger och 2 event kring kulturcentrum ska genomföras till och med 2016. 

Uppdrag 

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med servicenämnden ordna lagliga 
graffittiväggar. 
 

Hög kvalitet i välfärden 

Fullmäktigemål – Minska barn och ungas missbruk 

Barn och ungas bruk av tobak, alkohol, dopingpreparat och narkotika ska minska. Bruket av 
droger ska aktivt bekämpas på alla nivåer men speciellt fokus ska riktas på förebyggande insatser 
bland barn och ungdomar. 

Fullmäktigemål – En av de bästa skolkommunerna 

Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner. 
 

Nämndmål – Brukarenkäter 
Utföra och mäta resultatet av brukarenkäter. 
 
Nämndmål- Barnfattigdomen 

Kultur- och fritidsförvaltningen ska anpassa sin verksamhet så att effekterna av barnfattigdom 
minskar.  
 

Nämndmål - Barnkonventionen 

Alla barn och ungdomar ska känna att de är delaktiga i kommunens arbete med 
barnkonventionen.  
Aktivitet: Samtlig personal som arbetar med eller i nära anslutning till barn och ungdomar ska 
under åren 2013-2015 nås av utbildning kring barnkonventionen.   
 

Nämndmål- Kunskap om mångfald 

Kompetensutveckling i mångfald ska ske under 2015. 
 
Nämndmål - Säker & trygg förening 
70 % av de barn och unga som deltar i Kalmars föreningsliv ska vara organiserade i en säker & 
trygg förening under 2015.  

Uppdrag  

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. 
 
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. 
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Verksamhet och medarbetare 

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. 

Fullmäktigemål – Praktikplatser utrikes födda. 

Kalmar kommun ska till utrikes födda årligen erbjuda cirka 150 praktikplatser. 
 

Nämndmål – Erbjuda praktikplatser 

Förvaltningen ska erbjuda 12 praktikplatser för SFI studenter under 2015. 

Fullmäktigemål – Jämställdhetssäkring 

Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. 
 

Nämndmål - Jämställdhetsmatris 

Utveckla en jämställdhetsmatris för utvärdering av mål ur ett genusperspektiv både vid 
framtagandet av nya mål men även vid utvärdering av de befintliga. Jämställdhetmatrisen utgår 
från de nationella jämställhetsmålen och man bedömer varje enskilt mål utifrån varje nationellt 
mål.  
Aktivitet: Ta fram en jämställdhetsmatris för utvärdering av mål. 
Aktivitet: Utvärdera förvaltningens mål med framtagen jämställdhetsmatris. 
Aktivitet: Presentera jämställdhetsmatrisen i lämpliga nätverk för spridning i övrig kommunal 
förvaltning. 
 

Nämndmål – Fritidsaktiviteter på lika villkor  

Implementera genussmart verksamhet i hela förvaltningen.  

Fullmäktigemål – Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. 
 
Nämndmål - Minska arbetsrelaterade sjukskrivningar  
De arbetsrelaterade sjukskrivningarna ska minska under 2015 jämfört med 2014. 

Uppdrag  

I årsrapporten ska respektive nämnd redovisa hur man använder Välfärdsbokslutet i 
verksamheten. Samverkan och samarbete kring åtgärder måste fördjupas. Både internt inom 
Kalmar kommun och externt. 
 
Alla nämnder får i uppdrag att genomföra aktiviteter för att ytterligare förbättra service- och 
bemötandefrågor. 
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Budget 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till internbudget för 2015 är lagd inom de ramar för 
driftsbudget och investeringsbudget som anvisats av kommunfullmäktige.  

 

 Driftsbudget 2015

 
Kultur- och fritidsnämndens internbudget för nettodriftkostnader uppgår sammantaget till  
169 959 tkr, vilket innebär en ökning med 2 543 tkr jämfört med 2014. De förändringar som 
påverkar nämndens budgetram redovisas i nedanstående tabell. 
 

Förändringar i driftbudgetram mot föregående år (tkr)  2015 

Kompensation för kostnadsökning (PKV för 2015 2,2 %) 2 125 

Utökat föreningsbidrag till Kalmar FF (arenan) (KPI för 2015 1,3 %) 85 

Stabil ekonomi (1 % av total ram i besparing) -1 668 

20 % av kommunikatörstjänst till kommunikationsenheten -114 

Ökade driftkostnader Idrottspaket II  1 100 

Driftkostnader sporthallen i Ljungbyholm till SKDN -300 

Löneökning 2014 helårseffekt 354 

Helårseffekt hyra Ungdomshus 911 

Helårseffekt hyra 4Hgården  50 

Summa  2 543 
 
 
Budget för 2015 och jämförelse med 2014 fördelat på nämndens enheter redovisas i 
nedanstående tabell. 
 

Budget (tkr) 2015 2014 

Kultur- och fritidsnämnden 169 659 167 116 

         Kultur- och fritidschef 5 752 3 871 

         Administrativa enheten 7 627 8 591 

         Idrottsanläggningar 45 893 54 246 

         Ung i Kalmar 19 296 18 841 

         Äventyrsbadet 9 239 0 

         Bibliotek 22 647 22 697 

         Kulturskola 16 767 16 874 

         KIS - allmän kultur- och fritid 42 438 41 996 
 
 
Konsekvensanalys Stabil ekonomi 2015 
 
Kultur- och fritidsnämnden har inför 2015 fortsatt sitt tidigare arbete med kvalité, 
effektivisering och kontroll av kostnader och även viss omorganisation.  
 
Besparingen i budget 2015 på 1 668 tkr har klarats av främst genom en 
pensionsavgång (485 tkr), uppsägning av lokaler vilket leder till en minskad 
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lokalkostnad (600 tkr), varsel verkställts (165 tkr), generella besparingar – kurser, 
konferenser, telefoni (100 tkr), resterande del täcks av priskompensation (318 tkr). 
 
Kultur- och fritidsnämnden räknar med att planerade sparåtgärder för 2015 kan 
göras och att budgeten kommer att hålla. 

 

 Driftsbudget 2016 och 2017

 
Beslut i kommunfullmäktige avseende förändringar i driftbudgetram för 2016 och 2017. 
 

Förändringar i driftbudgetram mot föregående år (tkr)  2016 2017 

Kompensation för kostnadsökning (PKV för 2015 2,2 %) 2 370 2 730 

Utökat föreningsbidrag till Kalmar FF (arenan) (KPI för 2015 1,3 %) 180 232 

Stabil ekonomi -1 718 -1 773 

Ridklubbar -1 000 0 

Summa  -168 1 189 
 
 

 Investeringsbudget

 

Investeringsbudget (tkr) 2015 2016 2017 

Lokal Livsstils-idrotterna 1 500 0 0 

Kalmar Teater – stolar 1 000 0 0 

Inventarier Spelefanten 750 0 0 

Långviken 700 700 700 

Övriga investeringar 1 200 1 200 1 200 

Summa  5 150 1 900 1 900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2015-02-26 
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Ordförande har ordet 

 
2014 innebar en del nyheter både gällande organisation och investeringar i nya lokaler och 
anläggningar. 
 
Enheten Ung i Kalmar sjösattes under hösten och utgör nu grunden för ett fortsatt starkt 
ungdomsarbete. Förvaltningen kommer att fortsätta jobba för förbättrad kvalité i våra 
verksamheter bland annat genom samverkan. Föreningar, studieförbund, organisationer och 
andra omkring oss ska ses som möjliga samverkanspartners i arbetet med att möta ungdomars 
olika behov. Medinflytande och skapande är ledord i detta arbete. 
Nya ungdomskulturhuset Unik fick en riktigt bra start och många ungdomar har redan hittat till 
husets olika arrangemang och upptäckt de kreativa möjligheter som huset erbjuder.  
 
Hela förvaltningen har under året arbetat med kvalité. Tonvikten ligger på ett jämställt och 
inkluderande arbetssätt bland annat genom genussmarta fritidsgårdar och bibliotek. 
Upprustningen av huvudbiblioteket, med investeringar i bland annat säkerhet för stifts- och 
gymnasiebiblioteket samt uppgraderad barn- och ungdomsavdelning mottogs varmt av både 
personal och brukare och ger förutsättningar för fler nöjda biblioteksbesökare. 
 
Samtidigt arbetar kultur- och fritidsnämnden hela tiden vidare med att skapa bra förutsättningar 
för förenings- och idrottsliv. Några nyheter med stor betydelse under året är exempelvis 
digitaliseringen av Kalmar teater, ny hoppsele i ishallen samt konstgräsplan i Ljungbyholm. 
 
Inte bara investeringar i anläggningar har betydelse, även kultur- och fritidsnämndens satsning på 
kulturfestivalen under höstlovet blev en succé. 230 evenemang spridda på över 400 
programpunkter under 9 dagar blev oerhört lyckat och uppskattat. Ca 100 arrangörer fick en 
möjlighet att visa upp sig. Av de ca 40 000 besökarna säger många i vår undersökning att de 
kommer att besöka Ljus på kultur i framtiden samt att de rekommenderar andra att besöka 
festivalen. Kultur- och fritidsnämnden fortsätter därför att utveckla en bred kulturfestival 
innehållande alla kulturformer. Särskilt fokus kommer att läggas på att hitta fler arrangörer och 
evenemangsplatser i kommunens ytterområden.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ser nu fram emot det första året i den nya mandatperioden och hälsar 
såväl simhallspersonal som nya nämndsledamöter välkomna in i arbetet med att skapa en positiv 
fritid för medborgarna i Kalmar.  
 
 
Marianne Dahlberg 
ordförande kultur- och fritidsnämnden Kalmar 
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Förvaltningsövergripande 

Viktiga händelser och ändrade förutsättningar 

 
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån kommunens övergripande mål fastställt egna detaljerade 
mål och aktiviteter som utgjort ett av underlagen för 2014 års arbete.  
 
Under året har organisationen förändrats genom bildandet av den nya enheten Ung i Kalmar, 
som består av fritidsgårdarna, musikhuset Monokrom och ungdomsombudet. En ny enhetschef 
rekryterades och tillträdde i maj. Under hösten öppnade det nya ungdomshuset UNIK, som är en 
sammanslagning av fritidsgården Västra station samt musikhuset Monokrom. Satsningen syftar 
till att skapa ett hus fullt av liv och stora möjligheter till att utveckla ungdomars inflytande och 
kreativitet.  
 
I slutet av året tog kommunfullmäktige beslut om att flytta över Äventyrsbadet till förvaltningen 
från och med den 1 januari 2015.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har genomfört verksamhetsåret 2014 med ett positivt bokslut på  
597 tkr och med huvuddelen av de beslutade verksamhetsuppdragen genomförda.  
 
Under året har det arbetats intensivt med att finna strukturer, flöden och administrativa rutiner 
för förvaltningen. Arbetet med detta kommer att fortlöpa tills den kvalité uppnås som krävs för 
en effektiv organisation.  

 
I september startade arbetet med att ta fram en gemensam 10-
årig vision, strategi och handlingsplan för utveckling av 
Skälbyområdet.  Idag bedriver drygt 40-tal olika aktörer 
verksamhet på området. Arbetet leds av en koordinator från 
kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med föreningarna 
och verksamheterna på Skälby. 
 

Foto: Jan Magnusson 

 
Problemen med den nya konsgräsmattan i Brännarhallen har medfört att flera åtgärder har 
vidtagits. Utredning pågår fortfarande och har orsakat stora kostnader samt dyrare driftkostnader. 
Rivningen av omklädningsrummen i IFFE-hallen har inneburit stora problem för att tillgodose 
brukarnas behov av omklädningsrum och andra biytor. Tillfälliga och mycket dåliga utrymmen 
för material, förråd, tvätt och tork har ordnats på andra behovs bekostnad. Nya provisoriska 
omklädningslokaler i anslutning till IFFE-hallen har nu färdigställts. 
 
Förvaltningens verksamheter har stor bredd och vi strävar efter att vara i framkant inom 
respektive område. Utöver ansvaret att erbjuda en positiv kultur- och fritidsverksamhet till 
invånarna är också verksamheter och händelser inom området betydelsefulla för bilden av 
Kalmar.  
 
Säker & Trygg förening firade i år tioåsjubileum, ett välbesökt arrangemang med många deltagare 
från kommunens föreningar. 68 % av all barn- och ungdomsverksamhet inom 
föreningsverksamheten sker inom en Säker & Trygg förening. Idag finns 25 certifierade 
föreningar i Kalmar kommun. 
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Kalmar kommuns interna jämställdhetspris gick i år till fritidsledare på Funkabo fritidsgård för 
deras arbete med att jämställdhetssäkra verksamheten. Samtidigt med prisutdelningen den 28 maj 
släpptes metodboken "Genussmart så klart". Boken beskriver processen fram till en genussmart 
verksamhet, genom utbildning och ombyggnation, i enlighet med visionen om genussmarta 
fysiska miljöer. Boken innehåller praktiska verktyg och metoder, Kalmarmodellen, som är 
grunden i ett jämställt arbetssätt för alla fritidsledare i Kalmar kommun. 
 
ISO-revision  
BMG Trada har genomfört obligatorisk extern revision av ISO-systemen, inga avvikelser 
framkom vid denna revision. Kultur- och fritidsförvaltningens interna revisorer har genomfört 
en internrevision, inga allvarliga brister identifierades vid denna revision. Dock framkom några 
avvikelser och förbättringsförslag som förvaltningen arbetar vidare med för att uppnå ständiga 
förbättringar.  

 
Personal 
På kultur- och fritidsförvaltningen fanns den sista december 2014, 123 tillsvidareanställda varav 
76 kvinnor (62 %) och 47 män (38 %). Fem kvinnor hade tidsbegränsade anställningar. 
Medelåldern var 49 år för både kvinnor och män. Genomsnittlig sysselsättningsgrad var 95 %,  
94 % för kvinnor och 97 % för män. Sjukfrånvaron sjönk glädjande under 2014 jämfört med 
2013, vilket till viss del kan bero på förvaltningens långsiktiga hälsofrämjande arbete. Under 2014 
var personalens sjukfrånvaro i % av arbetad tid 3,72 %, varav 4,70 % kvinnor och 2,18 % män. 
Jämfört med 2013 då personalens sjukfrånvaro i % av arbetad tid var 4,69 %, varav 5,01 % 
kvinnor och 4,23 % män.  

  
Förvaltningen har under året anställt en friskvårdskonsulent på 50 % som har föreläst vid 
enheternas arbetsplatsträffar om fysisk aktivitet, stresshantering och praktisk avslappning. All 
personal har erbjudits individuella motiverande samtal om levnadsvanor samt regelbundna 
uppföljningar. För att förvaltningen ska kunna utveckla det hälsofrämjande arbetet genomfördes 
en enkätundersökning, resultatet var positivt och aktiviteterna mycket uppskattade bland 
personalen.    
 

Resultatredovisning och analys 

 

2014 Budget Redovisat Diff Procent % 

Drift 

    Administration 12 386 12 667 -281 102 

Idrottsanläggningar 54 246 51 295 2 951 95 

Ung i Kalmar 18 841 19 899 -1 058 106 

Bibliotek 22 697 23 239 -542 102 

Kulturskola 16 874 17 099 -225 101 

Allmän kultur/fritid 41 997 42 245 -248 101 

Total 167 041 166 444 597 100 

 

 

 

 

 

    

    



6 
 

 

 

Investering 

    Administration 0 0 0 0 

Idrottsanläggningar 3 566 2 259 1 307 63 

Ung i Kalmar 75 85 -10 113 

Bibliotek 399 315 84 79 

Kulturskola 140 131 9 94 

Allmän kultur/fritid 855 1 004 -149 117 

Total 5 035 3 794 1 241 75 
 

 
 
För 2014 gör kultur- och fritidsnämnden ett samlat överskott med 597 tkr. Överskottet beror till 
största del på att under året har kultur- och fritidsförvaltningen fått in pengar för redan avskrivna 
föreningsskulder med 1,1 mkr. Idrottsanläggningar är den enda verksamhet som har gått med 
överskott. En större budget gällande kapitalkostnaderna har tillförts med 875 tkr. 
Energikostnaderna under året var låga vilket till stor del beror på den milda vintern. 
  
Bibliotekets verksamhet gör ett underskott. Stifts- och gymnasiebiblioteket har genomfört ett 
omfattande säkerhetsarbete, vilket medförde en större kostnad än beräknat. Filialen i 
Rinkabyholm fick minskade ytor då skolan genomförde en ombyggnad på grund av skolans 
ökade behov av lokalytor. Detta medförde ökade kostnader för biblioteket. Bibliotekets intäkter 
har minskat på grund av att en del friskolor bygger upp egna skolbibliotek. 
 
Ung i Kalmars underskott beror på engångskostnader för inköp av inventarier till ungdomshuset 
UNIK med 1,4 mkr. Dessa medel var inte upptagna i budget på grund av att tillkomsten av 
ungdomshuset beslutades och slutfördes under en väldigt skyndsam process.  
 
Kulturskolan har ett underskott. En av orsakerna till detta är att de inte fått in de förväntade 
intäkter som har varit budgeterade. Elevunderlaget i drama och dans har legat för lågt i 
förhållande till den personalstyrka som funnits. Ett varsel genomfördes under 2014, där utfallet 
av besparing kommer att märkas först under 2015.  
 
För 2014 finns det 1,2 mkr kvar i kultur- och fritidsnämndens budget för investeringar. Alla 
projekt i budget är avslutade förutom "Borttagning av konstgräs Fredriksskans" och "Inventarier 
Ljungbyholms sporthall".  Från och med 2014 får inte outnyttjade investeringsmedel flyttas över 
till nästa år. Förvaltningen överlämnar därför uppgiften att äska medel för sporthallens 
inventarier till Södermöre kommundelsnämnd. I fallet med konstgräsmattorna på Fredriksskans 
har den gamla mattan tagits bort. Den kvarvarande planen som fortfarande är i drift beräknas tas 
ur drift våren 2016. Därefter överlämnas uppdraget att bekosta borttagning och deponering till 
att ingå i exploateringskostnaderna för området. 
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Jämförande statistik och nyckeltal 

 
Inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområde finns en varierande statistik som gör 
det svårt att göra jämförelser med andra kommuner. Tidigare år har jämförelser i första hand 
gjorts med 3KHV kommunerna (Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Halmstad och Växjö). Det 
innebär att statistiken inte går att finna i officiella statistikdatabaser. Det har varit svårt att få in 
siffror från alla kommuner, så även för 2014 och av den anledningen så finns det bara ett 
jämförelsetal och det är deltagartillfällen i idrottsföreningar. 
 
I övriga fall där det har gått att hitta officiell statistik så används de kommuner som identifierats 
som strukturellt lika Kalmar i öppna jämförelser. Dessa kommuner är Karlshamn, Karlskrona, 
Karlstad, Luleå, Skövde, Varberg, Växjö och Östersund. Kommunerna organiserar sina 
verksamheter på väldigt olika sätt och av den anledningen kan det vara svårt att jämföra siffrorna. 
Det som går att se är trender i kostnader. 

 
I diagrammet nedan redovisas nettokostnaden för kultur- och fritidsnämndens verksamhet i 
Kalmar kommun per invånare från 2008 till 2014. Under dessa år har stora förändringar skett i 
verksamhetens organisation bland annat har vaktmästartjänsterna flyttats över till 
serviceförvaltningen och ansvaret för skolbiblioteken har flyttats till barn- och 
ungdomsförvaltningen. Från och med 2013 har kultur- och fritidsnämnden fått utökade 
ansvarsområden då medborgarkontorets verksamhet samt ungdomsombudet flyttades över till 
kultur- och fritidsförvaltningen.  

I och med att förändringar och förflyttningar av verksamheter mellan de olika nämnderna sker så 
är det svårt att jämföra siffror mellan åren.  
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Den uppåtgående trenden från 2010 har i år brutits när nettokostnaden för idrotts- och 
fritidsanläggningar i Kalmar är lägre för 2013 än 2012. Detta gäller även hälften av 
jämförelsekommunerna. Övriga fyra kommuner fortsätter sina satsningar. 
Eftersom Kalmar har fortsatt sin satsning på idrotts- och fritidsanläggningar är detta nyckeltal 
från kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) med statistik från SCB troligen en 
felrapportering till SCB. Del av nettokostnaden ligger utanför kultur- och fritidsförvaltningens 
möjlighet till uppföljning. 
 

  
 
Antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar i Kalmar kommun har varit oförändrat de fem senaste 
åren. I de övriga kommunerna har antalet deltagartillfällen minskat i två kommuner, en kommun 
ligger kvar på samma nivå och en kommun har ökat, jämfört med föregående år. 

Underlaget för den här statistiken tas fram genom att antal deltagartillfällen per vecka slås ut på 
antalet invånare i åldersgruppen. Det innebär att en person kan ha flera aktivitetstillfällen per 
vecka. När statistiken redovisas på detta sätt blir den missvisande gentemot gruppen flickor. Vi 
vet att flickor ofta väljer att gå på färre aktiviteter, medan pojkarna går på fler aktiviteter men med 
kortare tidsåtgång. Av den anledningen känns det viktigt att även redovisa siffror på individnivå. 
Jämförelsesiffror med andra kommuner saknas. 
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2013 Flickor 

      Ålder   7-9 år 10-12 år 13-16 år 17-20 år 

 

Totalt 

Totalbefolkning 981 946 1 220 1711 

 

4 858 

Föreningsaktiva 799 803 813 564 

 

2 979 

 

81,4 % 84,9 % 66,6 % 33,0 % 

 

61,3 % 

       2013 Pojkar 

      Ålder 7-9 år 10-12 år 13-16 år 17-20 år 

 

Totalt 

Totalbefolkning 1 003 970 1 269 1 714 

 

4 956 

Föreningsaktiva 894 876 914 634 

 

3 318 

 

89,1 % 90,3 % 72,0 % 37,0 % 

 

66,9 % 

 
Vid granskning av dessa siffror så kan slutsatsen dras att det är ganska jämnt fördelat mellan hur 
stor andel av flickor och pojkar som är föreningsaktiva. Föreningsdeltagandet sjunker i gruppen 
13-16 år och i åldersgruppen 17-20 år är bortfallet stort bland både pojkar och flickor.  
 

Föreningsbidrag 2011 2012 2 013 2014 

 
     Antal bidragsmottagande 

    föreningar 

 
220 205 190 196 

 
     Bidrag kr / förening i genomsnitt 112 641 110 976 114 760 110 515 

 
     Studieförbundens bidrag kr / 

studietimme 
17,68 17,50 16,58 14,26 

 (exklusive Smålandsidrotten) 

   
 

     Studieförbundens bidrag kr / inv. 37,54 37,51 37,00 36,57 

 (inklusive Smålandsidrotten) 

    
Antalet bidragsmottagande föreningar har minskat från 2011 till 2014. Detta beror på en 
samhällstrend där allt färre organiserar sig i föreningar. Däremot har snittsumman som varje 
förening får, legat ganska oförändrad under samma period, förutom under 2013 då ett extra 
aktivitetsstöd betalades ut.  

Kalmar teater 

 

   2011 2012 2013 2014 

 
     Antal föreställningar på 

scenen 
97 145 122 178 

Antal uthyrningsdagar 181 195 168 203 

 
Antal föreställningar har nästan fördubblats sedan 2011. Antalet uthyrningsdagar har också ökat.  
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Kalmar kommun ligger på tredje plats bland jämförelsekommunerna när det gäller kostnader per 
invånare mellan 7-15 år. Det är stor skillnad på hur de olika kommunerna organiserar sin musik- 
eller kulturskola. I Kalmar finns till exempel drillverksamhet något som de andra kommunerna i 
jämförelsen inte har i sin verksamhet. Av den anledningen så kan jämförelsen bli något skev. Hur 
stor terminsavgiften är i varje kommun har också stor betydelse för hur stor kostnaden blir per 
invånare. I Kalmar tas en förhållandevis låg terminsavgift ut jämfört med andra kommuner vilket 
betyder att nettokostnaden för Kalmar blir högre. 
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2012 är första året den här jämförelsen finns med i officiell statistik. Jämfört med de andra 
kommunerna ligger Kalmar i mitten. 

 

Fritidsgårdar 

  

2011 2012 2013 2014 

       Öppettimmar efter kl. 16.00 5 030 4 065 4 766 4 688 

 
      Antal besök efter kl. 16.00 29 975 24 800 28 575 30 798 

 
      Antal besök/öppettimme 

    efter kl 16.00 

  

6,2 6 6 6,6 

 
      Antal flickor/pojkar 

     i % efter kl 16.00 

 

34/66 35/65 37/63 43/57 

 
Fördelningen mellan antal flickor och pojkar uppvisar ett trendbrott 2014. Andelen flickor har 
ökat och andelen pojkar minskat vilket lett till en jämnare könsfördelning. Bedömningen är att 
detta till stor del beror på det jämställdhetsarbete som genomförts på fritidsgårdarna.  
 
Sommarverksamhet - Getterö 2011 2012 2013 2014 

 
      Antal besök 

  

848 808 1 138 628 

 
      Öppetdagar 

  

19 19 19 19 

 
      Antal besök/dag 

 

45 43 59 33 

 
      Antal flickor/pojkar i % 

 

52/48 46/54 54/46 48/52 

 
      Antal övernattningar/pass 7 13 18 9,4 
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Minskningen från föregående år beror på sämre väderförhållanden varav fler ungdomar valde att 
inte åka ut till Getterö. 
 
 

 
 
 
Kostnaderna för fritidsgårdarna i Kalmar ligger på en hög nivå jämfört med de flesta 
kommunerna i öppna jämförelser. Kostnaden har ökat för 2013 och ligger på samma nivå som 
2010. Fritidsgårdsverksamheten är en frivillig kommunal verksamhet och därför skiljer det på hur 
mycket varje kommun satsar på fritidsgårdar. I Kalmar kommun är fritidsgårdarna en viktig 
verksamhet för kommunens ungdomar och därför har resurser också avsatts för verksamheten. 

 
Statistik för verksamhet på Monokrom 

  

2014 Antal 

Antal 

deltagare 

Antal 

flickor Åldersfördelning 

Arrangemang 16 5 970* 2 925 13-35 

Musikband 26 116 4 15-26 

Studiecirklar 87 305 179 16-26 

Teatergrupper 9 86 71 13-18 

Summa  6 477 3 179  
 

     *inklusive arrangemang på stadsfesten     
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Med start 2012 har förvaltningen genom priskompensation utökat sina resurser, vilket resulterat i 
att målet att ligga på en medelnivå jämfört med de andra jämförelsekommunerna har uppnåtts. 
Mellan 2010 och 2011 visar grafen en kraftig nedgång i nettokostnaden för Kalmar kommun, 
vilket beror på att 2010 låg skolbiblioteken med i kultur- och fritidsnämndens nettokostnad för 
bibliotek. Från och med 2011 flyttades ansvar samt budget för dessa över till barn- och 
ungdomsnämnden. 

 
 

Bibliotek 2011 2012 2013 2014 

Utlånade medier alla bibliotek 534 825 515 100 533 039 527 666 

-varav barnböcker 49 % 49 % 50 % 52 % 

Antal reservationer 60 893 61 790 61 433 61 914 

-varav via webben 40 % 42 % 48 % 50 % 

Utlån av elektroniska böcker 3 002 7 006 11 579 12 900 

Antalet fysiska besök på huvudbiblioteket 261 578 245 630 218 392 214 507 

Antal utlån per/timme huvudbiblioteket 99 100 103 107 

Antal fysiska besök/timme huvudbiblioteket 89 85 76 75 
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Utvecklingsprojekt 

 
Kulturcentrum 
Just nu pågår detaljplanearbetet för fullt. Aktiviteterna från förvaltningen i detta läge består av att 
medvetandegöra, sätta fokus och skapa ett intresse för platsen Tullslätten, där det framtida 
Kulturcentrum kommer att vara beläget. 
 
Kulturfestivalen ”Ljus på Kultur” 
I slutet av oktober genomfördes kulturfestivalen ”Ljus på Kultur”. Festivalen var ett samarbete 
med Ölandskommunerna och hade över 400 programpunkter under nio dagar.  
Gensvaret från kommunens invånare har varit fantastiskt, cirka 41 400 besökare har besökt 
arrangemangen under veckan.  
 
Ungdomshuset UNIK 
Ungdomshuset UNIK har invigts och är en sammanslagning av fritidsgården Västra station samt 
musikhuset Monokrom. Satsningen syftar till att skapa ett hus fullt av liv och stora möjligheter till 
att utveckla ungdomars kreativitet. Anpassningar avseende öppettiderna har skett i linje med de 
undersökningar som genomförts för att möta ungdomarnas behov i största utsträckning. 
 
Digitaliseringen av Kalmar teater 
Kalmar Teater har digitaliserats under året, vilket möjliggör direktsända arrangemang som till 
exempel opera och teater samt andra filmevenemang. I samarbete med Kalmar teaterförening 
visas numera opera- och teaterföreställningar från exempelvis Metropolitan och London Theatre 
live eller inspelat. Intresset och publiktillströmningen har stadigt ökat. 
 
Ljungbyholms konstgräsplan 
Invigning av den nya konstgräsplanen i Ljungbyholm skedde i september.  
 
E-serviceverkstäder 
Biblioteket har tillsammans med Mjölby kommun, Regionförbundet Kalmar i län och 
Regionförbundet Östsam deltagit i projektet, E-serviceverkstäder. Syftet är att öka den digitala 
kompetensen hos medborgarna. Resultatet och utvärderingen av projektet utmynnade i en film 
och en broschyr med rekommendationer. Projektet visades upp på Bok- och biblioteksmässan i 
Göteborg. 
 
Genussmart 
Under året har huvudbiblioteket förnyat interiören på vissa avdelningar, och bibliotekets 
attraktion har ökat. Biblioteket har med hjälp av dessa förändringar arbetat med att göra 
biblioteket mer genussmart. Huvudbiblioteket har utvecklat HBTQ hyllor och haft föreläsningar 
inom ämnet. 
 
Ung Kultur Sommarscen 

 
Kulturskolan har under sommaren haft 25 ungdomar som 
deltagit i kulturpraktiken Ung Kultur Sommarscen. De hade 
guidning och caféunderhållning på Kalmar teater som drog 111 
besökare. Dessutom gjorde de en omfattande turné med 
musikgrupper på 23 äldreboenden och träffpunkter runt om i 
Kalmar under 6 dagar.  
 
 

Foto: Stina Felter 
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Jämställdhet  
Förvaltningen ska skapa förutsättningar så att verksamheten är tillgänglig och håller en hög 
kvalitét för både pojkar och flickor, kvinnor och män. Under året 
har all personal haft tillgång till en processhandledare. Detta för att 
skapa förutsättningar och öka medvetenhet och kunskap hos 
personalen för att utföra en jämställdhetssäkrad verksamhet. 
Handledaren har stöttat chefer och utvecklingsledare i arbetet att 
driva jämställdhetsfrågor. Arbetet har skapat en grund för ett 
systematiskt arbete med jämställdhetsintegrering genom att 
förvaltningen har tagit fram verktyg, redskap och rutiner för ett 
jämställt arbetssätt, en "Kalmarmodell".  Fritidsgårdspersonalen 
arbetar utifrån ”Genussmart så klart” vilket bland annat innebär att 
synliggöra normbrytande förebilder samt att som personal själv vara 
en normutmanande vuxen förebild. Biblioteket har haft ”Pappa läs”-
grupper samt lyft in jämställdhetsperspektivet i det externa 
programutbudet. Kulturskolan har integrerat perspektivet i sin 
marknadsföring och ett arbete är påbörjat inom enheten kultur, 
idrott och service för att arbeta utifrån en normkritisk bildhantering.     Foto: Kristina Wirén                               

        

 
Samarbeten 
Samarbetet med Ölandskommunerna har ökat vilket är mycket positivt. Detta har skett dels 
genom Ljus på kultur-projektet, dels genom ett samtidskonstprojekt som ägs av Kalmar 
Konstmuseum, och som stöds av Statens konstråd och utvecklas i samverkan med Kalmar och 
Mörbylånga kommuner. Kommunens samarbete med Statens konstråd i detta projekt och det 
arkeologiska arbetet kring kvarteret Valnötsträdet är bra och utvecklingsbart för framtiden. 
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Enheten Kultur, idrott och service  

Viktiga händelser och ändrade förutsättningar 

 
Kultur och föreningar 
 
Kalmar stadsfest 
Kalmar stadsfest firade 10-års jubileum under året. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarade för 
programmet under tre dagar på Sveaplan. Evenemangen var välbesökta och innehöll ett program 
med konserter med etablerade och lokala band inom ett brett spektrum av genrer, barnteater, 
skate, Slackline, BMX med mera.  
 
Extra bidrag till hembygdsföreningarna 
Under våren träffade nämndens presidium och förvaltningsrepresentanter samtliga 
hembygdsföreningar i kommunen. Med utgångspunkt från dessa möten, har beslut tagits om hur 
de extra medlen på 100 000 kronor ska fördelas.  
 
Ridsportsatsning 
Den särskilda ridsportsatsningen är nu inne på sitt andra år av tre. Hittills har 2 av 3 miljoner 
kronor fördelats under 2013 och 2014. I huvudsak har satsningen använts till förbättringsåtgärder 
i ridsportföreningarnas anläggningar. Samarbetet mellan ridsportföreningarna har utvecklats 
ytterligare under det senaste året. Nya projekt planeras av ridsportföreningarna, förvaltningen och 
Smålandsidrotten. Till 2015 planeras att genomföra ”hästens dag” på Fredriksskans. 
 
Lovprogram 
Under året har marknadsföring av aktiviteter under sommar- och höstlovet ökat då kultur- och 
fritidsförvaltningen har valt att ta fram egna foldrar som delas ut personligen till alla elever i 
grundskolan 6 – 16 år. Antalet aktiviteter som marknadsförs har ökat betydligt i jämförelse med 
tidigare år då lovprogrammen marknadsfördes i tidningsannonser.  
 
Nya föreningar 
Glädjande kan konstateras att nya föreningar startas. FBC Drag är en ny innebandyförening i 
Rockneby och Kalmar kurdiska FC är en ny fotbollsförening med verksamhet i 
Bergavik/Norrliden. Yeong Won Taekwondo som har sina lokaler vid Funkaboskolan samt 
dykarklubben Alfa och Kalmar Bouleallians, är andra föreningar som startats upp under året. 
 
Samarbeten 
Samarbetet mellan förvaltningen, kulturföreningarna och kulturinstitutionerna är positivt ökande, 
där en gemensam informationsbroshyr kring scenkonstutbudet är framtagen. Ljus på kultur har 
också inneburit att nätverket mellan stadens kulturakörer har utvecklats och skapat ett forum för 
kreativitet och samverkan.   
Samarbetet med samhällsbyggnadskontoret och andra förvaltningar kring konstnärliga aspekter 
och konstnärlig utsmyckning i utveckling av det offentliga rummet, ska fortsätta.  
 
Idrott och anläggningar 
 
Under året har flera nya anläggningar tagit i bruk. Arbetet med befintliga, nya och framtida 
idrottsanläggningar ökar hela tiden i omfattning. 
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Rinkabyvallen 
Strax innan sommaren färdigställdes renoveringen av gräsplanerna på Rinkabyvallen. Ny 
dränering, bevattningssystem, belysning och omläggning av gräsplanerna har gjorts och kommer 
att innebära en modern och ändamålsenlig fotbollsanläggning. Året innan färdigställdes en ny 
omklädningsbyggnad på Rinkabyvallen.  
 
Boulehall 
Den 2 december invigdes den nya boulehallen, belägen i anslutning till Sandras lokaler på Södra 
vägen. Kultur- och fritidsförvaltningen har i samarbete med Sandras ägare hittat en lösning att 
erbjuda pensionärs- och bouleföreningar möjlighet att spela boule inomhus under vinterperioden.  
 
No-Fall-anläggning i ishallen 
Under sommaren färdigställdes en No-Fall- anläggning (hoppsele) i ishallen, vilket medför 
säkrare hoppträning för konståkare samt helt nya möjligheter för funktionshindrade att kunna 
använda en isbana. 
 
Skälby Café 
Åtgärder i 4H-gårdens café och klubbhus har färdigställts under året. Det innebär att huset är 
godkänt att användas för detta ändamål, tidigare var huset endast godkänt som förråd. 
 
Kalmar Sportcenter 
Under året har ett åtgärdsprogram för att höja nivån på matcharrangemangen i A-hallen 
genomförts. Nytt speakerbås och LED-skärmar är bara några exempel på åtgärder som 
genomförts.  
 
Projekt Mobi 
Mobil näridrottsplats är inne på sitt andra år. Under året har anläggningen varit placerad i bland 
annat Ljungbyholm, Loverslund och Smedby. 
 
Bouldersvamp och parkouranläggning 
Bouldersvampen och parkouranläggningen från Mobiprojektet har köpts in av förvaltningen för 
stationär placering, då de inte var så mobila som det var tänkt. De kommer att ersättas med nya i 
Mobiprojektet, och i samråd med övriga inblandade föreningar kommer förvaltningen att 
diskskutera en framtida permanent placering. 
 
Anläggningsutredning 
En utredning startades under våren angående kommunens idrottsanläggningar. Arbetet pågår och 
ska utmynna i en rapport som beskriver och ger förslag på prioriteringar och behov, avseende 
anläggningar för idrotten i Kalmar i ett 10-års-perspektiv. Utredningen beräknas vara klar i början 
av 2015. 
 
Arrangemang under året 
Även under detta år har ett flertal evenemang genomförts på våra anläggningar. Nämnas i detta 
sammanhang kan exempelvis: internationell U23-turnering i fotboll för damer på Gröndals IP 
och Agilitytävling på Fredriksskans. 
 
Övrigt 
Arbete har också pågått inför övriga planerade anläggningar såsom Fredriksskans framtid och 
klubbhus på Södra Utmarken.  
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Föreningsskulder 
Situationen med gamla oreglerade föreningsskulder har lösts genom beslut om fleråriga 
avbetalningsplaner för tre föreningar med omfattande skulder till kommunen. 
 
Service/administration 
 
Medborgarkontoret/Mötesplats Norrsidan 
Projektledaren för Mötesplats Norrsidan, redovisade i juni sin slutrapport. Rapporten beskrev ett 
antal förslag och olika handlingsalternativ att beakta inför fortsatt utveckling i Norrliden och 
utifrån mötesplatstankarna. 2014 har medborgarkontorsservice erbjudits under hösten i både 
Norrliden och Smedby.  
 
Konstinventering 
Den fullständiga inventeringen av kommunens konstinnehav pågår fortfarande med hjälp av 
tillfällig personalförstärkning. 
 

Resultatredovisning och analys 

 

Budget Redovisat Diff Procent % 

Drift 

    Idrottsanläggningar 54 246 51 295 2 951 95 

Allmän kultur/fritid 41 997 42 245 - 248  101 

Total 96 243 93 540 2 703 97 

 

 
Investering 

    Idrottsanläggningar 3 566 2 259 1 307 63 

Allmän kultur/fritid 855 1 004 -149 117 

Total 4 421 3 263 1 158 74 

 
Idrottsanläggningar 
Resultatet visar på ett större överskott.  Det beror till största delen på följande två orsaker. 
Dels har avbetalningsplaner för de skuldsatta föreningarna upprättats. Förvaltningen har 
därmed fått tillbaka tidigare avskrivna skulder, skuldbeloppet är 1 092 tkr. Dels har 
verksamheten fått en större budget gällande kapitalkostnader för idrottsanläggningar.  Om 
ovanstående faktorer borträknas är resultatet förordinarie drift 983 tkr. Detta överskott beror 
till stor del på den milda vintern som medförde låga energikostnader. 
 
Allmän kultur och fritid 
Resultatet för året visar på ett underskott om -248 tkr. Det består av dels avskrivning av en 
äldre fordran på 92 tkr, dels kostnader för Kalmar teaters digitalisering. I detta ryms en 
uppgraderad nätanslutning, nya anslagstavlor och subventioner för operavisningarna som 
behöver en uppstartsperiod för att nå ekonomisk bärighet. Inköpet av digitalt biosystem blev 
dyrare än budgeterat. 
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Framtid 

Idrottsanläggningar 
 
De närmaste åren innebär en utmaning för ekonomin inom idrottsanläggningarna. Några 
kontrakt med privata fastighetsägare går ut och förvaltningen har fått besked om att det 
skulle innebära stora hyreshöjningar för fortsatta kontrakt.  
 
Lokalerna i kvarteret Bilen har utgående kontrakt 2016. Linnéuniversitetet kommer att lämna 
Arenahallen 2016. Förvaltningen har också att förse skate, parkour och klätterverksamherna 
med lokaler. Detta påverkar verksamheten och våra val av lokaler. Det är problem med 
Brännarhallens nya konstgräsmatta vilket medför att brukarna ogärna vill använda den. På 
grund av detta behöver förvaltningen arbeta fram en ny konstgrässtrategi. 
 
Allmän kultur och fritid 
Ekonomin kommer att påverkas av att ansvaret för Stensös byggnader, camping, restaurang 
och flygelbyggnader flyttas över till serviceförvaltningen. Den intäkt som verksamheterna 
genererar, cirka 200 tkr, följer med flytten till serviceförvaltningen vilket innebär en 
försvagning av ekonomin med motsvarande summa.  

 
Förvaltningen har haft dubbla hyror för Kalmar Läns Museums förråd under två år. Detta 
har kostat cirka 500 tkr/år. Från 2015 lämnar muséet samt Kalmar konstmuseum de gamla 
lokalerna vid flygplatsområdet så problemen minskar.  
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Enheten Kulturskolan 

Viktiga händelser och ändrade förutsättningar 

 
Undervisning 
Undervisning har skett till 1 400 elever i åtta olika ämnen och kulturskolan har genomfört ca 40 
olika evenemang. 
 
Arrangemang 
Kulturskolans olika verksamheter var under året en stor del av underhållningen vid Kalmar 
kommuns nationaldagsfirande. I samband med skolföreställningar med både Musikul och 
Musikal har kulturskolan även gett offentliga 
föreställningar. Detta för att ge även släkt, vänner 
och allmänhet möjlighet att se de agerande 
deltagarna i föreställningar. 
En omfattande skolturné av olika lärargrupper med 
band annat instrumentprovning genomfördes. Under 
festivalen ”Ljus på kultur” gjorde Kulturskolan ett 
program med bland annat ett folkmusikprojekt med 
gruppen LYY och ett FN-dagsprogram i Norrliden. 
Kulturskolan stod för en omfattande del av 
invigningsprogrammet av festivalen. 

Foto: Ewa Thörnqvist 
   

Öppna förskolan Måsen 
Måsen är en kreativ mötesplats för barn 0 - 12 år tillsammans med föräldrar eller annan vuxen. 
Där möjligheten till lust att skapa genomsyrar verksamheten, för att utveckla och stimulera barns 
och vuxnas lek, fantasi och kreativitet. Olika material och tekniker prövas i en miljö som lockar 
till nyfikenhet. Under året har Måsen fått helt ny personal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administration 
Ett nytt elevregistersystem har installerats vilket underlättar det administrativa arbetet och 
säkerställer statistiken. 
 
Samarbeten 
Kulturskolans samarbete med Kalmar läns kulturskolor har utökats, nu ingår även Gotlands 
kulturskola i nätverket.  
  

Nyckeltal för kulturskolan och Måsen 

    

     Nyckeltal 2010 2011 2012 2013 2014 

Antal elever 

på kulturskolan 
1 477 1 517 1 411 1 380 1 446 

Besök på 

Måsen 
9 068 10 291 10 143 10 835 8 432 
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Resultatredovisning och analys 

 

 

Budget Redovisat Diff Procent % 

Drift 16 874 17 099 -225 101 

Investering 140 131 9 94 

 
Målet med att ingen elev ska stå längre än ett år i kö till kulturskolan har uppfyllts. Elever och 
föräldrar är överlag mycket nöjda med undervisningen. Evenemangen med vårkonsert, 
novemberscen, julkonserter och musikal kostar något mer än vad biljettintäkterna täcker.  
 
Elevunderlaget i drama och dans har legat för lågt i förhållande till den personalstyrka som 
funnits. Ett varsel har under 2014 verkställts och kommer att ge utslag i budget 2015.  
 
Kulturskolan har också förbättrat sin tekniska utrustning för att kunna ligga i framkant och kunna 
leva upp till ungdomars förväntningar och behov. Skolan har investerat i Wi-fi, Cleverboard och 
Ipads till personalen.  

Framtid 

 
På grund av skiftande elevunderlag i några ämnen och en begränsad budget, kommer 
personalstyrkan att förändras under våren 2015. Det finns ett stort utbud av dans och drama i 
Kalmar men med annan inriktning än den kulturskolan för närvarande erbjuder. Den förändrade 
personalstyrkan under våren 2015 gör att enheten tappar en drivande kompetens inom 
kulturskolans genusarbete. Det kommer dock att bli en årlig besparing på en 50 % tjänst. 
 
Elevkullarna i Kalmar tenderar att öka i antal vilket gör att elevantalet förhoppningsvis kommer 
att öka och därmed också intäkterna. 
 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                               Foto: Ewa Thörnqvist 
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Enheten Ung i Kalmar 

Viktiga händelser och ändrade förutsättningar 

 
Ny organisation 
Under verksamhetsåret 2014 påbörjades en omorganisation och enheten Ung i Kalmar bildades. 
Enheten är en sammanslagning av fritidsgårdsverksamheten, musikhuset Monokrom samt 
ungdomsombud. En ny enhetschef har rekryterats i samband med sammanslagningen. 
 
UNIK 
Ungdomshuset UNIK har invigts och är en 
sammanslagning av fritidsgården Västra station samt 
musikhuset Monokrom. Satsningen syftar till att skapa ett 
hus fullt av liv och stora möjligheter till att utveckla 
ungdomars kreativitet. Ungdomshuset har fått ett positivt 
genomslag och erbjuder nya möjligheter med bland annat 
Club UNIK, ateljé, konserthall, och mediarum.  
 

                          
                                                                                             Foto: Kim Jonasson 

Genussmart fritidsgård 

Erfarenheterna från genusarbetet vid Funkabo fritidsgård har under året överförts till övriga delar 
i verksamheten. Byggnationen av ungdomshuset UNIK har präglats av erfarenheter från tidigare 
genusarbete. Fritidsgården i Lindsdal är under renovering, som genomförs under första kvartalet 
2015, enligt Kalmarmodellen där syftet är att skapa genussmarta miljöer. 
 
Inom genusområdet har Ung i Kalmar varit representerade på Nordiskt forum som Sveriges 
kommununer och landstings goda exempel. Det har även varit ett stort intresse från övriga 
kommuner och organisationer och ett stort antal studiebesök har genomförts i verksamheten. 
 
Tillgänglighet 
Öppettiderna vid fritidsgårdarna och ungdomshuset har setts över och verksamheten erbjuder i 
dagsläget mer öppethållande och aktiviteter än tidigare. Framförallt erbjuds det helgöppet på 
samtliga fritidsgårdar. 
 
Getterö 
Sommarverksamheten på Getterö är en mycket uppskattad aktivitet av Kalmars ungdomar. 
Verksamheten genomförs de första fyra veckorna på sommarlovet. Under året har nyanlända 
flyktingungdomar varit praktikanter på Getterö. 
 
Fullt Ös 
Fullt Ös är en årlig festival som genomförs i samarbete med socialförvaltningen på 
valborgsmässoafton. Målsättningen är att locka ungdomar och unga vuxna till positiva aktiviteter 
och arrangemanget är drogfritt. Under året lockade arrangemanget en stor del av Kalmars 
ungdomar och var mycket uppskattat. 
 
Arrangemang 
Varje år arrangeras hundratals mindre arrangemang vid varje fritidsgård och några exempel är 
skattjakter, LAN, disco, brädspelskväll, demokratikväll, bakning och turneringar. 
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Barnkonventionen 
Ungdomsombudet genomför utbildning i barnkonventionen i samarbete med barn- och 
ungdoms-, socialförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning. Ett antal 
utbildningstillfällen har genomförts för bland annat skolpersonal och socialsekreterare. 
 
Kalmar ungdomsråd  
Under året har Kalmar ungdomsråd arbetat med marknadsföring och värvning av nya 
medlemmar. Ungdomsombudet fungerar som kontaktperson och stöd till Kalmar ungdomsråd.  
 
Projekt 
Sveriges ungdomsråds projekt, medborgarprojektet, avslutades under våren där Kalmar är en av 
elva projektkommuner som finns med i metodboken, som är ett resultat av de medverkande 
kommunernas arbete. Metodboken har spridits över hela landet.  
 
KLIRR 
Ungdomsinitiativarbetet inom KLIRR har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att stödja 

utvecklingen av nya evenemang och projekt av unga 
för unga. Totalt blev 16 projekt beviljade pengar, bland 
annat ett konstprojekt med nyanlända ungdomar, 
Slacklinefestivalen, Hip Hopweekend under Ljus på 
Kultur samt Fairy Con – japansk kulturfestival. Totalt 
har ungdomar i Kalmar 250 tkr att söka för egna 
projekt, vilket är möjligt genom samarbetet mellan 
social-, kultur- och fritidsförvaltningen samt 
Kalmarsunds Gymnasieförbund.  
 

 
Foto: Jan Botö Röjås 
 
Samarbeten 
Ung i Kalmar har under året samarbetat med ett antal olika föreningar och organisationer inom 
flera områden, däribland KFUM  Basket, Rädda barnen, Fryshuset, RFSL med flera. Under året 
har även större arrangemang genomförts såsom Fullt ös och Schools out party. Arrangemangen 
är i grunden ungdomsdrivna med personal som coachar och handleder. 

 
Ung i Kalmar företräder hela kultur- och fritidsförvaltningen i områdesarbete och till viss del i 
förebyggande arbete genom representation i Kalmar mot droger, områdesgrupper och Kalmars 
brottsförebyggande råd. 
 
Sedan våren 2014 är Kalmar kommun återigen medlem i föreningen Kumulus som arbetar med 
ungdomsinflytande och EVS – europeisk volontärtjänst, internationella ungdomsprojekt med 
mera.  

 

Resultatredovisning och analys 

 

 

Budget Redovisat Diff Procent % 

Drift 18 841 19 899 -1 058 106 

Investering 75 85 -10 113 
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Ung i Kalmar har under året fått ökade kostnader i samband med UNIK:s öppnande.  
 
Under året ökade personalstyrkan till följd av en överföring av personal från Södermöre 
kommundel. Kostnaden för personalöverföringen kommer påbörjas under 2015. 

 
Personalramen har totalt sett minskat under året genom naturliga avgångar, vilket föranlett att 
kostnaderna på sikt kommer att minska något. Konsekvensen av detta är inräknat i den översyn 
som genomförts av öppettiderna. 

 
Vikarier i verksamheten har använts mycket sparsamt, vilket även varit medräknat i översyn av 
öppettider. 

 
Budgetunderskottet för 2014 beror på engångskostnader för inköp av inventarier till UNIK med 
1, 4 mkr.  

Framtid 

Bedömningen för 2015 är att budgeten kommer att vara i balans. 
 
Ung i Kalmars organisation bedöms kunna skapa samordningseffekter genom bättre 
personalplanering och därmed en minskad kostnad för exempelvis vikarier.  
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Enheten Biblioteksverksamhet 

Viktiga händelser och ändrade förutsättningar   

 
Genussmart biblioteksverksamhet 
Biblioteket har med hjälp av jämställdhetsutvecklaren 
arbetat med att göra biblioteket genussmart. Under året har 
huvudbiblioteket haft möjlighet att fortsätta med förnyad 
interiör på vissa avdelningar, vilket har ökat attraktionen för 
biblioteket. Arbetet genomfördes tillsammans med en 
scenograf och jämställdhetsutvecklare. Huvudbiblioteket 
har utvecklat HBTQ hyllor och haft föreläsningar inom 
ämnet.              Foto: Jan Botö Röjås 
 
Ombyggnation 
Rinkabyholms filialbibliotek har byggts om på grund av skolans ökade behov av lokalytor. Detta 
gav ökade kostnader för biblioteket. Filialen var med anledning av detta stängd under delar av 
året. Biblioteksbussen har ersatt filialen för både skolan och allmänheten under renoveringen. 
Filialen nyinvigdes i december. 
 
Utökat kulturutbud 
Biblioteket har utökat sitt kulturutbud både vad gäller teater- och musikprogram. Det har även 
arrangerats författarbesök och föreläsningar. Läsfrämjande insatser har skett både mot barn och 
vuxna. 

 
Säkerhetsarbete 
Stifts- och gymnasiebiblioteket har genomfört ett omfattande säkerhetsarbete, detta medförde en 
större kostnad än beräknat. 
 
Samarbeten 

Biblioteket har tillsammans med Mjölby kommun, 
Regionförbundet i Kalmar län och Regionförbundet Östsam 
deltagit i projektet E-serviceverkstäder. 
Det har varit ett mycket intressant och givande projekt vars syfte 
är att öka den digitala kompetensen hos medborgarna. Resultatet 
och utvärderingen av projektet utmynnade i en film och en 
broschyr med rekommendationer. Projektet visades upp på Bok- 
och biblioteksmässan i Göteborg. 
 

Foto: Kristina Wirén 

 

Resultatredovisning och analys 

 

 

Budget Redovisat Diff Procent % 

Drift 22 697 23 239 -542 102 

Investering 399 315 84 79 
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Stifts- och gymnasiebibliotekets omfattande säkerhetsarbete medförde en större kostnad än 
beräknat. Filialen i Rinkabyholms minskade ytor gav ökade kostnader både för inredning och 
evakuering av medier.  
 
Biblioteket har fått minskade intäkter eftersom en del friskolor, som tidigare köpt bibliotekets 
tjänster, nu bygger upp egna skolbibliotek. 

Framtid 

 
Teknik 
Biblioteket kommer att få högre kostnader för hyra av OPAC datorer. 
Leverantören av databaser höjer kostnaderna för e-böcker, bibliotekssystemet BookIt, 
bibliografisk service med mera. Kalmar läns kommuner kommer att gemensamt utveckla 
webbplattformen ARENA. Det ger en större och effektivare möjlighet att kommunicera med 
brukarna. ARENA blir regionens gemensamma hemsidan med boktipslänkar, artiklar och 
nyheter. Särskilda kommunala sidor kommer att finnas. 
 
Jämställdhet 
Under 2015 ska en handlingsplan upprättas, för att fortsätta utvecklingen av genussmarta 
bibliotek. 
 
Ökad attraktivitet 
Huvudbiblioteket har behov av att iordningställa en utställningsyta/galleridel på 
huvudbiblioteket. 
 
E-serviceverkstäder 
Biblioteket ser behov av att ytterligare fortsätta utvecklingen av E-serviceverkstäder. 
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Uppföljning och analys av mål 2014 

 

Attraktiva Kalmar 

 
Övergripande mål - Bo och leva i kommunen 

Kalmar deltar i Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning och indexet för hur 
invånarna upplever hur det är att bo och leva i kommunen ska ligga i den övre tredjedelen av de 

deltagande kommunerna. 

 
Detaljerat mål - Öka kultur- och fritidsaktiviteter 

I SCB:s medborgarundersökning för 2014 ligger index på hur medborgarna ser på 
fritidsmöjligheter på 68 det vill säga samma siffra som för 2013. Index för män är 66 och för 
kvinnor 69. 
Samtliga kommuner i undersökningen ligger på ett genonsnittligt index 61 och siffran för 
kommuner med fler än 50 000 innevånare ligger på 66. Målet är att nå index 70 i 2015 års 
mätning. 
 
Under 2015 kommer aktiviteter att genomföras för att målet ska uppnås. 
 

 
Detaljerat mål - Tillgänglighet till kommunens verksamheter 

I SCB:s medborgarundersökning för 2014 ligger index på hur medborgarna ser på kultur på 65 
vilket gör att målet att uppnå minst 67 inte uppnås.  

Samtliga kommuner i undersökningen ligger på ett genomsnittligt index 62 och siffran för 
kommuner med fler än 50 000 innevånare ligger på 66. Index för män är 63 och för kvinnor 68. 

 
Målet är inte uppnått.  
 

Övriga detaljerade mål inom området: 
 

Detaljerat mål - Utveckling hembygdsföreningar 
Kultur- och fritidsnämndens presidium och tjänstemän träffade samtliga hembygdsföreningar i 
kommunen under hösten. Detta med anledning av den utökade ramen på 100 tkr till Kalmars 
hembygdsföreningar. Vid samtal med föreningarna framkom önskemål om mer medel till 
utveckling av fastigheterna. Nämnden beslutade om fördelning av medel under året och en mer 
kontinuerlig dialog med föreningarna kommer att fortlöpa. 

 
Målet är uppnått.  

 

 

Socialt hållbar kommun 

 
Övergripande mål - Bemötande och tillgänglighet 

Kalmar kommun ska förbättra sina resultat i bemötande och tillgänglighet i undersökningen 
Kommunens Kvalitet i Korthet (Kkik) 
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Detaljerat mål- Bemötande, tillgänglighet och service 
Kompetensutveckling i medarbetarskap genomförs med all personal. Målet var att förbättra 
resultatet från 2011 års Kkik-mätning då vi låg på 69 % kring vårt bemötande i telefon. 
Motsvarande siffror är 85 % för 2012, 94 % för 2013 och 93 % för 2014. Alltså har vi ett 
förbättrat resultat. 
 
Målet är uppnått. 
  

 
Övergripande mål - Jämställdhet 
Kalmar kommuns verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. 

 
Detaljerat mål - Uppnå en jämnare fördelning av flickor och pojkar i de verksamheter där 
fördelningen är ojämn 

Förvaltningen har synliggjort fördelning av pojkar och flickor som använder verksamheten. 
Biblioteket har genomlysts av en 3R-kartläggning (representation, resurser och realia), 32 % män 
och 68 % kvinnor lånar media. Förändring har åstadkommits på Funkabo fritidsgård, där 
besöksfördelningen numera ligger på 60 % pojkar och 40 % flickor. 
 
Arbetet med att uppnå en jämnare fördelning fortsätter under 2015.  

 

 
Detaljerat mål - Öka andelen flickor på fritidsgårdarna 

Förvaltningen har synliggjort fördelning av pojkar och flickor som använder verksamheten. 
Förändring har åstadkommits på Funkabo fritidsgård, där besöksfördelningen numera ligger på 
60 % pojkar och 40 % flickor. 
 

Målet är uppnått. 
 

 
Detaljerat mål - Jämställdhetsanpassa lokaler, utrustning och aktiviteter 

Ett forskningsprojekt i samarbete med Umeå universitet och tre andra kommuner påbörjades 
2012. Syftet med projektet är att studera barns och ungdomars aktiviteter och föreningsvanor.  
Arbetet fortsätter under 2015. 
 

Under 2015 kommer arbete att genomföras för att målet ska uppnås. 
 

 
Övriga detaljerade mål inom området: 
 
Detaljerat mål-Kulturcentrum 
Tidigare har dialoger med kommunmedborgare genomförts. I detta mål ska minst fyra dialoger 
vara genomförda tills utgången av 2016.  Dessa dialoger ska kopplas till detaljplaneprocessen som 
ännu inte kommit tillräckligt långt.  
 
Målet kommer att nås under 2016. 
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Detaljerat mål- Platsen för kulturcentrum 
Ett event genomfört våren 2014 för att synliggöra och sätta platsen för kulturcentrum på kartan. 
Målet är att tre event ska genomföras tills utgången av 2016. 
 
Målet kommer att nås under 2016. 
 

 
Detaljerat mål- Utveckling fritidsgårdar 
Årligen ska en brukarundersökning genomföras som riktar sig till brukare och föräldrar gällande 
öppettider och verksamhetens innehåll. En enklare brukarundersökning med intervjuer har 
genomförts under hösten. Under första kvartalet 2015 kommer en ny brukarundersökning att 
genomföras i enkätform. Brukarundersökningen har delats upp med hänsyn till omorganisation 
och att ungdomshuset UNIK har öppnat under senhösten. 
 
Målet kommer att nås under 2015. 
  

 

Detaljerat mål- Andelen anställda med utländsk bakgrund ska öka 
Då registrering av vilken bakgrund kommunens anställda har inte görs och inte får göras så kan 
detta mål inte bedömmas och är inaktuellt.  
 
Målet går inte att bedöma. 
 

  
Detaljerat mål- Kunskap om mångfald 
Kompetensutveckling i mångfald kommer ske under 2015, vilket är det år som målet är tidsatt till. 
Planering för denna utbildning pågår. 
 
Målet kommer att nås under 2015. 
 

 
Detaljerat mål- Erbjuda praktikplatser 
Målet var att erbjuda 12 praktikplatser för SFI under året vilket förvaltningen gjort. Dock har inte 
dessa fyllt från SFI:s sida. Biblioteket har tagit emot två praktikanter och kulturskolan en. Rutin 
för hur mottagandet av praktikant ska fungera har tagits fram. Men kultur- och 
fritidsförvaltningen kommer i fortsättningen jobba ännu mer aktivt för att de erbjudna platserna 
ska fyllas.  
 
Målet är uppnått.  
 

Detaljerat mål- Barnfattigdomen 
Kultur- och fritidsförvaltningen ska anpassa sin verksamhet så att effekterna av barnfattigdom 
minskar. Samtlig verksamhet vid kommunens bibliotek och fritidsgårdar är kostnadsfri för de 
barn och ungdomar som besöker eller deltar i verksamheten.  
 
Målet är uppnått. 
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Detaljerat mål- Utbildning i Barnkonventionen 
Samtlig personal som arbetar med eller i nära anslutning till barn och ungdomar ska under åren 
2013-2015 nås av utbildning kring barnkonventionen. Samarbetet mellan ungdomsombudet, 
Södermöre kommundelsförvaltning och barn- och ungdomsförvaltningen fortsätter med 
utbildning för skolpersonal och spridning av material för barn och unga kring barnkonventionen. 
Utbildning/föreläsning för ca 400 anställda vid socialförvaltningen genomfördes i höstas och i 
februari 2015 kommer ytterligare ca 400 anställda vid socialförvaltningen att genomgå 
utbildningen. Sedan tidigare har personalen på Ung i Kalmar utbildats om barnkonventionen. 
 
Målet kommer att nås under 2015. 
  

 
Detaljerat mål- Barnkonventionen 
Alla barn och ungdomar ska känna att de är delaktiga i kommunens arbete med 
barnkonventionen. Spridning av material kring barnkonventionen pågår till skolorna sedan våren 
2013 och målsättningen är att skolans personal ska lyfta barnkonventionen på olika sätt med hjälp 
av detta material samt utbildning. Även personalen på Ung i Kalmar har utbildats och har därmed 
kunskap om barnkonventionen i sitt möte med ungdomar. 
 
Målet är uppnått. 
   

 
Uppdrag - Demokratiutveckling i norra centralorten (överfört från 2013) 
Kultur- och fritidsnämnden vill skapa en mötesplats, där våra kommunala verksamheter Nova 
fritidsgård, Bergaviksbiblioteket och medborgarkontor i Norrliden integreras till en gemensam 
mötesplats för de boende, föreningar, studieförbund och näringsliv i Kalmars norra centralort. 
Genom att integrera fritidsgårds-, biblioteksverksamhet och medborgarkontor till en gemensam 
mötesplats kan de samlade resurserna utnyttjas effektivare. Områdets föreningar, studieförbund, 
näringsliv och boende kan därmed få en mångsidighet och samhällsservice av hög kvalitet. 
Uppdraget har redovisats för kultur- och fritidsnämnden i juni 2014. Under hösten har 
slutsatserna i rapporten använts för att fortsätta arbetet med utvecklingen i den norra 
centralorten.  
 

 
 

Ekologiskt hållbar kommun 

 
Detaljerat mål- Effektivt energiutnyttjande 

Kultur- och fritidsförvaltningen hade planerat att genomföra en timmes energiutbildning för 
samtliga medarbetare under året.  Detta ingår dock som ett avsnitt i den kommunövergripande 
miljöutbildning som kommunledningskontoret har tagit fram och som kommer att hållas av 
chefer på arbetsplatsträffar under 2015. Därför beslutade förvaltningen att inte genomföra denna 
utbildning under året. 
 
Målet uppnås inte under 2014, men kommer att nås under 2015. 
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Verksamhetsspecifika mål och uppföljningar 

 

Detaljerat mål- Minska arbetsrelaterade sjukskrivningar 

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar långsiktigt med ett hälsofrämjande arbete. Förvaltningen 
har under 2014 anställt en friskvårdskonsulent på 50 % som har föreläst vid enheternas 
arbetsplatsträffar om fysisk aktivitet, stresshantering och praktisk avslappning. All personal har 
erbjudits konditionstester och individuella motiverande samtal om levnadsvanor. 
Stegräknarprojektet har startats upp igen och personalen har möjlighet att på arbetstid, en timma 
per vecka utföra någon friskvårdsaktivitet. För att förvaltningen ska kunna utveckla det 
hälsofrämjande arbetet genomfördes en enkätundersökning under våren. Resultatet visade att 
föreläsningarna och avslappningsövningarna varit mycket uppskattade bland personalen. 
Bedömningen är att målet kommer uppfyllas inom tidsatta ramar som är 2015. 
 
Målet kommer att nås under 2015. 
 

 
Detaljerat mål- Säker & trygg förening 
Vid utgången av 2014 är 68 % av de barn och unga som deltar i Kalmars föreningsliv 
organiserade i en Säker & trygg förening. Detta uppfyller inte målvärdet som låg på 70 % men 
arbetet fortsätter under 2015. 
 
Målet uppnås inte under 2014, men arbetet fortsätter under 2015. 
 

 
Detaljerat mål- Allmänkultur- kulturinventering 
Kultur- och fritidsnämndens presidium och tjänstemän träffade samtliga kulturföreningar i 
kommunen under våren. Med dessa möten, och en genomförd kulturinventering som grund, så 
har en utvecklingsinsats med de framkomna önskemålen från föreningarna resulterat i ett antal 
åtgärder under hösten. Dessa åtgärder kommer att fortsätta att arbetas med under 2015. 

 

Målet kommer att nås under 2015.  
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Strategiska framtidsfrågor för kultur- och fritidsnämnden 

 
Kulturcentrum  
Kommunfullmäktige beslutade i maj att ett kulturcentrum ska skapas vid Tullsätten och att 
budget ska tas fram för perioden 2015-2017, vilket har skett. Detaljplanearbetet är igång och 
målet är byggstart senast 2016. En projektorganisation har skapats för att arbeta fram detaljplan 
och förutsättningar för projektering.  
Verksamheterna kommer att kunna få nya, mer verksamhetsanpassade lokaler som är ett led i att 
kunna utveckla verksamheten, men också att öka besöksantalet och utveckla innehåll och 
verksamheter. 
Kulturcentrum kommer att kunna ge flera synergieffekter både i redan etablerade samarbeten 
men även i nya samarbeten mellan kommunala, regionala och lokala aktörer inom kulturområdet. 

 
Anläggningar  
När utredningen om framtida idrottsanläggningar presenteras, kommer kultur- och 
fritidsnämnden att ha ett bra underlag för planering av framtida idrottsanläggningar samt 
renoveringsbehov av befintliga.   
Behov av utbyggnad av spontanidrottsytor är redan identifierade. Exakt vad dessa platser ska ha 
för innehåll måste särskilt beaktas. Det är viktigt att platserna lockar både flickor/kvinnor och 
pojkar/män på lika villkor 
 

Framtida bad- och friskvårdsanläggning 
Från och med 2015 går driften av Äventyrsbadet över till kultur- och fritidsförvaltningen. Ett 
välkommet tillskott till förvaltningens övriga verksamheter, nu kan ytterligare och mer samverkan 
ske mellan våra olika verksamheter. En utredning har presenterats för kommunstyrelsen om 
framtida bad- och friskvårdsanläggning, de beslutade att: 
1. ta fram förslag på modell för upphandling av ny sim- och badanläggning 
2. utreda planmässiga förutsättningar för en placering av en ny sim- och badanläggning 
3. redovisa förslag på framtida Kalmar Sportcenter 
4. ta med underlaget för investeringen i budgetprocessen 2016 
Ärendet ska återrapportera till kommunstyrelsen den 3 november 2015. 

 
Skälby  
Arbetet med en gemensam handlingsplan för Skälbys utveckling med 10-årsvisionen ”Skälby, den 
naturliga mötesplatsen” och strategin ”mötesplatsen, föreningslivet, varumärket och 
besöksmålet” pågår under våren. Arbetet leds av en koordinator från kultur- och 
fritidsförvaltningen i nära samarbete med föreningarna och verksamheterna på Skälbyområdet. 
Under våren kommer strategi och handlingsplan presenteras och bilda ett beslutsunderlag för hur 
Kalmar kommun ska arbeta vidare med Skälby.  

 
Långviksbadet 
Planeringsarbete för beachidrotterna pågår i anslutning till Långviksbadet i centrala Kalmar. 
Under en treårsperiod kommer det att arrangeras SM i beachfotboll samt beachvolleyboll-
turneringar vilket kan sätta fokus på platsen och visa på de möjligheter som finns i kommunen.  

 
Livet är en fest  
Under 2014 påbörjades förberedelserna inför festivalen ”Livet är en fest”. Festivalen startades av 
Fritidsforum 2003 och arrangeras med hjälp av ungdomar på fritidsgårdar runt om i Sverige. 
Arrangemanget kommer att genomföras i Kalmar 29-31 maj 2015. Det kommer ungdomar från 
hela landet och åldersgruppen är från 14 år.  I Kalmar är det slottstema, med invigning kvällen 
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den 29 maj med en konsert med en känd artist och lokala band. Under lördagen kommer det att 
vara olika aktiviteter på och runt slottet. Festivalen avslutas på lördagkvällen med disco. 
Ungdomarna kommer att bo och äta på Jenny Nyströmskolan och Lars Kaggskolan. 
 

Evenemang 
Förvaltningens evenemangsarbete kommer att fortsätta att utvecklas under 2015. Ett 
evenemangsråd med representanter från de olika verksamheterna bildas och kommer att fokusera 
på gemensam utveckling och samordning av förvaltningens evenemang och arrangörer. 
 
Kulturfestivalen ”Ljus på Kultur” blev en stor framgång för Kalmar och övriga medverkande 
kommuner, där förvaltningens insatser starkt bidrog till detta. Under 2015 utvecklar förvaltningen 
Ljus på kultur så det innefattar "hela Kalmar kommun" genom att arbeta för en bra balans mellan 
stad och landsbygd. Detta kommer att ske genom att särskilt stödja arrangörer och samverkan ute 
i områdena. Ett särskilt fokus läggs också på att utveckla Ölandssamarbetet.  
Förväntningarna på förvaltningen att medverka i liknande insatser kan förväntas öka. För att 
kunna möta detta krävs anpassningar av organisation och resurser.  
 
Programutbudet för barn ses över och utvecklas under 2015. Barn- och familjeevenemangen i 
stadsparken kompletteras under sommaren med ett antal föreställningar på olika platser spridda i 
kommunen.  En barnfilmsverksamhet startar också under sportlovet på Kalmar teater för att 
regelbundet visa kvalitetsfilm för barn. 
 

Webbplattformen ARENA  
Kalmar läns kommuner kommer gemensamt att utveckla webbplattformen ARENA. Det ger 
biblioteken större och effektivare möjligheter att kommunicera med brukarna. Plattformen blir 
regionens gemensamma hemsida med boktipslänkar, artiklar och nyheter. Särskilda kommunala 
sidor kommer också att finnas. 

 
 
 

 
                    Foto: Jan Botö Röjås 
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Handläggare Datum  

Thomas Johansson 2015-01-21 ON 2014/0097 
0480- 45 35 15, 070-36 06 224 

 
 
 
 

 
 

 

Verksamhetsplan 2015  
 

Inledning 

Omsorgsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har inom social-
tjänsten, när det gäller stöd, omsorg och vård till företrädesvis äldre personer. 
Nämnden ansvarar också för stöd, omsorg och vård inom socialtjänsten till 
personer under 65 år som inte får sina behov tillgodosedda genom annan lag-
stiftning. 
Nämnden ansvarar även för tillfälliga hemtjänstinsatser till personer 
under 65 år. Dessutom ansvarar nämnden för hemsjukvården i kommunen och 
utövar ledningsansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården. Detta 
gäller med undantag för sådana uppgifter där kommunfullmäktige uppdragit åt 
Södermöre kommundelsnämnd att svara för dessa. Förvaltningen är dessutom 
värdkommun för länets hjälpmedelsverksamhet. 

Minskad budgetram 

2014 innebar minskad budgetram med 5 milj. kronor. Nästa år, 2015, är ramen 
minskad med 11,2 milj kr.  
I arbetet med att anpassa resurser till uppdraget, kommer vi bl. a. att följa Soci-
alstyrelsens föreskrift om bemanning i särskilt boende för äldre. Föreskriften 
kommer att föreslås gälla ifrån 31 mars 2015.  
Vi har i dagsläget en bemanning, som sett över dygnet, ligger väl i nivå med 
Socialstyrelsens uppsatta mål. Om även andra kommuner närmar sig kravni-
vån, kommer strukturkostnaden, relativt sett, att minska i Kalmar. Förvaltning-
en kommer att se över bemanningen med hänvisning till sparmål. 
Ambitionen är att undvika åtgärder som påverkar omsorgstagarna negativt. 
Stora strukturförändringar, i form av ny- och ombyggnationer vid vård- och 
omsorgsboenden fortgår. Trots minskad budgetram kommer satsningen på 
värdegrundsarbete att fortsätta. 
Kultur i vården samt sociala aktiviteter kommer att förändras och utvecklas 
under nya former.  
Jämställdhet och integration är högt prioriterat. 
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Ny organisation 

Förslagets bärande idé är att för att kunna vara enhetschef, måste man ha an-
svar, befogenhet och budget för den verksamhet som ingår i enheten. Det för-
slag som omsorgsnämnden har att ta ställning till är en platt organisation med 
enhetschefer direkt underställd förvaltningschef. Tidplan för införande av ny 
organisation är oklar men arbetet med implementering av detta kommer att ta 
tid. 

Resurser 

Våra resurser är begränsade. Vi vill leverera en jämlik vård och omsorg. Resul-
taten kommer att efterfrågas allt mer och blir viktiga. Evidensbaserad kunskap 
via kvalitetsregister och samverkan med landsting och länets övriga kommuner 
blir viktiga. 
Det ställs större krav på att hitta rätt balans mellan tillgängliga resurser och 
omgivningens förväntningar på verksamheten. 

Prioriterade områden 

Vård- och omsorgsboenden 

Flera nya vård- och omsorgsboenden har blivit inflyttningsklara under 2014. 
Samtliga är ny- eller ombyggda bostäder och förväntas vara ett bra alternativ till 
ordinärt boende för personer med omfattande hjälp- och stödbehov. Strategin 
att utveckla vård- och omsorgsboenden fortsätter 2015. En samordning av 
boenden och träffpunkter pågår. 
Kvalitetssäkring av verksamheten fortsätter. I denna del är det mycket viktigt 
att intern samverkan och arbetsledning mellan SoL och HSL utvecklas. Fort-
satt satsning på det sociala innehållet i boendet. 

Värdegrund 

Vi vill att medarbetarna ska känna yrkesstolthet. Det är viktigt med 
omsorgstagaren i centrum för att skapa kvalité och bra förutsättningar för 
mötet. 
Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen handlar om att säkra äldres 
rätt till värdigt liv och att känna välbefinnande. Med hjälp av Socialstyrelsens 
vägledningsmaterial har  värdegrundsdialoger genomförts i hela organisationen. 
Dessa fortsätter under 2015 för de enheter som kvarstår. 
Målet med detta arbete är att integrera och uppmärksamma värdegrundsfrå-
gorna i vardagsarbetet för att vi ska bli ännu bättre i områden som bemötande, 
delaktighet och inflytande för omsorgstagarna. Värdegrunden ska vara en trygg 
bas att utgå ifrån och känneteckna vårt arbete. I arbetet kommer även dialog 
kring innebörden av de lokala värdighetsgarantierna att ingå. 
Personkontinuiteten är en viktig del för omsorgstagaren och ska ingå i kom-
mande värdegrundsdialoger. 

Omsorgsnämndens värdegrund 

Varje människa är unik 
Vi utgår ifrån allas lika värde och det ska prägla alla möten och kontakter mel-
lan verksamhet och enskilda. Individen och dess behov står i centrum och till-
gänglighet, kontinuitet och långsiktiga kontakter ska tillgodoses. 
Varje möte är unikt 
Mötet mellan enskilda och verksamhetens företrädare ska präglas av respekt, 
kunskap och lyhördhet. 
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Varje uppdrag är unikt 
Alla uppdrag ska utifrån den enskildes behov utföras på bästa sätt baserat på 
kunskap och beprövad erfarenhet. 
Vi når framgång genom samverkan och delaktighet 
Vi arbetar mot ett gemensamt mål med den enskilde i centrum. Vi lär av 
varandra och är prestigelösa. Vi har alla, enskilt och gemensamt, ansvar hela 
vägen. Samverkan sker mellan verksamhetens olika utförare och dennes nät-
verk. 

Tjänster med hög sysselsättningsgrad 

Vi siktar på ett erbjuda ytterligare heltidstjänster, 2015 och 2016, i den takt 
ekonomin tillåter. En förutsättning för att klara heltider över hela förvaltningen 
är att skapa en ny bemanningsprocess, vilken skall implementeras under året. 

Biståndsbedömning i vård- och omsorgsboende 

Socialstyrelsens föreskrift om bemanning i särskilt boende för äldre är 
framflyttad till att gälla ifrån 31 mars 2015. Den kommande föreskriften omfat-
tar alla äldre som bor i särskilda boendeformer. 
Under verksamhetsåret fokuseras på att förbereda och genomföra 
biståndsbedömning av de individuella hjälpbehoven för personer i vård- och 
omsorgsboende. 

Äldres behov i centrum 

Äldres behov i centrum innebär en förändrad process i handläggning och 
dokumentation i äldreomsorgen. Den äldres livssituation och behov av stöd i 
sin livsföring beskrivs och dokumenteras med Internationell klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF. Klassifikationens övergri-
pande mål är att erbjuda en struktur och ett standardiserat språk för att 
beskriva funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa. Detta inne-
bär att verksamheten använder sig av nationellt fackspråk i handläggning och 
dokumentation i äldreomsorgen. 
ICF används redan inom hälso- och sjukvården. Planeringen är att successivt 
införa arbetssättet. 

Valfrihet i hemtjänsten 

Valfrihet i hemtjänsten enligt kalmarmodellen infördes 2014. En ansökan har 
inkommit och är under bedömning. Allt pekar på att minst en privat utförare 
tillkommer under 2015. 
Situationen i Kalmar liknar den som finns i grannkommunerna Mörbylånga 
och Mönsterås. Intresset är svagt bland utförarna. Utvecklingen framåt är 
oviss. Resurser kommer att behöva läggas på uppföljning av externa utförare 
och på ökad administration för att hålla valfrihetssystemet igång. Beredskap för 
ytterligare externa utförare finns. 

IT 

IT-stöd är en viktig del för att kvalitetssäkra verksamheten och effektivisera 
administrationen. IT-planen vägleder vilka nya steg som tas och i vilken takt. 
Mobilt stöd i hemtjänsten innebär stöd för nyckelhantering, dokumentation 
och insatsmätning. Mobilt stöd fortsätter under 2015 och i lämplig takt utökas 
med andra tjänster. 
Övriga satsningar innehåller att se till att alla användare har nödvändig utrust-
ning för sitt uppdrag dvs i form av datorer och uppkopplingshastighet. 
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Jämställdhetsarbetet 

Jämställdhetsprogram är fastställt av omsorgsnämnden. Omsorgsförvaltningen 
arbetar aktivt med att främja jämställdhet både utifrån ett arbetsgivarperspektiv 
och gentemot brukarna för att säkerställa likvärdig service gentemot kvinnor 
och män. Jämställdhet ska vara en självklar del i organisationen och dess verk-
samhet. 
Omsorgsförvaltningens jämställdhetsarbete ska främja allas lika rätt i 
frågor om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utveckling i arbe-
tet. 

Arbetsmiljö 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter med inriktning på att förbättra 
arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. Att minska sjukfrånvaron är fortfarande 
ett prioriterat område. 

Forskning och utveckling 

Fortsatt samarbete med Linneuniversitetet och kommuner kommer att ske 
under 2015. Under 2014 har samarbete utvecklats bl a kring externa projektan-
sökningar som ex Vinnova och Kampradstiftelsen.  
 
 
 
Thomas Tryggvesson 
Förvaltningschef 
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Mål och uppdrag 2015 

Hög kvalitet i välfärden 
I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. 
Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverk-
samheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs 
med god kvalitet. Den fattigdom som drabbar barn ska med alla tillgängliga 
medel speciellt bekämpas. Varje barn och elev i Kalmar kommun ska utvecklas 
allsidigt, såväl socialt och emotionellt som kunskapsmässigt. Våra förskolor 
och skolor ska hålla en hög kvalitet. 
 
Bland de insatser som haft avgörande betydelse för vårt arbete finns: 
 

 60 nya förskoleavdelningar 

 En fjärde nattförskola öppnade under året 

 Renovering av skolor och sporthallar 

 Multiplaner på högstadieskolor 

  Nya boenden inom äldreomsorgen 

 På 20:e plats när det gäller bästa skolkommunen. 

 Sänkt kostnaderna för försörjningsstöd. Sjunker i Kalmar men ökar 
annars 

 Bäst i Sverige när det gäller hur elever i årskurs åtta uppfattar skolan 
och dess undervisning 

 Möjligt att ringa och sms:a kommunens kontaktcenter dygnet runt för 
att sjukanmäla sitt barn 

 Ungdomshuset UNIK 

 Nybyggd förskola, konstgräsplan (och snart sporthall) i Ljungbyholm 

 Nybyggd förskola (2013) i Tvärskog 

 Planerad byggnation av nya klassrum i Halltorp 

 Planerad byggnation förskola, klassrum och bibliotek i Hagby 

 Två nya boenden enligt LSS har startats upp under året för personer 
med funktionsnedsättning, ett på Lindsdalsvägen och ytterligare ett bo-
ende på Esplanaden 

 Satsning på livsstilsidrotter genom projekt MOBI, Mobil Spontanid-
rottsplats 

 Utveckling av Kalmar teater genom digitalisering av anläggningen 

 Satsning på nya idrottsanläggningar såsom ishall, Gasten IP, Falken-
bergs sporthall, Rockneby sporthall/allaktivitetshus, näridrottsplatser i 
Lindsdal och i Funkabo och utegym på Skälby 

 Extra satsning på ridsporten i Kalmar, vilken startade 2013 

 Utveckling och satsning på kulturfestivalen Ljus på kultur. 

 Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete 

 Satsningen på digital kompetens inom Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ett varierat utbud av boende och stöd 
Omsorgsverksamheten ska alltid se till helheten runt människan och se till att 
stöd- och hjälpinsatser ges utifrån individens fokus. Verksamheten står inför 
stora utmaningar med ökat antal äldre samt stora rekryterings- och resursbe-
hov. Det är några exempel på faktorer som påverkar utvecklingen. Vi vill där-
för göra en framtidsspaning och ta fram en långsiktig plan för hur omsorgs-
verksamheten ska se ut om 15 år. 
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Hur bor vi, hur ser vården ut och vilket innehåll har verksamheten? Arbetet 
ska leda till att hitta faktorer som gör att vi kan ha en äldreomsorg som ligger i 
nationell framkant. 
Inriktningen för äldreomsorgen i Kalmar är att man ska kunna leva ett aktivt 
och meningsfullt liv, ha inflytande och delaktighet i samhället och över sin var-
dag. Var och en ska kunna verka och åldras i trygghet och med bibehållen in-
tegritet, bemötas med respekt och värdighet samt ha tillgång till god vård 
och omsorg. 
Genom mångfald av attraktiva boendeformer ska äldre och funktionsnedsatta 
kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Det görs också 
stora satsningar inom äldreboendena och det pågår en omfattande strukturom-
vandling där vi avvecklar små boenden och satsar på större och modernare. 
Berga Backe, Varvsholmens nya boende Varvet och det ut- och ombyggda 
Jungmansgården är några exempel. 
I Kalmar kommun ska personer med funktionsnedsättning kunna leva ett ak-
tivt och meningsfullt liv i gemenskap med andra och delta i samhället på lika 
villkor som andra. Omsorgstagare ska känna sig trygga med kommunens insat-
ser och veta vad man får hjälp med utifrån sina behov och vad som ingår i 
goda levnadsvillkor. 
 
Omsorg utifrån individen 
Verksamheten ska alltid se till helheten runt människan och se till att stöd- och 
hjälpinsatser ges utifrån individens fokus. Verksamheten är i ständig utveckling 
genom samarbete med landstinget och universitet. 
I verksamhetsplanering ska äldres inflytande tas till vara och aktivt stödjas ge-
nom bland annat pensionärsrådet. Kultur- och fritidsaktiviteter ska finnas oav-
sett ålder. 
På samma sätt ska inflytandet för personer med olika former av funktionsned-
sättning säkras genom tillgänglighetsrådet och stöd till handikapporganisation-
er. Kalmar kommun arbetar aktivt med att eliminera hinder i lokaler och all-
männa miljöer så att ingen ska gå miste om möjligheten att delta i aktiviteter på 
grund av bristande tillgänglighet. 
 
Uppdrag till verksamheten 

 Omsorgsnämnden får i uppdrag att under 2015 och 2016 planera och 
upphandla ett boende för vård- och omsorg i södra området av Kalmar 
tätort. 

 
Omsorgsnämndens mål 

 Uppdatera handlingen ”Utblick 2020” till att omfatta ett längre per-
spektiv på utvecklingen av äldreomsorgen fram till 2030. 

 Omsorgsnämnden ska genomföra planering och upphandling av ny 
fastighet för vård och omsorgsboende i södra området under 2015 med 
möjlig byggstart i början av 2016. Boendet ska inrymma ca 40 lägen-
heter. 
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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 håll-
bart arbetsliv. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och kän-
ner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen 
och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompetensen och 
organisationen. 
 
Bland de insatser som haft avgörande betydelse för vårt arbete finns: 
 

 All omsorgspersonal har genomgått utbildning i den nationella värde-
grunden (inkl. bättre bemötande).  

 Utvecklings- och karriärtjänster i skola och förskola. 

 Ser över möjligheten att inrätta karriärstjänster inom äldreomsorgen. 

 Arbetskläder till förskole- och fritidshemspersonal (central satsning). 

 Rätten till heltid är genomförd i stora delar av verksamheten. Syssel-
sättningsgraden är 94,4 % 

 Satsningen på ett kontaktcenter som redan första året blev bäst i Sve-
rige vad gäller tillgänglighet. 

 Fortsatt ISO-certifiering inom kvalitets- och miljöområdet för att sä-
kerställa ordning och reda samt ständiga förbättringar inom bägge om-
rådena. 

 Ett väl utbyggt ledarförsörjningsprogram för att säkra kompetensen i 
den kommunala organisationen. 

 Fortsatt arbete för en jämställdhetsintegrerad kommun. 

 Ett välfärdsbokslut som ger oss möjlighet att prioritera våra insatser för 
att stärka folkhälsan i kommunen. 

 Vi har under senast åren utvecklat kommunens verksamhetsledningssy-
stem där kvalitet, miljö och arbetsmiljö är integrerat. 

 
Vi ska jobba med att stärka ledarskapet och bli bättre på att lyfta de goda resul-
taten i verksamheten. Våra personalprocesser ska vara kostnadseffektiva och 
kvalitetssäkrade. Det innebär att våra anställda ska sätta kunder, brukare och 
invånares intressen i centrum och arbeta gemensamt mot uppsatta mål. Fram-
tidens arbetsliv har en hög förändringstakt, konkurrensen om arbetskraften 
ökar och fler privata aktörer finns inom välfärdssektorn. 
Vi ska tillsammans med de fackliga förbunden utveckla samarbetsformer som 
ger personalen större inflytande över det egna arbetet och anställa fler personer 
med olika bakgrund. Vi ska arbeta vidare med rätten till heltid. På nationell 
nivå förs nu diskussioner mellan SKL och arbetsmarknadens parter kring 
detta som norm i kollektivavtalen. Den kommunala arbetsplatsen ska erbjuda 
goda villkor och trygga anställningar i ett öppet arbetsklimat och vara jäm-
ställdhetssäkrad. 
Att ha rätt kompetens är en framtidsfråga för välfärdens arbetsgivare och en 
stor utmaning är att kunna identifiera och rekrytera framtida chefer. Framti-
dens invånare kommer att kräva mer av oss vilket ställer krav på tillgänglighet, 
snabb handläggning och tekniskt kunnig personal med flexibla arbetstider. 
 
Delaktiga medarbetare och en hållbar verksamhet 
Vi ska fortsätta jobba med vår värdegrund och med vår stolthet. Vi ska upple-
vas som en attraktiv arbetsgivare och vi utvecklar vår arbetsmiljö tillsammans. 
Vi ska arbeta för en långsiktig personalpolitik där jämställdhet är i fokus. Vi ska 
ha kompetenta och motiverade medarbetare med ett riktigt bra bemötande. 
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Människor ska uppleva en trygghet hos oss. Även våra offentliga miljöer ska 
upplevas trygga. 
I samverkan med Linnéuniversitet ska vi arbeta för att attrahera kompetenser 
och ta tillvara de kreativa och innovativa krafter som finns i Kalmar. Detta är 
redan sagt under Ett växande attraktivt Kalmar. 
 
Jämställdhet 

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet att vara 
aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet. Variation-
er i graden av makt, delaktighet och inflytande ska inte bero på kön. Att få ser-
vice och omsorg samt tillgång till fritidsaktiviteter på lika villkor oavsett kön 
ska vara en självklar rättighet i Kalmar kommun. 
 
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska 
ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Detta innebär att kommu-
nens verksamhet varje dag, på alla nivåer och inom alla områden, ska vara jäm-
ställdhetssäkrad. Det förutsätter i sin tur ett aktivt arbete från kommunens 
sida direkt i den egna verksamheten, men också ett långsiktigt opinions-
bildande arbete. Kalmar kommun ska vara en jämställd kommun. Jämställdhet 
är fortsatt en prioriterad verksamhet. All statistik ska vara könsuppdelad. För-
valtningarnas och bolagens jämställdhetsutvecklare har en mycket viktig roll i 
jämställdhetsarbetet. 
 
En juste kommun och socialt ansvarstagande 
Kalmar är i dag en Fairtrade City och det ställer omfattande krav på vår verk-
samhet. Kalmar kommun är en stor upphandlare av varor och tjänster från 
privata företag. Vi är också en av regionens största arbetsplatser. Vi ska ta ett 
socialt och etiskt ansvar för hur verksamheten bedrivs och hur vi samspelar 
med omvärlden. Vi kan också påverka genom att ställa krav på vad som ska 
gälla för produktionen och transporter av varor och tjänster som vi upphand-
lar. Vi ska även markera våra ställningstaganden i vår marknadsföring. Det är 
viktigt att kommunstyrelsen och berörda nämnder ökar kunskapen om socialt 
och etiskt ansvar i verksamheten och skapar bättre rutiner för uppföljning av 
våra krav. 
 
Demokrati 
Kalmar är en kommun som ska karakteriseras av demokrati, solidaritet och 
rättvisa. Varje invånare ska ha god insyn i beslutsfattandet och känna att hon 
eller han har möjlighet att påverka sin vardag och sina livsvillkor. Det finns i 
dag en rad olika sätt att göra detta. Vi har psykiatriråd, LSS-råd, ungdomsråd, 
pensionärsråd, näringslivsråd och tillgänglighetsråd där föreningar och invånare 
kan göra sin röst hörd. Ett demokratiskt arbetssätt ska genomsyra all kommu-
nal verksamhet. Utvecklingsdialogerna i tätorterna och stadsdelarna är viktiga 
för att stärka dialogen med kommunens invånare och stödja en utveckling i 
hela kommunen. Vi ska fortsätta att genomföra utvecklingsdialoger 
och kvalitetssäkra aktuella frågor och åtaganden. 
Södermöres kommundelsnämnd har tillsammans med 25 andra kommuner, 
landsting och regioner deltagit i Sveriges kommuners och landstings nationella 
nätverk för att utveckla det systematiska arbetet för medborgardialog under tre 
års tid. Kommundelsnämnden får i uppdrag att sprida de kunskaper och 
erfarenheter som har gjorts inom ramen av detta demokratiutvecklingsarbete 
till andra nämnder. 
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HBTQ 

En handlingsplan för HBTQ-frågor håller på att tas fram. Vi måste bli en mer 
öppen och välkomnande kommun, både i våra verksamheter och i vår kom-
mun och region. Alla ska känna sig välkomna oavsett sexuell orientering. En 
Pridefestival 2015 kan ytterligare förstärka arbetet med HBTQ-frågorna. 
 
Välfärdsbokslut 

Välfärdsbokslutet ger en överblick över och mäter hur människors tillgång på 
välfärd har utvecklats. Den ska också visa om den kommunala verksamheten 
når de resultat som uttrycks i kommunens budget. Självklart ska detta doku-
ment användas som vägledning när kommunens resurser fördelas. 
 
Internationellt 

Internationellt samarbete blir ett allt viktigare verktyg för att skapa mervärden 
för stadens invånare, näringsliv och vår egen verksamhet samt för att uppnå 
visionen om ett integrerat, hållbart och framgångsrikt Kalmar. 
Förvaltningar och bolag i Kalmar kommun uppmuntras att i större utsträck-
ning än i dag använda resurser från EU:s stöd och program för att förstärka 
utvecklingsinsatser och höja kvalitén i verksamheten. 
Internationellt samarbete uppmuntras då det skapar mervärden för stadens 
invånare och ofta är en nödvändig förutsättning för externt finansierade pro-
jekt. Vi ska ha ambitionen att vara en föregångare i regionen när det gäller att 
söka och driva externfinansierade utvecklingsprojekt med internationella 
partners varför möjligheten till EU- och annan extern finansiering ska alltid 
undersökas. 
 
Detta mäter vi för att se om vi har en hållbar utveckling i verksamheten 

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

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

 Vi deltar i SCB:s undersökningar, SKL:s öppna jämförelser och Kom-
munernas kvalitet i korthet, KKIK. Med hjälp av dessa mått för kvalitet 
och kostnader jämför vi sedan med andra kommuner i Sverige och be-
svarar frågan om vår verksamhet är ändamålsenlig och kostnadseffek-
tiv. 

 
Kommunfullmäktiges mål 2015 

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

 Kalmar kommun ska till utrikes födda årligen erbjuda cirka 150 prak-
tikplatser. 

 Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. 

 Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. 
 
Uppdrag till verksamheten 

 I årsrapporten ska respektive nämnd redovisa hur man använder Väl-
färdsbokslutet i verksamheten. Samverkan och samarbete kring åtgär-
der måste fördjupas. Både internt inom Kalmar kommun och externt. 
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 Alla nämnder får i uppdrag att genomföra aktiviteter för att ytterligare 
förbättra service- och bemötandefrågor. 

 
Omsorgsnämndens mål 2015 

 Omsorgsnämnden fullföljer satsningen för att erbjuda heltidstjänster 
(100%), vilket sker successivt under 2015 och 2016. 

 Omsorgsnämnden har som mål att minska kort- och långtidssjukfrån-
varon med 2 % till 5 %.  

 Omsorgsnämnden skall beakta jämställdhetsfrågan utifrån de tre per-
spektiven: 
1.Omsorgstagare 
2.Personal  
3.Ekonomi 

 Omsorgsnämnden ska erbjuda minst 20 praktikplatser till utrikes 
födda. 
 

 

Ett grönare Kalmar 
Under de senaste åren har flera tydliga steg tagits när det gäller klimat- och 
miljöarbetet. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas 
av konkreta insatser som ger effekt både på kort och på lång sikt. 
 
Satsning på elbilar 
Kalmar kommuns hälftenägda bolag Kalmar Energi är aktiva i samverkan kring 
infrastrukturen kopplad till elbilar. Elbilspooler och en infrastruktur anpassad 
för laddning är konkreta områden och viktiga delar i samhällsansvaret. Att 
forma övergripande planer för stadsplanering och hitta enkla betalningsformer 
kommer naturligt när elbilar går från test till mer standardiserade lösningar. En 
plan för laddstruktur och stadsplanering ligger med som en av huvudaktivite-
terna för verksamheten 2015. 
Kalmar kommun vill påskynda övergången till miljöbilar i regionen. Därför 
kommer samtliga anställda, mot ett bruttolöneavdrag, att erbjudas personalbilar 
i form av biogas-, el- eller laddhybridbilar. Fler beslut om bruttolöneavdrag 
kommer inte att tas. 
 
Kommunfullmäktiges mål 2015 

 Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030. 

 Cykeltrafiken ska årligen öka. 

 Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka. 

 Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksam-
heterna ska uppgå till 70 procent år 2020. 

 
Omsorgsnämndens mål 
 

 Transporter inom 2 km utförs med cykel 

 Ersätta tjänstebilar med elbilar när ekonomin tillåter 
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Verksamheten 2015 

Myndighetsavdelningen 

Biståndsbedömning i vård-och omsorgboende 

Socialstyrelsen har tagit fram en förskrift SOSFS 2012:12 när det gäller beman-
ning i särskilda boende för personer med demenssjukdom. Denna föreskrift 
håller på att revideras och nytt förslag är ute på remiss. Det nya förslaget väntas 
innehålla förskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och be-
manning i särskilda boende. Det nya förslaget beräknas träda i kraft 2015-03-
31.  
I denna förskrift ingår det att göra biståndsbedömning av den service och om-
vårdnad som omsorgstagaren har behov av när vederbörande bor i vård- och 
omsorgsboende. En biståndshandläggare har under 2014 påbörjat arbetet med 
att biståndsbedöma insatser i boende. Under 2015 fortsätter arbetet med att 
göra biståndsbedömningar på boende.  
Kalmar kommun har ca 450 platser i vård och omsorgsboende och under 2015 
kommer en prioritering göras när det gäller biståndsbedömning på boende. 
Prioriteringen innebär att biståndsbedömningar kommer efter den 31/3-15 
göras enbart hos nyinflyttade och uppföljningen kommer ske en gång per år. 

Äldres behov i centrum 

Att fortsätta det arbete som har påbörjades när det gäller bedömningsinstru-
ment Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och 
hälsa (ICF). Det här innebär att den äldres livssituation och behov av livsföring 
beskrivs och dokumenteras med ICF. För handläggarnas del innebär det ett 
annat sätt att dokumentera och skriva utredningar. Utredningarna ska bli mera 
strukturerade, tydligare, beskriva behov, se att insatserna tillgodose dessa be-
hov samt skriva en tydlig målsättning till insatsen. Processledare har varit på 
utbildning och kommer att arbeta med införandet av denna arbetsmetod. 

Behov Av Stöd = Bas 

Socialstyrelsen har tagit fram ett bedömningsinstrument för handläggaren när 
det gäller att utreda behov. Med hjälp av detta instrument som består av en 
checklista med ett antal frågor som handlar om hur den enskilde själv beskriver 
svårigheter i sin livsföring och i sitt behov av hjälp eller stöd. Svaren på frå-
gorna används som ett av flera underlag vid bedömning av personens behov av 
omsorg. Checklista är uppbyggd så att dess struktur sammanfaller med ICF. 

Våld i nära relationer 

Handläggargruppen arbetar för att bli mera uppmärksamma på om våld före-
kommer i hemmet. Arbetet utgår från att ställa vissa frågor i samband med 
hembesök om misstanke om våld förekommer. Biståndshandläggarna ska 
också kunna ge information om vilket stöd den enskilda personen kan få som 
blir utsatt för våld. 
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Vård- och omsorgsboende 

Nya boenden och deras profiler 

Varvet öppnades hösten 2014 som förvaltningens första profilboende. För-
hållningssättet på boendet är salutogent och personalen utgår i sitt arbete med 
omsorgstagarna från KASAM det vill säga att man ska inge en känsla av sam-
manhang genom att göra saker begripliga, hanterbara och meningsfulla. Träff-
punkten är inbyggd i boendet för att ge ett ökat fokus på sociala aktiviteter och 
ska under 2015 utvidga sin verksamhet till att även bli en öppen träffpunkt för 
alla äldre i närområdet.  
Genomförandeplanerna skrivs på ett nytt sätt för att öka omsorgstagarnas del-
aktighet och kvalitetsregistren Senior Alert och BPSD integreras tydligare i 
planen. Detta sätt att skriva genomförandeplaner ska utvärderas i början av 
2015. 
Enliden kommer att fortsätta sin inriktning med att kunna erbjuda omsorgsta-
gare att flytta in tillsammans med sina mindre husdjur. Idag finns flera husdjur 
på boendet och detta skapar en särskild livskvalitet för de omsorgstagare som 
önskar medföra dessa. 
Jungmansgårdens ombyggda lägenheter öppnas runt årsskiftet 2014/15 och 
beräknas bli ett bra tillskott med 22 demensplatser. På detta boende kommer 
man att fortsätta att arbeta med att stödja varje omsorgstagare individuellt efter 
uppsatt genomförandeplan. 
Oxhagshemmet fortsätter att ordna aktiviteter i samarbete med en utbildad 
servicehund och dennes ägare. Omsorgstagarna har uppskattat besöken mycket 
och stunderna bidrar till lugn och engagemang. 
Ombyggnationen av vård- och omsorgsboendet i Smedby fortsätter och be-
räknas vara klart i årsskiftet 2015/16. Detta kommer att bli omsorgsförvalt-
ningens andra profilboende med ”möte över generationsgränserna och tidsre-
sor” som ingång. Ett samarbete med Länsmuséet som startats under 2014 fort-
sätter under 2015. I detta samarbete är flera boenden involverade utöver 
Smedby. 
Planerna av ett vård- och omsorgsboende i Norrliden (Vänskapens Hus) forts-
ätter 2015. Detta boende planeras efter en särskild metod som kallas Design 
med omtanke och personal, omsorgstagare och anhöriga är involverad sedan 
planen startade.  
Planering pågår för ett nytt vård och omsorgsboende i Södra delarna av Kal-
mar. Det nya boendet kommer att vara ersättningsboende för två mindre vård 
och omsorgsboenden. 
Planering pågår också för ett nytt ersättningsboende i norra kommundelen 
placering i Lindsdal. 
 
Verksamhetsöversynen avseende antal lägenheter i vård- och omsorgsboenden 
och antal korttidsplatser sker fortlöpande för att motsvara de behov och ramar 
som finns. 

Teater  

Under 2015 kommer omsorgsförvaltningen att starta ett samarbete med 
Byteatern och ett teaterprojekt genomförs på två av våra boenden, Stensberg 
och Norrlidshemmet. 
 

Bemanning 

Den 31 mars träder Socialstyrelsens nya bemanningsriktlinje i kraft. För att öka 
rättssäkerheten kommer även insatser i vård- och omsorgsboenden att bi-
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ståndsbedömas och det leder på sikt till att vi får en behovsstyrd bemanning 
dygnet runt. 

Stabil ekonomi 

För att uppnå stabil ekonomi kommer en rad av åtgärder att träda i kraft under 
2015. Åtgärder är beslutade av omsorgsnämnden i december 2014 och ska 
verkställas. 

Kvalitetsregistren 

Arbetet med kvalitetsregistren fortsätter. Senior alert är registret där man ar-
beta med riskbedömning och åtgärder som rör fall, nutrition, trycksår och 
munhälsa. BPSD är ett kvalitetsregister för beteende och psykiska symtom vid 
demenssjukdom. Samtliga boenden har fått utbildning och utsett administratö-
rer som arbetar vidare med bedömningar och registreringar. Målet är att vi ska 
ha samma goda resultat i antal registreringar som tidigare år men vi ska öka 
kvaliteten när det gäller åtgärder och uppföljning och bygga in målen i genom-
förandeplanerna under 2015. 
 
 

Hemtjänstverksamhet 

LOV 

Under 2015 förväntas den första utföraren starta enligt lagen om valfrihet. 
Konsekvenserna av det kan bli att personal inom hemtjänsten blir övertaliga 
och en plan ska finnas för det. 

Översyn av hemtjänstprocessen och samordnarrollen 

En resurs är avsatt för att göra en översyn av hemtjänstprocessen från det att 
en beställning till verkställigheten sker tills omsorgstagarens hjälp avslutas. För-
slag på nya arbetssätt ska tas fram, främst för att öka personkontinuiteten. 
Samordnarnas roll och arbetsuppgifter analyseras för att kunna förtydligas och 
tidsbestämmas. Hemtjänstpersonalens arbetsmiljö ska utredas parallellt efter 
krav från Arbetsmiljöverket. Översynen beräknas vara klar under februari 
2015. 

Mobilt IT-stöd 

Sista etappen av införandet av mobilt IT-stöd görs under våren 2015. I maj 
månad ska alla hemtjänstgrupper kunna använda mobiltelefoner för att låsa 
upp dörrar hos omsorgstagare samt att kunna läsa sitt dagsschema och annan 
nödvändig information i mobilen. Under september månad 2015 kommer även 
utförd tid att kunna börja mätas. Nyckelhanteringen i hemtjänsten kommer att 
ses över och säkerställas. 

Kvalitetsregister 

Kvalitetsregistret Senior Alert har börjat införas även i hemtjänsten och kom-
mer att fortsätta implementeras och följas upp. Metoden ska förebygga dålig 
kosthållning, trycksår och risk för fall. 

Trygghetslarm 

Samtliga trygghetslarm kommer under första kvartalet 2015 att bytas mot digi-
tala larm. Rutinerna för trygghetslarm kommer att kvalitetsäkras. 
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Kommunal hälso- och sjukvård 
 
Hälso- och sjukvårdsverksamheten ansvarar för all vård upp till sjuksköterske-
nivå dygnet runt som utförs i hemmen, även rehabiliterings- och hjälpmedels-
insatser för patienter oavsett ålder. 
Huvuddelen av sjuksköterskornas insatser riktas mot personer i vård- och 
omsorgsboende, inskrivna hemsjukvårdspatienter och till samtliga med behov 
av hälso- och sjukvårdsinsatser inom LSS-boende, daglig verksamhet, boende-
stöd och personlig assistans. För arbetsterapeuter och sjukgymnaster är insat-
serna i högre grad än för sjuksköterskorna riktade till personer som inte är 
inskrivna i hemsjukvården. Antalet inskrivna hemsjukvårdspatienter är för 
närvarande 889. Antalet akuta hembesök initierade av landstinget uppgår till 
drygt 70 per månad. 
 
Kvalitetsregister 
Under 2014 har arbetet med utveckling av teamarbetet inom samtliga hem-
tjänstgrupper och vid samtliga boenden fortsatt genom veckovisa hem-
teamsmöten och boendeteam en gång per månad. 
2015 fortsätter utvecklingen av det systematiska arbetet med kvalitetsregister: 
 

 Palliativregistret, som identifierar förbättringsområden vid vård i livets 
slut, har vi ökat täckningsgraden från 73% år 2013 till 76% år 2014. Att valide-
rad smärtskattning utförs är ett förbättringsområde som vi arbetar vidare med. 
En grupp med palliativa ombud från sjuksköterskorna, en arbetsterapeut och 
en sjukgymnast, chef och MAS fortsätter arbetet med förbättringar och utökad 
samverkan med landstinget. 

 Senior alert, där arbetet inriktas på att förebygga fall, undernäring, 
trycksår, och ohälsa i munnen, är nu implementerat i vård och omsorgboenden 
med 90% riskbedömningar 2014. För hemsjukvårdspatienter i det ordinära 
boendet är arbetet påbörjat med 144 st riskbedömningar. Under 2015 så forts-
ätter detta systematiska arbetssätt. 

 BPSD-registret, beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. 
Flertalet av berörd personal har gått utbildning i detta och BPSD bedömningar  
används nu regelbundet i vård och omsorgsboende.  
 
Mätning av vårdinsatser för sjuksköterskor 
Antalet inskrivna hemsjukvårdspatienter med avancerade medicinska insatser 
inom hemsjukvården har ökat. 
För att kunna följa denna utveckling och fördela hälso- och sjukvårdsresurser-
na på ett bra sätt så mäter sjuksköterskorna vårdtyngden kontinuerligt enligt ett 
enkelt utvärderingsinstrument. 
 
Hemrehabilitering 
Utvärdering av insatserna inom hemrehabilitering sker löpande med ADL 
trappan och omsorgstyngden minskade mellan 2013-2014 med 34%. 
Personalen på korttid har fått en riktad utbildningsinsats avseende rehabilite-
rande förhållningssätt och förflyttningsteknik för att höja kvaliteten på rehabili-
teringen och öka möjligheter för omsorgstagarna att flytta tillbaka till det ordi-
nära boendet. 
 
En process för fall/fallprevention har tagits fram under 2014 och Rehabenhet-
en kommer under 2015 fortsätta att utveckla det systematiska arbetssättet kring 
fall. 
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Omsorgsnämnden 

 
 
 

Årsrapport för 2014 med ekonomisk plan 2016 - 2018  
Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden godkänner årsrapporten för 2014. 

Bakgrund  
Förvaltningen har sammanställt årsrapporten för 2014. I rapporten redovisas det 
ekonomiska utfallet på -2 miljoner kronor, samt viktiga händelser och förutsättningar 
i de olika verksamheterna. I samband med årsrapporten redovisas också den ekonomiska 
planeringen för åren 2016 – 2018. 
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1 Inledning 
Omsorgsnämnden och förvaltningen ansvarar, för de uppgifter som kommunen har 
inom socialtjänst, för hemtjänst, vård- och omsorgsboende och andra stödinsatser till 
äldre personer. Nämnden ansvarar också för insatser inom socialtjänstlagen till personer 
under 65 år med mindre omfattande funktionsnedsättningar. Dessutom ansvarar nämn-
den för hemsjukvården i kommunen och utövar ledningsansvar för den kommunala 
hälso- och sjukvården.   
 
Arbetet har under 2014 präglats av en unikt stor förändringprocess. Inför 2014 års bud-
get, med fem miljoner i minskad budgetram hanterades samtidigt fortsatt införande av 
heltidstjänster. Verksamheten genomlystes genom att fastställa kostnad per brukare och 
på så vis få egen jämförelse över tid och jämförelse mellan kommuner. Jämförelsen blev 
också underlag till den strukturomvandling som innebär nya och tidsenliga boenden. 
Under året invigdes två nya boenden och en tillbyggnad. För att klara introduktion och 
vissa andra åtgärder kopplade till omflyttning, beräknades en engångskostnad på 5,0 
mkr. Bokslutet blev dock bättre än så och slutade för 2014 på -2 mnkr. 
 
I övrigt har ett mindre vård- och omsorgsboende avvecklats till följd av beslut om struk-
turomvandling. Smedängen är stängt till följd av ombyggnation. 
 
 Förvaltningen går mot strömmen när det gäller antalet vård – och omsorgsboenden i 
landet. Efter renovering och nybyggnad kommer antalet lägenheter, 2016 att öka jämfört 
med nuvarande nivå. Åtgärdsplan för minskad budgetram, har i hög grad präglats av 
detta.  
 
Förvaltningen har under året jobbat intensivt med avvikelser och förbättringsåtgärder i 
kvalitetsfrågor som direkt påverkar den enskilde. Vi räknar med att kvalitén därmed 
ligger på en högre nivå. Vi ser att 97 % av brukarna är nöjda eller mycket nöjda med 
bemötandet. Riktlinjer och handlingsplaner har tagits fram som gäller dels enskild enhet, 
men också hela förvaltningen. 
 
Socialstyrelsens riktlinjer för bemanning på demensboenden har också påverkat budget- 
och verksamhetsupplägg inför året. Vi har valt att behålla en god bemanning för att 
klara socialstyrelsens föreslagna föreskrifter för bemanning. Dock har vi nyligen fått 
besked om att beslutet, som skulle genomförts i mars 2015, är skjutet på framtiden.  
 
Arbetet med att erbjuda heltidstjänster har under 2014 stabiliserats på en nivå med 100, 
eller 90 % tjänster. Av ca 1000 personer har 350 fått möjligheten att gå upp till 100 %. 
De resterande har 90 % -iga tjänster.  Det innebär att tjänsterna har erbjudits till en 
snittnivå på 93 %. Det återstår ännu att genomföra förbättringsåtgärder och hitta nya 
arbetssätt och smarta lösningar som tillgodoser omsorgstagarens behov kombinerat med 
bra arbetsmiljö och god ekonomi. Nu vidtar arbetet med att förfina tillämpningar för att 
öka kvalitén på omsorgstagarperspektivet samt arbetsmiljön. Återstår att under 2015 och 
2016 fullfölja heltidssatsningen enligt fullmäktiges beslut. 
Det tillfälliga avtalet om Rätt till heltid sades upp i slutet av året. Därmed återgår hante-
ring o planering till allmänna bestämmelser, vilket påverkar sättet att arbeta flexibelt. 
 
Kommunal Hjälpmedelssamverkan i Länet (KHS), har efter två år visat bra resultat och 
verksamheten har klarat att leverera uppdraget på ett bra sätt.   
 
Under året har beslut fattats om att förvaltningen, som hittills funnits på Skeppsbroga-
tan, skall flytta till renoverade lokaler vid Torsåsgatan 1. 
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Under året har första externa utföraren ansökt för att driva hemtjänst, vilket gör att för-
valtningen kommer att kunna erbjuda valfrihet i hemtjänsten 
 
I kommunen finns nu tre trygghetsboenden som infriar socialstyrelsens kriterier för 
trygghetsboende. Bärnstenen som startades 2013, Bryggaren och Varvet som successivt 
förändrats under 2014. En utveckling som känns bra. Servicelägenheter har avvecklats. 
 
Krav på IT utveckling har ökat under året. Förvaltningen jobbar med flertalet e-
hälsoprojekt. Dels mobilt stöd i hemtjänsten, som underlättar för personalen och för-
väntas ge större trygghet. Dock ställs stora krav på kommunikation mellan IT program. 
Digitala trygghetslarm, social dokumentation och nationell patientöversikt är andra ut-
maningar inom området. 
 
Kvalitetsregistren Palliativregistret, BPSD och Senior alert är viktiga för att främja ett 
systematiskt förbättringsarbete och hjälpsystem för att öka kvaliteten i vård och omsorg. 
Länet och särskilt Kalmar kommun har återigen lyckats mycket bra med insatser inom 
den statliga överenskommelsen ”sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka 
äldre.  Överenskommelsen sätter fokus på samarbete mellan kommun, primärvård och 
slutenvård. Under året har styrgruppen ”Lednings och styrning” formats, liksom samar-
bete och mötesforum för huvudmännens presidier. Det är ett avstamp för ett helt nytt 
och omfattande utvecklingsarbete i länet. Syftet är att skapa bättre evidensbaserad kun-
skap som underlag vid insatser för den enskilde. 
 
Sociala innehållet på vård- och omsorgsboenden har fått en nystart ny inriktning. På 
nya boendet Varvet planeras det för att  det sociala och kulturella innehållet så det blir 
en naturlig del av verksamheten i vård- och omsorgboende. Målet är nu att öka nöjdhet-
en av sociala aktiviteter hos äldre. 
 
Nämndens vision, ”Alla tiders omsorg”, fortsätter att vara ett underlag i den planering 
som ligger till grund för förvaltningens utveckling.. Innehållet, som tagits fram i samar-
bete med olika intressenter, beräknas antas under våren och är ämnat att ge ett längre 
perspektiv och framförhållning på utvecklingsarbete och planer. 
 
Varvsholmen – salutogent profilboende 
Här öppnade ett vård- och omsorgsboende med 38 lägenheter i september. Den inne-
håller också en träffpunkt och en hemtjänstlokal i direkt anslutning till boendet. 
 
Jungmansgården 
Förut fanns 25 lägenheter vid Jungmansgården (i Norrliden). Antalet gjorde att det var 
stora svårigheter att klara ekonomin. En utbyggnad om 16 lägenheter påbörjades under 
2013.  Bygget invigdes 2014 .  
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2 Ekonomi - totalt 

 
Driftskostnader 
Verksamhet Netto-     Bokslut  Resultat 
 tkr Budget Kostnader Intäkter  
Semesterlöneskuld 2 381 2 381  0 
 
Förvaltningsgemensamt 20 103 43 744  30 289 

 
6 648 

     
Administration 26 566 27 316  490 -260 
     
SoL övergripande 10 902 63 279  62 985 10 607 
     
Verksamhet Norr 244 942 262 372  888 -16 543 
     
Verksamhet Söder 145 020 148 780  383 -3 376 
     
Verksamhet Gemensamt 105 137 109 737  7 417 2 817 
     
HSL 71 972 86 042  12 148 -1 923 
     
TOTALT 627 023 743 651  114 600 -2 029 
 
Omsorgsförvaltningen förbrukade netto 627 mnkr (drift) år 2014 och detta 
utgjorde 19,2 % av kommunens totala nettodriftkostnader. Motsvarande 
andel för 2013 var också 19,2%. 
 

 
 

Investeringar 
 
Verksamhet Netto-   Bokslut  
 tkr Budget Kostnader Intäkter Netto 
Investeringar 10 123 10 123   0 0 
Omsorgsnämnden investerade enligt 2014 årsbokslut 10 mnkr vilket utgjorde 3,6% av 
kommunens totala nettoinvesteringar.      

19,2% 

80,8% 

OMSORGSFÖRVALTNINGENS ANDEL AV 
KOMMUNENS NETTODRIFTSKOSTNADER ÅR 

2014 

Omsorgsförvaltningen Övr kommunal verksamhet
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Sammanfattande kommentar till större avvikelser   
Driftskostnaderna redovisar ett underskott på totalt 2 mnkr. Avvikelserna mot 
budget kan sammanfattas som följer och kommenteras även under respektive verksam-
hets redovisning: 
 
Semesterlöneskuld (+-0) 
Förändringen av semesterlöneskulden var en ökning med 2,3 mnkr vilket innebär att 
våra anställda har sparat mer semester än man tagit ut. 
 
Förvaltningsgemensamt (+6,6 mnkr) 
Redovisar ett överskott om 6,6 mnkr som beror på ej budgeterade statsbidrag 
för projekt bl a omvårdnadslyftet och mindre kostnader för utbildningar. 
  
Administration (-0,3 mnkr) 
Administrationen redovisar ett tillfälligt mindre underskott.   
 
SoL (insatser inom socialtjänstlagen) övergripande (+10,9 mnkr) 
Överskottet består av kvarvarande resursfördelningspengar för hemtjänst, minskade 
kostnader i samband med avveckling av boenden och ökade avgiftsintäkter.  
 
Verksamhet norr (-16,5 mnkr)  
Verksamhetsområde norr består av 16 enheter, stor andel är vård-och omsorgsboende. 
Sammanlagt arbetar ca 550 personer i området. Verksamheten har ett stort underskott 2014 
och anledningarna är flera. Under året har verksamheten arbetat intensivt med att hitta nya 
arbetssätt och schemastrukturer för att hitta rätt bemanning. Som stöd i detta arbete har det 
funnits centralt placerade schemahandläggare. Hemtjänsten har haft stora svårigheter i tre 
enheter med skiftande omsorgsbehov. Omsorgsförvaltningen har inte hittat någon bra ru-
tin för att använda övertalig personal i kortare perioder och den rörliga tiden har varit be-
gränsad till 10 % enligt avtal. Detta har gjort att enheterna periodvis haft övertalig personal 
utan finansiering. I området har sju enheter haft möjlighet att önska upp sin sysselsätt-
ningsgrad till 100 %. Ingen av dessa enheter har klarat att hålla budget på grund av de över-
skottstimmar som stora tjänster genererar och som inte är finansierade. 2014 är första året 
med helårseffekt av rätt till heltid. Under året har trycket varit extra stort på korttidsenhet-
en Linden eftersom Smedängens korttidsplatser stängdes ned. Svårt sjuka personer med 
teknisk utrustning eller övervakning har ökat markant och krävt extra bemanning som inte 
har kunnat finansieras fullt ut för enheten.  
Sammantaget måste omsorgsförvaltningen fortsätta att hitta nya arbetssätt och schema-
strukturer för att klara att höja tjänstgöringsgraderna ännu mer framåt i tiden. 
 
Verksamhet söder (-3,4 mnkr) 
Verksamhetsområde söder som består av 11 enheter redovisar underskott. Enheternas 
samlade resultat har dock förbättrats jmf med 2013 (-5,2 mnkr). Det är varierande resultat 
mellan enheterna men flera enheter har klarat att hålla budget eller är nära en budgetbalans. 
Den största förklaringen till underskottet är enheternas fortsatta svårigheter att få ihop 
funktionella schema för att hantera omsorgstagarnas kontinuitet och klara att utföra bevil-
jade insatser, inom budgetram samtidigt som den uttalade viljan är att minimera delade 
arbetspass. Förvaltningsövergripande har vård- och omsorgsboendena med demens svårast 
att balansera budget och behov. Nya boenden med sin planlösning har klar fördel beman-
ningsmässigt framför små ”gamla” boenden. Närvarande ledarskap är en framgångsfaktor 
både i hemtjänst och på boende. 
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Verksamhet gemensamt (+2,8 mnkr)  
Verksamhetsområde gemensamt består av 4 enheter med olika ansvarsområden och alla 
redovisar överskott. Verksamheterna är teknik, nattpatruller/dagverksamhet, träffpunk-
ter och anhöriganställda.  
 
HSL (insatser inom hälso- och sjukvårdslagen) (-1,9 mnkr) Verksamheten har 
varit hårt ansträngd ekonomiskt under 2014. Två av tre enheter redovisar underskott. 
Den största avvikelsen är dock underskott på hjälpmedelsverksamheten vilket var en 
klar försämring jmf 2013. Analys av orsaken pågår.  
 
Investeringar  
Redovisade investeringar uppgår till 10,1 mnkr 2014.  Kostnaderna avser företrädesvis 
utrustning i våra nya vård- och omsorgsboenden. 
 
Resultatutjämningsfond 
Efter bokslut 2014 finns 19,6 mnkr i omsorgsnämndens resultatutjämningsfond. 
 
 

3  Myndighet 
 

Viktiga händelser och ändrade förutsättningar 

Resultatredovisning och analys 
Kostnader för betalningsansvar 2008-2014 
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
333tkr 307tkr 77tkr 136tkr 253tkr 435tkr 252tkr 

Länssjukhuset kortar sina vårdtider och minskar vårdplatser efterhand vilket innebär att 
kommunen får ta allt större vård och omsorgsansvar. I kommunen arbetar vi ef-
ter möjligheten att erbjuda stöd i hemmet. I vissa fall kan det vara svårt då den enskilde 
behöver mera återhämtning och rehabilitering innan hemgång är möjlig. 

Vid dessa tillfällen kan det vara aktuellt med en kortare eller längre vistelse på en korttids-
plats. En anledning är också att kommunen har fått ansvar för fler multisjuka med behov 
av extra bemanning och förstärkning för medicinska insatser. Här behövts en längre tid för 
rekrytering av personal samt planering och genomgång av avancerade medicinska insatser 
vilket har gett betalningsansvar för kommunen. Under 2014 har en det varit en tillfällig 
minskning av boendeplatser pga ombyggnationer m.m. Det här har inneburit att omsorgs-
tagare som vistas på korttidsplats i avvaktan på ledigt boende uppehållit platser på korttiden 
längre än vanligt. Vilket då inneburit att väntetiden på sjukhus till korttid också blir längre 
med betalningsansvar som följd. 
 
Utomlänsplacering 
Omsorgsförvaltningen har en person placerad utomläns pga brist på anpassat boende. 

Sökande från annan kommun-vård och omsorgsboende SoL 
Enligt socialtjänstlagen har personer bosatta i andra kommuner rättighet att ansöka om 
vård och omsorgsboende i annan kommun. Den främsta anledningen till ansökan är att 
närstående bor i Kalmar kommun. Under 2013 var det sex ansökningar från annan kom-
mun. Alla sex ansökningar fick bifall på vård och omsorgsboende i Kalmar kommun. 
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Antalet ansökningar om vård och omsorgsboende, personer från annan kommun 
2005-2011 
Årtal Antal ansökningar Bifall Avslag 
2014 9 9 0 
2013 6 6 0 
2012 15 9 3 
2011 13 11 2 
2010 7 6 1 
2009 9 8 1 
2008 17 15 2 

 
Framtiden 

Biståndsbedömning i vård och omsorgsboende 
Socialstyrelsen skriver i SOSFS 2012:12 att socialnämnden ska säkerställa att varje särskilt 
boende där en person med demenssjukdom bor är bemannat på ett sådant sätt att personen 
får de hemtjänstinsatser som har beviljats. Denna förskrift skulle gällt from 2015-03-31 men är 
nu återtagen i avvaktan på beslut. 

Den 27 januari 2015 fattar Socialstyrelsen beslut om att föreskrifterna och allmänna råden 
om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden ska 
utgå. Det är även Socialstyrelsens bedömning att datumet för ikraftträdande av de nya före-
skrifterna som ska gälla alla äldre som bor i särskilda boenden behöver skjutas fram.  

Beslutet om den nya föreskriften är enligt en ny förordning beroende av regeringens med-
givande. Regeringen kommer att behandla ärendet först efter att de fått en sammanställning 
av remissynpunkterna. Socialstyrelsen bedömer därför att det inte längre finns tidsmässiga 
förutsättningar för att föreskriften ska kunna träda ikraft den 31 mars 2015 som tidigare 
planerat. 

Datum för ikraftträdande kan meddelas först efter att regeringen har beslutat i frågan 

om medgivande.  

Inom avdelning myndighet har arbetet påbörjats med att förbereda sig inför dessa förskrif-
ter. Det innebär att en biståndshandläggare arbetar med biståndsbedömning i vård- och 
omsorgsboende. I framtiden kommer det att behövas utökning inom enheten myndighet 
för att kunna genomföra biståndsbedömning på alla boendeenheter. Under 2015 kommer 
arbetet därför att inrikta sig på att alla nyinflyttade ska få en biståndsbedömning i vård- och 
omsorgsboende i avvaktan på att regeringen ska ta beslut. 

Äldres behov i centrum – en modell för ökad kvalitet inom vård och omsorg 
Modellen ”Äldres behov i centrum” (ÄBIC) är nationellt framtagen av Socialstyrelsen som 
nu utbildar landets kommuner. Modellen bygger på ett betydligt mer systematiskt arbetssätt 
än vad flertalet av landets kommuner använder i nuläget och med den äldres behov i cent-
rum. 
 
Syftet med modellen är att åstadkomma ett mer behovsinriktat arbetssätt och ska också ge 
den äldre och hans eller hennes närstående ökade möjligheter att medverka i utredning, 
planering och uppföljning av stödet i det dagliga livet. Modellen ska stärka den äldres möj-
lighet till inflytande och egenmakt över sin vardag utifrån den nationella värdegrunden för 
äldre. 
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Omsorgsförvaltningen i Kalmar har tagit beslut om att införa modellen. Detta kommer att 
ske i samverkan med övriga kommuner i länet inom ramen för Kompass=Kommunal 
Praktisk Samverkan Socialtjänst-Kalmar län. 
 
 
Behov av stöd ( BAS) 
Ett verktyg vid biståndshandläggning är Behov av stöd ( BAS). Verktyget kan användas av 
biståndshandläggare vid samtal med personer som ansöker om äldreomsorg eller vid upp-
följning av beslut. Syftet med BAS är att handläggaren ska få en nyanserad bild av den äl-
dres uppfattning om sin situation och sitt behov av hjälp och stöd i den dagliga livsföring-
en. Tillsammans med annan relevant information ger uppgifterna ett underlag för beslut 
om insatser enligt socialtjänstlagen. 
 
Värdegrundsarbete 
Värdegrundsarbetet påbörjades under 2014 och kommer att slutföras under våren 2015. 
 
 

4 Verksamhet SOL (insatser enligt socialtjänst-
lagen) omfattande verksamhetsområde norr och 
söder och gemensam verksamhet 

Viktiga händelser och ändrade förutsättningar 
Övergripande 
 
I samband med planeringen av det nya vård- och omsorgsboendet Varvet på Varvsholmen 
beslutades att hela team 5, som omfattar centrala Kalmar, ställer om till ett salutogent ar-
bets- och förhållningssätt. Servicehuset Bryggaren gjordes om till trygghetsboende, hem-
tjänstområdena gjorde delvis om och träffpunktverksamheten involverades i den ordinarie 
verksamheten på ett nytt sätt. Detta innebär att träffpunktsverksamheten har aktiviteter 
även på kvällar och helger och planeringen för sociala aktiviteter görs samordnat för bo-
ende, hemtjänst, trygghetsboendet och den öppna verksamheten, allt för att få en högre 
kvalitet och resursnyttjande. Genomförandeplanerna skrivs utifrån det salutogena perspek-
tivet och den enskilde omsorgstagaren engageras på ett mer påtagligt sätt för att öka delak-
tigheten. På boendet Varvet arbetar man med trivsel- och servicevärdar för att tydliggöra 
arbetsfördelningen för personalen och ge omsorgstagarna trygghet. Samtlig personal i team 
5 fick lämna in intresseanmälan och önskemål till tjänsterna i teamet.  Samtlig personal har 
fått grundutbildning i salutogent förhållningssätt både i vad som teoretiskt styr synsättet 
och i hur man praktiskt arbetar efter det. Det som är grundläggande i förhållningssättet är 
KASAM, känsla av sammanhang. I KASAM- begreppet ingår begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet. 
 
Omsorgsförvaltningen har genomfört en värdegrundsutbildning som omfattat samtlig per-
sonal i förvaltningen. Värdegrundsledare har utbildats och enhetscheferna har fått särskild 
vägledning. I utbildningen har vi utgått från SOSFS 2012:3 och använt socialstyrelsens 
handledningsmaterial. Dialogerna i utbildningen har handlat om självbestämmande, trygg-
het, meningsfullhet och sammanhang, integritet, delaktighet, bemötande och god kvalitet. 
Så gott som samtliga deltagare är nöjda med utbildningen och tycker att dialogerna har varit 
värdefulla därför att de har berört den dagliga problematiken. Utbildningen fortsätter i 
etapp II under 2015. 
 
Enhetscheferna har fått utbildning i arbetsrätt i två steg. Det första steget genomfördes 
som en webbutbildning och andra steget var en heldagsutbildning med en arbetsrättsjurist. 
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Samtlig personal har under året fått erbjudande om hepatitvaccination. 
 
Arbetet med att hitta ett angreppssätt i arbetet med Rätt till heltid som ger balans när det 
gäller budget, arbetsmiljö och säkerhet för omsorgstagarna har pågått under hela året. Ett 
testavtal provades under 16 veckor och utvärderades sedan av en oberoende konsult. Trots 
att mätningar visar att ca 90% av resurstiderna bokas till egen enhet är många medarbetare 
fortfarande oroliga för att behöva gå någon annanstans än till sin hemmaenhet. I slutet av 
året beslutade kommunal att säga upp testavtalet som reglerar hur vi ska arbeta med rätten 
till heltid vilket innebär att hela omsorgsförvaltningen ställer om till att arbeta efter All-
männa Bestämmelser 2015. 
Resurscentrum omvandlades till en akutpool som ett steg i att implementera den nya be-
manningsprocessen. 
 
Arbetet med kvalitetsregistren Senior alert, BPSD och palliativa registret har fortsatt och 
förvaltningen har även 2014 framgångsrikt uppnått de nationella prestationskraven och fått 
ta del av ersättningen för detta. Att använda de validerade verktyg som finns i kvalitetsre-
gistren innebär att vi ökar patientsäkerheten och arbetar förebyggande.  
 
Fortsatt planering av ombyggnation och nybyggnation av vård och omsorgsboende har 
pågått under hela året. 
 
Hemtjänst 
Antalet beviljade hemtjänsttimmar har ökat jämfört med 2013 och ökningen har varit kon-
stant varje månad sedan april. Ökningen går att härleda dels till förvaltningens byggprocess 
där vi haft inflyttningsstopp till boenden som ska avvecklas eller byggas om och dels till en 
ökning av medicinskt och omvårdnads komplexa ärenden. Den medicinska utvecklingen 
går framåt och vårdtiderna på sjukhusen kortas ner. Tekniken medger att svårt sjuka kan 
vårdas hemma eller på ett vård- och omsorgsboende men ständig tillsyn av specialutbildad 
personal krävs. För den enskilde individen kan det innebära en stor kvalitetsökning och för 
omsorgsförvaltningen är det en stor utmaning att hantera detta i nuläget och i framtiden. Vi 
ser också en ökning av yngre omsorgstagare. 
Kvalitetsregistret Senior alert har införts i hemtjänsten. Det innebär att kontaktpersonen 
gör en riskbedömning efter ett särskilt formulär för att förebygga/hindra trycksår, fall, un-
dernäring och munohälsa. Sjuksköterskan/sjukgymnasten/arbetsterapeuten gör åtgärdsplan 
om bedömningen utfaller i risk. 
Under året har mobilt stöd i hemtjänsten införts stegvis team för team. Mobilt stöd är en 
tekniklösning för nyckelfri hemtjänst, arbetsplanering och dokumentation i mobilen. Med 
detta hjälpmedel kan man även mäta utförd tid hos omsorgstagaren. Tekniken har även 
inneburit att delar av hemtjänstprocessen har omarbetats och både biståndshandläggare och 
enhetschefer har fått förändrade rutiner. Det innebär också ökade krav på IT-support för 
att omsorgsarbetet ska kunna genomföras på ett säkert och effektivt sätt. 
Byte av samtliga trygghetslarm till digitala larm påbörjades under slutet av 2014 och beräk-
nas var klart i under mars 2015. 
Flera hemtjänstgrupper har arbetat målinriktat med sociala aktiviteter och använt träffpunk-
ternas lokaler som mötesplatser, bland annat har man ordnat gemensamma luncher för 
omsorgstagare och pensionärer. Två hemtjänstgrupper fick 2014 års kvalitetspris för detta 
nya sätt att arbeta. 
 
Hemtjänstgruppen Malmen/Norrgård har fått nya lokaler i Lars Kagg skolan. Ombyggnat-
ionen var klar under våren och i samband med att man flyttade in genomförde man också 
en revidering av arbetssätt och rutiner. 
 
Under hösten frikopplades en enhetschef för att utreda hemtjänsten. Uppdraget och utred-
ningen har tre syften 
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1. Beskriva hemtjänstprocessen och koppla berörda styrdokument 
2. Beskriva samordnarfunktionen i hemtjänsten med hänsyn till Laps Care, mobilt stöd mm  
3. Utreda arbetsmiljön utifrån ett antal givna aspekter med utgångspunkt från arbetsmiljö-
verkets nationella översyn. 
Uppdraget är slutfört 1 februari 2015. 
 
Vård- och omsorgsboende 
Arbetet med att öka boendestandarden i vård-och omsorgsboende har intensifierats under 
året. Konkret har det inneburit att förvaltningen avvecklat två mindre boenden, Riddaren 
och Lagerträdet. Ett stort boende, Smedängen, stängdes i september för ombyggnation. 
Två mycket fina nya boenden, Berga Backe och Varvet har färdigställts för inflyttning i 
januari och september månad. Utöver det har demensboendet Jungmansgården blivit ut-
byggt med en helt ny del och den befintliga delen har renoverats och byggts om. Där sked-
de inflyttning i två omgångar i augusti och december. Denna process har varit påfrestande 
för verksamheten trots att den varit noga förberedd och planerad, men personal och en-
hetschefer har gjort ett fantastiskt arbete med att bygga upp verksamheten och ta emot nya 
omsorgstagare. Det har också gjorts ett stort arbete med att introducera all ny personal, 
informera anhöriga och anordna invigningar och öppet hus i de nya boendena. 
Periodvis har bristen på boendeplatser och korttidsplatser varit svår att hantera och belast-
ningen i hemtjänsten ökade märkbart. Under hösten öppnades 5 nya korttidsplatser på 
Norrlidshemmet för att kunna undvika betalningsansvar på sjukhuset. Dessa platser stäng-
des igen i januari 2015. Ett stort antal omsorgstagare, omkring 80 personer, har under 2014 
flyttat från sina befintliga vård-och omsorgsboenden till de nybyggda, eller efter önskemål 
till andra boenden. Många undersköterskor har också bytt arbetsplats i samband med bygg-
processerna. 
Omsorgsnämnden beslutade i december att Stensberg ska läggas ut på entreprenad. För 
övrigt beslutades det om en besparing på 8,5 miljoner för vård-och omsorgsboenden som 
ett led i stabil ekonomi för Kalmar kommun. 
 
Framtiden 
En utmaning framåt är den fortsatta planeringen av nya vård-och omsorgsboenden och att 
också hitta finansiering till dessa. 
Individuella biståndsbedömningar sker succesivt i samtliga boenden och i samband med det 
finns det ett behov av att hitta ett bra planeringssystem för att säkerställa att alla omsorgs-
tagare får sina beviljade insatser utförda. Socialstyrelsens riktlinjer gällande bemanning är 
framskjutet på obestämd tid, men detta måste bevakas under året. 
Socialstyrelsens krav på undersköterskekompetens kan enligt plan komma att beslutas un-
der året. Detta innebär i så fall att ett 60-tal medarbetare som endast har vårdbiträdesut-
bildning får vissa restriktioner i arbetet. Bland annat får de enligt förslaget inte arbeta en-
samma och får heller inte ta emot medicindelegeringar från sjuksköterska. Detta begränsar 
möjligheten att arbeta i verksamheten och åtgärder måste då vidtas. 
Det mobila IT- stödet i hemtjänsten ska implementeras fullt ut under våren 2015. Efter 
sommaren planeras tjänsten att kunna användas som ett instrument för att mäta utförd tid. 
Detta kan även kopplas till resursfördelning. 
Hela omsorgsförvaltningen har under 2014/2015 genomgått en värdegrundsutbildning som 
har varit mycket värdefull. All personal har haft möjlighet att tillsammans med handledare 
och ett material från socialstyrelsen reflektera och diskutera om arbetet med omsorgstagar-
na i vardagen. En uppföljning av detta är mycket viktig för att hålla värdegrunden levande 
och ska planeras i någon form. 
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5 Verksamhet hälso- och sjukvård   
 
Viktiga händelser och ändrade förutsättningar 
 
Hälso- och sjukvårdsverksamheten ansvarar för all vård upp till sjuksköterskenivå som 
utförs i hemmen, även rehabiliterings- och hjälpmedelsinsatser för patienter oavsett ål-
der. Huvuddelen av sjuksköterskornas insatser riktas mot vård- och omsorgsboende, 
inskrivna hemsjukvårdspatienter och en del personer med behov av hälso- och sjuk-
vårdsinsatser i Socialförvaltningen. För arbetsterapeuter och sjukgymnaster är insatserna 
i högre grad än för sjuksköterskorna inriktade till personer som inte är inskrivna i hem-
sjukvården. 
 
Varje patient inom vård- och omsorgsboende och inskrivna hemsjukvårdspatienter har 
en utsedd patientansvarig sjuksköterska samt en utsedd arbetsterapeut och sjukgymnast. 
Antalet inskrivna hemsjukvårdspatienter är för närvarande 870 st.(141231)Behovet av 
avancerade hemsjukvårdsinsatser inom hemsjukvård och i vård- och omsorgsboende 
har ökat och innebär ökade krav på sjuksköterskeinsatser. Vi följer nu denna utveckling 
med kontinuerlig vårdtyngdsmätning. 
 
Under 2014 har utvecklingen av det systematiska arbetet med kvalitetsregister fortsatt.  

 Palliativregistret, som identifierar förbättringsområden vid vård i livets 
            slut, har vi ökat täckningsgraden från 73% 2013 till 76% 2014.  
            Att validerad smärtskattning utförs är ett förbättringsområde som vi arbetar vidare 
            med. 

 Senior alert, där arbetet inriktas på att förebygga fall, undernäring, trycksår och 
ohälsa i munnen, har utvecklats på samtliga vård- och omsorgsboenden med 
90% riskbedömning och utveckling av individuella åtgärder. Arbetet förutsätter 
ett bra teamarbete mellan personal på enheten och hälso- och sjukvårdspersonal. 
Boendeteam finns nu på alla enheter. 

 BPSD-registret; beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, är med ut-
gångspunkt från de nationella riktlinjerna för demens och med fokus på individuellt 
bemötande. Flertalet av berörd personal har gått utbildning i detta och BPSD be-
dömningar och används nu regelbundet i vård- och omsorgsboende.  
 

Under året har all personal i hemsjukvården deltagit i värdegrundsgrupper ledda av vär-
degrundshandlare och enhetschef eller MAR. 
Hjälpmedelsverksamheten övergick 2012 i kommunal regi. Under 2014 har vi haft 
ökade kostnader för hjälpmedel och analys pågår för att utreda varför. 
Utvecklingen av hemrehabilitering har fortsatt inom förvaltningen. ADL-trappan visar 
på en minskad omsorgstyngd/ ökad självständighetsnivå med 34% mellan 2013-2014. 
 
Hälso- och sjukvårdsverksamheten har haft svårare att få tag i sjuksköterskevikarier än 
tidigare år och eftersom vårdtyngden hela tiden varierar i arbetslagen så krävs ett flexi-
belt arbetssätt. 
 
Den totala sjukfrånvaron för hälso- och sjukvårdspersonal låg under året på 3,3%, dvs 
lägre än totalt i kommunen. 
 
Statistik över avvikelser 
Inom all vård och omsorg gäller att de som får insatser ska behandlas väl. Syftet är att kvali-
tetssäkra innehållet i vården samt att förebygga uppkomsten av missförhållanden eller fel-
aktig vård och behandling. 
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Avvikelser Läkemedel 

 
Totalt antal registrerade läkemedelsavvikelser för 2014 var 476.  Den vanligaste orsaken till 
registrerad avvikelse var utebliven medicin. I 7 fall kontaktades läkare för att det fanns risk 
för personens allmäntillstånd kunde påverkas. 
 
 
Avvikelser Fall 

 
 
Totalt antal registrerade fall under 2014 är 1637.Vid  953 av dessa fallhändelser fanns inga 
tecken på skada dvs. personen var opåverkad.  76 personer har behövt åka till sjukhuset 
efter att ha fallit och för 13 av dessa konstaterades höftfraktur.   
 
 

2013 2014
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Fallavvikelserna specificerade på korttid, säbo och ordinärt boende. 
 
 
Lex Maria 
En anmälan enligt lex Maria är gjord under året 2015. Anledningen till anmälan till IVO var 
bristande omvårdnad som lett till allvarlig tryckskada. IVO har i sin utredning i ärendet och 
beslut funnit att nödvändig omfattning i den interna utredning av händelsen var gjord och 
att vårdgivaren vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet. 

 
6 Personalbokslut 
 
Kompetensutvecklingsinsatser 2014 
 
Omsorgsförvaltningen upprättar årligen en kompetensutvecklingsplan där förvaltningen 
deltar i olika omgångar.  En del av utbildningarna är återkommande enligt ett rullande 
schema. 
 
Kompetensutvecklingsplan 2014 
 
Objekt Antal personer Plan 
Central introduktion  
för nyanställda 

0  
 

Brandskyddsutbildning 181 personer  
 
 
 

enlig rullande 
schema var 4:e år 
klar 

Brandskyddskontroll 0 personer 
 

Anordnas under 2015 

Hälso- och sjukvård 
Förflyttningsteknik 

 
120 personer 

 
klar 

Läkemedelskörkort 
basal 

40 klar 

Läkemedelskörkort  
diabetes 

180 
 

klar 

Korttid Ordinärt boende Särskilt boende Totalt

200 668 766 1634
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Demensutbildning 150 personer klar 

 
Handledarutbildning 80 personer Ytterligare satsning  2015 
Laps Care 60 personer 

 
 

Värdegrund 665 personer Team 1 kör våren 2015 
 

 
I övrigt har löneadministratörerna utbildat medarbetare i självservice (självservicekör-
kortet) samt även haft genomgång med cheferna i detta.  
 
En upphandling har gjorts av ett diffkorrigeringssystem - Time Care scheduler. Avsikten 
är att denna modul skall diffkorrigera schema och effekten förväntas bli en väsentlig 
tidsbesparing i verksamheten. Utbildning har, i första läget under 2014, genomförts för 
ansvariga.  

Arbetsmiljö 
Anmälda arbetsskador    

 

Typ av 
olycka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Annat 

År Totalt                             
2012 51     10 2   1 7 11   13 2   5   
2013 106    1 32 1   2 8 19 3 29 1 

 
7 

 2014 62   10 3   
 

4 15  
 

17 1 3 9 
 

  
1= Elolycka, brand 

          
  

2= Kontakt med kemiska ämnen 

       
  

3= Den skadade föll 
         

  
4 = Den skadade slog eller stötte emot något 

     
  

5= Skadad av maskin, maskindel eller föremål i rörelse 

   
  

6= Skadad av fallande/flygande föremål 

     
  

7= Skadad av hanterat föremål 

       
  

8= Skadad av person (fysiskt, även oavsiktligt) 

    
  

9= Skadad av djur 
          

  
10= Fysisk överbelastning ( lyft, häftig rörelse) 

    
  

11= Psykisk överbelastning (hot,chock) 

      
  

12= Snedtramp, feltramp 
        

  
13= Fordonsolycka eller påkörd 

       

 

 
 

              

 

Typ av 
sjukdom 1 2 3a 3b 4 5 

 

1= Ergono-
miska faktorer 

  

År Totalt             
 

2= Ke-
miska äm-
nen 

   
2012 3 2         1 

 

3a= 
Buller 

    
2013 3 2         1 

 

3b= Andra fysiska 
faktorer 

 2014 2 1         1 
 

4= smittämnen 
   

         

5= Psykosociala 
faktorer 
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Jämställdhet 
Omsorgsnämnden har tagit beslut om ett jämställdhetsprogram för 2012-1015. De akti-
viteter som finns i programmet riktar sig både till kommunmedborgare och inom perso-
nalområdet. All ledningspersonal har tidigare utbildats i JGL.  
Fokus finns på dels personalperspektivet, men också på omsorgstagarperspektivet. Jäm-
ställdhetsarbetet på träffpunkter har analyserats och även utvärderats av extern part för 
att skapa medvetenhet. Även myndighetshandläggningen har gåtts igenom för att belysa 
om besluten ser olika ut beroende på om de ges till män respektive kvinnor. En upp-
följning av HOJ projektet har genomförts under 2014 
 
Personalnyckeltal 
 2012 2013 2014 
Tillsvidare 1 346 1 342 1325 
Heltidsanställda Kvinnor 35,7% 

Män 57,5% 
Kvinnor 50,2% 
Män 64,4% 

Kvinnor 49,7% 
Män 63,5% 

Genomsnittlig  
Sysselsättningsgrad 

Kvinnor 83,6% 
Män 89,5% 

Kvinnor 89,2% 
Män 93,5% 

Kvinnor 91,7% 
Män 94,45% 

Arbetade timmar 
(timavlönade) 
mätt i årsarbetare  
(1700 timmar) 

Kvinnor  
48,5 
Män 12,3 
Totalt 60,8 

Kvinnor 61,6 
Män 17 
Totalt 78,6 

Kvinnor 62,9 
Män 16,6 
Totalt 79,5 

Övertid (1700 tim/år) 7 263 timmar 
4,3 årsarbetare 

9 342 timmar 
5,5 årsarbetare 

7 362 timmar 
4,3 årsarbetare 

Fyllnadstid (1700 
tim/år) 

17 307 timmar 
10,2 årsarbetare 

14 145 timmar 
8,3 årsarbetare 

14 219 timmar 
8,4 årsarbetare 

Medelålder Kvinnor 45 
Män 42,4 

Kvinnor 45,6 
Män 43,4 

Kvinnor 45,8 
Män 43,5 

Åldersfördelning <20år       0% 
20-29 år   11% 
30-39 år   20% 
40-49 år   28% 
50-59 år   29% 
>60 år     12% 

<20 år       5% 
20-29 år   10% 
30-39 år   20 % 
40-49 år   28 % 
50-59 år   29% 
>60 år     13% 

<20 år       0% 
20-29 år   11% 
30-39 år   20 % 
40-49 år   27 % 
50-59 år   30% 
>60 år     13% 

Tidsbegränsade  
anställningar 

112 personer 67 personer 144 personer 

Sjukfrånvaro i % av 
arbetad tid 

Kvinnor 7,8 % 
Män 4,2 % 
Totalt 7,4 % 

Kvinnor 8,6 % 
Män 3,7 % 
Totalt 7,99 % 

Kvinnor 8,6 % 
Män 3,7 % 
Totalt 7,99 % 

Sjukfrånvaro mer än 
59 dagar i % av total 
sjukfrånvaro januari-
december 

Kvinnor 42,2% 
Män 31,4% 
Totalt 41,5% 

Kvinnor 42,8% 
Män 17,8% 
Totalt 41,4% 

Kvinnor 46,6 % 
Män 12,8 % 
Totalt 44,6 % 

Rekrytering 

Interna annonser 
Förrådsassistent, Kalmar – 1 tillsvidare, 73 ansökningar 
 
Interna extraordinära rekryteringsinsatser har genomförts. Till den nyöppnade enheten 
Varvet har det rekryterats totalt 22 personer till hemtjänsten, 6 personer till natten och 
34 personer till boendet samt 1 samordnare. Till demensboendet Jungmansgården har 
det rekryterats 10 undersköterskor. Antal sökanden: 435 interna har sökt tjänst. Eventu-
ellt har samma personer sökt till både Jungmansgården och Varvet. 
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Externa rekryteringar 

Larmtekniker – tillsvidare, 93 ansökningar 
Ekonom – tillsvidare, 70 ansökningar 
Arbetsterapeut – vikariat, 4 ansökningar 
Enhetschef omsorgsförvaltningen– tillsvidare, 46 ansökningar 
Enhetschef kommunal hjälpmedelssamverkan – tillsvidare, 21 ansökningar 
IT-utvecklare – tillsvidare, 76 ansökningar 
Nämndsekreterare – tillsvidare, 110 ansökningar 
Sjuksköterska – timanställning, 9 ansökningar 
 
Enhetschef för hälso- och sjukvårdsenheten – avbruten, 38 ansökningar 
Undersköterska, allmän våren – avbruten, 130 ansökningar 
Undersköterska, allmän hösten – avbruten, 110 ansökningar 
Undersköterska, nattpatrullen – avbruten, 72 ansökningar 
 
Totalt har 779 personer sökt våra externa tjänster, varav viss andel är internt sökande.  
 
Förutom detta så har övertaligheten från Smedängen och Lagerträdet hanterats och 
lösts. Detta har omfattat 52 personer från Smedängen samt 19 personer från Lagerträ-
det.       

Semesterrekrytering 2014 
Vi hanterade 1455 ansökningar tillsammans med Socialförvaltningen och Söder Möre  
Varav 836 var riktade mot omsorgsförvaltningen. Totalt anställdes 475 semestervikarier till 
omsorgsförvaltningen. Under våren genomfördes en rekryteringsmässa på AF. Annonse-
ring har skett  i Kalmar posten, via facebook samt annons på elektroniska infartskyltar.  
Deltog på KARMA Mässan under mars2014. 
 

Praktikplaceringar inom Omsorgsförvaltningens verksamheter 2014 
Under våren-hösten 2014 har vi haft praktikplaceringar inom våra verksamheter enl. 
följande: 
 

 Komvux traditionell omvårdnadsutbildning 52 veckor     85 elever 
 Komvux lärling omvårdnadsutbildning, ca 52 veckor  19 ele-

ver/lärlingar 
 Jenny Nyströmsskolan ungdomsgymnasiet omv. utb åk1-3 45 elever 
 Komvux NTI – distans omvårdnadsutbildning                      19 elever 
 Kalmar praktiska Gymnasium omvårdnadsutbildning   11 elever 
 SFI  (i huvudsak på Träffpunkter)                                     11 elever            
 Sjuksköterskestudenter termin 1                                                30+30 = 60 stu-

denter 
 Sjuksköterskestudenter termin 2                                             20+20 = 40 stu-

denter 
 
Totalt 310 elever/studenter under 2014 
 
Vi har ca 135 handledare totalt som har varit behjälpliga till ovanstående ele-
ver/studenter. 
Under hösten har vi genomfört utbildning/info där 90 handledare deltog. 
 
Vi tar emot ca 300 spontanansökningar/år för intresse för arbete inom omsorgsförvalt-
ningen. 
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7  Mål och kvalitet 
 
Viktiga händelser och ändrade förutsättningar 
 
De nationella och lokala målen för äldreomsorgen är styrande för kvalitetsarbetet tillsam-
mans med Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter samt ISO standarder för kvalitet 
och miljö.   
 
2014 är det fjärde året som omsorgsförvaltningen är ISO certifierad verksamhet för hela 
verksamheten. Kunskapen om innehållet i ledningssystemet har hela tiden blivit bättre även 
om förbättringar alltid finns. 
  
Viktiga händelser som utvecklar kvalitetsarbetet är: 
 

- Arbetet med kvalitetsregister i verksamheten 
- Ny myndighet för inspektion och tillsyn av verksamheten är Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) 
- Resultat från nationell brukarundersökning, kommunens kvalitet i korthet och 

kommun- och enhetsundersökningen 
- Beviljade projektmedel från Kampradstiftelsen för medverkan i två projekt 
- Länsövergripande projekt inom e-Hälsa 
- Biståndsbedömning av enskildas behov av insatser i vård- och omsorgsboende 
- Genomförande av värdegrundsutbildning  
- Resultat från intern- och externrevision 
- Medverkan i forskningsprojketansökan som samordnas av Linnéuniversitetet 

 

Resultatredovisning, måluppfyllelse och analys 
 
ISO certifierad verksamhet för kvalitet och miljö  
Internrevision har genomförts under året. Internrevisonen genomförs med ett kommun-
gemensamt fokus och med möjlighet med tillägg av egna revisonsområden. Sju enheter 
deltog i revisionen. Resultatet var 12 avvikelser och 8 förbättringsområden. Avvikelserna 
kan sammanfattas: 
  

 Miljöarbetet behöver uppmärksammas i förvaltningen. Ansvar för käll-sortering, kemi-
kalieförvaring och att säkerdatablad finnas ska uppmärksammas till samtliga enhetsche-
fer.  

 Brister i arbetsmiljöarbetet ex. riskbedömningar, avsteg från fastställda rutiner.  

 Kommunens fastställda policys är inte kända överallt 

  
Extern revison har genomförts i ledningen och på enhet. Revisionen resulterade i fem avvi-
kelser mot egna rutiner. Avvikelserna handlade om avvikelse från egen rutin kring delege-
ring av hälso- och sjukvårdsuppgifter, avvikelse från rutin vid introduktion av nyanställda, 
brister i kontroll av lagefterlevnad, avvikelse från egen rutin kring systemanalys av IT-
program och avvikelse i målarbetet på en enhet. För samtliga avvikelser har en åtgärdsplan 
upprättats som är redovisad revisionsföretaget.  
 
Öppna jämförelser 
Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting sammanställer öppna jämförelser 
inom vård och omsorg om äldre, 2014. Rapporten innehåller drygt 30 olika kvalitetsområ-
den som belyser vård och omsorg om äldre. Rapporten bygger på både resultat från nation-
ell brukarundersökning, kommun- och enhetsundersökningen, Äldreguiden och flertalet 
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kvalitetsregister. Kvalitetsområdena speglar ex. kontinuitet och tid, inflytande och delaktig-
het, information, bemötande, trygghet, boendemiljö, mat och måltidsmiljö, aktiviteter och 
utvistelse, fall, undernäring och trycksår.  
Brukarundersökningen visar att 97 % av svaranden är nöjda med personalens bemötande 
och  
92 % är nöjda med hemtjänsten som helhet. I vård- och omsorgsboende är 93 % nöjda 
med bemötande och 80 % nöjda med sitt vård- och omsorgsboende.   
 
Resultatet från undersökningarna är redovisade till omsorgsnämnden. 
  
Omsorgsnämndens kvalitetspris 
Med omsorgsnämndens kvalitetspris lyfter nämnden fram och uppmärksammar bra ini-
tiativ i verksamheten.  
 
Första pris gick till Wollinska hemtjänst. Två verksamheter fick varsitt andra pris, Oxhags-
hemmet och Läckeby hemtjänst. 
 
Värdegrund 
I stort sett samtliga verksamheter och dess personal har arbetat med Socialstyrelsens ut-
bildningsmaterial kring nationell värdegrund. Enheter som återstår genomför under våren 
2015. Värdegrundsfrågorna är ständigt aktuella och upprätthålls vid arbetsplatsträffar. In-
formation om värdegrundsarbetet lämnades till omsorgsnämnden i december genom med-
verkan av värdegrundsledare.  
 

Synpunkter, klagomål och Lex Sarah rapporter 
System för att hand om synpunkter och klagomål finns samt process för Lex Sarah hand-
läggning. Totalt inkom 111 synpunkter eller klagomål och 34 Lex Sarah rapporter under 
året. En klar ökning i båda fallen. Fyra lex Sarah anmäldes till IVO. Särskild redovisning av 
dessa finns i bilagor till årsrapporten. Avvikelser inom hälso- och sjukvården redovisas un-
der hälso- och sjukvårdsavsnittet.  
Ökningen av antalet synpunkter och klagomål kan bl a förklaras med en ökning av antalet 
vidarebefordrade klagomål som mottagits av personal. Innehållet i klagomålen har ofta 
samma innehåll som tidigare år där personkontinuiteten dominerar. 
Ökningen av Lex Sarah rapporter har bl a en tydlig ökning och det är rapporter som inne-
håller incidenter mellan omsorgstagare i vård- och omsorgsboende. Detta har rapporterats i 
större utsträckning under 2014.  
 
Inkomna synpunkter och klagomål samt Lex Sarah rapporter har redovisats kvartalsvis till 
ledningen. 
 
Måluppföljning 

Mål Måluppfyllelse 

All personal ska erbjudas en anställning på 
heltid. 

Införande av rätt till heltid fortsätter i den 
takt som ekonomin tillåter. Just nu är avtalet 
uppsagt med Kommunal. Nytt beslut i 
kommunen att rätt till heltid ska vara infört 
senast utgången av 2016. Målet förväntas 
uppnås. 

Ersätta tjänstebilar med elbilar när ekono-
min tillåter 

Fyra elbilar är beställda till verksamheten. 
Levereras efter årsskiftet. Målet är uppfyllt. 

Transporter inom 2 km utförs med cykel Någon utvärdering mot målet är inte ge-
nomförd. Målet är känt i verksamheten och 
fler tjänstecyklar har införskaffats. 

Höja miljökunskapen i verksamheten Utbildningen kommer att genomföras under 
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2015. I samband med detta anses ökad mil-
jökunskap uppnås. 

Minska avvikelsen mot standardkostnad 
med  
3 % jämfört med avvikelsen mot standard-
kostnaden 2012. 

Minskningen mot standardkostnaden är 2,3 
%. Målet nästan helt uppfyllt. 

Antalet vård- och omsorgsboenden ska öka 
under en treårsperiod. 

Målet är på längre sikt. Fortsatt om- och 
nybyggnation har skett. Ekonomi i balans 
ska hela tiden finnas. Målet förväntas upp-
nås. 

Verksamheten ska uppvisa bättre resultat 
för varje år i mätningar där egen jämförelse 
kan göras med tidigare år 

Redovisningen av årets brukarundersökning 
i hemtjänsten visar på ett litet bättre resultat 
på flera kvalitetsområden jämfört med 2013. 
I vård- och omsorgsboende ses inte samma 
förbättring utan omdömena ligger kvar på 
samma nivå som tidigare. Målet delvis upp-
fyllt. 

Procentandelen omsorgstagare i vård- och 
omsorgsboende som varit delaktiga i att 
utforma en genomförandeplan ska uppgå till 
minst 90 %. 

Vid årets kommun- och enhetsundersökning 
uppnår kommunen att 90 % av omsorgsta-
garna i vård- och omsorgsboende varit del-
aktiga i att utforma genomförandeplan.  

Procentandelen i vård- och omsorgsboende 
som är mycket nöjda med möjligheten till 
utevistelse ska ligga över medel för riket 

Målet är inte uppnått. Kommunen ligger 5 
% enheter under rikssnittet när det gäller 
nöjdheten med utevistelse enligt årets bru-
karundersökning. 

Procentandelen i vård- och omsorgsboende 
som är mycket nöjda med aktiviteterna ska 
ligga över medel för riket 

Målet är inte uppnått. Årets brukarunder-
sökning visar att omsorgstagarna är mindre 
nöjda i år med aktiviteterna i boendet. 
Kommunen ligger 18 % under rikssnittet. 

Antalet fallolyckor bland äldre (över 75 år) 
ska minska. 

Målet är inte uppnått. 

Minska läkemedelsavvikelser i vård- och 
omsorgsboende och hemsjukvården. 

Målet är inte uppnått. 

Procentandelen omsorgstagare i hemtjänst 
som varit delaktiga i att utforma en genom-
förandeplan ska ligga på eller över rikssnittet 

Målet är inte uppnått. Verksamheten ligger 
18 % under rikssnittet. Uppgifterna är en-
heternas egna svar i kommun- och enhets-
undersökningen. Variationen är mycket stor 
mellan enheterna. 

 
Framtiden 
Den inslagna vägen att utveckla och förbättra äldreomsorgen genom uppföljning och jäm-
förelser kommer att fortsätta. Sker både lokalt och nationellt. Det finns ingen brist på olika 
jämförelsemått däremot behöver analysdelen utvecklas.  
Projekt och projektansökningar inom e-Hälsa kommer att vara en del av utvecklingen av 
äldreomsorgen och ska ses en del i forskning och utveckling (FOU). Planering inför det 
kommande ökade antalet äldre är en del av framtidsfrågorna inte minst med inriktning på 
kvalitetsfrågor. Rätt kompetens måste finnas för kvalitetssäkra verksamhetens uppdrag. 
Tendensen är redan nu ett ökat inslag av kvalificerad hälso- och sjukvård i verksamheten. 
Inget tyder på att denna utveckling avtar. 
Framtiden kommer också att innehålla förstärkning av äldres rättssäkerhet. 
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8 Framtida plan 2016 - 2018  
 
Ekonomiska planeringsförutsättningar 2015 och för 2016 - 2018 
De ekonomiska planeringsförutsättningarna för år 2015 är att ett ytterligare sparbeting om  
11 mnkr är beslutat. För år 2016 är beslutat om sparbeting på ytterligare 11 mnkr 
och för år 2017 ytterligare 6 mnkr. I redovisad ekonomisk planering för åren 2016 – 2018 
förutsättes ekonomisk ingående balans år 2016.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat att alla verksamheter skall kunna erbjuda rätt till heltid 
och att drift av nya boenden skall ske inom befintliga ekonomiska ramar. Omsorgsför-
valtningen har genomfört detta så långt det har varit möjligt under 2013 och 2014. Två 
av sju team och numera även Berga Backe har genomfört upp till 100% medan övriga 
team tv har stannat på att kunna erbjuda 90%. De ekonomiska effekterna är kännbara. 
Enheternas resultat försämrades ytterligare under 2014 och de arbetsplatser som har 
upp till 100% har svårast att klara sin budget. Dessutom skall driften av nya boenden 
klaras med befintliga resurser vilket vi nu ser inte är möjligt fullt ut. 
 
Utblick mot 2016–2018  
I årsredovisningen finns också de behov som förvaltningen prioriterar framöver. Värde-
grundsarbetet kommer att finnas i fokus. Det görs stora satsningar inom äldreboendena 
de närmaste åren. Dels kommer det befintliga äldreboendena att få en rejäl ansiktslyft-
ning och dels blir det ett nytillskott. Kalmar kommun har ett stort antal omsorgstagare 
med mycket omfattande hjälpbehov i hemtjänsten. En större andel än jämförbara kom-
muner i Sverige. Det måste finnas attraktiva boendealternativ till att bo kvar i ordinärt 
boende med mycket omfattande insatser. För den kommande planerings perioden finns 
därför en rejäl satsning avseende vård- och omsorgsboenden. Detta kan också ses helt i 
linje med ”Attraktiva Kalmar”.  
 
I bilaga 4 redovisas ”I arbetet med Fokus 80+ fram till år 2030” som visar på hur antalet 
äldre kommer att påverka kommunen på olika sätt. 
 
 
 
 
I nedanstående tabell redovisas den demografiska förändringen i äldre åldrarna 
under perioden 2016 – 2023 i hela kommunen. Ökning/minskning i antal. 

 
 
Smedby  
För Smedängen finns sedan länge ett framtaget förslag till ombyggnad.  
Förberedelser för renovering/ombyggnad pågår och startade i september.  Inflyttning plan-
eras till årsskifter 2015/16. Antalet boende blir 68 lägenheter. 
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Smedängen ingår i det paket av kommunala fastigheter som sålts till Rikshem. Merhyran om 
4,8 mnkr förutsätts tillskjutas förvaltningen i enlighet med intentionerna i kommunfullmäktiges beslut om 
försäljning. För att klara finansiering av övrig drift personalbemanning, av 68 nya platser 
krävs omflyttningar inom befintlig verksamhet.  
 
Norrliden 
Förslag till om- eller nybyggnad av Norrlidshemmet finns sedan lång tid tillbaka. Planering-
en har startats. Antalet boende planeras bli 82 lägenheter. Norrlidshemmet ingår i det paket 
av kommunala fastigheter som sålts till Rikshem. Merhyran förutsätts tillskjutas förvaltningen i 
enlighet med intentionerna i kommunfullmäktiges beslut om försäljning. Ritningar finns framtagna och 
detaljprojektering kan starta och hyresförhandlingar pågår. 
 
Södra centralorten 
Det planeras ett nytt vård- och omsorgsboende i södra centralorten 2016. Boendet 
skulle kunna inrymma 40 lägenheter och uppföras i två plan som mest med tanke på 
omgivningen. Det kan finnas en möjlighet att man genom detta boende skulle kunna 
lösa lokalproblemen för några av våra nuvarande entreprenörer.  
 
Lindsdal 
Förvaltningen deltar i utvecklingen av Lindsdals centrum, med nytt vård- och omsorgs-

boende om 40 lägenheter vilket innebär omfördelning av befintliga och ett visst nytill-

skott. 
 
Hyreskostnad vid byte av boendeenhet 
Omsorgsnämndens uppfattning är att om verksamheten lämnar ett särskilt boende för att 
flytta in omsorgstagarna i ett nytt särskilt boende, exempelvis på grund av ökade krav på 
standard eller undermåliga lokaler, så kommer den den överskjutande hyreskostnaden att 
tillföras nämnden. Kostnaden skall alltså inte vara kopplad till en volymökning i detta fallet.  
 
 
Demografi 
I nedanstående tabell beskrivs den demografiska utvecklingen i äldre åldrarna 
under planeringsperioden (exkl Södermöre). Avser endast ökning i antal. 
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I nedanstående tabell redovisas förändrade behov inom äldreomsorgen kopplat till de de-
mografiska förändringarna fram till 2018 (exkl. Södermöre). 
SoL – Behov kopplat till demografi 2016 2017 2018 
-Omräkning efter ny prognos 
-Tidigare beslut 

4 473 
4 473 

3 025 
3 025 

6 098 
0 

Total ökade eller minskade behov efter  
demografi jmf beviljad ram enligt ek plan 

 
0 

 
0 

 
6 098 

Justerad budget jämfört med 2015 0 0 6 098 
 
Ersättning för personer under 65 år 
Även personer under 65 år kan komma att vara i behov av vård, exempelvis genom hem-
tjänst. Detta beaktas idag inte i modellen enligt samma princip som för de äldre. Utifrån 
en snittkostnad per person i den aktuella åldersgruppen skulle ersättning kunna ges för 
befolkningsförändringar utifrån framtagna befolkningsprognoser. Liksom för gruppen 65 
år och äldre så är det endast förändringen som ersätts eller dras ifrån i modellen.  
I plan för 2016 – 2018 finns inte dessa behov redovisade i tabell under ”händelser som 
kräver prioritet”. 
 
Svårt multisjuka äldre 
Antalet svårt sjuka äldre som kräver stora vård- och omsorgsinsatser har ökat. Insatserna är 
av både medicinsk och omvårdnadskaraktär. Dessa nya målgrupper kan inte inrymmas i 
befintlig resursfördelning.  
 
SoL – Händelser som kräver prioritet, (tnkr),  2016 2017 2018 

 
Volymökning svårt sjuka ”äldre”, bef ärenden(4 st) 

  
6 000 

  

Ökade driftskostnader under planperioden 6 000    
 
 
I nedanstående tabell redovisas investeringsbehoven under planperioden. Det är företrä-
desvis utrustning/inventarier till nya boenden som kostar pengar. 

Investeringar (tnkr) I budget 
2015 

2016 2017 2018 

Befintlig verksamhet 
 
HSL-dyra hjälpmedel special 
 
Aktuella nya vård- omsorgsboenden 
 
Smedängen utrustning/inventarier  
 
Norrlidshem utrustn/inv, boende, träffp, kontor 
 
Nytt äldreboende södra centralorten 
 
Nytt äldreboende Lindsdal 
 
Oxhagshemmet, div utrustning, larm, lås mm  

2 000 
 

500 
 

10 500 

2 000 
 

500 
 
 
 

2 000 
 
 
 

6 000 
 
 
 

2 000 

2 000 
 

500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 000 

2 000 
 

500 
 
 
 
 
 

15 000 
 
 

Beslutat i KF  13 000 21 500 2 500 0 
Nya beräkn för planperiod 2016 – 2018   12 500 8 500 17 500 
Ökade kapitaltjänstkostn utöver budget 2015 Ja/kompenseras Ja/kompenseras Ja/kompenseras  Ja/kompenseras  
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 Bilaga 1  
 

 
 
Antal omsorgstagare dec 2013:1 108  dec 2014: 1 138
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                                          Bilaga 2

                 Sammanställning över inkomna  
                 synpunkter/klagomål 2014 
 

Insatser 
 
 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                

 
Totalt har 111 synpunkter/klagomål inkommit under året. 57 av dessa gäller hemtjänst och 
17 särskilt boende.  
78 är avslutade och redovisade med åtgärder. 6  
När det gäller hemtjänst gäller klagomålen främst personalkontinuitet. Åtgärder vidtagna för 
detta är bland annat översyn av schemaläggning. Ett projektarbete startas dessutom i förvalt-
ningen för att komma åt problemet. Kvalitet och utebliven insats är också anledningar till 
klagomål. Åtgärder för detta är främst samtal med berörd personal. I särskilt boende gäller 
klagomålen främst kvalitet och bemötande som åtgärdats med samtal med berörd personal. 
20 inkomna synpunkter är beröm till personal. 
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                                                                                                                            Bilaga 3                                                            
 

Sammanställning lex Sarah-rapporter  
januari - december 2014 

 
 

 
 

 34 lex Sarah-rapporter har inrapporterats och registrerats under 2014. 
− 20 rapporter avser händelser i vård- och omsorgsboende, varav 

10 rapporter avser händelser som utspelats mellan omsorgsta-
gare.  

− 14 rapporter avser händelser i hemtjänst (innefattat nattpatrull) 
 

 Ovanstående diagram illustrerar vilka brister som rapporterats och i 
vilken omfattning. På grund av ett tekniskt fel i verksamhetssystemet 
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saknas en rapporterad händelse i diagrammet. Händelsen är rapporte-
rad som Brister i tillsyn. I flera händelser har mer än en brist angetts.  
 
Kommentar: Anledningen till att det finns två diagram i sammanställningen är att en 
revidering gjordes i verksamhetssystemet vid halvårsskiftet, för att underlätta arbetet 
avseende registrering och utredning. I samband med detta gjordes också några änd-
ringar avseende benämningar på brister som kan registreras. Benämningarna följer 
exempel på brister som anges i Socialstyrelsens handbok för tillämpningen av be-
stämmelserna om lex Sarah. 

 
 Utredningen av 4 händelser har konstaterats som allvariga och anmälts 

till Socialstyrelsen respektive Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  
 

IVO har bedömt att omsorgsförvaltningen har utrett anmälda händel-
ser i tillräcklig omfattning enligt bestämmelserna för lex Sarah (SOSFS 
2011:5, 5 kap.) och identifierat orsaker till missförhållandena och vidta-
git åtgärder omedelbart för att undanröja missförhållandena samt har 
vidtagit åtgärder som ska förhindra att missförhållandena uppkommer 
igen. Ansvarig 
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Samhällsbyggnadsnämndens inriktning för budgetåret 2015 och verksamhetsplan 2016-
2017 
 
Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag till verksamheten är att vi ska bidra till att Kalmar är en motor i 
regionen som erbjuder fler bostäder och verksamhetsområden där hela kommunen växer och utvecklas. 
Vi vill ha ett växande, integrerat och framgångsrikt Kalmar som är klimatsmart, socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt hållbart.  Vårt arbete ska präglas av allas lika värde, rättigheter och skyldigheter.  Vår verk-
samhet skall präglas av god kvalitet och bemötande, service och tillgänglighet. Vi ser alltid till barnper-
spektivet i vår planering. Vi verkar för ökad integration och jämställdhet. Vi ser till alla människors lika 
värde. Vi har stor respekt för vårt kulturarv och de värden som präglar vår kommun. Vi ska verka för 
att en god grönstruktur upprättas och bevaras på platser där människor kan och vill utnyttja dem för 
kultur- och miljöupplevelser, rekreation och social samvaro. Vi ska nyttja vår mark mer effektivt. Där-
för ser vi gärna att vi bygger mer på höjden i områden där det är möjligt. 
  
Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag till verksamheten är att vara en katalysator för att främja investe-
ringar och byggnation. Vi ska vara en tillgång i att förstärka den positiva utveckling som Kalmar är inne 
i. Vi ska vara nyfikna, intresserade, samarbetsvilliga och vi ska vara lösningsfokuserade.  
  
Vi vill vara en attraktiv kommun, rik på arbetstillfällen och en välfärd av högsta klass. Då måste befolk-
ningen öka. Det finns en direkt koppling mellan befolkningsutveckling och ny bostadsproduktion. Kan 
vi erbjuda attraktiva boenden med rätt kvalitet i hela kommunen ökar möjligheterna för människor att 
bosätta sig i Kalmar.  
  
Vi ska i vår samhällsplanering verka utifrån våra miljömål och lagstadgade krav vad det gäller miljö och 
hälsa. Planering av verksamheter och bostäder ska präglas av effektiva energilösningar och miljö- och 
ekologiskt tänkande i materialval. Vår trafikplanering ska vara modern och lyhörd för politiska beslut 
och medborgerliga krav.  
  
Hög tillgänglighet och service och ett gott bemötande är grunden för vår verksamhet. Vi är till för 
medborgarna. Därför ska vi ha tydliga mätbara mål vad det gäller våra medborgarkontakter. Vi ska ha 
garantier avseende vår servicenivå. Medborgare har rätt att veta vad den kan förvänta sig från nämnden. 
Vi ska också mäta och följa upp vår tillgänglighet, utvärdera våra kontakter med medborgarna och syn-
liggöra våra ambitionsnivåer och resultat  
  
Vi ska förbättra möjligheten för personalen att utvecklas och arbetar för att fortsatt vara en attraktiv 
arbetsplats som lockar till sig personer med hög kompetens inom alla verksamhetsområden.  
  
Vår verksamhetsinriktning för 2015 är tydlig: Bostadsproduktionen ska öka. Huvudinriktning-
en är därför full fokus på kommunfullmäktiges mål om att planera för minst 300 nya bostäder, 
varav 100 villatomter. I detta arbete ingår också att utveckla vår planeringskedja från idé till 
produktion.  
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1. Inledning 

1.1 Samhällsbyggnadsnämndens organisation och ansvarsområden 

 
Samhällsbyggnadskontoret är kommunens förvaltning för lantmäteri och geografisk information, stads-
byggnad, planering och bygglov, trafikplanering, projektledning, gestaltning och utformning av kom-
munens allmänna platser och infrastruktur, miljö- och hälsoskydd, livsmedelstillsyn samt bo-
stadsanpassning.  
 
Samhällsbyggnadskontorets verksamhet är organiserad i sju enheter; kontorsledning, administrativa 
enheten, bygglovsenheten, planenheten, park- och infrastrukturenheten, stadsingenjörsenheten och 
miljöenheten.  
 
Vid årsskiftet 2013/2014 trädde en omorganisation i kraft som innebar att samhällsbyggnadskontoret 
utökades med ett antal tjänster från tidigare mark- och planenheten samtidigt som tidigare bygg-, plan- 
och trafikenheten delades upp i tre enheter. I samband med detta infördes också ett planutskott på 
kommunledningskontoret vars uppgift är att prioritera de planer som ska arbetas fram och genomföras. 
Detta innebär att all fysisk planering hanteras av samhällsbyggnadsnämnden och att planarbeten startas 
efter det att planutskottet beslutat om prioriteringar. Ansvaret för den kommuntäckande översiktspla-
neringen ligger på kommunstyrelsen efter förslag från samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Ytterligare förändringar i organisationen skedde i slutet av 2014 genom att stadsarkitektfunktionen flytt-
tas tillbaka från kommunledningskontoret till samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadskontoret 
utökades dessutom med en infrastrukturstrateg samt två utredartjänster. Tjänster som tidigare funnits 
på kommunledningskontoret.  
 

1.2 Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden 

 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har inom miljö- och hälsoskydds-
området samt plan- och byggnadsväsendet. Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som kom-
munen har enligt lag eller annan författning inom dessa områden.  Planarbete startas efter prioritering 
som beslutats av kommunstyrelsens planutskott.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden ska åt kommunstyrelsen planera för hur mark och vatten ska användas på 
lång sikt. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens trafikplanering och övergripande frågor om trafik-
säkerhet. Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de trafikuppgifter som avses i § 1 lagen om nämnder för 
vissa trafikfrågor, utom vad gäller tillfälliga föreskrifter, undantag från trafikförordningen, undantag från 
lokala trafikföreskrifter eller om parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för frågor som gäller den kommunala lantmäterimyndighetens or-
ganisation. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för delar av kommunens tillsyn enligt tobakslagen samt 
för kommunens uppgifter enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för ärenden om bostadsanpassningsbidrag.  
 
Ovanstående gäller inte i de fall då kommunfullmäktige uppdragit åt annan part att ansvara för någon av 
dessa uppgifter.  



1.3 Verksamhetsplan med budget 2015, ekonomisk planering för 2016-2017 

 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om en verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk plane-

ring för 2016-2017. I verksamhetsplanen med budget har kommunfullmäktige definierat fem fokusom-

råden med inriktningstexter; Ordning och reda i ekonomin, Ett grönare Kalmar, Ett växande attraktivt 

Kalmar, Hög kvalitet i välfärden samt Verksamhet och medarbetare.  

 

Respektive fokusområden har brutits ner till fullmäktigemål som delas ned till nämnderna. Berörda 

nämnder bryter ned fullmäktigemål till nämndmål och kompletterar med aktiviteter och indikatorer för 

uppföljning.  

 

Fokusområdena har också genererat uppdrag som delas ned till berörd nämnd. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har brutit ned de fullmäktigemål som nämnden är berörd av till nämndmål. 

Det handlar om de fullmäktigemål som är kopplade till fokusområdena Ordning och reda i ekonomin, 

Ett växande attraktivt Kalmar samt Verksamhet och medarbetare. Nämndmålen kommer kompletterats 

med aktiviteter och i vissa fall indikatorer för att underlätta arbetet med uppföljning och utvärdering.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit till sig av de uppdrag som fullmäktige gett till nämnden, antingen 

med eget ansvar för genomförande eller med delat ansvar tillsammans med en eller flera andra nämnder.  
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2. Samhällsbyggnadsnämndens mål och verksamhetsinriktning 

 

Det viktigaste och tydligaste målet under de 
kommande åren är att planlägga för fler bostäder 
i Kalmar kommun. Kommunfullmäktige har i 
detta sammanhang uttalat ett mål om att Kalmar 
ska planera för minst 300 bostäder årligen, varav 100 

villatomter. Detta är det mål som samhällsbygg-
nadsnämnden och samhällsbyggnadskontoret 
kommer att fokusera på och prioritera högst un-
der budget- och planperioden.  
 
För att kunna nå målet fler bostadsplaner/projekt 
och förstärkt planberedskap är det av största be-
tydelse att såväl kommunens förvaltningar som 
samhällsbyggnadskontorets olika delar samverkar 
tidigt och effektivt i processen. Framgångsnyck-
larna heter ökad samsyn, respekt för roller och 
kompetensområde och ett mer projektorienterat 
arbetssätt. Den påbörjade processkartläggningen 
av detaljplaneprocessen kommer att fortsätta un-
der 2015. Detta arbete kommer att följas av andra 
processarbeten för att skapa framgångsrika ar-
betssätt. 
  
En ökad planberedskap ger möjligheter till ökad 
bostadsproduktion, som i sin tur skapar möjlig-
heter att öka antalet invånare i Kalmar kommun. 
Kommunfullmäktige har satt mätbara mål för bo-
stadsproduktionen i kommunen. Kontoret har 
lagt ned mycket resurser under de senaste fem 
åren på att ta fram översiktliga planer, program 
och detaljplaner för bostäder. Idag finns planlagd 
mark för flera tusen bostäder. Trots detta be-
dömer samhällsbyggnadskontoret att efterfrågan 
på nya detaljplaner för bostäder och verksamhet-
er kommer att vara fortsatt hög. 
 
Arbete med att föra in jämställdhetsaspekten i 
den fysiska planeringen har pågått en tid. På kon-
toret har fokus lagts på jämställdhet i detaljplane-
arbetet och under 2015 kommer vi att fortsätta 
arbeta med detta. 
 
Samhällsbyggnadskontorets planering ger ett 
stort avtryck på vår yttre miljö. Det sker genom 
planering av byggande, planering av vägar, han-
tering av dagvatten/avloppsvatten till Kalmar-
sund, tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen, till-
syn enligt miljöbalken samt tillsyn enligt PBL. 
 
 

Samhällsbyggnadskontorets verksamhet består i 
stor omfattning av myndighetshandläggning och 
beslut, vilket innebär att service- och bemötande-
frågor är högst prioriterat. Under 2015 kommer 
samhällsbyggnadskontoret tillsammans med nä-
ringslivskontoret att jobba med bemötandefrågor. 
Utbildningar och föreläsningar kommer att plane-
ras in under året.  
 
En strategi för att skapa ökad delaktighet och 
korta handläggningstider är att erbjuda enkla och 
effektiva kontaktvägar, självservice och e-tjänster.  
Utveckling och utökning av servicegarantier inom 
flera verksamheter skall ske under planeringspe-
rioden. 
 
Ekonomi 
Samhällsbyggnadskontorets verksamhet är perso-
nalintensiv, vilket innebär att den övervägande 
delen av budgeten består av personalkostnader 
samt kostnader för lokaler och utrustning som 
krävs för att utföra arbetsuppgifterna.   
 
Samhällsbyggnadskontorets budget är känslig för 
svängningar i konjunkturen. Detta med anledning 
av att 30 % av verksamheten bekostas av intäkter 
i form av bland annat plankostnader, bygglovsav-
gifter och avgifter för hälsoskydd- och livsme-
delstillsyn. De avdelningar som har intäkter från 
verksamheten har en kostnadstäckningsgrad som 
varierar beroende på verksamhet.  

 
Personal  
Samhällsbyggnadskontoret består av 90 tillsvida-
reanställda samt 4 visstidsanställda medarbetare. 
Av dessa är 47 kvinnor och 43 män. Medelåldern 
för alla tillsvidareanställda är 43,7 år (för kvinnor 
43,1 år och för män 44,4 år).  
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Sjukfrånvaron på samhällsbyggnadskontoret 
sjönk kraftigt under 2014, från 3,1 % 2013 till 
1,6 % 2014. Sjukfrånvaron på kontoret har de 
senaste sex åren legat betydligt lägre än genom-
snittet i Kalmar kommun.  
 
Statistik visar att sjukfrånvaron hos personalen 
ökar med åldern och troligtvis är det föryngring-
en som skett på samhällsbyggnadskontoret de 
senaste åren som också gett genomslag på sjuk-
frånvaron.  
 
Som ett led i att medelåldern på kontoret har 
sjunkit har andelen medarbetare som är helt eller 
delvis föräldralediga samt har frånvaro för vård 
av sjuka barn ökat. Tillsammans utgör dessa typer 
av frånvaro en större del av den totala frånvaron 
än sjukfrånvaron.  

 
Ett antagande om att medarbetarna kommer att 
gå i pension vid 65 års ålder innebär att 12 perso-
ner kommer att avgå med pension under de 
kommande sex åren. Diagrammet nedan visar de 
preliminära pensionsavgångarna de kommande 
åren, fördelat på kvinnor och män respektive år.  

 
De kommande pensionsavgångarna är inte så 
omfattande som tidigare år men får inte förringas 
med tanke på de svårigheter det innebär att rekry-
tera erfarna medarbetare. Samtidigt märks en 
trend att fler och fler medarbetare väljer att ar-
beta efter 65 års ålder.   
 
Samhällsbyggnadskontoret är en kunskapsinten-
siv verksamhet, vilket innebär en utmaning gäl-
lande kompetensutveckling och kompetensöver-
föring. Omfattande personalomsättning och 
många framtida pensionsavgångar innebär stora 
kompetensbortfall. Även om kompetensbortfallet 
innebär att befintlig personal ges större möjlig-
heter att växa och utvecklas i verksamheten så 
har trycket på verksamheten att snabbt introdu-
cera ny och ganska oerfaren personal ökat.  

Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att 
framtida nyrekrytering kommer att fortsätta resul-
tera i yngre och mindre erfarna personer vilket 
ställer fortsatt höga krav på kompetensöverföring 
och kompetensutveckling. Detta för att kontoret 
ska kunna behålla och utveckla kvaliteten och ef-
fektiviteten i verksamheten.  
 
Under 2015 kommer samhällsbyggnadskontoret 
fortsätta att satsa resurser på förebyggande frisk-
vård i form av utbildning, hälsokontroller, frisk-
vårdsaktiviteter på gruppnivå, tidiga insatser vid 
sjukfrånvaro samt personalsociala aktiviteter. 
Detta med syfte att öka trivseln och bibehålla den 
låga sjukfrånvaron. 
 
I det fortsatta arbetet med arbetsmiljöfrågor är 
det viktigt med en lyhördhet för vad som händer 
i organisationen. Detta för att tidigt fånga upp 
och åtgärda brister i arbetsmiljön, vilket i sin tur 
är ett led i fortsatt låga sjukfrånvarosiffror och 
ökad frisknärvaron.  
 
Under hösten 2014 genomfördes en medarbetar-
enkät inom Kalmar kommun. Resultatet för sam-
hällsbyggnadskontoret visar tydligt att det finns 
områden som behöver förbättras, framför allt 
handlar det om ledarskap samt arbetssätt och mål.  
 
Resultatet visar att ledningen behöver arbeta för 
ett utvecklande ledarskap där medarbetarna kän-
ner sig involverade i verksamhetens arbete och 
beslut samt får den information, återkoppling och 
stöd som behövs för att motiveras att göra ett 
gott jobb.       
 
När det kommer till arbetssätt och mål är det tyd-
ligt att personalen inte kan se en röd tråd från de 
övergripande målen som politiken sätter till mål 
som sätts på enhets- och individnivå.  
 
Medarbetarenkäten visar att personalen är intres-
serad av sitt arbete och känner att det är menings-
fullt. Medarbetarna känner att de får stöd och 
hjälp av arbetskamrater samt att de trivs och kän-
ner sig trygga i sina respektive arbetsgrupper.  
 
Ett gott ledarskap, enhetliga arbetssätt och tydliga 
mål är viktiga delar för att driva en verksamhet 
framåt, skapa motivation hos medarbetarna och 
nå uppsatta mål. Detta är faktorer som samhälls-
byggnadskontoret kommer att arbeta vidare med.  

0
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Preliminära pensionsavgångar fram till 2020  

 Män  Kvinnor



2.1 Ordning och reda i ekonomin 

”Kalmar kommun står, i likhet med övriga kommunsektorn, inför en situation med ansträngda ekono-

miska förutsättningar kommande år.” (Ur kommunfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2015). Med 

anledning av detta har fullmäktige justerat det tidigare resultatkravet på 2,0 % av skatteintäkter och stats-

bidrag till 1,0 % överskott. Ökad samverkan med andra kommuner, undersökning av möjligheter till ex-

tern finansiering samt hög effektivitet och kvalitet per skattekrona är delar som lyfts fram för att skapa 

ändamålsenliga och kostnadseffektiva verksamheter. Projektet ”Stabil ekonomi” har startas och kommer 

att fortgå de kommande åren med syfte att arbeta fram effektiviseringar i hela kommunen.  

 
Fullmäktigemål - nämndmål 

 Begränsa nettokostnaderna till högst 99 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning över en rul-

lande femårsperiod. 

o Bryts inte ned till nämndmål 

 Självfinansiera investeringarna till 50 procent över en rullande femårsperiod. 

o Bryts inte ned till nämndmål  

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

o Bryts inte ned till nämndmål utan ska bedömas och kommenteras med utgångspunkt i den egna 

nämndens verksamhet, med hjälp av bland annat indikatorer och nyckeltal (verksamhetsmått). 

Samhällsbyggnadskontorets verksamheter ska vara ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Fokus under verksam-
hetsåret kommer att ligga på att se över processer och rutiner samt att kontinuerligt uppdatera och förbättra dessa. 
Det kommer bland annat att handla om att genomlysa verksamheterna för att skapa effektivare processer, följa 
upp och åldersanalysera inkomna och pågående ärenden, se över och i förekommande fall utveckla och skapa 
bättre rutiner för tidredovisning i olika projekt samt koppla detta till debitering av ärenden och projekt. 
 
Mätning och utvärdering kommer att göras genom; 

 Uppföljning och utvärdering av genomförda processarbeten 

 Uppföljning och utvärdering av rutiner för tidredovisning på enhetsnivå 

 Åldersanalys av ärenden, ärendebalans IB/UB. 

 Handläggningstider på ärenden  

 Uppföljning och utvärdering av projektgenomförande 

 Servicegarantier (bygglov, värmepumpar, enskilda avlopp, planarbete) 

 

2.2 Ett grönare Kalmar 

I kommunfullmäktiges verksamhetplan med budget 2015 pekas bland annat miljövänliga transporter, cy-

kelkommunen Kalmar och kustmiljöarbete ut som viktiga framgångsfaktorer. Långsiktigt hållbara och 

effektiva transportsystem ska utvecklas genom satsning på mötesstationer och pendeltåg, ökade transpor-

ter med cykel och kollektivtrafik, bibehållande av antalet parkeringsplatser på Kvarnholmen samt minskat 

utsläpp av fossil koldioxid.  

Fullmäktigemål - nämndmål 
• Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030. 

• Bryts inte ned till nämndmål 

• Cykeltrafiken ska årligen öka.  

• Bryts inte ned till nämndmål 

• Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka.  

• Bryts inte ned till nämndmål 

• Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska upp till 70 % år 2020. 

• Bryts inte ned till nämndmål 
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Uppdrag till SBK 
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett årligt miljöbokslut som bland annat omfattar de nationella 

miljökvalitetsmålen. Med det som utgångspunkt beslutar respektive nämnd om miljöåtgärder. 

• Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får i uppdrag att fortsätta projektet Kalmar cykelstad. 
Uppdraget förlängs fram till och med 2018. 

 

2.3 Ett växande attraktivt Kalmar 

För att skapa ett växande och attraktivt Kalmar lyfter kommunfullmäktige fram att det är betydelsefull att 

skapa möjligheter för mer effektiva processer genom bland annat utökade elektroniska tjänster och olika 

servicegarantier. En välutbyggd infrastruktur är nödvändig för den fortsatta utvecklingen. Detta gäller 

såväl flygtrafik och bredbandsutbyggnad som upprustning av vägar och cykelvägar. Linnéuniversitetet, 

besöksnäringen, kollektivtrafiken och en attraktiv stadskärna är andra delar som lyfts upp som viktiga för 

Kalmars attraktivitet och utveckling. 

 

För att växa behöver Kalmar fler bostäder både i staden och på landsbygden. Kalmar ska ha en blandad 

bebyggelse där hyresrätter värnas. Kalmar kommun ska medverka till att det skapas möjligheter för byg-

gande i hela kommunen, då det är viktigt att hela kommunen får del i befolkningsökningen. 

Fullmäktigemål - nämndmål 
• Kalmar ska planera för minst 300 bostäder årligen, varav 100 villatomter. 

• Planlägga för bostäder som möjliggör en årlig produktion av minst 300 bostäder varav 100 villa-
tomter.  

 

Uppdrag till SBK 
• Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, styrelser och Kalmar City 

arbeta för att Kalmar ska bli årets stadskärna under innevarande mandatperiod. 

• Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med bostadsmarknadens aktörer utreda förut-
sättningarna för en regional bomässa år 2018. 

• Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen får i uppdrag att tillskapa fler LIS-områden i översikts-
planen, för att underlätta för landsbygdsutveckling i strandnära områden. Uppdrag från 2014-års budget 
som förs över till 2015. 

 

2.4 Hög kvalitet i välfärden 

”I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet.” (Ur kommunfullmäkti-

ges verksamhetsplan med budget 2015). Detta innefattar bland annat trygga och säkra skolvägar, en giftfri 

vardag, attraktiva boendeformer för äldre och funktionshindrade och möjligheter för personer med funkt-

ionsnedsättning att leva ett aktivt och meningsfullt liv. 

Fullmäktigemål - nämndmål 
• Barn och ungas bruk av tobak, alkohol, narkotika, dopingpreparat och narkotika ska minska. Bruket av 

droger ska aktivt bekämpas på alla nivåer men speciellt fokus ska riktas på förebyggande insatser bland 
barn och ungdomar. 

• Bryts inte ned till nämndmål 

• Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner. 

• Bryts inte ned till nämndmål 
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2.5 Verksamhet och medarbetare 

Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, erbjuda en trygg arbetsmiljö där människor trivs och 

känner sig delaktiga. Arbetsplatserna inom Kalmar kommun ska vara jämställdhetssäkrade samt erbjuda 

goda villkor och trygga anställningar i ett öppet arbetsklimat. Kalmar kommuns medarbetare ska vara 

kompetenta och motiverade med ett riktigt bra bemötande.  

Fullmäktigemål - nämndmål 
• Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara genomförd inom alla nämn-

der. Arbetet ska ske inom befintliga budgetramar. 

• Bryts inte ned till nämndmål 

• Kalmar kommun ska till utrikes födda årligen erbjuda cirka 150 praktikplatser. 

• Erbjuda praktikplatser till utrikesfödda personer med utbildning eller erfarenhet inom samhälls-
byggnadsområdet. 

• Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. 

• Detaljplaneprocessen ska jämställdhetssäkras. 

• Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. 

• Samhällsbyggnadskontoret ska bibehålla sin låga sjukfrånvaro. 
 

Uppdrag till SBK 
• I årsrapporten ska respektive nämnd redovisa hur man använder Välfärdsbokslutet i verksamheten. Sam-

verkan och samarbete kring åtgärder måste fördjupas.  

• Alla nämnder får i uppdrag att genomföra aktiviteter för att ytterligare förbättra service- och bemötande-
frågor.  

• Samhällsbyggnadskontoret deltar i jämförelseundersökningar inom kontorets verksamheter. Målet 
är att förbättra resultaten kopplade till bemötande och service i undersökningar och mätningar. 

 

 
 



3. Kvalitetslöften 

3.1 Tillgänglighet och bemötande 

 Samhällsbyggnadskontorets kunder och besökare får ett bemötande som präglas av respekt och 
engagemang. 

 Samhällsbyggnadskontorets kunder och besökare får inom två arbetsdagar svar på brev, e-post, 
fax, sms eller dylikt. Svaret innebär antingen ett direkt svar på frågan/synpunkten eller ett besked 
om när kunden kan förvänta sig ett svar. 

 Målsättningen för Kalmar kommun är att 95 % av alla inkommande samtal ska besvaras av en per-
son alternativt genom ett besked om när personen som söks är anträffbar. Det finns också möjlig-
het att lämna ett meddelande till personen. 

 Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträden finns att läsa på Kalmar kommuns 
hemsida. Protokollen läggs ut senast två arbetsdagar efter det att protokollet är justerat. 

 Medborgare och andra kunder får gärna höra av sig med synpunkter på hur samhällsbyggnadskon-
torets verksamheter bedrivs. På Kalmar kommuns hemsida finns Tyck till, där det finns möjlighet 
att lämna synpunkter, beröm och klagomål. Samhällsbyggnadskontoret tar till sig alla synpunkter, 
beröm och klagomål och använder detta i arbetet med att förbättra service och bemötande. 

3.2 Samhällsbyggnadskontorets servicegarantier  

 
Bygglov - Beslut om bygglov lämnas inom 4 veckor efter att komplett ansökan lämnats in. Ansökan ska 
följa gällande detaljplan och överensstämma med plan- och bygglagens krav. 
 
Värmepumpar - Beslut om värmepumpsansökan lämnas inom 4 veckor efter att komplett ansökan läm-
nats in.  
 
Enskilda avlopp – Beslut om enskilt avlopp lämnas inom 4 veckor efter att komplett ansökan lämnats in. 
 
Plan - Under 2015 ska en servicegaranti tas fram kopplat till detaljplanarbetet. 
 
Om samhällsbyggnadskontoret inte leverarar beslut i enlighet med servicegarantierna ovan, görs nedsätt-
ning av avgiften med 25 %. 

 

3.3 Samhällsbyggnadskontorets handläggningstider 

 Handläggningstiden för fastighetsbildningsärenden skall behållas vid 122 dagar (medianvärde).  

 

 Grundkartor skall levereras senast på utsatt leveransdag. Leveransdagen bestäms i samråd med beställaren.  

 

 Utsättning av hus skall ske i överenskommelse med kunderna, när kunderna vill.  

 

 Nybyggnadskartor (A, B o C) levereras inom två veckor (medianvärde). 

 

 Nybyggnadskartor (utdrag) levereras senast arbetsdagen efter beställning (medianvärde). 

 

 Levereras av GIS-uppdrag sker efter överenskommelse med kund. 

 

 Beslut om bostadsanpassning skall lämnas senast 14 dagar efter komplett ansökan (medianvärde). 
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4. Internbudget 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till internbudget för 2015 är lagt inom de ramar för driftbudget och investe-
ringsbudget som anvisats av kommunfullmäktige.  
 
Samhällsbyggnadskontorets internbudget för nettodriftkostnader uppgår sammantaget till 57,3 miljoner kronor, 
vilket innebär en ökning med 3,7 miljoner kronor jämfört med 2014. De förändringar som påverkar kontorets bud-
getram i stort redovisas i nedanstående tabell. 
 

 
 
Kommentarer till förändringarna: 

 Ett besparingskrav på 1 % av nettodriftbudget har lagts på samhällsbyggnadsnämnden, vilket innebär en 

budgetminskning med 536 tkr. 

 Löneökning för 2014 ger helårseffekt 2015, vilket innebär en budgetutökning på 413 tkr. 

 Tre tjänster från Kommunledningskontoret överförs till samhällsbyggnadskontoret, vilket innebär en bud-

getutökning på totalt 3 577 tkr. I budgetbeloppet ingår förutom personalkostnader även övriga kostnader 

kopplat till de tre tjänsterna. 

 Budgeten för bilpoolen flyttas från serviceförvaltningen till de respektive förvaltningar, däribland samhälls-

byggnadskontoret, som nyttjar bilpoolen. Interndebitering kommer att ske från serviceförvaltningen.  

 En gemensam friskvårdssamordnare anställs på kommunledningskontoret och 40 tkr överförs från sam-

hällsbyggnadskontoret till kommunledningskontoret. 

 
Utöver de justeringar som gjorts i samhällsbyggnadskontorets totala ram görs även interna omfördelningar mellan 
de olika enheterna. Dessa justeringar görs bland annat med anledning av omorganisationen som innebär att fördel-
ningen av en del fasta kostnader såsom lokalhyra, städkostnader och kapitalkostnader har justerats. Budget för kur-
ser och konferenser, resor och transporter samt representation har delvis fördelats ut till enheterna i förhållande till 
antalet anställda, medan resterande del av dessa kostnader har budgeterats centralt. 
 
Inom de flesta enheterna har budgeterade intäkter utökats. Detta för att täcka ökade kostnader för bland annat IT-
tjänster, IT-system/licenser och andra tillkommande fasta kostnader men också utökade personalkostnader. Under 
det gångna året har ett flertal tjänster varit vakanta, vilket inneburit ett intäktsbortfall på respektive enhet. Vid full 
bemanning finns det möjlighet till ökad debiteringsgrad. 
 
Besparingskravet på 1 % av samhällsbyggnadsnämndens totala nettoram har hanterats dels genom det överskott 
som blev resultatet för 2014 och dels genom neddragning av kostnader för prenumerationer, kurser och konferenser 
samt transporter och resor. Besparingarna har fördelats mellan samtliga enheter. 

 
  

Förändringar 2015 jämfört med 2014 (tkr)

Budgetram 2014 53 575    

Besparing - stabil ekonomi 536 -        

Löneökning 2014 - helårseffekt 413         

Tre tjänster från KLK 3 577      

Kompensation för kostnadsökn. köp av verksamhet 29           

Bilpool - budget från SF 268         

Friskvårdsanslag till KLK 40 -          

Budgetram 2015 57 286    
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4.1 Detaljbudget på enhetsnivå 

 
 

Driftbudget SBK (tkr) 2015 2014

Samhällsbyggnadsnämnden

Arvoden 1 199 1 161

Övriga kostnader 415 495

Nettobudget 1 614 1 656

Kontorsledningen

Personalkostnader 3 099 2 483

Övriga kostnader 1 268 511

Nettobudget 4 367 2 994

Administrativa enheten

Intäkter -165 0

Personalkostnader 5 860 5 356

Övriga kostnader 10 010 9 579

Nettobudget 15 705 14 935

Bygglovenheten

Intäkter -5 000 -4 073

Personalkostnader 3 534 3 703

Övriga kostnader 993 969

Nettobudget -474 599

Stadsingenjörsenheten

Intäkter -7 633 -7 082

Personalkostnader 16 204 15 552

Övriga kostnader 5 497 4 951

Nettobudget 14 068 13 421

Planenheten

Intäkter -8 325 -4 600

Personalkostnader 9 671 9 441

Övriga kostnader 3 805 2 243

Nettobudget 5 151 7 084

Miljöenheten

Intäkter -6 310 -6 595

Personalkostnader 11 571 11 276

Övriga kostnader 2 306 2 568

Nettobudget 7 567 7 249

Park- och infrastrukturenheten

Intäkter -2 300 -2 000

Personalkostnader 9 092 6 224

Övriga kostnader 2 497 1 458

Nettobudget 9 288 5 682

Summa SBK

Intäkter -29 733 -24 350

Personalkostnader 60 231 55 196

Övriga kostnader 26 788 22 774

Nettobudget, totalt SBK 57 286 53 620
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4.2 Investeringsbudget 

 

 
 

Investeringsbudget (tkr) 2015 2016 2017

Inventarier 200 200 200

Ärendehanteringssystem 300 0 0

Mätinstrument 500 300 300

Mätbuss 0 500 500

Summa 1 000 1 000 1 000



 
 

  
 

      
 

 
 

Årsrapport 2014 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 
 

2014-års stadsbyggnadspris tilldelades Domkyrkan i Kalmar 
 
 

Motiveringen till 2014-års stadsbyggnadspris; 
 

”Ett mycket väl utfört renoveringsarbete på stadens upphöjda eldfängda landmärke där konsekvens 
av tanke och genomförbarhet visar vägen för centrala Kalmar som viktig utvecklingsplats”. 

 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

Antagen 2015-02-XX 

 

Bild: Jan Magnusson 



 Årsrapport 2014 - Samhällsbyggnadsnämnden 2 (19) 
 

  
 

      
 

Verksamhetsberättelse 2014 

 
Verksamhetsåret 2014 har präglats av omorganisat-
ionen som trädde i kraft vid årsskiftet 2013/2014. 
Samtliga resurser kopplade till fysisk planering sam-
lades på samhällsbyggnadskontoret medan ansvar 
för prioriteringar kring planer och investeringar 
samlades kommunövergripande i ett nyskapat 
planutskott. Detta i syfte att uppnå ett bättre re-
sursutnyttjande samt skapa en samlad bild av 
kommunens kommande projekt och planer.  
 
Med anledning av omorganisationen utökades 
samhällsbyggnadskontoret med ett antal tjänster 
från tidigare mark- och planenheten samtidigt som 
tidigare bygg-, plan- och trafikenheten delades upp 
i tre enheter. Samhällsbyggnadskontorets lednings-
grupp förändrades därmed genom att chefer för de 
nya enheterna tillkom. Detta samtidigt som både en 
ny administrativ chef och en ny förvaltningschef 
tillträdde. 
 
Fokus har under året legat på organisationsstruktur 
och arbetssätt kopplat till de nya funktionerna. 
Arbetet med att tillsätta enhetschefer för de nya 
enheterna har pågått, liksom rekrytering av ett antal 
andra tjänster.  
 
Under hösten 2014 skedde ytterligare förändringar i 
organisationen genom att stadsarkitektfunktionen 
flyttas tillbaka från kommunledningskontoret till 
samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadskon-
toret utökades dessutom med en infrastrukturstra-
teg samt två utredartjänster. Tjänster som tidigare 
funnits på kommunledningskontoret.  
 
Aktiviteten på samhällsbyggnadskontoret har under 
verksamhetsåret varit hög inom alla verksamhets-
områden. Bland annat har antalet beviljade bygglov 
ökat jämfört med föregående år, liksom antalet 
ärenden om fastighetsbildning, antalet trafikären-
den, antalet genomförda kart- och GIS-uppdrag 
samt det totala antalet ärenden inom miljöenheten. 
 
Ett av de viktigaste målen för Kalmar kommun är 
att öka bostadsbyggandet och som ett led i detta 
har samhällsbyggnadsnämndens mål varit att ta 
fram detaljplaner som ska innehålla 300 bostäder 
varav 100 småhus.  

Det sammantagna innehållet i de detaljplaner som 
vunnit laga kraft under året är 260 bostäder. Målet 
att årligen planera för 300 bostäder varav 100 i 
småhus uppnås inte för verksamhetsåret 2014. Or-
saken till att målet inte uppnås kan delvis förklaras 
med den omorganisation som genomförts under 
året, och som har tagit tid i anspråk.  
 
De detaljplaneprojekt som omfattar bostäder och 
som har vunnit laga kraft under året är; 

 Kvarteret Gesällen (120 bostäder) 

 Del av Konvaljen 1 (70-90 bostäder) 

 Svensknabben (35 bostäder) 

 Valnötsträdet, etapp 3 (25 bostäder) 
 
Under året har planenheten dessutom arbetat med 
ett 30-tal detaljplaner i olika faser av detaljplane-
processen. Till detta tillkommer arbetet med ett 20-
tal planbesked samt ett antal utredningar.  
 
Omfattande arbete har under 2014 lagts på arbetet 
med fördjupad översiktsplan för södra staden samt 
VA-planen för Kalmar kommun. 
 
Stora projekt som drivits under de senaste åren är 
den fördjupade översiktsplanen för Rinkabyholm/ 
Södra staden, liksom detaljplanen på Fredriksskans.  
 
Många andra projekt är kopplade till utvecklingen 
av Kalmars stadskärna som till exempel den gamla 
brandstationen, kvarteret Mältaren, kvarteret Bryg-
garen och kvarteret Gesällen. Fyra projekt som 
skapar både bostäder och handelsytor. Det arbetas 
också med planering för utvecklingen av både 
norra och södra Kvarnholmen, med bland annat 
parkeringsanläggning och hotell. 
 
Vidare har omfattande arbete lagts ner på detalj-
planer för Norrliden centrum och förskola i Norr-
liden, Lindsdals centrum samt förskola i Hagby. 
 
Ytterligare projekt som kan nämnas är området vid 
Folkets Park som ska skapa plats för bostäder, lik-
som bostadsprojekten i kvarteret Konvaljen samt 
kvarteret Kungsljuset i södra Kalmar. Ett spän-
nande projekt är kvarteret Tallbocken som är tänkt 
att bebyggas med trähus. Vidare planeras det för 
50-60 villor i Södra Ljungbyholm. 
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Samhällsbyggnadskontorets uppdrag att utveckla 
möjligheter för intressenter att själva ta fram för-
slag till detaljplaner till samråd, i de fall allmänin-
tresset är begränsat har fortsatt.  
 
Under hösten 2014 påbörjades ett omfattande pro-
cessarbete på samhällsbyggnadskontoret. Syftet 
med arbetet är dels kartläggning av arbetssätt och 
processer men framför allt utveckling av processer 
i hela organisationen. Detta för att skapa effektiva, 
tydliga och kvalitativa processer. Översynen kom-
mer att fortsätta under 2015 och kommer att be-
röra samtliga enheter men initialt ligger fokus på 
detaljplaneprocessen. Detta arbete kommer också 
att utmynna i nya arbetsrutiner och arbetssätt. 
 
Under 2014 beviljades bygglov för 429 bostäder 
varav 37 småhus. Antalet beviljade bygglov ökade 
jämfört med 2013 när det gäller lägenheter i flerbo-
stadshus men minskade avseende småhus. Det 
totala antalet beviljade bygglov uppgick till 872, 
vilket innebär en markant ökning jämfört med de 
närmast föregående åren.  
 
Vid halvårsskiftet 2014 trädde nya regler för bygg-
lovfritt byggande, de så kallade ”Attefalls-reglerna”, 
i kraft. Attefallsreglerna innebär att vissa åtgärder 
som tidigare krävt bygglov numera kan genomföras 
utan bygglov. Dock måste en anmälan göras. Un-
der 2014 inkom 35 anmälningar om bygglovsbefri-
ade åtgärder. Av dessa avsåg 15 anmälningar om 
komplementbyggnader medan resterande 20 an-
mälningar om tillbyggnader. 
 
Inom bygglovsenheten finns en servicegaranti som 
innebär att sökanden ska få beslut angående ett 
bygglovsärende inom fyra veckor, annars görs ned-
sättning av bygglovavgiften. Under året har ser-
vicegarantin uppfyllts till 88 %. 
 
Handläggningstiden för bygglovsärenden har under 
året förbättrats markant och Kalmar kommun lig-
ger bland de bästa i landet. 

Kalmar kommun är ansluten till e-tjänsten ”Mitt 
Bygge”. E-tjänsten innebär en möjlighet för sö-
kanden att lämna in bygglovsansökningar via en 
webbsida med hjälp av e-legitimation. Sökanden 
kan följa sitt ärende samt den kommunikation 
som förs med berörda i det aktuella ärendet via 
ett Web-diarium. 

Under 2014 beviljades bostadsanpassningsbidrag 
uppgående till 8,8 miljoner kronor, vilket är en 
ökning jämfört med föregående år med drygt 2,0 

miljoner kronor. Även utbetalningarna ökade 
under 2014 jämfört med under året före; 9,1 mil-
joner kronor under 2014 att jämföra med 
8,1 miljoner kronor för 2013. Målet om att beslut 
om bostadsanpassning ska fattas senast 14 dagar 
efter att en komplett ansökan inkommit (median) 
uppnås för 2014. Antalet inkomna ärenden låg på 
ungefär samma nivå som under föregående år 
 
Antalet beviljade bostadsbidrag i flerbostadshus 
överväger starkt jämfört med antalet beviljade 
bidrag i småhus. De allra flesta bidragen handlar 
om förändringar och anpassningar för låga be-
lopp men det finns undantag. Under 2014 upp-
gick det största beviljade enskilda bidraget till 
1,2 miljoner kronor.  
 
Efterfrågan på lantmäteritjänster har varit fortsatt 
hög under året. På mätsidan samt delvis på kart-
sidan har aktiviteten också ökat. Antalet husutsätt-
ningar och mätningar för nybyggnadskartor har 
således varit något högre än under föregående år. 
Antalet färdigställda grundkartor har legat på un-
gefär samma nivå som under föregående år. 

 

Många lantmäteriförrättningar har slutförts som 
ett led i att genomföra detaljplaner. Exempel på 
större ärenden av detta slag är södra Ljungby-
holm, Hagby söder om Sandviken, Hossmo 
Åliden, Valnötsträdet, östra Vimpeltorpet, 
Svensknabben, Lindöskolan och Mosekrog. För-
rättningar för att förbereda planeringen har också 
genomförts, till exempel i området öster om 
Rinkabyholm, ”Södra staden”. 
 
Andra större förrättningar har avsett ledningsrät- 
ter för kommunens VA-utbyggnad, bland annat i 
Trekanten, Påryd och Läckeby. Arbetet med att 
ändra vissa äldre gemensamhetsanläggningar 
såsom vägen till Hagbyhamn och anläggningar 
för radhus i Djurängen har varit omfattande, 
liksom en del av fastighetsregleringarna för jord- 
och skogsbruk. 
 
Under året har lantmäterimyndighetens med- 
verkan i detaljplanearbetet varit fortsatt hög. I 
och med att många av detaljplaneprojekten berör 
befintlig bebyggelse och infrastruktur tenderar de 
fastighetsrättsliga genomförandefrågorna att bli 
allt mer komplicerade.  
 
Under året har ett arbete med att digitalt arkivera 
förrättningsakter påbörjats. Arbetet kommer att 
slutföras under år 2015. 
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På GIS-sidan har efterfrågan på större arbeten 
ökat. Handläggarkartan har kompletterats med 
ytterligare information. Arbetet med att utveckla 
den digitala 3D-modellen har fortsatt. Det finns 
numera möjlighet att automatiskt generera 3D-
modeller av Kalmar kommun med hjälp av ett 
nytt verktyg, CityEngine. Tester och utvärdering 
har gjorts av ett webbaserat virtualiseringsverktyg. 
3D-modellerna har kompletterats med möjlighet-
er för lagring och bearbetning av höjddata. 

 
Lantmäteriets medverkan i planarbetet har upp- 
märksammats och har föranlett medverkan kring 
detta vid flera konferenser. Kontoret medverkar 
också i en nationell samverkan inom Svenskt 
lantmäteri i arbetet för förbättringar av verksam-
heten och yrkesinformation riktat till skolung-
domar och studenter. 
 
Ett nationellt arbete pågår för närvarande avse- 
ende kvalitetshöjningar i  fastighetsregister och 
registerkartor för ökad fullständighet och till- 
förlitlighet. En plan upprättas årligen för de åt-
gärder som ska utföras. 

 
Som ett led i att underlätta för kommuninvånarna 
att beställa kartor har en ny e-tjänst publicerats. 
Genom tjänsten finns det möjlighet att dygnet 
runt beställa sin karta, betala via bank eller kort 
och få sin digitala karta levererad direkt via e-
post. 
 
Nya webbtjänster har tagits fram, bland annat en 
som gör det möjligt att uppskatta hur bra ett hus-
tak på en fastighet är för solceller.  
 
Delar av Kalmar kommun har flygfotograferats. 
Detta som ett led i att tillhandahålla aktuella flyg-
bilder. 

äsongen. 
Inom hälsoskydd har enheten deltagit i tre nat-
ionella tillsynsprojekt; 

Kemikalieinspektionen har drivit projektet 
”Smycken i detaljhandeln” med fokus på farliga 
metaller i smycken. 
 
I Läkemedelsverkets projekt ”Hårfärgskoll 
2014” kontrollerades märkningen av hårfärger.  

 
Folkhälsomyndigheten driver under läsåret 
2014/15 ett projekt om inomhusmiljön på 
grund- och gymnasieskolor. Samtliga grundsko-
lor och de kommunala gymnasieskolorna in-
spekterades under hösten 2014. De privata 
gymnasieskolorna ska inspekteras våren 2015. 

Under året har miljöenheten vid inspektioner in-
formerat samtliga förskolor om kemikalier i bland 
annat leksaker och textilier. 

 
Inom livsmedel har fokus under många av de 
offentliga kontrollerna varit märkningslagstift-
ningen. Inom området kosttillskott är märkning-
en problematisk och många förbud att sälja varor 
har krävts. Ett annat viktigt kontrollområde är 
spårbarhet där kontroller görs att företagen har 
aktuell dokumentation och att detta överens-
stämmer med varorna i lagret. 
 
Ett stort matförgiftningsutbrott utbröt efter 
Ironmantävlingen i augusti. Mat från två olika 
tillställningar orsakade stora problem för både 
tävlande och funktionärer. Till samhällsbygg-
nadskontoret inkom ett 170-tal anmälningar om 
kräkningar, diarréer, kraftig magvärk och feber. 
Smittspårning startades omgående, detta tillsam-
mans med Smittskyddsenheten på Landstinget i 
Kalmar län.  
 
Inom Miljösamverkan sydost har temat under 
2014 varit vatten. Ett projekt om dricksvatten har 
genomförts i Kalmar län och Region Gotland 
med syftet att öka kunskap, kompetens och skapa 
samsyn mellan inspektörerna i regionen. Projektet 
samordnades av Miljösamverkan Sydost på upp-
drag av länens tillsynsmyndigheter.  
 
Under 2014 har det strategiska avloppsarbetet 
fortgått och sammanlagt har 138 avloppsanlägg-
ningar fått nya tillstånd. Antal kontrollerade en-
skilda avlopp under 2014 uppgick till 484.  
 
Arbetet med att ta fram en VA-plan pågår. Den 
nya VA-planen kommer att bli ett tematiskt till-
lägg till översiktplanen. Planen ska fungera som 
ett strategiskt dokument och ge en helhetsbild av 
vatten- och avloppsfrågor i kommunen samt ange 
riktlinjer som underlättar beslutsfattande och 
utgör underlag för åtgärdsarbete. Under 2014 har 
va-planen varit ute på samråd. Tidplanen för be-
slut om antagande i kommunfullmäktige är under 
hösten 2015.  
 
Under 2014 lämnades en ansökan om projektme-
del ur EU-programmet ”Life” in. Arbetet ska 
fokusera på att hitta metoder för att ta upp, be-
handla och göra användbar produkt av sediment-
et på ett skonsamt sätt.  Behandlingen ska ske på 
den plats där sedimentet tagits upp. Om projekt-
medel beviljas kommer projektet att genomföras 
under åren 2015-2019. 
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I juni skedde ett mindre utsläpp av olja från ett 
tankfartyg som var på väg till Tjärhovet. Detta 
orsakade stängning av flera badplaster i Kalmar 
tätort under knappt ett dygn. Oljan dunstade till 
stor del och resterande del samlades in av Brand-
kåren vid Grimskär.  
 
Under 2014 hade Miljösamverkan Sydost ett pro-
jekt om ”Miljötillsyn på lantbruk” som fokuse-
rade på övergödning i Kalmar och Gotlands län.  
 
Under året har tillsynen på Smedby/Nya flyget 
samt Berga slutförts. Det var inga stora anmärk-
ningar på företagen men en hel del som skulle 
kunna fått konskevenser om olyckan är framme, 
såsom brister i invallningen av större kemikalier-
kärl. 
 
Europeiska Trafikantveckan arrangeras varje år 
16-22 september i Europa. 2014 års Trafikant-
vecka uppmärksammades under tre dagar i Kal-
mar. Aktiviteterna omfattade ett seminarium om 
elfordon och ladd-infrastruktur, en friskvårdsdag 
i samarbete med Friskis och Svettis samt lands-
tinget samt en bilfri dag på Södra Långgatan i 
samarbete med Kalmar Cykelstad, kommunled-
ningskontoret och KLT.  
 
Mätning av partiklar PM10 i gatumiljö görs i real-
tid vid korsningen Esplanaden-Norra vägen. 
Mätningen ingår i ett forskningsprojekt vid Uni-
versitetssjukhuset i Linköping med syfte att få 
ökad kunskap om vad det är som är mest hälso-
skadligt med partiklar. 
 
Inom miljöenheten finns servicegaranti för ären-
den om enskilda avlopp och värmepumpar. 138 
tillstånd för enskilda avlopp och 70 värmepumpar 
har handlagts under året. Ett ärende avseende 
värmepump beslutades inte inom tiden för ser-
vicegarantin och medförde en sänkning av avgif-
ten. 
 
Nya ramavtal inom teknikkonsult tjänsteområdena 
- väg och gatu-projektering, trafikplanering och 
landskapsarkitektur har tecknats under året för att 
underlätta upphandlingen av denna typ av tjänster. 
 
Några av de större byggprojekten som park- och 
infrastrukturenheten arbetat med under året är 
ombyggnation av Fiskaregatan till nytt gångfarts-
område, förbättrad trafiksäkerhet och parkerings-
möjligheter utmed Smålandsgatan.  
 

I och med att en ny pendeltågsstation i Smedby 
invigdes i december 2014 har ett av de viktigare 
infrastrukturprojekten för Kalmar kommun blivit 
verklighet. Detta är en strategiskt viktig satsning 
för utvecklingen av Smedby och Kalmar kommun. 
Nya stationslägen, såsom Smedby kommer att 
vara betydelsefulla för att kunna utveckla kommu-
nen så att bostadsbyggnation och samhällen ligger 
kollektivtrafiknära. 
 
Exploateringsprojekt som pågår är färdigställandet 
av gatorna runt kvarteret Vipan, ny kaj och gata 
vid kvarteret Spantrutan, nya gator i södra Ljung-
byholm samt fortsatt utbyggnad av Ljusstaden.  
 
Arbetet med att utveckla Kalmarsundsparken har 
fortsatt under året med nya förbättrade gångstråk, 
ny grön utformning av sommarparkeringen. Un-
der kommande år kommer byggnationen av nya 
beachvolleybollplaner, handbollsplaner och läktare 
att ske.   
 
Arbetet med att bygga bort felande länkar i kom-
munens huvudcykelvägsnät har fortsatt bland an-
nat genom utbyggnad av gång/cykel-vägar utmed 
Lindsdalsvägen och Stallgärdsgatan 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i november 
att införa nya hastighetsbegränsningar i norra de-
len av Kalmar tätort. Arbetet med omskyltning har 
påbörjats och kommer att fortlöpa under 2015. 
 
Samhällsbyggnadskontoret har medverkat i pro-
jektet Kalmar cykelstad. Resultatet från projektet 
kommer att presenteras i cykelbokslutet för 2014. 
 
Park- och infrastrukturenheten har under 2014 fått 
in 268 olika ärende. Merparten är allmänhetsären-
den och resterande är remisser från till exempel 
Trafikverket och Kalmar Energi. Till största delen 
består ärendena av olika synpunkter och förslag 
gällande den fysiska trafikmiljön; allt från parke-
ring och önskemål om farthinder till nybyggnation 
av cykelvägar. 
 
Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med 
Kalmar länstrafik och serviceförvaltningen inven-
terat 178 busshållplatser längs stadsbusslinjerna. 
Samhällsbyggnadskontoret har skapat en priorite-
ringslista för fysiska åtgärder. Vid nio hållplatser är 
flera olika åtgärder högt prioriterade. Ett antal 
hållplatser kommer att kompletteras med nya cy-
kelställ och totalt är 300 cykelparkeringar plane-
rade.  
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Personal  
 
Samhällsbyggnadskontoret har under året gått 
igenom flera stora förändringar som har kommit 
att påverka inom personalområdet och som även 
kommer att påverka organisationen framöver.  
 
Under 2013 påbörjades arbetet som ledde till 
omorganisationen som genomfördes vid årsskif-
tet 2014 och under hösten 2014 gjordes föränd-
ringar av ytterligare tjänster.  
  
Rekrytering 
Förutom tillsättning av ny förvaltningschef och 
ny administrativ chef innebar omorganisationen 
att tre nya enhetschefer behövde rekryteras.  
 
Som tidigare råder det arbetskraftsbrist i Sverige 
inom flera av samhällsbyggnadskontorets per-
sonalgrupper och konkurrensen är hög från 
andra kommuner men också från den privata 
och statliga sidan av samhällsbyggnadsområdet.  
 
I den konkurransutsatta situationen som Kalmar 
kommun och samhällsbyggnadskontoret befin-
ner sig i är det viktigt att arbeta aktivt och lång-
siktigt för att skapa meningsfulla, utvecklande 
och attraktiva jobb med marknadsmässiga löner 
och förmåner för både befintlig personal men 
också för att attrahera nya medarbetare. 
 
Personalomsättning och personalsamman-
sättning 
På samhällsbyggnadskontoret fanns det i decem-
ber 97 anställda, varav sju visstidsanställda/prov-
anställda (1 kvinna och 6 män). Av de tillsvidare-
anställda medarbetarna var 43 män och 47 kvin-
nor. Under 2014 uppgick personalomsättningen 
till 9 %, vilket innebär en ökning jämfört med 
2013. Under 2013 var den främsta orsaken till 
personalomsättningen pensionsavgångar medan 
den främsta orsaken under 2014 varit på egen 
begäran och då framför allt för att gå vidare till 
liknande tjänster i andra kommuner. 
  

 
 

Ett antagande om att medarbetarna kommer att 
gå i pension vid 65 års ålder innebär att 12 per-

soner kommer att avgå med pension under de 
kommande sex åren. Diagrammet nedan visar de 
preliminära pensionsavgångarna de kommande 
åren, fördelat på kvinnor och män respektive år.  

 
De kommande pensionsavgångarna är inte så 
omfattande som tidigare år men får inte förringas 
med tanke på de svårigheter det innebär att re-
krytera erfarna medarbetare. Samtidigt märks en 
trend att fler och fler medarbetare väljer att ar-
beta efter 65 års ålder.   
 
Som följd av pensionsavgångarna under 2013 
och den ökade personalomsättningen under 2014 
liksom rådande arbetskraftsbrist har vakanta 
tjänster tillsatts med mindre erfaren personal. 
Bland annat har många nyutexaminerade yngre 
medarbetare anställts, vilket medfört att genom-
snittsåldern på samhällsbyggnadskontoret har 
sjunkit.  
  

 
 

Den största gruppen medarbetare är de som be-
finner sig i åldersspannet 30-49 år. Det är också 
denna grupp som har ökat mest jämfört med 
2013. Fördelningen mellan kvinnor och män är 
jämn på samhällsbyggnadskontoret. 
 

 
 

  

Personalomsättning 2013 2014

Total omsättning 5,5% 9,0%

Varav på egen begäran 1,1% 7,9%
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Preliminära pensionsavgångar fram till 2020  

 Män  Kvinnor

Genomsnittsålder 2012 2013 2014

Kvinnor 46,9 46,3 43,1

Män 46,7 45,9 44,4

Totalt 46,8 46,1 43,7

Åldersgrupper Kvinnor Män Totalt Andel

 18 - 29 år 3 7 10 10%

 30 - 49 år 24 30 54 56%

 50 - 67 år 21 12 33 34%

 Totalt 48 49 97 100%
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Närvaro och frånvaro 
Sjukfrånvaron på samhällsbyggnadskontoret har 
under 2014 sjunkit dramatiskt. Sjukfrånvaron på 
kontoret har de senaste sex åren legat under 
kommunens genomsnitt.  
 
Statistik visar att sjukfrånvaron hos personalen 
ökar med åldern och troligtvis är det föryngring-
en som skett på samhällsbyggnadskontoret de 
senaste åren som också gett genomslag på sjuk-
frånvaron. Samhällsbyggnadskontoret har under 
en längre tid arbetat med friskvårdssatsningar 
såsom friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och 
gruppaktiviteter i form av pröva-på träning av 
olika slag. Detta har troligen också bidragit till att 
personalen är pigg och frisk högre upp i åldrarna.  

 
Med anledning av att den största delen av perso-
nalen tillhör ålderskategorin 30-49 år, är det 
många som är helt eller delvis föräldralediga samt 
har frånvaro för vård av sjuka barn. Tillsammans 
utgör dessa typer av frånvaro en större del av 
den totala frånvaron än sjukfrånvaron.  
 

 
 

Kompetensutveckling 
Samhällsbyggnadskontoret är en kunskapsinten-
siv verksamhet, vilket innebär en utmaning gäl-
lande kompetensutveckling och kompetensöver-
föring. Årets omfattande personalomsättning 

och de många pensionsavgångarna som skedde 
under 2013 har inneburit ett stort kompetens-
bortfall. Även om kompetensbortfallet innebär 
att befintlig personal ges större möjligheter att 
växa och utvecklas i verksamheten så har trycket 
på verksamheten att snabbt introducera ny och 
ganska oerfaren personal ökat.  
 
Av de utbildningssatsningar som har genomförts 
under 2014 är det kunskap inom myndighetsut-
övning och samhällsbyggnad som är de två van-
ligaste områdena för satsningar. Flera lagstift-
ningar som styr verksamheten på samhällsbygg-
nadskontoret har förändrats under året. Kompe-
tenssatsningar har gjorts för att säkerställa efter-
levnaden av de krav som ställs på myndighetsut-
övningen och den kunskap som krävs för att 
skapa en god och hållbar samhällsutveckling.  
 
Medarbetarenkäten 
Under hösten 2014 genomfördes en medarbetar-
enkät inom Kalmar kommun. Resultatet för 
samhällsbyggnadskontoret visar tydligt att det 
finns områden som behöver förbättras. Resulta-
tet skiljer sig något mellan enheterna men i stort 
är det områdena ledarskap samt arbetssätt och mål 
som sticker ut som de svagaste områdena.  
 
Resultatet visar att ledningen behöver arbeta för 
ett utvecklande ledarskap där medarbetarna kän-
ner sig involverade i verksamhetens arbete och 
beslut samt får den information, återkoppling 
och stöd som behövs för att motiveras att göra 
ett gott jobb.       
 
När det kommer till arbetssätt och mål är det 
tydligt att personalen inte kan se en röd tråd från 
de övergripande målen som politiken sätter till 
mål som sätts på enhets- och individnivå.  
 
Medarbetarenkäten visar att personalen är intres-
serad av sitt arbete och känner att det är me-
ningsfullt. Medarbetarna känner att de får stöd 
och hjälp av arbetskamrater samt att de trivs och 
känner sig trygga i sina respektive arbetsgrupper. 
Detta är viktiga komponenter för att skapa moti-
verade medarbetare.  
 
Ett gott ledarskap, enhetliga arbetssätt och tyd-
liga mål är viktiga delar för att driva en verksam-
het framåt, skapa motivation hos medarbetarna 
och nå uppsatta mål. Det är viktigt att Kalmar 
kommun fortsätter att arbeta med dessa frågor 
för att uppfattas och upplevas som en attraktiv 
arbetsgivare. 
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Sjukfrånvaro på samhällsbyggnadskontoret 

Alla på SBK Kvinnor

Män Kalmar kommun

Samhällsbyggnadskontoret - 2014 Timmar
Års-

arbetare

ORDINARIE SCHEMALAGD 169 532 85,6
 
TOTAL FRÅNVARO 46 455 23,4

SEMESTER 20 135 10,2

SJUKDOM 2 776 1,4

FÖRÄLDRALEDIGHET 10 940 5,5

VÅRD AV SJUKT BARN 1 849 0,9

ÖVRIG FRÅNVARO 10 756 5,4

(tjänstledighet, studieledighet, facklig ledighet)

FAKTISK NÄRVAROTID 123 077 62,2
 
TOTAL ARBETAD TID 2 962 1,5

TIMLÖN (Timanställda) 2 330 1,2

FACKLIG INTERN 32 0,0

FYLLNADSTID -59 0,0

ÖVERTID 659 0,3
 
 FAKTISKT ARBETAD TID - TOTALT 126 039 63,7



 Årsrapport 2014 - Samhällsbyggnadsnämnden 8 (19) 
 

Resultatredovisning 
 
Samhällsbyggnadskontorets resultat visar ett överskott för 2014 på 1 298 tkr, vilket innebär en positiv 
budgetavvikelse med 2,4 %. Samhällsbyggnadskontoret har under verksamhetsåret lyckats vända ett 
prognostiserat underskott till ett positivt resultat. Detta dels genom att inte återbesätta alla vakanta 
tjänster men också genom ökad debiteringsgrad samt besparingar i verksamheterna. 
 

 
 
Med anledning av den stora ärendemängd som samhällsbyggnadskontoret har hanterat under året 
ligger intäktsdebiteringen på de flesta enheterna högre än budgeterat. Personalkostnaderna för året 
ligger lägre än budgeterat, vilket beror på att en del tjänster har varit vakanta under stora delar av året. 
De vakanta tjänsterna har dock gjort att externa tjänster har köpts in i större utsträckning än budgete-
rat, vilket får till följd att utfallet för övriga verksamhetskostnader hamnar högre än budgeterat.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden visar ett överskott.  Överskottet beror till stor del på att nämnden beslutade 
att ställa in den planerade studieresan under hösten. 
 

 
 
Kontorsledningen 
Kontorsledningens visar ett underskott, vilket till största del beror på högre personalkostnader. Detta 
med anledning av överlappning av tjänster i samband med tillträdet av ny förvaltningschef. 
 

 
 
Administrativa enheten 
Administrativa enhetens utfall visar ett mindre underskott, med anledning av högre bostadsanpass-
ningsbidrag än budgeterat. Utökade kostnader för utskrifter och kopiering samt IT-tjänster har påver-
kat resultatet negativt medan intäkter som inte var budgeterade begränsar underskottet. 
 

 
 
  

Samhällsbyggnadskontoret - bokslut (tkr)
Budget 

2014

Bokslut 

2014

Avvikelse 

2014

Intäkter -24 350 -28 742 4 392

Kapitaltjänstkostnader 828 1 142 -310

Personalkostnader 55 196 51 281 3 915

Bostadsanpassningsbidrag 8 300 8 858 -558

Övriga verksamhetskostnader 13 646 19 783 -6 137

Totalsumma 53 620 52 322 1 298

Samhällsbyggnadsnämnden Budget Bokslut Avvikelse

Intäkter 0 0 0

Kostnader 1 656 1 315 341

Summa driftsredovisning 1 656 1 315 341

Kontorsledning Budget Bokslut Avvikelse

Intäkter 0 0 0

Kostnader 2 994 3 214 -220

Summa driftsredovisning 2 994 3 214 -220

Administrativa enheten Budget Bokslut Avvikelse

Intäkter 0 -428 428

Kostnader 14 935 15 425 -490

Summa driftsredovisning 14 935 14 997 -62
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Bygglovsenheten 
Bygglovsenheten redovisar större intäkter än budgeterat, med anledning av fler och större inkomna 
och beviljade bygglovsärenden. Konsulttjänster har använts för att täcka vakanser på enheten.  
 

 
 
Planenheten 
Planenheten redovisar ett överskott på intäktssidan i förhållande till budget. Vakanta tjänster gör att 
utfallet på personalkostnader ligger under budget medan stora konsultkostnader har motsatt effekt.  
 

 
 
Park- och infrastrukturenheten 
Park- och infrastruktursenheten redovisar ett överskott med anledning av att högre intäkter än budge-
terat. Vakanta tjänster ger överskott på personalkostnaderna, konsulttjänster ha rköpts in för att täcka 
vakanser. 
 

 
 
Stadsingenjörsenheten 
Stadsingenjörsenheten redovisar ett överskott för 2014. Intäkterna ger ett överskott medan ett under-
skott redovisas på kostnadssidan, främst beroende på den flygfotografering som genomförts.  
 

 
 
Miljöenheten 
Miljöenhetens visar ett positivt resultat. Intäkterna ger ett underskott i förhållande till budget, vilket 
kan förklaras med att enheten haft en del vakanta tjänster under året. Med anledning av detta ger per-
sonalkostnaderna, liksom övriga verksamhetskostnader överskott i förhållande till budget.  
 

 
 
Investeringar 
Under 2014 har samhällsbyggnadskontoret gjort investeringar avseende maskiner och inventarier på 
totalt 916 tkr. Det handlar bland annat om ny mätutrustning samt en ny mätbuss till stadsingenjörsen-
heten.  
 

  

Bygglovsenheten Budget Bokslut Avvikelse

Intäkter -4 073 -6 234 2 161

Kostnader 4 672 5 253 -581

Summa driftsredovisning 599 -981 1 580

Planenheten Budget Bokslut Avvikelse

Intäkter -4 600 -5 538 938

Kostnader 11 684 14 271 -2 587

Summa driftsredovisning 7 084 8 733 -1 649

Park- och infrastrukturenheten Budget Bokslut Avvikelse

Intäkter -2 000 -2 334 334

Kostnader 7 682 7 645 37

Summa driftsredovisning 5 682 5 311 371

Stadsingenjörsenheten Budget Bokslut Avvikelse

Intäkter -7 082 -7 750 668

Kostnader 20 503 20 914 -411

Summa driftsredovisning 13 421 13 163 258

Miljöenheten Budget Bokslut Avvikelse

Intäkter -6 595 -6 458 -137

Kostnader 13 844 13 027 817

Summa driftsredovisning 7 249 6 569 679
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Framtiden 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en viktig förutsättning för Kalmars framtid! Det kräver en profess-
ionell ledning och organisation för att förvaltningen ska leva upp till de mål som kommunfullmäktige 
och samhällsbyggnadsnämnden satt för organisationen. Det innebär också att medarbetarna ska känna 
sig viktiga och delaktiga till Kalmar kommuns framgångar. Alla måste ta ansvar och medverka till att 
möjliggöra bostadsbyggnationen.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att jobba strukturerat med ledarskap och medarbetarskap de 
kommande åren. Medarbetareenkäten är ett viktigt verktyg för att komma vidare med arbetet. Varje 
medarbetare är en viktig länk för att måluppfyllelsen ska bli verklighet. Ett viktigt fokusområde är att 
tydliggöra målen för chefer och medarbetare så att arbetsiden läggs på rätt saker. 
 
För att uppnå en organisation som jobbar målinriktat krävs också arbetsglädje och stolthet. Därför är 
det viktigt att förvaltningen jobbar vidare med att vara en attraktiv arbetsgivare. En plan för friskvårds-
arbetet på kontoret ska prioriteras och verkställas. Vidare är det viktigt att hitta möjligheter för kun-
skapsutveckling och kompetensutveckling.  
 
Förvaltningen står inför stora utmaningar de kommande åren. Mycket sannolikt kommer Kalmars roll 
som residensstad förändras, samtidigt som strukturomvandling i näringslivet, Linnéuniversitetets fort-
satta etablering, urbanisering och globalisering kontinuerligt påverkar villkor och förutsättningar. Det 
innebär att vi behöver en modern organisation med flexibla och nytänkande medarbetare. Samtidigt är 
det viktigt att vi har medarbetare med erfarenhet och god kännedom om lagstiftningen. 
 
Det är utmanande och spännande att jobba i en tillväxt kommun det innebär att vi får förmånen att 
arbeta med många saker samtidigt. Därför är det viktigt att vi är snabbfotade och lösningsfokuserade. 
Vi ska arbeta för en modern förvaltning där alla ska känna sig välkomna och få ett gott bemötande. Vi 
är till för våra medborgare. 
  
Kalmar är ett attraktivt centrum i en region präglad av framtidstro. Med Linnéuniversitetet som motor 
utvecklas ett kunskapsdrivet kluster av universitetsstäder runt södra Östersjön. Kalmar är en populär 
kommun att växa upp, bo och åldras i. I kombinationen av den stora stadens möjligheter och den lilla 
stadens charm skapas en livsmiljö präglad av trygghet, tillgänglighet, kvalitet, mångfald, öppenhet och 
nyfikenhet. Optimism och framtidstro är signum för Kalmar kommun.  
 
Det viktigaste uppdraget vi har är att möjliggöra för bostadsbyggande. Att få fart på bostadsbyggnat-
ionen är helt avgörande för Kalmar kommuns framtid och tillväxten i regionen. En del för att attrahera 
byggnationen är att Kalmar kommun ska anordna en bomässa 2018, vilket kommer att bli en drivkraft i 
förvaltningen och som kommer att ge positiva effekter i hela regionen. 
 
Vi ska jobba för att bli Årets stadskärna under mandatperioden. Det är ett viktigt projekt för Kalmar 
kommun. Resan dit är lika viktig där vi får samverka med fastighetsägare, näringsliv och Kalmar city 
samt medborgarna för att skapa en attraktiv stadskärna. 
 
Under de kommande åren har vi stora viktiga infrastrukturprojekt framför oss. Det är Sverige förhand-
lingen och det är nya stationslägen, Svanebergsrondellen och många fler projekt. 
 
Utvecklingen för Kalmar kommun har bara precis börjat.  
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Uppföljning av budgetmål 2014 - Hypergene 

 

Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att kunna vara med i 
kampen om framtida etableringar och satsningar på infrastruktur. En av förutsättningarna för att växa 
är att ha en offensiv bostadspolitik. För att kunna växa krävs också satsningar på allt från förskolor till 
nya bostadsområden. Under åren 2013-2016 kommer investeringarna i kommunen att uppgå till cirka 
1,7 miljarder kronor varav 271 miljoner kronor är räntabla investeringar och 207 miljoner kronor av-
ser exploateringsverksamheten. 
 
Övergripande mål - Befolkning 
Kalmars befolkning ska öka med en procent per år. 
 

Kommentar 
Målet följs upp centralt, ligger ej inom Samhällsbyggnadskontorets ansvarsområde. 
 
Övergripande mål - Fysisk planering 
Kalmar ska planlägga för minst 300 bostäder årligen, varav 100 villatomter. 
 

Kommentar 
Under 2014 har tolv detaljplaner vunnit laga kraft och dessa planer innehåll ca 260 nya bostäder. 
 
 

Aktivitet  Startdatum Slutdatum Status 

Detaljplaner innehållande minst 300 bostäder varav 
100 småhus 

 
2014-01-01 2014-12-31 Påbörjad 

Ständiga förbättringar för ökad planberedskap och 
arbetssätt 

 
2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 

Fortsätta utveckla servicegarantier inom fler områden  2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 

Utveckla möjligheter för intressenter att själva ta fram 
förslag till detaljplaner 

 
2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 

Planera och genomföra seminarium angående trä-
byggnation 

 
2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 

 

 
Servicegarantier - beslut inom 4 veckor 
Servicegarantier - beslut inom 4 veckor, annars 25 % lägre avgift. 
 

Kommentar 
Servicegaranti har införts avseende bygglovsärenden i enlighet med planbestämmelser, värmepumpar 
samt enskilda avlopp. Statistik tas fram kontinuerligt och redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden.  
Andel ärenden som omfattas av servicegarantin, där målet har uppfyllts;  

 Bygglov  88 %  

 Värmepumpar 100 %  

 Enskilda avlopp 99 % 
 

 

Aktivitet  Startdatum Slutdatum Status 

Bygglov – servicegaranti  2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 

Värmepumpar – servicegaranti  2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 

Enskilda avlopp – servicegaranti  2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 
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Mätning av handläggningstider 
Handläggningstider mäts varje månad för respektive ärende, och rapporteras till Samhällsbyggnads-
nämnden. 
 

Aktivitet  Startdatum Slutdatum Status 

Fastighetsbildning – handläggningstid  2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 

Grundkartor – handläggningstid  2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 

Utsättning – handläggningstid  2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 

Nybyggnadskarta – handläggningstid  2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 

Nybyggnadskarta – utdrag  2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 

Bostadsanpassning – handläggningstid  2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 
 

 
Övergripande mål - Bo och leva 
Kalmar deltar i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Indexet för hur invånarna upplever 
hur det är att bo och leva i kommunen ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna. 
 
 

 
 

Aktivitet  Startdatum Slutdatum Status 

Stödja arbetet för "Kalmar som Årets stadskärna"  2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 
Utveckla blandade boendeformer i anslutning till kom-
mande pendelstationer 

 
2014-01-01 2014-12-31 Påbörjad 

SCB:s nöjd-kund-index ska behållas/förbättras  2014-01-01 2014-12-31 Påbörjad 

Utveckla samarbetsformer mellan kommunen och 
Linnéuniversitetet 

 
2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 

 

 
Övergripande mål - Arbetslösheten 
Arbetslösheten ska vara lägre än i liknande kommuner. 
 

Kommentar 
Samhällsbyggnadskontoret erbjuder praktik, examensjobb och möjligheter till uppsatsarbete till stu-
denter inom kontorets verksamhetsområden. Unga personer ges möjlighet till arbetslivserfarenhet 
vilket ökar deras chanser till kvalificerat arbete efter studierna. 
 
Under våren 2014 har samhällsbyggnadskontoret haft praktikanter på miljöenheten och byggloven-
heten. Under sommaren har stadsingenjörsenheten samt park- och infrastukturenheten haft varsin 
praktikant.  
 
Under hösten och vintern 2014 har samhällsbyggnadskontoret deltagit i Tekniksprånget och därige-
nom tagit emot en nyutexaminerad gymnasiestudent som fått möjlighet att prova på olika arbetsupp-
gifter inom teknikområdet. Planenheten har haft en planpraktikant under hösten och vintern.  
 
Samhällsbyggnadskontoret har idag tre medarbetare med någon form av anställningsstöd från arbets-
förmedlingen eller försäkringskassan. 
 
Uppdrag - LIS-områden 
Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillskapa fler LIS-områden i över-
siktsplanen, för att underlätta för landsbygdsutveckling i strandnära områden. 
 

Kommentar 
Inventering och sammanställning över områden som kan bli aktuella för LIS pågår. Presentation av 
samrådshandling i februari 2015. Dokumentet kommer att bli ett tematiskt tillägg till översiktsplanen 
som vid aktualisering ersätts med  det aktuella innehållet. 
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Uppdrag - Utegym (KF § 148, 2012-06-18, överfört från 2013) 
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, servicenämnden, föreningslivet och andra berörda 
företag ta fram ett beslutsunderlag inför kommande budgetplanering om var och hur utegym skulle 
kunna anläggas och skötas i kommunen. Uppdraget ska redovisas senast den 30 oktober 2013. 
 

Kommentar 
Konceptform på program för utegym är framtaget och under 2015 kommer detta att förankras med 
övriga berörda förvaltningar. 
 
Uppdrag - Belysningsprogram (KF § 131, 2013-06-17, överfört från 2013) 
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett belysningsprogram i samarbete med service-
nämnden och Kalmar Energi AB. Uppdraget ska redovisas i kommunfullmäktige senast december 
2013. Uppdraget att ta fram belysningsprogram ska även gälla tätorterna i kommunen utifrån 
aspekterna trygghet, trafiksäkerhet, energiförbrukning, utveckling och gestaltning. 
 

Kommentar 
Ett utkast till belysningsprogram har tagits fram och kommer under 2015 att förankras med övriga 
berörda förvaltningar.  
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I Kalmar kommun ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Äldre ska 
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kom-
munens omsorg och hälso- och sjukvård alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten 
bedrivs med god kvalitet. Den fattigdom som drabbar barn ska med alla tillgängliga medel bekämpas. 
Varje barn och elev i Kalmar kommun ska utvecklas allsidigt, såväl socialt och emotionellt som kun-
skapsmässigt. Våra förskolor och skolor ska hålla en hög kvalitet. Varje invånare ska känna att det är 
möjligt att påverka och förändra. De förtroendevaldas samspel med kommunens invånare ska därför 
stärkas ännu mer. Det ideella föreningslivet är en viktig resurs i arbetet för ett ökat brukarinflytande. 
 
Övergripande mål - Inflytande på kommunens verksamheter 
Kalmar deltar i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Indexet för hur invånarna ser på 
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut ska ligga i den övre tredjedelen 
av de deltagande kommunerna. 
 
 

Aktivitet  Startdatum Slutdatum Status 

Informationsfolder och presentationsmaterial gäl-
lande detaljplaner och stadsutveckling 

 
2014-01-01 2014-12-31 Påbörjad 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll på kommu-
nens hemsida 

 
2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 

 

 
Övergripande mål - Öppna Jämförelser 
Kalmar kommun ska ständigt förbättra sina resultat i SKL:s undersökningar Öppna jämförelser. 
 
 

Aktivitet  Startdatum Slutdatum Status 

Jämförande studier inom miljöverksamheterna  2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 
 

 
Övergripande mål - Bemötande och tillgänglighet 
Kalmar kommun ska förbättra sina resultat i bemötande och tillgänglighet i undersökningen Kommu-
nens Kvalitet i Korthet (KKiK). 
 
 

Aktivitet  Startdatum Slutdatum Status 

Mäta och redovisa service, bemötande och tillgänglig-
het 

 
2014-01-01 2014-12-31 Påbörjad 

Utveckling av e-tjänster  2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 
Utveckling av handläggarkartan  2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 
Flygfotografering av delar av kommunen, 3D-
modeller 

 
2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 

Svar på e-post, fax, sms och dylikt inom två arbetsda-
gar 

 
2014-01-01 2014-12-31 Påbörjad 

95 % av telefonsamtalen ska besvaras  2014-01-01 2014-12-31 Påbörjad 
 

 
Övergripande mål - Jämställdhet 
Kalmar kommuns verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. 
 
 

Aktivitet  Startdatum Slutdatum Status 

Jämställdhet i den fysiska planeringen  2014-01-01 2014-12-31 Genomförd   



 Årsrapport 2014 - Samhällsbyggnadsnämnden 15 (19) 
 

Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030. Därför ska vi göra konkreta och offen-
siva satsningar för att nå klimatmålen. Genom effektivt energiutnyttjande, teknik för miljöriktigt byg-
gande, hållbara transporter och förbättrad mätning av vår klimatpåverkan ska vi tillhöra toppskiktet i 
det svenska klimatarbetet. I Kalmar ska vi utveckla transportsystem som är långsiktigt hållbara, 
snabba, miljövänliga och effektiva. Vi ska hitta former för en samexistens mellan trafikslagen där vart 
och ett fyller sin uppgift på sin plats. I den lokala trafikplaneringen ska cykel- och gångtrafik ha högsta 
prioritet liksom kollektivtrafik som ska gynnas i den regionala planeringen. 
 
Övergripande mål - Kollektivtrafik 
Andelen resor med kollektivtrafiken ska öka. 
 

Kommentar 
Samhällsbyggnadskontoret har under hösten 2014 haft besök från Helsingborgs stad för att skapa 
erfarenhetsutbyte kring Mobility management, för att tjänstemännen ska ha ett verktyg att använda för 
att kollektivtrafikresandet ska öka. Aktiviteter kommer att tas fram tillsammans med Kalmar Läns 
Trafik (KLT) utifrån Mobility management. 
 
Inventering av stadstrafikens busshållplatser har genomförts i syfte att kartlägga åtgärdsbehov. 
 
Övergripande mål - Cykel 
Andelen resor med cykel ska öka 
 
Mäta cykeltrafik, skapa fler och säkrare cykelvägar, bygga bort felande länkar, skapa säkra 
cykelparkeringar och utveckla huvudcykelnätet.  
Detaljerade mål kring resor med cykel formuleras av styrgruppen för projekt Kalmar cykelstad. Dessa 
mål kommer sedan att följas upp via cykelbokslutet. 
 

Kommentar 
Ett pågående arbete inom Kalmar Cykelstad. Cykelbokslutet redovisar status för cykling samt vilka 
åtgärder som är gjorda under 2014. 
 
Cykeltrafiken i Kalmar stad ska ha ökat med 15 procent till 2015 jmf med 2012 års siffror. 
Detaljerade mål kring resor med cykel formuleras av styrgruppen för projekt Kalmar cykelstad. Dessa 
mål kommer sedan att följas upp via cykelbokslutet. 
 

Kommentar 
Ett pågående arbete inom Kalmar Cykelstad. Cykelbokslutet redovisar status för cykling samt vilka 
åtgärder som är gjorda under 2014. 
 
Projekt Kalmar cykelstad ska placera Kalmar högt i nationell rankning av cykelstäder. 
Detaljerade mål kring resor med cykel formuleras av styrgruppen för projekt Kalmar cykelstad. Dessa 
mål kommer sedan att följas upp via cykelbokslutet. 
 

Kommentar 
Ett pågående arbete inom Kalmar Cykelstad. Cykelbokslutet redovisar status för cykling samt vilka 
åtgärder som är gjorda under 2014. 
 

Kommunens arbete med nationella miljömålen 
De nationella miljömålen diskuteras i samverkan mellan miljöenheten och kommunledningskontoret. 
 
 

Aktivitet  Startdatum Slutdatum Status 

Förslag på åtgärder avseende kommunens arbete 
med miljömål 

 
2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 
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Uppfyllelse av åtaganden enligt HELCOM (Helsingforskommissionens aktionsplan) 
 

Aktivitet  Startdatum Slutdatum Status 

Åtgärdsprogram för enskilda avlopp  2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 

Deltagande i Kalmarsundskommissionen  2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 

Projekt, Bada i Malmfjärden  2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 
 

 
Uppdrag - Cykeltrafiken 
Kommunstyrelsen, servicenämnden och samhällsbyggnadsnämnden får fortsatta uppdrag att mäta 
cykeltrafiken, skapa fler och säkra cykelvägar inte minst till våra skolor, bygga bort felande länkar, 
skapa säkra cykelparkeringar, utveckla huvudcykelvägnätet, med mera. 
 

Kommentar 
Ett pågående arbete inom Kalmar Cykelstad. Cykelbokslutet redovisar status för cykling samt vilka 
åtgärder som är gjorda under 2014.  
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Kalmar ska även i fortsättningen ha en offentlig ekonomi som är välskött. Varje skattekrona i kom-
munen ska användas effektivt. Givetvis ska medborgarna vara nöjda med den service kommunen 
erbjuder.  
 
Övergripande mål - Nettokostnadsandelen 
Begränsa nettokostnaderna till högst 98 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning över en 
rullande femårsperiod. 
 

Kommentar 
Målet följs upp centralt, ligger utanför samhällsbyggnadskontorets kontroll. 
 
Övergripande mål - Självfinansiering 
Självfinansiera investeringarna till 100 procent över en rullande femårsperiod. 
 

Kommentar 
Målet följs upp centralt, ligger utanför samhällsbyggnadskontorets kontroll.  
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Förvaltningens egna mål som inte är kopplade till kommunfullmäktiges övergripande mål. 
 
Attraktiv arbetsgivare 
Det är svårt att rekrytera kompetent och erfaren personal till flera roller på samhällsbyggnadskontoret. 
Dels på grund av konkurrens med andra arbetsgivare samt att det råder brist på vissa kompetenser på 
arbetsmarknaden. Detta innebär även att den befintliga personalen är attraktiv på arbetsmarknaden. 
Samhällsbyggnadskontoret måste därför kunna konkurrera med marknadsmässiga löner och lyfta fram 
Kalmar kommun som en attraktiv arbetsgivare för att säkerställa att kunna behålla befintlig personal 
och attrahera nya medarbetare. 
 
Kompetensutveckling är en viktig del i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Samhällsbygg-
nadskontoret kommer under 2014 att fortsätta satsa på kompetensutvecklingsinsatser. 
 

Kommentar 
Samhällsbyggnadskontoret har under året framför allt satsat på utbildningar inom myndighetsutöv-
ningsområdet med fokus på förändrade lagar, krav och tolkning av dessa för att kunna upprätthålla att 
förvaltningens beslut och underlag till nämnden håller den kvalitet som vi måste leva upp till. Därutö-
ver har satsningar gjorts för att öka kunskaper och förståelse inom samhällsbyggnadsområdet för att 
höja kvaliteten i hanteringen och arbetet med de ärenden som åligger förvaltningen. 
 
 

Aktivitet  Startdatum Slutdatum Status 

Bemötande och service  2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 

Myndighetsutövning; lagar, krav och tolkning av dessa. 
 

2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 

Användarkunskap i befintliga och nya dataprogram och 
system 

 
2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 

Utökad kunskap och förståelse inom samhällsbygg-
nadsområdet 

 
2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 

Ledarutveckling av chefer och medarbetare  2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 
 

 
God arbetsmiljö 
Fortsätta att satsa resurser på förebyggande friskvård i form av utbildning, hälsokontroller, friskvårds-
aktiviteter, tidiga insatser vid sjukfrånvaro samt personalsociala aktiviteter med målet att öka trivseln 
och minska sjukfrånvaron. Lyhördhet ut i organisationen för att tidigt fånga upp brister i arbetsmiljön 
är också av vikt samt att fortsätta arbeta målmedvetet med arbetsmiljöfrågorna för att ha låg sjukfrån-
varo och öka frisknärvaron. 
 

Kommentar 
Friskvårdsarbete i form av systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabiliteringsarbete vid sjukfrånvaro, frisk-
vårdstimme, friskvårdsbidrag, månadsvisa friskvårdsaktiviteter, deltagande i motionslopp har genom-
förts. Sjukfrånvaron har setts sjunka kraftigt under året och det var varit väldigt få tillbud och skador i 
tjänst under året. Medarbetarenkäten genomfördes under hösten 2014 vilken kommer ligga till grund 
för fortsatt arbete kring bland annat arbetsmiljön under 2015. 
 
Uppdrag att i dialog med företag förenkla administrationen inom de gröna näringarna avseende 

myndighetsutövning 

Aktivitet  Startdatum Slutdatum Status 

Information på webb och direkt till företagen  2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 

Möten mellan näringsliv och myndigheter  2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 

Gemensamma mål  2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 

Delta i projekt  2014-01-01 2014-12-31 Ej aktuell 

Utbildning, internt och externt  2014-01-01 2014-12-31 Genomförd 
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Bilaga: Redovisning Verksamhetsmått 
 

 
 
 

 

2014 2013 2012 2014 2013 2012

Detaljplaner Fastighetsbildning

Pågående (prioriterade A-C) 47 75 75 Inkomna ärenden 117 128 110

Överklagade/ej avgjorda 0 3 6 Avslutade ärenden 109 113 96

Lagakraftvunna 12 25 26 Handläggningstid** (median) 142 147 113

 - antal bostäder 260 695 969
 - antal ha verksamhet 10 585 168 Mät-, kart- och GIS-uppdrag

Nybyggnadskartor 71 58 54

Bygglovsärenden Utsättning (utförda) 47 48 61

Inkomna ärenden 1 129 1 009 1 172 Kart- och GIS-uppdrag 309 325 218

Beviljade bygglov 872 629 643

Handläggningstid* (median) 11 23 25 Trafikärenden

Bev. bygglov - enbostadshus 37 65 43 Inkomna ärenden 268 245 148

Bev. bygglov - lgh i flerbost.hus 392 251 67

Miljöärenden

Bostadsanpassning Hälsoärenden 681 751 628

Inkomna ärenden 655 694 657 Tillsyn hälsoskydd 352 494 385

Utbetalade bidrag (tkr) 9 148 8 054 8 716 Livsmedel 1 439 1 293 1 331

Handläggningstid* (median) 4 12 12 Tillsyn livsmedel 1 189 1 000 1 450

Miljöskydd 1 779 1 558 1 947

Servicegarantier Tillsyn miljöskydd 1 334 1 217 1 516

Bygglovsärenden 248 61 - Naturvård 88 102 91

 - servicegaranti ej uppnådd 31 8 - Tillsyn naturvård 40 29 16

Enskilda avlopp 138 82 151

 - servicegaranti ej uppnådd 0 1 0

Värmepumpar 70 87 83

 - servicegaranti ej uppnådd 1 1 0

VERKSAMHETSMÅTT 2014

* Med handläggningstid i bygglov- och bostadsanpassningsärenden 
avses från att ansökan är komplett tills dess att beslut fattats.

** Med handläggningstid i fastighetsbildningsärenden avses från att 
ansökan kommer in till dess ärendet slutförts. 
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Det självklara valet  
 

Serviceförvaltningens verksamhet ska präglas av kostnadseffektivitet, ändamålsenlighet och 
vara anpassade till de faktiska behoven. De närmaste åren kommer förvaltningen att ha stort 
fokus på ett antal områden, som påverkar hela kommunens utveckling. 
 
För att uppnå kostnadseffektivitet ska service-
förvaltningen vara en självklar leverantör av 
interna leveranser och tjänster inom sina 
ansvarsområden. Kunderna ska kunna fokusera 
helt på sin verksamhet. Vi ska tillsammans med 
övriga förvaltningar och bolag bestämma vilket 
mandat serviceförvaltningen ska ha vad gäller 
beslut om kvalitet, nivå och omfattning av 
förvaltningens leverans. 
 
Serviceförvaltningen ska bli bättre på att planera 
planerat underhåll. Den revision som utfördes 
2013 visade på att det finns ett tydligt problem 
att skapa stabilitet för en underhållsbudget med 
nuvarande ekonomiska förutsättningar. 
Förvaltningen har inte heller de senaste tre åren 
haft möjlighet att indexjustera internhyrorna 
mot övriga kostnadsökningar. Denna effekt 
minskar utrymmet för underhållsbudgeten. 
 
En växande infrastruktur kräver ökade resurser 
för både drift och underhåll. De senaste årens 
omfattande investeringsbudget får stora effekter 
på resurserna för drift och underhåll, eftersom 
de inte håller samma utökningstakt.  
 
Verksamhet produktion har fortsatta 
utmaningar med hanteringen av belysningen. 
Vid årsskiftet övertog serviceförvaltningen 
anläggningarna från Kalmar Energi. 
Reinvesteringar enligt en belysningsplan är ett 
måste eftersom anläggningen är ålderdomlig 
och kräver större underhåll än budgeterat. En 
stor del av mängden fel-anmälningar kan 
härledas till detta problem. 

 
Variationen i väderleken framförallt under 
vinterhalvåret påverkar serviceförvaltningens 
budget i mycket hög grad. När skillnaderna  

 
kan variera med 10-25 miljoner kronor är 
dessa omöjliga att hantera inom ramen.   
 
Hela kommunens logistikfunktion ska 
genomlysas. Projekten e-portal och 
samlastning kommer att påverka samtliga 
förvaltningar och bolag. Service-
förvaltningen vill även få till stånd en arena 
och en struktur där vi hanterar över-
gripande IT-frågor för kommun-
koncernen. 
 
Samlastningscentralen avser att starta upp 
verksamheten i april med livsmedels-
leveranser till kostverksamheten. Tidigare 
15 000 stopp per år ute i köken kommer 
att minska till 3 000 per år. Vid nybygg-
nation och ombyggnad av kök anpassas 
utrymmena för färre leveranser per vecka 
samt hantering av returpallar. Förutom 
Kalmar kommer även Nybro och Torsås 
kommuner att ingå från start. Under 
avtalsperioden har Borgholm, Emmaboda, 
Mörbylånga kommun samt Kalmarsunds 
Gymnasieförbund möjlighet att via option 
ansluta till centralen. 
 
Serviceförvaltningen arbetar vidare 
tillsammans med övriga förvaltingar för att 
visa på fördelarna med att använda cykel 
istället för bil och för att cyklingen ska vara 
en naturlig del i all trafikplanering. 
 
Kalmar fortsätter att profilera sig som en 
evenemangsstad vilket i högsta grad 
påverkar serviceförvaltningen som gör allt 
för att både Kalmarbor och besökare ska 
trivas i Kalmar. 
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Organisation 
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Servicenämndens mål 2015  
 

Ordning och reda i ekonomin 

Fullmäktigemål– Begränsa nettokostnad 
Begränsa nettokostnaderna till högst 99 procent av skatteintäkter och kommunalutjämning 
över en rullande femårsperiod. 

Nämndsmål‐ Hålla budget 
Servicenämnden ska hålla budget för 2015.  
Ansvar: Benny Wennberg  

Fullmäktigemål– Ändamålsenligt och kostnadseffektivt 
Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.  
Ansvar: Benny Wennberg (Alla) 

Uppdrag ‐ Kalmarsunds gymnasieförbund 
Servicenämnden får i uppdrag att utreda och erbjuda Kalmarsunds gymnasieförbund 
möjlighet att införliva förbundets verksamheter vad gäller kost och IT i vår kommunala 
organisation. Målet är en effektivare organisation i sin helhet samt att tillvarata möjliga 
kostnadseffektiviseringar. 
Ansvar: Robert Carlsson och Björn Hedbäck 
 

Ett grönare Kalmar 

Fullmäktigemål/Nämndsmål– Ekologisk och närproducerat 
Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till  
70 procent år 2020. Under 2015 ska 52 procent uppnås. 
Ansvar: Björn Hedbäck 

Fullmäktigemål– Fossilbränslefri kommun år 2030 

Nämndsmål‐ Hållbara transporter 
Öka andelen fordon med el, biogas eller laddhybrid i kommunkoncernen.  
 
Aktivitet: Mäta andelen miljöbränsle i hybridfordonen.  
Aktivitet: Mäta andelen fordon med el, biogas eller laddhybrid i kommunkoncernen.  
Aktivitet: Resfria möten (Robert Carlsson) 
Ansvar: Björn Hedbäck 

Nämndsmål‐ Uppföljning matsvinn 
Uppföljning av matsvinn i skolmatsalar, max 10 gram per elev. 
Ansvar: Björn Hedbäck 

Nämndsmål‐ Dubbfria däck 
Nå nivån 48 procent dubbfria däck till kommunens bilar under 2015.  
Ansvar: Björn Hedbäck 
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Nämndsmål‐ En energitjänsteprojektet 
Energitjänsteprojektet fortgår till 2017. Energianvändning avseende uppvärmning, el, och 
tappvarmvatten (kWh per kvadratmeter Atemp yta) ska minska med 20 procent från 2010 till 
2017. 
Ansvar: Gunilla Svensson  

Nämndsmål‐ Energianvändning nybyggnation 
Vid upphandling av nybyggnation säkerställa att energianvändningen är 20 procent lägre än 
kraven enligt Boverkets byggregler.  
Ansvar: Gunilla Svensson  

Uppdrag – Solenergi 
Servicenämnden får i uppdrag att öka kommunens användning av solenergi. 
Ansvar: Gunilla Svensson  

Uppdrag – Vattenråd och Kalmarsundskommission 
Servicenämnden ska aktivt stödja det lokala ideella engagemanget från de nyetablerade 
vattenråden och kustmiljögrupperna.   
Ansvar: Christina Karlberg 

Uppdrag – Musselodling    
Servicenämnden ska verka för anläggandet av en större musselodling i Kalmarsund. 
Ansvar: Christina Karlberg 

Uppdrag ‐ Cykeltrafiken 
Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får fortsätta projektet Kalmar cykelstad. 
Uppdraget förlängs fram till och med 2018. 
Ansvar: Projektledning (Målsätts och följs upp i Kalmar cykelstad). 
 

Ett växande attraktivt Kalmar 

Nämndsmål‐ Hur medborgarna ser på produktions verksamheter i statistiska 
centralbyråns mätningar 
Nå ett genomsnittsbetyg på 6,5 i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning för 2015 
avseende nedanstående områden som rör produktions verksamheter.  
 

 Tillgången till parker, grönområden och natur.  

 Belysningen av gång‐ och cykelvägar.  
 Underhåll och skötsel av gång‐ och cykelvägar.  
 Snöröjning av gång‐ och cykelvägar.  
 Belysningen av gator och vägar.  
 Underhåll och skötsel av gator och vägar.  

 Snöröjning av gator och vägar.  
 Belysningen i kommunens motionsspår.  

 Kommunens åtgärder mot klotter och annan 
skadegörelse  

 Renhållningen av parker och allmänna platser i 
din kommun 

           
Ansvar: Tomas Lexinger 

Nämndsmål‐ Serviceförvaltningens utförande av uppdrag 
Mäta serviceförvaltningens utförande på uppdrag som tilldelats förvaltningen.  
Tio uppdrag eller projekt (som avslutas under 2015) ska mätas under 2015 (Fem från 
Produktion och fem från Fastighet.). 75 procent av dessa tio uppdrag ska nå värdet sju poäng 
i denna mätning. 
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Mall för utvärdering av uppdrag 

Budget: 
4 poäng, Utfall budget + 0-5% 
3 poäng, Utfall budget + 6-10% 
2 poäng, Utfall budget + 11-15% 
1 poäng, Utfall budget + 16-20% 
0 poäng, Utfall budget + mer än 21% 

Leveranstid: 
4 poäng, Leverans enligt tidplan +0-1 vecka 
3 poäng, Tidplan + 2-3 veckor 
2 poäng, Tidplan + 4-5 veckor 
1 poäng, Tidplan + 6-7 veckor 
0 poäng, Tidplan + mer än 7 veckor 

Ansvar: Gunilla Svensson och Tomas Lexinger 
 

Uppdrag – Bryggor 
Servicenämnden ska utreda möjlighet att skapa bryggor i Vita Sand och Norrliden för att 
förbättra upplevelsen vid bad och rekreation. 
Ansvar: Tomas Lexinger 

Uppdrag – Bullervall 
Servicenämnden ska anlägga en bullervall i Djurängen. Detta för att dämpa bullret från 
Ölandsleden. 
Ansvar: Tomas Lexinger 

Uppdrag – Grafittiväggar 
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med servicenämnden ordna lagliga 
graffittiväggar.  
Ansvar: Tomas Lexinger 

Uppdrag – Årets stadskärna 
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, styrelser 
och Kalmar City arbeta för att Kalmar ska bli årets stadskärna under innevarande 
mandatperiod. 
Ansvar: Benny Wennberg 
 

Hög kvalitet i välfärden 

Nämndsmål ‐ Systematisk uppföljning av kvalificeringskriterier för 
ramavtalsleverantörer. 
100 procent uppföljning av ramavtalsleverantörer inom 24 månader efter avtalsstart. 
Ansvar: Maria Kleveborn 

Uppdrag – Boende för vård‐ och omsorg i södra området 
Omsorgsnämnden får i uppdrag att under 2015 och 2016 planera och upphandla ett boende 
för vård- och omsorg i södra området av Kalmar tätort. 
Ansvar: Maria Kleveborn (upphandlingsdelen) och Gunilla Svensson (byggnation boende) 

 

Verksamhet och medarbetare 

Fullmäktigemål– Rätt till heltid 
Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid vara genomförd på nämnder och bolag. Arbetet 
ska ske inom befintliga budgetramar. 
Ansvar: Björn Hedbäck 

Fullmäktigemål– Praktikplatser utrikesfödda 
Kalmar kommun ska till utrikes födda årligen erbjuda 150 praktikplatser. 
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Nämndsmål– Praktikplatser  
Serviceförvaltningen ska erbjuda tio praktikplatser för utrikes födda 2015. 
Ansvar: Monika Nordh Cangemark (Alla) 

Fullmäktigemål– Jämställdhetssäkring 
Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. 

Nämndsmål– Genusutvärdering av beslut 
Utvärdera beslut i servicenämnden och förvaltningens ledningsgrupp ur ett genusperspektiv.  
Aktivitet: Utveckla en jämställdhetsmatris för utvärdering av beslut ur ett genusperspektiv för 
både ledningsgruppens och nämndens beslut. Jämställdhetsmatrisen utgår från de nationella 
jämställhetsmålen och varje enskilt beslut bedöms utifrån varje nationellt mål.  
Aktivitet: Analysera beslut utifrån framtagen matris.  
Ansvar: Monika Nordh Cangemark och Martina Adiels Balk 

Nämndsmål– Kartläggning av lika rättigheter och möjligheter 
Kartläggning av lika rättigheter och möjligheter ska göras i 100 procent av våra enheter. 
Ansvar: Monika Nordh Cangemark och Martina Adiels Balk 

Fullmäktigemål– Sjukfrånvaro 
Kommunens sjukfrånvaro ska minska i både bolag och förvaltningar. 

Nämndsmål‐ Sjukfrånvaro 
Förvaltningens sjukfrånvaro 2015 ska vara lägre än för 2014. 
Ansvar: Monika Nordh Cangemark (Alla) 

Nämndsmål‐ Kundnöjdhet kost och lokalvård 
Kundnöjdhet ska ligga på minst 70 procent för kost skola.  
Kundnöjdhet ska ligga på minst 90 procent för kost omsorg.  
Kundnöjdhet ska ligga på minst 90 procent för lokalvård. 
Ansvar: Björn Hedbäck 

Nämndsmål‐ Kundnöjdhet IT 
Under 2014 togs en enkät för kundnöjdhet fram. Denna ska nu skickas ut till 
verksamheterna.  
Ansvar: Robert Carlsson 

Uppdrag – Välfärdsbokslutet 
I årsrapporten ska respektive nämnd redovisa hur man använder välfärdsbokslutet i 
verksamheten. Samverkan och samarbete kring åtgärder måste fördjupas. Både internt inom 
Kalmar kommun och externt.  
Ansvar: Christina Karlberg 

Uppdrag – Service‐ och bemötandefrågor 
Alla nämnder får i uppdrag att genomföra aktiviteter för att ytterligare förbättra service- och 
bemötandefrågor.  
Ansvar: Martina Adiels Balk 
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Budget 

Förändringar av totalsumman för driftsbudgeten 

Sammanställningen nedan utgår ifrån serviceförvaltningens internbudget för 2014. 
 

 
 
Vid nämndens beslut i april 2014 av reviderad internbudget avseende budgetåret 2014 var 
förvaltningens budgetram 217 778 tkr. Budgetramen har sedan dess förändrats enligt ovanstående 
sammanställning. Den totala ramen för budgetåret 2015 slutar nu på 224 704 tkr. 
 

  

Internbudget 2014 (beslut nämnd april 2014) (belopp tkr) 217 778

Löneöversyn ramverksamheter 2 051

Överföring av kontaktcenter till kommunledningskontoret -126 

Del av årsbelopp från BoU avseende kostverksamhet förskola Sporren Kost skola 130

Kompensation lokalkostnader Kost skola 795

Kompensation lokalkostnader Kost omsorg 195

Kapitalkostnader Produktion 3 019

Förändring barn-/elevantal (avräkning dec 2014) Kost skola 325

Internbudget 2014 (dec 2014) 224 167

Stabil ekonomi -2 198 

Friskvård Ledn -340 

Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet Produktion 399

Beläggningsåtgärder Produktion -3 750 

Enskilda vägar Produktion -1 000 

Förändring barn-/elevantal (utifrån ingångsvärde 2014) Kost skola 1 232

Samlastningscentral Support -300 

Delsumma -5 957 

Löneöversyn ramverksamheter 684

Kompensation kapitalkostnader Produktion 3 557

Kompensation nya ytor Produktion 854

Överföring från KoF avseende skötsel anläggningar Produktion 700

Del av förändring barn-/elevantal justerat dec 2014 Kost skola -325 

Kompensation lokalkostnader Kost skola 289

Kompensation lokalkostnader Kost omsorg 1 091

Överföring från BoU avseende kostverksamhet förskola Sporren Kost skola 314

Del av överföring från BoU justerat aug 2014 -130 

Porto (central hantering KLK) Adm -122 

Del av ram bilpool (KLK/SBK) Bilpool -418 

Internbudget 2015 (beslut februari 2015) 224 704
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Serviceförvaltningen har under flera år haft en ”måbra-kampanj” för medarbetarna. Inför 2015 har 
kommunen beslutat att friskvård ska vara lika för alla anställda i kommunen och med anledning av 
detta har serviceförvaltningens medel (340 tkr) avseende detta överförts till 
kommunledningskontoret. Produktion har fått kompensation för kostnadsökning vid köp av 
verksamhet med 399 tkr och för nya tillkommande ytor med 854 tkr. 
 
Under några år har produktion haft extra tilldelade medel för underhålls- och reinvesteringsbehov. 
Dessa har dragits tillbaka för 2015. Detta innebär att medel avseende beläggning för gatu- och 
vägnät har minskats med 3 450 tkr, för gång- och cykelväg med 300 tkr och bidrag till enskilda 
vägar har minskats med 1 000 tkr. 
 
Kost skola har fått kompensation för förändring av antal barn och elever med 1 232 tkr. Beloppet 
är beräknat på ingångsvärdet för 2014 och reglerades delvis vid avräkning i december 2014 med 325 
tkr. Projektet Samlastningscentral har tilldelats 900 tkr fördelat med 600 tkr år 2013 och 300 tkr år 
2014. Med anledning av detta minskas ramen med 300 tkr år 2015. Budgeten för lönekostnader har 
utökats med 684 tkr till följd av löneöversynen (jan-mars) för de verksamheter inom förvaltningen 
som har rambudget. Produktion har fått en utökad ram för kapitalkostnader med 3 557 tkr som 
härrör sig från beslutad investeringsbudget. Produktion har också fått rambudget överfört från 
kultur- och fritidsförvaltningen med 700 tkr avseende skötsel av Rockneby sporthall, Rinkabyvallen, 
Falkenbergs sporthall, Ljungbyholms sporthall och Ljungbyholms konstgräs. Kost skola och 
omsorg har fått kompensation med 289 tkr respektive 1 091 tkr för ökade lokalkostnader avseende 
de om- och nybyggnationer av kök som färdigställts. Kost skola har också fått resterande 
årsbudgetmedel (184 tkr) avseende kostverksamheten för förskolan Sporren från barn- och 
ungdomsförvaltningen till kost skola, för perioden januari-juli. 
 
Alla förvaltningar har hittills interndebiterats för portokostnader från kommunledningskontoret. 
Inför 2015 har man beslutat att ingen interndebitering ska ske avseende portokostnader utan detta 
ska hanteras centralt varför medel motsvarande årskostnaden på 122 tkr överförs till 
kommunledningskontoret.  
 
Kommunledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen har en gemensam 
bilpool. Budget för denna bilpool bildades med medel från de tre förvaltningarna och det 
överfördes budgetram från kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontoret till 
serviceförvaltningen, som fick till uppgift att sköta bilpoolen. Bilpoolen har kostat mer än avsatta 
medel de senaste åren varför serviceförvaltningen internfakturerat de två övriga förvaltningar sina 
delar av underskottet. Inför 2015 flyttas överförda medel tillbaka till kommunledningskontoret och 
samhällsbyggnadskontoret. Serviceförvaltningen kommer istället att fakturera respektive 
förvaltnings del i bilpoolen, enligt tidigare uppgjord fördelning. 
 

Indikatorer för uppföljning 

Den största delen av kommunens verksamhet bedrivs genom den ansvarfördelning som 
kommunfullmäktige gjort till respektive nämnd och bolagsstyrelse via reglementen och 
bolagsordningar. Verksamheten ska vara ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Därför mäts och 
jämförs verksamheten med andra kommuner. Mätningen sker via kommun- och 
landstingsdatabasen KOLADA och resultatet redovisas i årsredovisningen. 
 
Utvalda tre indikatorer som mäter kostnadseffektivitet och tre som mäter kvalitet (ändamålsenlig) är 
följande för serviceförvaltningen: 
 Kostnad för skolmåltider i kommunal grundskola, kronor/elev 
 Kostnad för lokaler i kommunal grundskola, kronor/elev 
 Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kronor/invånare  
 Nöjd Medborgar-Index – Gator och vägar (Värde) 
 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – maten, andel i procent (Värde) 
 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – måltidsmiljö, andel i procent (Värde) 
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Sammandrag av driftsbudget 2014 
 

 

(tkr)

Verksamhet Netto Avvikelse Kostnader Intäkter Netto

Förvaltningsledning, Administration ‐9 973 332 ‐19 979 10 964 ‐9 015

Fastighet

Hyror och arrenden 237 242 7 661 240 909 240 909

Drift ‐71 194 6 527 ‐77 683 100 ‐77 583

Avhjälpande underhåll ‐16 847 1 403 ‐17 745 ‐17 745

Planerat underhåll ‐37 380 ‐11 826 ‐34 018 ‐34 018

Kapitaltjänstkostnader ‐100 972 2 562 ‐106 357 ‐106 357

Vindkraft 1 023 1 023 ‐3 512 3 512 0

Enhet Bygg ‐58 ‐58 ‐9 757 9 878 121

Enhet Fastighetsservice ‐76 ‐76 ‐17 208 17 208 0

Summa Fastighet 11 738 7 216 ‐266 280 271 607 5 327

Support

Enhet Logistik ‐4 953 ‐347 ‐12 159 7 941 ‐4 218

Enhet Transport 1 042 1 042 ‐52 255 52 646 391

Enhet Lokalvård 406 406 ‐46 765 47 000 235

Enhet Kost Skola ‐72 519 219 ‐80 551 6 453 ‐74 098

Enhet Kost Omsorg ‐16 890 37 ‐51 403 33 294 ‐18 109

Summa Support ‐92 914 1 357 ‐243 133 147 334 ‐95 799

Upphandling ‐2 722 ‐128 ‐4 667 2 051 ‐2 616

Försäkringsfond 194 194 ‐4 700 4 700 0

Produktion

Produktionsresurs ‐3 278 ‐2 179 ‐48 672 45 374 ‐3 298

Kapitaltjänstkostnader ‐61 039 0 ‐64 618 ‐64 618

Enhet Gata ‐35 179 ‐1 123 ‐39 697 9 500 ‐30 197

Enhet Park ‐20 520 ‐888 ‐24 484 4 920 ‐19 564

Enhet Fritid ‐12 294 2 882 ‐17 840 3 264 ‐14 576

Enhet TME 10 355 872 ‐7 852 17 475 9 623

Summa Produktion ‐121 955 ‐436 ‐203 163 80 533 ‐122 630

IT 660 660 ‐41 791 41 820 29

SUMMA ‐214 972 9 195 ‐783 713 559 009 ‐224 704

Budget 2015Resultat 2014



 

 	 Sida	
13		

Förvaltningsledning, Nämnd och Administration 

Huvudverksamhet 

Under förvaltningsledning samlas kostnader och aktiviteter som avser hela förvaltningen.  
 
Administrationen ansvarar för förvaltningens övergripande frågor inom områdena ekonomi, 
personal, kommunikation samt samordning av IT och telefoni. Här finns administrationen kring 
nämnden och diariet samt kvalitets- och miljöledning. Förvaltningens projektledare för kustmiljö 
och Kalmar cykelstad finns också här. 
 
Förvaltningen administrerar den bilpool som finns i stadshuskvarteret för 
kommunledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen. Bilpoolen har elva 
bilar, som leasas av transportenheten.  
 

Verksamhetsplanering för 2015 

Utifrån bland annat förbättringsförslagen i enkäten som skickades ut till samtliga chefer i 
förvaltningen 2014 fortsätter enheten arbetet med att underlätta administrationen ute i 
verksamheterna. 
 
Administrationen fortsätter också med utbildningar i självservice och Hypergene. Enheten planerar 
för chefens dag för alla chefer i förvaltningen och arbetar vidare med förvaltningsövergripande 
insatser på temat bemötande. Administrationen och ledningen ska liksom övriga verksamheter 
arbeta med resultaten i medarbetarenkäten från 2014 samt riskbedömning avseende arbetsmiljön. 
 

Förhoppningsvis kommer ansökningarna för de olika 
kustmiljöprojekt, som gjordes innan årsskiftet, att beviljas. En 
har beviljats och det är att undersöka om det går att använda 
musslor till foderproduktion. De övriga handlar om utveckling 
av vattenrådskartan, båttvätt samt investeringsmedel till en 
musselodling. Pågående projekt utreder möjlighet till 
restaurering av Snärjebäckens mynningsområde. En av 
projektledarna ska också ta fram en skötselplan för Kalmar 
dämme och fortsätta samordna vattenråden med stöd av 
externa bidrag från vattenmyndigheten. 

 
 

Verksamhet fastighet 

Huvudverksamhet 

Fastighet består från och med den 1 december 2014 av tre enheter. Förutom bygg och 
fastighetsservice ingår nu även de båda förvaltarna i verksamheten. Syftet med denna förändring är 
att stärka och hålla ihop alla frågor, från ax till limpa, som berör de kommunala fastigheterna. 
 
Det gemensamma målet är att med givna medel förse kommunens verksamheter med anpassade 
lokaler som upprätthåller en god funktion och ett gott klimat. Detta ska göras med hög 
kostnadsmedvetenhet och kompetent personal. Utmaningen ligger i att behålla konkurrenskraften 
utan att det påverkar servicenivån. 
 
Förvaltarna ansvarar för att lösa kommunens lokalbehov och förvalta skolor, omsorgslokaler, 
förvaltningslokaler och fritidslokaler. Förvaltarna är även samordnare för externt hyrda lokaler. I 
beståndet finns även bostäder och bostadsrätter vars syfte är att hjälpa socialförvaltningen, 
invandrarservice och omsorgsförvaltningen med bostäder för medborgare med särskilda behov. För 
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En stor del av budgeten utgörs av underhållsåtgärderna i Energitjänsteprojektet, som löper vidare 
enligt budgetmål och tidplan. Nästa steg mot energieffektiva byggnader är installation av solceller, 
som en del av elförsörjningen. Detta är även ett uttalat uppdrag i årets budget. Solenergi kommer 
att utvärderas och installeras i kommande byggprojekt där det är ekonomiskt gynnsamt. Extra 
medel finns inte anslagna för detta ändamål. 
 
Samarbetet med verksamhet produktion utvecklas vidare i den nya ”lekhallen” på ”Pumpen”. 
 
Resurser för kompetensutveckling av personalen är viktigt att värna om. Myndighetskrav och andra 
lagkrav uppdateras och skärps med jämna mellanrum, för att anpassas till upphandlingar och 
arbetsmetoder. 
 
I budgeten för fastighetsförvaltningen har lokal- och arrendeintäkterna räknats upp med 0 procent 
enligt KPI. Fastighetsservice timpris, som varit oförändrad sedan 2011, höjs med 2,5 procent till 
410 kr. Timpriset för bygg är oförändrat jämfört med föregående år. Kalmarhem är prisledande för 
regleringen av bostadshyrorna och hyreshöjningen blev 1,3 procent efter förhandling med 
hyresgästföreningen. Bostadsrättsföreningarnas styrelser reglerar avgifterna som fastighets-
förvaltningen följer.  
 
Axplock av pågående och kommande projekt 2015:  
 Nybyggnad av sex förskoleavdelningar plus ”nattis” vid Lindöskolan.  
 Nybyggnad av brandstation i Oxhagen. 
 Nybyggnad av sporthall i Ljungbyholm. 
 Nybyggnad av skollokaler, 7+3 klassrum, på Lindsdalsskolan. 
 Lindsdalsskolan, projektering av etapp 2, 12 klassrum. 
 Falkenbergsskolan, om- och tillbyggnad för särskola och ersättning av skollokaler. 
 Hagbyskolan, tillbyggnad av sex avdelningar, tillagningskök och matsal.  
 Halltorpskolan, om- och tillbyggnad av administrativa lokaler och ersättning av paviljong. 
 Ingelstorp, nybyggnad av hall. 
 
 

Verksamhet IT 
 
Huvudverksamhet 
 
Verksamhet IT består av tre enheter som tillsammans ansvarar för hela Kalmar kommuns IT-miljö 
och arbetar med att leverera en stabil och säker IT-funktion till kommunens anställda och 
skolelever. 
 
Enhet Kundservice arbetar med första kontakten mot användaren. Här svarar de på inkommande 
samtal, installerar och levererar datorer, guidar användare att lägga till ny skrivare, hjälper till med 
lösenord som gått ut och liknande uppgifter. Kundservice arbetar med kända lösningar och är 
ansiktet utåt.  
 
Enhet Klienthantering ansvarar för klientmaskinerna. En stor del av tiden går åt att paketera 
program (i dagsläget hanterar verksamhet IT över 400 olika program), leverera färdiga lösningar till 
servicedisken samt ta fram nya lösningar enligt önskemål från användare. Plattformen utvecklas 
löpande för att hänga med i den föränderliga värld som IT handlar om. Enheten ansvarar även för 
hela kommunens telefoni. 
 
Enhet Infrastruktur arbetar med drift och utveckling av serverparken samt kommunens nätverk. 
För de som hanterar servrarna går den mesta tiden åt till uppgradering och drift av de cirka 200 
servrar och de hundratals system som hanteras. De underhåller även systemen och utvecklar nya 
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funktioner samt är tillgängliga resurser i de många införandeprojekt som verksamheterna bedriver 
för att vidareutveckla arbetssätten för kommunens anställda. Nätverksteknikerna möjliggör 
datakommunikation för hela kommunen och arbetar ständigt med att säkerställa driftssäkra 
nätverkslösningar. En av de viktigaste frågorna i verksamhetens IT-stöd är att verka för utbyggnad 
av fibernätet så att alla kommunens verksamheter försörjs med bra nätverk. I infrastruktur ligger 
även ansvar för det trådlösa nätverket, som idag består av över 750 accesspunkter vilka dagligen 
förser tusentals elever och personal med nätverksanslutningar. 
 
 
Verksamhetsplanering för 2015 
Ett av områdena som IT-Optimas undersökning visade var att IT-supporten behövde ses över. 
Flera kommentarer om att det är krångligt att veta var man ska ringa vid problem inkom och vid en 
närmare genomlysning framkom ett stort spindelnät av supportorganisationer, supportvägar och 
kontaktpersoner. Ett mandatförtydligande där en väg in för all IT-support skulle lägga grunden för 
en enklare och bättre användarsupport. 
 

För att ytterligare förtydliga IT-verksamhetens roll 
kommer grundavtal tas fram och i förlängningen 
ska enskilda serviceavtal skrivas för de olika 
tjänsterna verksamheten levererar. Tanken är att de 
ska ligga till grund för införandet av en 
systemförvaltarmodell. 

 
Uppdraget från några av länets kommuner att se 
över möjligheterna för en interkommunal 
samverkan inom IT-området kommer eventuellt att 
beslutas under februari. För att effektivisera 
leveranserna mellan den administrativa miljön och 
utbildningsmiljön kommer ett SDI-projekt att 
påbörjas (Server Domain Isolation). 

 
Dator som tjänst fortsätter att utvecklas och näst på 
tur är nätverket där planerna är att verksamhet IT 
tar över ägandeskapet för hela nätverket och 
därmed även hela ansvaret för funktionen. 

 
 
 
Inför 2015 skickades ett underlag ut till samtliga verksamheter där IT önskade att få in planerade 
aktiviter för året och förhoppningen med detta är att IT ska kunna se vad som förväntas under året 
och därmed planera aktiviteter och projekt för att bättre möta verksamhetens behov. 
 
För att mäta kundnöjdheten kommer en enkät att skickas ut löpande till ett antal, slumpmässigt 
utvalda medarbetare en gång i månaden. 
 
Kundservice 
Under första kvartalet kommer beslut tas för att välja vilken självbetjäningsportal som ska lägga 
grunden för IT-verksamhetens leveranser. I och med det införandet kommer många leveranser att 
automatiseras vilket ska snabba upp leveranserna till kund. 
 
Arbetet med att dokumentera processerna i de olika flödena för problem och incident fortsätter. 
Även processen för change kommer att dras igång för att säkerställa leveranserna i det flödet. 
Farmen för virtuella servrar utökas i samband med att driften av ett flertal system flyttas hem från 
att ha stått hos leverantör. Bakgrunden till flytten är delvis att IT-Optimas undersökning visade på 
många klagomål gällande svarstider och dessa kunde kopplas till systemens placering. 
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Klienthantering 
De ökade kraven på mobilitet möts upp genom att ta fram ett koncept som bygger på Windows 8 
och Office 365 som möjliggör arbete i stort sett var som helst. I samband med detta kommer en 
lösning för resfria möten tas fram som beställningsbar tjänst. Under året kommer IT att börja titta 
på Windows 10 för att snabbt kunna möta kommande behov. 
 
För att ytterligare säkra upp leveransen av bärbara funktionsarbetsplatser kommer Bitlocker, en 
funktion som krypterar informationen på den lokala datorn, att införas. Leveransen av virtuella 
mjukvaror kommer att hanteras med RemoteApp. Gruppens fortsatta arbete med SCCM 2012 
kommer att underlätta för kundservices leveranser till kund. 
 
Infrastruktur 
I juli 2015 kommer Microsoft att upphöra med standardsupporten för operativsystemet Windows 
Server 2003. Eftersom Kalmar kommun fortfarande har ett 50-tal system som ligger på det 
operativsystemet, kommer ett stort systemmigreringsprojekt att bedrivas under första halvåret. I det 
arbetet görs bedömningar om systemen behöver vara kvar, om modern ersättare finns eller om det 
går att installera om på nyare operativsystem. Behöver supporten förlängas innebär detta en 
kostnad på 300 000 dollar för första året och 450 000 dollar för året därpå. Detta arbete behöver 
hanteras mer strategiskt och är ett skäl till varför en systemförvaltningsmodell är nödvändig. 
 
Kommunens e-postplattform kommer under året att flyttas till nyare version då hårdvaran i den 
befintliga är föråldrad.  
 
Under året ska åtgärderna efter riskanalysen av säkerheten på kommunens AD (Active Directory 
innehåller information om olika resurser i en domän, till exempel, datorer, skrivare och användare), 
genomföras. 
 
Under kommande år kommer en förstudie genomföras gällande hantering av nätverket.  
Switchparken är sedan 2003, vilket ger ett oerhört gott betyg på stabilitet men inför framtiden 
behöver en ny standard sättas. 
 
Tre upphandlingar planeras och de områden som ska upphandlas är skrivare, hårdvara för server 
samt nätverk. 
 
 

Verksamhet produktion  

Huvudverksamhet  

Verksamhet produktion består av fyra enheter och stödfunktioner. Här arbetar cirka 80 
tillsvidareanställda. Eftersom verksamheten är en stor mottagare av bland annat 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder är antal personer cirka 120 i snitt över året. Huvudansvaret ligger 
på drift och underhåll, men det genomförs också nybyggnation och exploateringsarbeten samt 
uppdrag åt andra vilket är en förutsättning för att rymma verksamheten inom rambudgeten. 
 
Enhet Gata ansvarar bland annat för kommunens gator och vägar, gång- och cykelvägar, broar, 
industrispår, busshållplatser, dagvattenbrunnar, dagvattenpumpstationer och kommunens 
vinterberedskap.  
 
I kommunen finns cirka hundra vägföreningar med en väglängd på 398 km som får kommunalt och 
statligt bidrag. Med enbart kommunalt bidrag finns cirka 140 föreningar med en väglängd på 199 
km. Dessutom sköter kommunen sju vägar med statsbidrag där längden är 19 km. 
 
Enhet Park ansvarar bland annat för grönytor, lekplatser, parker, tätortsnära skogar, växthus, 
djurhagar, naturreservat, fornlämningar, odlingslotter, stadsträd, utsmyckning, fontäner, julbelysning 
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och flaggning. Enheten utför också arbeten enligt avtal/kontrakt åt avdelningsexterna kunder 
(främst verksamhet fastighet och KIFAB). 
 
Enhet Fritid ansvarar bland annat för badplatser, motionsspår, vandringsleder, kommunens 
produktionsskogar, ishall, sporthallar, fotbollsplaner, träbroar/bryggor, kustmiljö, vassbekämpning, 
dämmen, inre sjöleder, båtplatser och fritidsbåtshamnar. Kostnader utöver arbetstid, bilar, 
arbetsmaskiner etc som behövs till idrottsanläggningarna såsom fotbollsplaner, sporthallar med 
mera står kultur- och fritidsförvaltningen för. 
 
Enhet TME (Trafik, Markupplåtelse och Evenemang) ansvarar bland annat för trafikärenden, lokala 
trafikföreskrifter, trafikanordningsplaner, parkeringstillstånd, avstängningar, polistillstånd, 
fordonsflytt, markupplåtelse, evenemang, torghandel, vägmärken, vägvisning, trafikljus, parkering 
och parkeringsautomater. 
 

Verksamhetsplanering för 2015 

Nytt för 2015 är att kommunen tagit över ägandet av all 
gatubelysning från Kalmar Energi. Ettåriga separata avtal är 
tecknade avseende dokumentation, drift och underhåll. 
Kalmar kommun bekostar belysningen, så det är ingen 
skillnad mot tidigare år. Belysningen har en budget som inte 
räcker till för det ökade underhåll på grund av att stora delar 
av hela kommunens belysningsanläggningar har passerat 
den tekniska livslängden runt 40 år. Dyra kabelfel är vanligt 
förekommande. Därför har ett större reinvesteringsarbete 
påbörjats där också LED börjar ersätta kvicksilver. En 
fortsatt satsning kommer ske även i tätorter. Alla 
satsningarna måste leda till att på sikt sänka 
driftskostnaderna med cirka 1,5 miljon kronor.  

 
Under några år har rambudgeten ökats för 
beläggningsunderhåll för att ligga på en relevant nivå med 
möjlighet att ta ifatt underhållsunderskottet på kommunens 
huvudgator. 2015 har denna ökning tagits bort. För 2015 
finns extra reinvesteringsmedel för större satsningar på 
äldre gång- och cykelvägar. 

 
Verksamhet produktion har fortsatt flera utmaningar i att klara önskvärda driftåtgärder i förhållande 
till rambudgeten. En snöfattig vinter räddar en snöbudget, som ligger något under vad snittet varit 
de senaste åren, men det omvända innebär ett omöjligt tapp på flera miljoner. Kostnader för 
gaturenhållning och ogräsbekämpning samt städning ökar varje år. Budgeten är underfinansierad 
med cirka 1-2 miljoner kronor. Verksamheten är samtidigt starkt beroende av väderförhållanden. 
En förutsättning årligen är samtidigt att egen personal, fem-sex årsarbetare, måste lägga timmar på 
exploatering, investeringen eller uppdrag åt andra avdelningar för att budgetramen ska räcka till. 
Inom enheterna park och fritid behövs cirka 30 personer från arbetsmarknadsenheten för att 
upprätthålla nuvarande drift. 
 
Infrastrukturinvesteringarna kommer fortsatt att vara omfattande. Det kan under 2015 förväntas bli 
ett större antal åtgärder för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder i gatumiljöer samt felande länkar. 
Fortsatt byggnation av gångfartsgata på Fiskaregatan börjar tidigt till våren. Miljöerna kring gamla 
vattentornet och Teatervallen ska rustas upp innan sommarsäsongen och det ska till våren även 
påbörjas byggnation av en lekplats i detta område. Mer förbättringar för Kvarnholmen kommer att 
identifieras i projekt Kalmar City och göras med hög prioritet som ett led i målet att bli Årets 
stadskärna. I kvarteret Valnöten kommer ett stort och intressant stensättningsarbete att göras under 
året. Infarten till Skälby kommer att byggas om och skapa fler parkeringsplatser. Sportanläggningen 
vid Lillviken kommer att stå färdig till sommaren och där kommer det att spelas SM i strandfotboll 
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samt beachvolleyboll-turneringar. Vid badet i Vita Sand kommer bland annat toaletterna att rustas 
upp. Om förutsättningarna finns ska också en lång brygga byggas. Smedbyvägen ska få en gång- 
och cykelväg. Smedby och Lindsdal får upprustade lekplatser samtidigt som några läggs ned. 
Arbetet i tätorter kommer att fortsätta utifrån vad som framkom i utvecklingsdialogerna. 
Fiberutbyggnaden kommer troligen att vara omfattande under 2015, vilket drar med sig merarbeten 
i gamla trottoarbeläggningar. Djurängen planeras få en ljudbarriär mot E22. 
 
Tillståndsgivningen för ledningsgrävning ska revideras för att säkra kvaliteten och minska 
kostnaderna. Garantitid kommer att diskuteras med Kalmar Vatten som har omfattande 
ledningsgrävningar. Ansvar avseende dagvattenhanteringen kommer också att diskuteras med 
Kalmar Vatten där ansvarsgränsnittet kan förändras. En upprustning kommer också att ske på 
dagvattenbrunnar. 
 
Omfattningen för arbetsledningen att hantera sommarens alla evenemang kommer fortsatt innebära 
att produktionen avseende infrastruktur måste minskas runt semestertider, inte minst för att den 
även påverkar möjligheten till laglig rätt till semester och återhämtning. 
 
Under 2015 är det fortsatt återhållsamhet inom vassbekämpning, Kalmar dämme, växthus, 
uteplanteringar, julbelysning med mera. 
 
 

Verksamhet support 
 
Huvudverksamhet  
Verksamheten servar kommunens förvaltningar samt till viss del även bolagen med lokalvård, kost, 
förbrukningsmaterial, tyngre transporttjänster med lastbil, leasingfordon, verkstads- och 
servicearbeten på egna fordon och andra utrustningar.  
 
Supportverksamheten ska implementera samt driftsätta både en E-portal och en 
samlastningscentral. Nytt för 2015 är Logistik där samlastning, E-portal samt förråd ingår. 
Centralförrådet på Torsåsgatan är kommunens leverantör av förbrukningsmaterial. I lager finns 
cirka 3 000 artiklar, men ett stort antal artiklar förmedlas direkt från våra avtalsleverantörer. Cirka 2 
000 beställningar kommer in varje månad via webb-shop, telefon och fax. Förrådet ökar i 
omsättning då ett stort fokus finns på att hjälpa kunderna att göra sina inköp på upphandlade avtal. 
Enheten arbetar även med att förnya och förstärka utbudet av artiklar. Arbetet fortsätter även med 
att förstärka webb-shopen och öka antalet användare. Tillgängligheten har ökat tack vare utökade 
öppettider och kundanpassning av lagret. 
 
Kost skola är indelat i sex geografiska områden; Norra kommundelen, Norra centralorten, 
Mellersta centralorten, Södra centralorten, Mellersta kommundelen och Södermöre. Varje område 
leds av en enhetschef och enheten har cirka 120 medarbetare som arbetar med att servera drygt 8 
000 lunchportioner varje dag. Dessutom serveras frukost och mellanmål till förskolebarn och 
fritidselever. 
 
Kost omsorg är indelad i två geografiska områden; Omsorg norra och Omsorg södra. Varje 
område leds av en enhetschef. Enheten har cirka 60 medarbetare fördelade på tio kök, som i 
huvudsak lagar mat till äldre och personer med funktionshinder. Några av köken lagar även mat till 
skolan och förskolan på orten. 
 
Enhetscheferna inom kosten ansvarar för ekonomi, verksamhet och personal, men arbetar även en 
del av dagen i produktionen. Att alla kök inom Kalmar kommun är samlade under samma ledning 
innebär en gemensam styrning som underlättar efterlevnaden av gemensamma riktlinjer och avtal. 
Utökat samarbete mellan köken och fler heltidstjänster har inneburit en effektivare organisation och 
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ett bättre nyttjande av den egna personalens kompetens. Alla kök har via Timecare pool tillgång till 
en gemensam vikarielista, vilket underlättar tillsättningen av korttidsvikarier. 
 
Köken arbetar efter kostdataprogrammet Mashie, som används för näringsberäkning och som ett 
arbetsredskap i köket. Detta innebär ökad ekonomisk medvetenhet samt ökad livsmedelssäkerhet. I 
praktiken innebär det att rätt mängd tillagas på ett säkert sätt och att rätt mat levereras till rätt 
matgäst. Programmet skapar också förutsättningar att uppfylla lagkrav och rekommendationer om 
spårbarhet och näringsinnehåll. 
 
Ett av Lokalvårdens mål är att erbjuda kunderna ett bredare serviceutbud. Utöver regelmässig 
lokalvård och periodiskt underhåll av lokalerna, kan enheten även erbjuda tjänster som gardintvätt, 
övrig textiltvätt, skötsel av kaffeautomater och diskmaskiner, tvätt av arbetskläder samt höjdstäd 
med skylift. Det senaste tillskott av servicetjänster är ett konferenspaket i samarbete med kosten, 
som erbjuder olika matalternativ i anslutning till möten.  
 
Kalmar växer som stad och som en del av Kalmar kommun känner vi av detta i allra högsta grad 
när förvaltningar flyttar för att de har vuxit ur sina lokaler. För att möta den ökade efterfrågan får 
lokalvården mycket arbete med tillkommande objekt och omräkning av befintliga objekt.  
 
Transport  
Transport består av transportcentralen med åkeri- och leasingverksamhet samt verkstad. Kalmar 
Vatten AB och produktionsverksamheten är de största kunderna till åkeridelen med hjullastare och 
lastbilar. Leasingdelen omfattar numera cirka 500 objekt. Bilar under 3,5 ton står för cirka 85 
procent. Övriga objekt är bl.a. traktorer, gräsklippare och diverse utrustningar. Verkstaden servar 
samtliga objekt som ingår i både leasing- och åkeridelen samt en del av de kommunala bolagens 
fordon.   
 

Verksamhetsplanering för 2015 

Lokalvård 

 Fortsätta att hålla en god investeringstakt avseende maskinparken. 
 Fortsatt uppdatering av kundregister samt kompletterande av kalkyler.  
 Heltidstjänster ska vara införda och måste kunna hanteras på ett bra och kostnadseffektivt sätt.  
 Se till att lokalvårdsenheten står sig väl mot jämförelsekommunerna. 
 Planera för övertagande av omsorgsförvaltningens lokalvård med tolv anställda. 
 Priserna för lokalvård höjs enligt avtal med tre procent eller enligt städindex med maj eller 

november som basmånad. 

Kost skola 

2015 ska andelen ekologiskt eller närproducerad mat vara 52 procent och 2020 ska det vara 70 
procent (2014 var målet 48 procent). 
 
 Genomgång av recept för ökad användbarhet. 
 Kvalitetsförbättringar och ökat elevinflytande. 
 Uppdatering av kostpolicy. 
 Fortsatt arbete med önskad sysselsättningsgrad. 
 Arbete för minskad klimatpåverkan. 
 Fortsatt byggnation, renovering och upprustning av kök. 

Kost omsorg 

 Övergång till kyld mat i matdistributionen. 
 Återtagande av matdistribution som nu finns upphandlat av extern entreprenör. 
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 Uppstart Oxhagshemmet kök. 
 Taxi-upphandlingar för matdistribution och övriga mattransporter inom kost omsorg.  
 Fortsatt arbete med önskad sysselsättningsgrad. 
 Förfining av erbjudna konsistenser till matgäster. 
 Utöka valmöjligheter för våra kunder. 
 Utökande av vegetariska alternativ. 
 Genomgång av recept för ökad användbarhet. 
 Kvalitetsundersökningar. 

 
Logistik 
På förrådet fortsätter ombyggnaden, som beräknas vara klar till sommaren. Ett scanning-system 
införs samt kortbetalning för personalköp. Sortimentet fortsätter att förnyas och förstärkas. Nya 
leverantörsavtal avseende papper, kem och engångsartiklar med mera, medför ytterligare 
förändringar. Under året ska E-portalen implementeras i förrådets verksamhet.  
 
E-portalen går nu in ett nytt skede och under våren kommer fakturahanteringssystemet Inköp och 
faktura ersättas med Proceedos e-portal. Utöver kommunens fakturor ska även de kommunala 
bolagen, KSRR och gymnasieförbundets fakturor hanteras. Totalt handlar det om 120 000 fakturor 
per år. 
 
Beställningssidan fortsätter med mobiltelefoner, skol- och lekmaterial, datorer, böcker till 
biblioteken. Elektroniska rekvisitioner kommer också införas, dessa konteras och attesteras före 
användning. Fakturorna matchas sedan i systemet och går till betalning. 
 

Samlastningscentralen avser att starta upp verksamheten i 
april med livsmedelsleveranser till kostverksamheten. 
Tidigare 15 000 stopp per år ute i köken kommer att 
minska till 3 000 per år. Vid nybyggnation och ombyggnad 
av kök anpassas utrymmena för färre leveranser per vecka 
samt hantering av returpallar. Första kvartalet kommer att 
användas till planering och ruttoptimering tillsammans med 
verksamheterna. Innan ytterligare varugrupper tillförs 
samlastningscentralen krävs sex månaders problemfri drift 
med livsmedel. 

 
Förutom Kalmar kommer även Nybro och Torsås kommuner att ingå från start. Under 
avtalsperioden har Borgholm, Emmaboda, Mörbylånga kommun samt Kalmarsunds 
Gymnasieförbund möjlighet att via option ansluta till centralen. 

Transport 

Förutsättningarna för 2015 ser bra ut. Transportenhetens leasingverksamhet växer för varje år vilket 
gör att behovet av service, däckbyten och reparationer också ökar. En grundläggande 
elbilsutbildning genomförs för verkstadspersonalen i takt med att antalet elbilar ökar. 
 
Under 2015 kommer åkeriverksamheten att investera i en eller eventuellt två tunga lastbilar samt en 
traktor, i övrigt följs investeringsplanen. Eventuellt kommer ytterligare en chaufför att anställas för 
att öka användningen av transportcentralens fordon och höja servicegraden ytterligare. 
Transportcentralen kommer att administrera bränslefakturor och tankkort åt leasingkunderna. 
Detta för att underlätta redovisning av koldioxid 
 
Kalmar Vatten är i en expansiv fas med flera arbeten inne i centrala Kalmar vilket genererar många 
transporter. Verksamhet produktion är även under 2015 en stor beställare av våra transporttjänster. 
 
Timpriserna för transport och verkstad är oförändrade jämfört med föregående år. 
 



 

 	 Sida	
22		

 

Upphandling 

Huvudverksamhet  

Kalmar kommun upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader för cirka 600 miljoner varje år. 
Upphandlingsenhetens huvuduppgift är att genomföra och samordna upphandlingar av varor och 
tjänster för kommunens olika verksamheter. Upphandlingsenheten är också en inköpscentral som 
samordnar ramavtalsupphandlingar med Borgholm, Emmaboda, Mörbylånga, Nybro och Torsås 
kommuner samt hjälper dessa vid övriga upphandlingar. Även länsövergripande upphandlingar 
utförs från tid till annan. Enheten administrerar också Kalmar kommuns försäkringar   
 
Verksamhetsplanering för 2015 

Större planerade upphandlingar för det kommande året 
är; telefoni som tjänst, sjukvårds- och förbandsmaterial, 
bevakning och larm, biogasfordon, konferenstjänster, 
tolktjänster, resebyråtjänster, advokattjänster, 
tvättjänster samt många olika tjänster till byggenheten 
och till våra samverkanskommuner. 
För försäkringarna gäller avtalet som tecknades 2014 
även för 2015. 
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Investeringsbudget 
 
Investeringsbudget för serviceförvaltningen enligt beslut i kommunfullmäktige är för 2015 totalt på 
420,6 miljoner kronor, fördelat enligt nedanstående. 
 

 
 
Investeringar per kategori inom serviceförvaltningens verksamhetområde för perioden 2015-2017 
 

 
 
  

Investeringar 2015 Belopp (tkr)

Ramanslag fastigheter och infrastruktur 300 805

Räntabla investeringar 110 563

Övriga investeringar serviceförvaltningen 9 195

Summa investering 420 563

Kategori
2015 ‐ 2017 

miljoner kronor

Förskolelokaler 157,9

Skollokaler 269,2

Fritidslokaler 190,8

Förvaltningslokaler 121,6

Fastighet övrigt 21,1

Gatuverksamhet 242,7

Gång‐ och cykelvägar 51,6

Parkering 40,0

Trafiksäkerhetsåtgärder 3,9

Friluftsverksamhet 3,4

Miljöåtgärder 20,7

Parkverksamhet 59,8

Infra övrigt 92,9

Prod övrigt 22,6

SF Övrigt 2,5

SUMMA exkl räntabla 1 300,7

Räntabla investeringar 191,0

SUMMA inkl räntabla 1 491,7
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Investeringar per objekt inom serviceförvaltningens verksamhetområde för perioden 2015-2017 
 
Förskolelokaler 

Förskola Lindö (Gäddan 1) 

Förskola Hagby 

Förskola centrala Lindsdal 

Rinkabyholm ny förskola (Parallellt med 
FÖP) med tillagningskök 

Djurängsområdet, ny förskola 

Förskola 4-6 avd Norrliden 

 

Skollokaler 

Ny särskola vid Falkenbergsskolan 
(Älgen 1) 
Lindsdalsskolan etapp 2 

Lindsdalsskolan sju klassrum, etapp 1 
(Pulpeten 1) 

Skolor Lindsdal tillagningskök 

Lindöskolan, entré/skolgård (Gäddan 1)

Halltorpsskolan, om- och tillbyggnad av 
skollokaler 

Barkestorpsskolan, omb kök (Gärdet 3) 

Hagby klassrum, grupprum etc 

Djurängsskolans kök 

Djurängsskolan om- och tillbyggnad 

Kalmarsundsskolan, ombyggnad av 
lokaler 

Funkaboskolan, omb kök (Borgen 3) 

Fritidslokaler 

Kulturcentrum 

Sporthall Ljungbyholm 

Klubbhus Södra utmarken 

Spelefanten, klättervägg etc (avser brand 
och vent) 

Utredning Äventyrsbadet 

Iffehallen (Nötskrikan 3) 

 

Förvaltningslokaler 

Ny brandstation 

Serverhall IT nya Brandstationen 

Brandstationen Rockneby, omklädning 
jämst 

Omb kontorslokaler fd sjöbefäl, kosten 
(Storken 3) 

 

Fastighet övrigt 

Oförutsedda fastighetsinvesteringar 

Krusenstiernska, nya toaletter 

 

Gatuverksamhet 

Svaneberg rondell 

Linnéuniversitetet efter 2016 DP 

Valnötsträdet 

Tallhagsvägen - projektering 

Pendelstation Trekanten 

Lindöskolan 

Koltrastvägen (Ögonstenen) 

Investeringsåtgärder vid VA-sanering 

Infrastruktur vid sporthall Ljungbyholm

V Vallgatan Teater t. strykjärnet 

Tallhagsvägen Funkabovägen 
Jägarevägen 
Pendelstation Smedby 

Provisorisk stängning korsning 

Korsning E Dahlbergs väg - Galggatan 

HKP-anpassning 

Belysningsåtgärder landsbygd 

Hastighetsplan fysiska åtgärder 

Infrastruktur ny brandstation 

Bullervall Djurängens bostadsområde 

Ombyggnad cirkulationsplats Södra 
vägen/Bragegatan 

Fortsatt upprustning Kvarnholmen 

KLT - Linjeomläggning 

Timglashållplats Rinkabyholmsvägen 

Slottsentrén Kungsgatan Slottsallén 

Hastighetsplan omskyltning/info 

Renovering broar 

Förprojektering ombyggnad E22 
Rinkabyholm 

Kv Bilen - gestaltning 

Broar Boholmarna 

Magistratsgatan 

Upprustning dagvattenbrunnar 

Uppsnyggning Södra vägen 

Trafikskydd 

Trafikstudier 

Utredning stationsområdet 

Valfisken 
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Lasarettsvägen, övertagande 

Byte av reglerutrustning trafikljus 

Svängbommar GC-väg 

Förvaltningssystem vägar 

Dagvattenåtgärder tätorter 

Revsuddevägen, åtgärdsvalsstudie 
(ÅTG) 
Kalmarvägen 

Storgatan-beläggningsåtg 

Infrastruktur Rockneby förskola 

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

Bergagården 

Gesällen omb Fiskaregat 

Tunnbindarevägen Ljungbyholm 

Erik Dahlbergs väg 

Belysning GC-väg fr Ståthållareg 

Norra Långgatan 

Södra Långgatan 

Skeppsbrogatan 

Trafikplats Ölandsleden 

Korsning Södra Kanalgatan-Västra 
Sjögatan 

Jägarevägen, delen Hjortvägen - 
Tallhagsvägen 

Esplanaden, Sveaplan - Norra vägen 
(södra sidan) 

Röda Ugglan, Gc-väg 

Ängöleden, Södra kanalgatan-
Varavsgatan 
Djurängens bostadsomr gatuomb 

Lasarettsvägen, Standardhöjning pga 
exploatering 

Fjölebro vägar m m 

Södra långgatan, Västra Vallgatan - 
Larmgatan 

Reinvestering allmänna gator 

Bussvändplats Nils Holgerssons väg 

Pollare Storgatan 

 

Gång- och cykelvägar 

GC Felande länkar 

Reinvestering GC-vägar 

Cykel - strategi/h-plan 

GC och upprustning 
Kalmarsundsparken 

Svensknabben cykelväg 

GC-väg Smedbyvägen 

Övergångställe Ståthållaregatan 

GC Djurängen - Hansa 

GC Ångloksleden-Mörevägen, felande 
länk nr 55 

GC koppling Smedby - Rinkabyholm, 
felande länk nr 64 

Övergångställe Norrlidsvägen 

Cykelparkering vid busshållplatser 

Vägmarkeringar GC 

GC Esplanaden 

Korsningar med genomgående 
cykelbana 
Nybrovägen - Belysning gc 

Södra Vimpeltorpet GC-väg Ljusstaden 
Norrlidsvägen 

Norr om Träningsplanerna - ny GC-väg 

Stensövägen - dubbelsidig GC-väg 

 

Parkering 

Parkeringsdäck Lustgården 

Del av parkeringsgarage i samband m 
Linnéuniv. fullföljande av planerna i 
Ölandshamnen 

Övriga parkeringsåtgärder 

 

Trafiksäkerhetsåtgärder 

Säkra skolvägar 

Div trafiksäkerhetsåtgärder 

 

Friluftsverksamhet 

Vågbrytare Dockehamnen 

Fortsatt upprustning motionsspår 

Ökad service småbåtshamn 

Isbanor inkl elanläggningar 

Bad, bryggor/landfästen 

Övriga behov friluft / fritid 

Miljöplaner småbåtshamnar 

Båtbryggor 

 

Miljöåtgärder 

Fond miljösanering 

Årliga medel för efterbehandling 
förorenade områden 
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Vattengenomströmning Malmfjärden 
("bada i Malmfjärden") 

Avveckling/sanering mudderupplag 
Hagbynär 

Samordnad muddring 

 

Parkverksamhet 

Lekplatser och lekredskap 

Bro Laboratorieholmen 

Lekplatser Lindsdal 

Lillviken lekpl, park, dagv 

Utvecklingsdialoger 

Berga strandpark 

Entré och parkering Skälby 

Utsmyckning cirkulationsplatser 

Gångstråk Tjärhovsbågen 

Parkeringsåtgärd Gamla stan/slottet 

Berga vattentornspark, Bergak 

Trädplanering 

Upprustning av Stadsparken 

Upprustning julbelysning 

Belysning Skälby 

Frimurarvallen - Teatervallen 

Norrliden parken 

Nytt tak växthus 

Fredriksskansbroarna- 
Gestaltningsåtgärder på ön mellan 
broarna 

Trädplan 

 

Infra övrigt 

Kalmar City 

Lekplats Kvarnholmen 

Kvarnholmen 

FÖP Norrliden 

FÖP Södra staden (Rinkabyholm) 

Gatubelysning 

Offentliga toaletter 

Smedby centrum. Skapa tydlig och 
attraktiv centrumplats i stadsdelen 
Smedby. 

Nedgrävning belysningskablar 

Åtgärder i samband med fiberutbyggnad

KLT åtgärder 

Upprustning elanläggning offentlig miljö

Kompletterande belysning 

Murverk och kajer runt Systraströmmen

Förstudier kajer och skoning 

Belysningsprogram, inventering, konsult

Projekt stadsmotorväg 

Sevärdhetsskyltning 

 

Prod övrigt 

Samlingsanslag Produktion 

Ny hjullastare (Produktion) 

Motorbyte båt (Produktion) 

Växthuset återv varm/gödning 

Grundgående båt (Produktion) 

Vasskördare 

 

Serviceförvaltningen övrigt 

Kost skola och omsorg 

Inventarier 

Kassaregister 

 

Övriga räntabla investeringar 

Energieffektiviseringsprojekt 

Maskinhall Tingby 4:1, Ingelstorp 

Kläckeberga 10:1, ny ladugård 

Investeringar externa intressenter 

Fordon 

Dator som tjänst 

Servrar och lagring 

Städmaskiner 
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Viktiga händelser och ändrade förutsättningar 
Årets väderleksrapport kommer från serviceförvaltningen. När vi nu ska summera 2014 kan vi 
konstatera att det till stora delar är vädret som påverkar förvaltningens kostnader. Det milda och 
blåsiga vädret under året har varit positivt för ekonomin. Även om utebliven snöröjning istället 
innebär gräsklippning, ogräsrensning och andra barmarkskostnader.  
 
Sommaren var mycket varm, men det kom även en del kraftiga regnskurar som ledde till 
översvämningar bland annat på några skolor. Positivt i sammanhanget var att i och med 
serviceförvaltningens egen beredskap var fastighetsservice snabbt på plats för lokalisering och åtgärd 
av läckagen. 
 
Sommarstaden Kalmar hade också högtryck där evenemangen, stora som små, tätt avlöste varandra. 
Serviceförvaltingen har en välsmord organisation, som till exempel på några dagar kan växla en scen 
från Kalmar stadsfest till IronMan. Solen sken och Kalmarsundsbadet blev en succé med många 
besökare. Besökstrycket märktes även i ett ökat antal husbilar. 
 
Det milda vädret bidrar också till att Kalmarborna cyklar alltmer. Serviceförvaltningen arbetar vidare 
tillsammans med övriga förvaltingar för att visa på fördelarna med att använda cykel istället för bil 
och för att cyklingen ska vara en naturlig del i all trafikplanering. 
 
Oavsett om det är mycket slask eller solstrålar som söker sig in genom fönstren krävs städning. 
Lokalvården har ökat servicegraden genom att ta över hanteringen av entrémattor och 
fönsterputsning. 
 
När mörkret faller över vår stad ökar klagomålen på gatljusen. Det ska vi förbättra genom att det 
under året blev klart att serviceförvaltingen tar över belysningsanläggningarna från Kalmar Energi.  
 
Inne i värmen kan vi konstatera att verksamhet IT nu successivt tar över ägandet av samtliga datorer 
och hyr ut dessa till verksamheterna som ”dator som tjänst”. I tjänsten ingår centrala 
infrastrukturella kostnader, programhantering, support och andra centrala IT-kostnader. 
Övergången sker i takt med att verksamheterna beställer nya datorer och byter ut gamla datorer mot 
nya. 
 
Under året har flera kök inom både skolan och omsorgen byggts om efter verksamheternas behov 
och krav. Bland annat för att kunna tillhandahålla kyld mat till omsorgstagarna. 
  
Även här skiner solen eftersom Vasaskolan blev ett av Sveriges tjugo bästa skolkök och juryn 
utnämnde köket till ”Smålands stolthet”. 
 
Sammanfattningsvis så finns det inget dåligt väder……….. 
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Strategiska framtidsfrågor och riskanalys 
Förvaltningens verksamheter spänner över ett brett spektra med fokus på interna tjänster och 
leveranser samt förvaltning. Verksamheterna ska präglas av kostnadseffektivitet, ändamålsenlighet 
och vara anpassade till de faktiska behoven. Det finns ett antal områden som förvaltningen kommer 
att ha större fokus på de närmaste åren. 
  

• Serviceförvaltningen – ”Det självklara valet”  
 För att uppnå kostnadseffektivitet ska serviceförvaltningen vara självklar leverantör av interna 

leveranser och tjänster inom sina ansvarsområden. Kunderna ska kunna fokusera helt på sin 
verksamhet. 

 
• Serviceförvaltningens mandat 
 Tillsammans med övriga förvaltningar och bolag bestämma vilket mandat serviceförvaltningen ska 

ha vad gäller beslut om kvalitet, nivå och omfattning av förvaltningens leverans. 
 
• Lokalförsörjning  
 Linnéuniversitetets flytt till hamnen öppnar möjligheter för samlokalisering av kommunens 

verksamheter, vilket kommer att ställa krav på en kostnadseffektiv och ändamålsenlig 
lokalförsörjning. 

 
• En växande infrastruktur kräver ökade resurser för både drift och underhåll  
 De senaste årens omfattande investeringsbudget får stora effekter på resurserna för drift och 

underhåll, eftersom de inte håller samma utökningstakt.  
 
• Bättre planering av planerat underhåll  
 Den revision som utfördes 2013 visade på att det finns ett tydligt problem att skapa stabilitet för en 

underhållsbudget med nuvarande ekonomiska förutsättningar. Förvaltningen har inte heller de 
senaste tre åren haft möjlighet att indexjustera internhyrorna mot övriga kostnadsökningar. Denna 
effekt minskar utrymmet för underhållsbudgeten.  

 
• Vinterväghållning 
 De stora variationerna i kostnaderna för vinterväghållningen är svåra att hantera inom ram för 

förvaltningen då skillnaden kan handla om 10-20 miljoner kronor. Dessutom är möjligheten att 
påverka kostnaderna begränsade eftersom det till största del är ”vädrets makter” som styr. 

 
•  Krav på större andel ekologisk och närproducerad mat till våra barn och gamla  
 Den redan hårt ansträngda livsmedelsbudgeten pressas ytterligare av detta mål eftersom dessa varor 

medför ökade kostnader.  
 
•  E-portal och samlastningscentral  
 Projekten e-portal och samlastning fortskrider enligt plan och kommer påverka samtliga 

förvaltningar och bolag. Hela kommunens logistikfunktion ska genomlysas.  
 
•  Kommunens IT-kostnader  
 Serviceförvaltningen vill få till stånd en arena och en struktur för att hantera de övergripande IT-

frågorna för hela kommunkoncernen. Under tiden fortsätter implementeringen av dator som tjänst 
och utveckling av IT-tjänsterna.  
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Resultatredovisning och analys 
 
Driftsredovisning 
Serviceförvaltningens verksamheter redovisar ett plus jämfört med nettobudget i bokslutet på  
+9,2 miljoner kronor jämfört med minus -1,6 miljoner kronor föregående år. 
 

 
 
 
Den största avvikelsen återfinns inom fastighetsförvaltningen och avser lägre driftskostnader vad 
gäller uppvärmning och snöröjning, eftersom hela 2014 varit ett milt år med lite snö. Inom 
fastighetsförvaltningen redovisas också vindkraftens första hela verksamhetsår (inköptes juli 2013). 
Även här har vädret varit gynnsamt, eftersom blåsten genererar ett positivt resultat för vindkraften. 
  
Produktion har också haft mindre kostnader för snöröjning av gator och vägar på grund av det milda 
året, men generar inte något totalt överskott eftersom man samtidigt haft ökade kostnader för bland 
annat barmarksrenhållning och ökade leasingavgifter i samband med byte till elbilar. Övriga 
verksamheter inom serviceförvaltningen uppvisar resultat i nivå med budget eller i en del fall också 
bättre än budget.  
  
Serviceförvaltningen har under året haft stort fokus på kostnadseffektivitet och att öka förståelsen för 
de ekonomiska parametrar som styr vår organisation. 
  
Verksamheterna har också i stort verkställt uppställda mål inom givna ramar och med bibehållen 
kvalitet. 
 
 
Investeringar 
Under året har investeringar genomförts för 181,6 miljoner kronor netto av totalbudgeten på 457,1 
miljoner kronor (255,1 respektive 551,6 miljoner kronor förra året). Det vill säga 39,7 procent av 
totalbudgeten (46,2 procent förra året). 
  
De beloppsmässigt största investeringsprojekten har under året varit följande: Etapp 1 ombyggnad 
Lindsdalsskolan (21,4 mkr), ny förskola i Ljungbyholm inklusive kök (18,0 mkr), 
energitjänsteprojektet (12,6 mkr), ny sporthall i Ljungbyholm (8,4 mkr) och ombyggnad för 
Monokrom (8,3 mkr). Beloppen som anges visar utfallet under året och inte totalkostnaden för 
respektive projekt, förutom för ombyggnaden av Monokrom som enbart haft kostnader under 2014. 
 
 
 
 
 

(tkr)

Verksamhet Netto Avvikelse Kostnader Intäkter Netto Netto Avvikelse

Förvaltningsledning, Administration ‐9 052 296 ‐25 612 15 307 ‐10 305 ‐9 973 332

Fastighet 7 338 2 816 ‐255 440 259 962 4 522 11 738 7 216

Support ‐85 922 2 568 ‐230 635 136 364 ‐94 271 ‐92 914 1 357

Upphandling ‐2 293 180 ‐9 909 7 315 ‐2 594 ‐2 528 66

Produktion ‐127 638 ‐8 660 ‐199 952 78 433 ‐121 519 ‐121 955 ‐436

IT 75 75 ‐36 247 36 247 0 660 660

Semesterlöneskuld 2 462 0 ‐16 ‐16 ‐16 0

SUMMA ‐215 030 ‐2 725 ‐757 811 533 628 ‐224 183 ‐214 988 9 195

Budget 2014 Resultat 2014Resultat 2013
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Avvikelserna inom investeringsbudgeten beror oftast på tidsförskjutning i projekten eller förskjutning 
av betalning för avslutade projekt runt årsskiftet.  
 
Kvarstående medel inom förskolelokaler härstammar från pågående projekt med förskola i Hagby 
respektive Lindö. Större delen av tilldelade medel för skollokaler har använts under 2014, resterande 
avser till största del projekt för särskola. Inom fritidslokaler avser kvarvarande del en förskjutning av 
sporthallen i Ljungbyholm och avsatta medel för klubbhus där lokalprogram saknas. När det gäller 
förvaltningslokaler avser denna avvikelse förskjutning av projektet för ny brandstation. Under 
fastighet övrigt återfinns post för oförutsett, som under 2014 varit lägre än budget. 
 
Inom gatuverksamhet återfinns bland annat pendelstation Smedby som färdigställdes sent på året och 
här finns också medel för investeringsåtgärder vid VA-sanering och renovering av broar, som kan 
variera år från år. När det gäller gång- och cykelvägar finns projekten för gång- och cykelväg 
Esplanaden och Smedbyvägen, som båda är förskjutna i tiden. Här finns också samlade medel för 
”felande länkar” som kan variera mellan åren. Ej förbrukade medel inom parkering avser avsatta 
medel för parkeringshus Lustgården, som inte påbörjats. Kvarvarande medel inom trafiksäkerhets-
åtgärder avser medel för säkra skolvägar som kan variera mellan åren. Största delen av medlen för 

Investeringsredovisning (tkr)

Kategori Budget Utfall Avvikelse

Fastighet

 Förskolelokaler 40 844 27 366 13 478 67,0%

 Skollokaler 43 916 38 721 5 195 88,2%

 Fritidslokaler 38 972 25 626 13 346 65,8%

 Förvaltningslokaler 65 690 15 196 50 494 23,1%

 Fastighet övrigt 3 924 1 002 2 922 25,5%

Summa fastighet 193 346 107 911 85 435 55,8%

Infrastruktur

 Gatuverksamhet 76 725 22 028 54 697 28,7%

 Gång‐ och cykelvägar 22 110 5 367 16 743 24,3%

 Parkering 6 593 287 6 306 4,4%

 Trafiksäkerhetsåtgärder 3 145 304 2 841 9,7%

 Friluftsverksamhet 5 264 3 609 1 655 68,6%

 Miljöåtgärder 2 571 ‐163 2 734 ‐6,3%

 Parkverksamhet 19 735 6 176 13 559 31,3%

 Övrigt infra 23 610 3 405 20 205 14,4%

Summa infrastruktur 159 753 41 013 118 740 25,7%

Serviceförvaltningen övrigt 10 374 3 935 6 439 37,9%

Räntabla investeringar 93 663 28 697 64 966 30,6%

Summa Investering 457 136 181 556 275 580 39,7%

2 0 1 4
Utfall i % 

av budget
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friluftsverksamhet är förbrukade och kvarstående medel avser mindre projekt som fortsätter under 
följande år. Under miljöåtgärder finns avsatta medel sedan tidigare år för projekt som planeras utföras 
kommande år. Utfallet under 2014 innefattar bidrag för åtgärder som utförts tidigare år. Inom 
parkverksamheten finns några projekt med tilldelade medel sedan tidigare år med planering att 
användas kommande år, till exempel lekplatser och övriga parkinvesteringar. Här finns också avsatta 
medel för arbetsmarknadsprojekt, t ex bryggan vid Kalmarsundsbadet. Kvarvarande medel inom 
infrastruktur övrigt avser till största delen avsatta medel för Kalmar city. 
 
Under serviceförvaltningen övrigt återfinns investeringsmedel för förvaltningens verksamheter. 
Största delen av kvarvarande medel finns inom produktion där det finns en årlig plan för förbrukning 
av dessa som kan variera mellan åren. 
 
Räntabla investeringar innefattar projekt för externa beställare, energitjänsteprojektet, inköp av bilar 
och datorer för kommunens verksamheter. Avvikelsen för innevarande år beror till största del på 
energitjänsteprojektet som har en något försenad tidsplan.  

 
Resultatutjämningsfonden har efter årets bokslut ett värde på + 53 438 tkr där verksamhet produktion 
motsvarar -48 623 tkr, skadefonden +2 928 tkr, Transport +7 806, Kost +1 891 tkr och 
fastighet/övriga delar +89 436.  
 
Ingående fond 2013-01-01 45 690 tkr 
   Resultat driftsredovisningen 2013  -1 636 tkr 
   Överföring Brandkåren till kommunledningskontoret  189 tkr 
Ingående fond 2014-01-01 44 243 tkr 
   Resultat driftsredovisningen 2014  9 195 tkr 

Utgående fond 2014-12-31 53 438 tkr 
 

 

 

Personal  
Vid årsskiftet fanns 450 tillsvidareanställda i serviceförvaltningen varav 253 kvinnor (56 procent) och 
197 män (44 procent). 170 personer hade tidsbegränsade anställningar, varav 118 kvinnor och 52 
män. Under 2014 har förvaltningen haft 170 personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, varav 118 
kvinnor och 52 män. 
 
När det gäller de tillsvidareanställda är medelåldern 48 år för såväl kvinnor som män. 81,3 procent 
hade en heltidsanställning i grunden, 71,1 procent av kvinnorna och 94,5 procent av männen. 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad var 95,58 procent (93,3 procent för kvinnorna och 98,4 procent 
för männen).  
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Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid var 5,18 (ackumulerad), 5,73 procent för kvinnorna och 4,52 
procent för männen. Frisknärvaron var 35,3 procent av arbetad tid, 31,4 procent (89/283) personer) 
för kvinnorna och 40,5 procent (87/215) av männen (totalt 498 anställda under året). 
 

 
 

 

                        
                                        
 
Kompetensutveckling 
Under året har serviceförvaltningens chefer genomgått utbildning i JGL (jämnställdhet-Göra-Lära), 
systematiskt arbetsmiljöarbete samt lönesättning och lönesamtal. Den 16 maj hölls chefsdagen, som 
innehöll delar som löneprocessen i Kalmar kommun, mutor och jäv, jämnställdhetsplanen samt 
föreläsningen ”Genom väggen” med socionomen och radiojournalisten Magnus Krusell. 
 
Arbetsmiljö 
Förutom nämnda utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete har utbilningar i hjärt- och 
lungräddning samt brandskydd genomförts. I samarbete med kommunhälsan har administrativ 
personal blivit erbjudna hälsosamtal. Medarbetarenkäten genomfördes i oktober månad med en 
svarsfrekvens på 86,4 procent. Samtliga chefer har i samarbete med medarbetare och skyddsombud, 
kartlagt och bedömt risker inom respektive verksamhet. 
 
Friskvårdsaktiviteter 
I hälsofrämjande syfte och i arbetet för att sänka sjukfrånvaron har serviceförvaltningen erbjudit 
friskvårdsaktivitetet bland annat genom Må-bra-kampanjen. 290 medarbetare deltog under 2014. 
Förvaltningen har även sponsrat Drottning Margareta-loppet och Nattloppet för deltagande 
medarbetare. 
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Måluppföljning 
 

ATTRAKTIVA KALMAR 
 
Övergripande mål - Bo och leva 
 
Detaljerat mål - Minska klotter och annan skadegörelse.  
Nå betyget 6,8 för 2014 i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning rörande invånarnas 
åsikter om kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse. 
Kommentar 
Målet uppnått. Kalmar kommun landade på 6,8 i 2014 års mätning.  
 
Detaljerat mål - Förbättra renhållning av parker och allmänna platser.  
Nå betyget 7,3 för 2014 i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning rörande invånarnas 
åsikter om kommunens renhållning av parker och allmänna platser. 
Kommentar 
Målet uppnått. Kalmar kommun landade på 7,4 i 2014 års mätning. 
 
 
Övergripande mål – Arbetslösheten 
 
Detaljerat mål - Semestervikariatstillfällen 
Serviceförvaltningen ska under sommaren 2014 erbjuda 23 semestervikariatstillfällen för 
kommunens ungdomar. 
Kommentar 
Målet uppfylldes under sommaren 2014. 
 
Detaljerat mål - Serviceförvaltningens utförande av uppdrag 
Serviceförvaltningen ska mäta utförandet på de uppdrag som tilldelats förvaltningen. Fem uppdrag 
från fastighet och fem från produktion väljs ut. Uppdragen utvärderas sedan enligt fastställd mall. 
Målet är att 75 procent av uppdragen ska få minst sex poäng under 2014 (Max poäng för ett uppdrag 
är åtta poäng). 
 
Fastighet:  
Vasaskolans multiarena, 4 
poäng 
Ombyggnad för Monokrom 
i "Ugglan", 7 poäng 
Ny förskola i Ljungbyholm, 
8 poäng 
Ny konstgräsplan i 
Ljungbyholm, 8 poäng 
Ombyggnad av 
Funkaboskolans kök, utgår. 

Produktion: 
Utveckling Kvarnholmen 
Fiskaregatan etapp I, 8 poäng 
Upprustning Kalmarsundsparken 
(gångstråken), 8 poäng  
Byte av reglerutrustning för 
trafikljus, 8 poäng 
Brygga Vita sand, 4 poäng  
Felande länkar (en gång‐ och 
cykelväg), utgår 

Medelvärde fastighet: 6,7  Medelvärde produktion: 7

Medelvärde totalt: 6,9

 
Kommentar 
Målet är uppnått då 75 procent av projekten nådde sex poäng eller mer i mätningen. 
Ombyggnaden av Funkaboskolans kök planerades om och blev inte klar förrän under 2015. Vad det 
gäller felande länkar gjordes en omprioritering till gång- och cykelväg vid Lindsdalsvägen. Då 
saknades bestämd leveranstid och budget. 
 

 
Detaljerat mål - Evenemang 
Serviceförvaltningen får en halv miljon kronor i budget för att fortsätta arbetet med evenemang.  
Arbeta för att utveckla detta arbete. 
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Kommentar 
Målet uppfyllt. Evenemang som har pågått under två-tre år tenderar till att bli mer självgående. Till 
exempel har arrangörerna för löptävlingarna införskaffat mer rekvisita och utför mer jobb med 
logistik själva. Agilityn som var förstaårsevent, krävde mycket arbetstid från både kommunen och 
arrangören. Inför nästa års agility ska mer ansvar läggas på den ideella föreningen. Med Ironman förs 
en dialog att mer arbete ska utföras med ideella krafter, bland annat viss trafikreglering med 
utbildade trafikvakter. 
 
När det gäller arenorna har ett underlag påbörjats för att förbättra de arenor som ska användas 
framöver, bland annat i Kalmarsundsparken. Larmorgets scen renoverades och byggdes ut till 
sommaren 2014. Lindö har kompletterats med framdragning av el.  
 
 

SOCIALT HÅLLBAR KOMMUN 
 
Övergripande mål - Jämställdhet 
Kalmar kommuns verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. 
 
Detaljerat mål - Känd jämställdhetsplan 
Jämställdhetsplanen ska vara känd av all personal. 
Kommentar 
Målet är uppnått. Samtlig personal har informerats om jämställdhetsplanen och dess innehåll. 
Förvaltningens enhetschefer har genomgått JGL utbildning (jämställdhet, göra, lära) för att 
kunskapen ska finnas spridd i organisationen. 
 
Detaljerat mål - Likabehandlingsplan 
Ta fram en likabehandlingsplan med fokus på att motverka ojämnlikheter beroende på samhälleliga 
förutsättningar. (Kvinnor, äldre, människor med funktionsnedsättningar eller utländsk härkomst) 
Kommentar 
Målet är uppnått. Likabehandlingsplanen är framtagen, samverkad och beslutad av nämnden i 
november 2014. 
 
Detaljerat mål - Känd kvalitetspolicy 
Kvalitetspolicyn ska vara känd bland alla förvaltningens medarbetare. 
Kommentar 
Målet är uppnått. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy har gåtts igenom vid förvaltningens 
arbetsplatsträffar så informationen har kommit samtliga anställda till del.  
 
Detaljerat mål - Praktikplatser SFI 
Serviceförvaltningen ska erbjuda minst tio praktikplatser för SFI (svenska för invandrare) under 
2014. 
Kommentar 
Målet är uppnått. Serviceförvaltningen har erbjudit tio platser till SFI-samordnare. Åtta av dessa 
platser utnyttjades av SFI.  
 
Detaljerat mål - Hinder i allmänna miljöer 
Eliminera hinder i allmänna miljöer för ökad tillgänglighet. 
Kommentar 
Målet är uppnått. Frågan om tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet för oskyddade 
trafikanter och funktionshindrade vid arbete på väg har lyfts upp med hög prioritet. 
Vita käppens dag utföll inte så bra som förvaltningen hoppats på, men arbetet går vidare. På TME:s  
initiativ genomfördes en besiktning på samtliga uteserveringar under augusti. Deltagande var 
representanter från brandkåren, samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen. 
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Detaljerat mål - Sociala och etiska krav vid upphandling 
Sociala och etiska krav ska ställas vid upphandling av varor och tjänster. 
Kommentar 
Målet är uppnått. Alla upphandlingar under 2014 har sociala och etiska kravställningar 
 
Detaljerat mål - Heltidsarbete 
Alla som önskar heltid ska kunna få detta.  
Kommentar 
För kost omsorg samt lokalvården är målet uppfyllt för 2014.  
 
För kost skola saknas det 14 timmar per dag för att målet ska vara uppfyllt för 2014. 
 
 

EKOLOGISKT HÅLLBAR KOMMUN 
 
Övergripande mål - Musselodling 
Kommunen ska i samverkan med externa aktörer arbeta för en större musselodling i Kalmarsund 
och målet är att få den på plats under 2014. Därtill ska Kalmar kommun arbeta med att förverkliga 
fler våtmarker. 
Kommentar 
Målet är uppnått. En musselodling i privat regi togs i drift under året. Två våtmarker har utökats 
och restaurerats, detta som ett resultat av samarbete med Linnéuniversitetet och vattenråden. 
Finansiering har skett genom landsbygdsprogrammet med medfinansiering från kommunen. 
Genom vattenråden har kommunen bidragit till att en översvämningsvåtmark skapades vid 
Tvärskog. Förvaltningen har även följt upp ett par våtmarker och kalkdiken för att undersöka, 
säkerställa och eventuellt förbättra dess funktion. Det görs också en studie för att se om det går att 
återskapa originalfunktion av norra delen av havsviken i Stävlö genom att leda vattnet från 
Surrebäcken i våtmarksområdet. 
 
Detaljerat mål - Bidragsansökan 
Skriva en bidragsansökan för en större musselodling i Kalmarsund. 
Kommentar 
Målet är uppnått. Två ansökningar om musselodling inlämnade: LOVA musselodling till foder-
produktion inlämnad till länsstyrelsen, beslut tas i mars 2015 samt Baltic Mussel Feed inlämnad till 
BSR stars innovation express. Positivt besked kom i december 2014. Ansökan till BSRP som vi 
skriver tillsammans med Östsam kommer lämnas in i april 2015. 
 
Detaljerat mål - Uppföljning matsvinn 
Uppföljning av matsvinn i skolmatsalar, max tio gram per elev 
Kommentar 
Målet uppnås inte. Årets sista mätning visar en sänkning av tidigare nivå till 13,5 gram per elev. Att 
komma ner till målets tio gram per elev har visat sig vara svårt. Dock har mätningarna ändå kunnat 
visa på en minskning under det gångna året. 
 
Detaljerat mål - Fasa ut bensindrivna fordon 
Fasa ut bensindrivna fordon i kommunal verksamhet. 
Kommentar 
Målet är uppnått under 2014. De bensindrivna fordonen som transportcentralen leasat ut är nu 
utbytta.  
 
Detaljerat mål - Köptrohet fordon 
100 procent av de kommunala bilinköpen ska göras via upphandlingsenheten. 
Kommentar 
Målet är uppnått. Alla bilinköp under 2014 är köpta på avtal som upphandlingsenheten tecknat. 
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Detaljerat mål - Dubbfria däck 
Dubbfria däck till kommunens bilar. 
Kommentar 
Målet är uppnått. Antal dubbfria däck ligger på 38 procent, att jämföra med 28 procent vid mätning i 
tertial 1. 
 
Detaljerat mål - Ecodriving 
Skapa förutsättningar för ett ecodriving-tänk när man kör kommunens bilar. 
Kommentar 
Målet är uppnått. Klistermärke med information om ecodriving har satts upp i kommunens fordon 
när de varit på service. 
 
Detaljerat mål - Grön IT 
Projekt kring Grön IT inom Kalmar kommuns verksamheter 
Kommentar 
Målet är uppnått. Aktiviteterna kring skrivarantal och energibesparing är genomförda och Lync 
(videosamtal) har påbörjats. 
 
Detaljerat mål - Vindkraft 
Undersöka hur resultatet kring det vindkraftverk som togs i drift under våren 2013 har utfallit. 
Kommentar 
Målet är uppnått. Produktionen i vindkraftverket har varit i linje med de kalkyler som gjordes inför 
investeringen. Inga större driftstörningar har rapporterats under perioden och kraven på 
tillgänglighet har uppfyllts med god marginal. Ekonomiskt har resultatbudgeten överträffats både 
2013 och 2014. 
 
Detaljerat mål - Ekologiskt och närodlat 
Under 2014 ska andelen ekologisk eller närproducerad mat vara uppe i 48 procent. Detta stegras 
sedan gradvis fram till 2020 då nivån ska ligga på 70 procent. 
Kommentar 
Målet är uppnått då totalt ekologisk och/eller närproducerad mat i kommunen är 61,4 procent. 
Nivån för ekologisk mat ligger på 31,6 procent 
 
Detaljerat mål - Energitjänsteprojektet 
Energitjänsteprojektet (ETP) fortgår till 2017. Under 2014 ska mätbara nyckeltal fastställas. 
Energianvändning avseende uppvärmning, el och tappvarmvatten (kWh/kvadratmeter Atemp yta) 
ska minska med 20 procent från 2010 till 2017. 
Kommentar 
I januari 2017 görs den första fullständiga avstämningen kopplat till ETP-projektet. 
 
Detaljerat mål - Energianvändning nybyggnation 
Vid upphandling av nybyggnation säkerställa att energianvändningen är 20 procent lägre än kraven 
enligt Boverkets byggregler (BBR). 
Kommentar 
Uppföljning sker av samtliga nybyggda lokaler. Sex lokaler har blivit uppmätta under 2014. Av dessa 
uppfyllde fem kravet på att energianvändningen är 20 procent lägre än kraven enligt Boverkets 
byggregler. 
 
Uppföljning sker av samtliga nybyggda lokaler. Sex lokaler har blivit uppmätta under året, Av dessa 
uppfyllde fem kravet på att energianvändningen är 20 procent lägre än kraven enligt Boverkets 
byggregler. 
 
I en av aktiviteterna under detta mål förväntas fastighetsverksamheten utvärdera möjligheten att 
producera lågenergihus i kommunala byggprojekt. Lågenergihus är ett samlingsnamn för hus med låg 
energianvändning. Kalmar kommun bygger idag lågenergihus enligt branschtypiska kriterier. 
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Åtgärder som ger ett lägre energibehov är exempelvis: 
•  Bra isolering - Kalmar kommun ställer idag lågenergihuskrav på isolering. 
•  Lufttäta hus - Kalmar Kommuns krav är 30 procent lägre än nuvarande BBR krav (0,4 l/s) 
•  Återvinning av all luft - Kalmar Kommun installerar FTX-aggregat (till- och frånluftsaggregat med 

värmeväxling) som återvinner cirka 85 procent av energin i luften. 
Under 2015 är förvaltningens mål att utveckla lågenergimodellen ytterligare genom att komplettera 
med solenergi för att minska uttaget av el. 
 
Uppdrag - Energieffektivisering 1 (överfört från 2013) 
Servicenämnden och kommunstyrelsen fick i budgeten 2012 i uppdrag att upphandla en tjänst för att 
energieffektivisera kommunens fastighetsbestånd för att sänka energiförbrukningen. Detta är gjort 
och projektet att energieffektivisera kommunens fastigheter pågår. I uppdraget ingår också att sprida 
kunskap till övriga fastighetsägare. Uppdraget ska redovisas löpande. Uppdraget utförs av 
serviceförvaltningen. Kommunledningskontoret följer och stödjer arbetet samt samverkar med 
serviceförvaltningen.  
 
Vaktmästarna inom respektive rektorsområde har utsetts till ambassadörer för att spara energi. 
Vaktmästare har erbjudits en två-dagars utbildning inom ämnet energibesparing. Energismartlådor 
har delats ut. Lådorna innehåller energitips att jobba vidare med samt olika produkter inom ämnet; 
energimätare, solcellsdriven miniräknare, ficklampa, grenuttag och en termometer. Uppföljning av 
arbetet kommer att göras vid kommande möten mellan fastighetsservice och vaktmästarna. 
 
Uppdrag - Samlastningscentral (överfört från 2013) 
En egen varudistribution kan på kort sikt bidra till ett minskat antal fordonsrörelser som ger en 
mindre miljöpåverkan och förbättrar säkerheten runt skolor. Det möjliggör också för mindre 
livsmedelsproducenter att kunna bli leverantör till kommunen genom att bryta ner upphandlingar i 
mindre segment. På längre sikt skulle även privata företag kunna utnyttja en samlastningscentral. 
Servicenämnden får i uppdrag att utreda och utvärdera möjligheterna att etablera en 
samlastningscentral för varudistribution inom Kalmar kommun.  Uppdraget ska delredovisas under 
2012 och slutredovisas i april 2013. (Enligt uppföljning tertial 3 2013 fortsätter arbetet under 2014, 
varför uppdraget kvarstår). 
 
I oktober 2014 slutfördes upphandlingen av entreprenör för drift av samlastningscentral samt 
distribution av varor. Upphandlingen har utöver Kalmar kommun även omfattat Borgholm, 
Emmaboda, Mörbylånga, Nybro och Torsås kommuner samt Kalmarsunds Gymnasieförbund. Från 
avtalsstart ingår Kalmar, Nybro och Torsås kommun. Avtalet omfattar fyra år med möjlighet att 
förlänga två plus två år. GDL i Kalmar med lagerlokaler på Franska vägen har utsetts som 
entreprenör. Driftsstart för livsmedel planeras till 1 april 2015 och annan frekvent material planeras 
starta 1 april 2016. 
 
Uppdrag - Kustmiljögrupper (överfört från 2013) 
Kalmars arbete med kustmiljön har och har haft ett tydligt ”underifrånperspektiv”. 
Kommunstyrelsen och berörda nämnder/styrelser får därför i uppdrag att stödja och underlätta för 
det lokala ideella engagemanget från vattenråden och kustmiljögrupper.  Uppdraget ska löpande 
redovisas. Uppdraget utförs av serviceförvaltningen. Kommunledningskontoret följer och stödjer 
arbetet samt samverkar med serviceförvaltningen.  
 
Vattenråden: Projektet Ostkustens vattensamling är avslutat och har rapporterats i december 2014. 
En av serviceförvaltningens projektledare är fortsatt anställd som vattenrådssamordnare för 
Ljungbyåns, Hagby-Halltorpsån och Norra Möre vattenråd. Ansökan om medel för två nya 
externfinansierade projekt för vattenråden ”vattendetektiven” (arbete med skolor i kommunen) och 
”vattenrådsmetoden” inskickade till länsstyrelsen och besked om finansiering väntas i januari 
respektive mars 2015.  
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Kustmiljögrupperna: Vassklippning 2014 är planerad, genomförd och avslutad. Ornitolog-
inventering är genomförd och mätning av vasstillväxt genomfördes enligt villkor från länsstyrelsen. 
Projektledaren har tagit tag i frågan om försäkring och avtal med de föreningar som klipper, så nya 
avtal kommer gälla från och med 2015. 
 
Uppdrag - Kalmarsundskommissionen (överfört från 2013) 
Kommunstyrelsen får i samverkan med berörda nämnder och bolag fortsatt uppdrag att medverka i 
Kalmarsundskommissionens arbete. Uppdraget ska löpande redovisas. 
Kommentar 
Uppdraget är enligt 2014 års verksamhetsplan genomfört och redovisat. En ny verksamhetsplan har 
antagits för 2015. Avtal har skrivits med WSP Group om att lägga ut samordningen på konsult ett 
plus ett år. Samtliga sju kustkommuner i länet blir kvar i samarbetet under nästa år och uppdraget för 
serviceförvaltningen löper vidare. 
 

EKONOMISKT HÅLLBAR KOMMUN 
 
Detaljerat mål - Hålla budget 
Serviceförvaltningen ska hålla budget för 2014.  
Kommentar 
Förvaltningens resultat för 2014 slutar på + 9,2 miljoner och målet uppfylls således. 

 
VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH UPPFÖLJNINGAR 

Här beskrivs förvaltningars och bolags egna mål som inte är kopplade till kommunfullmäktiges 
övergripande mål. 
 
Detaljerat mål - Kundnöjdhet kost och lokalvård 
Kundnöjdhet ska ligga på minst 70 procent för kost skola. Kundnöjdhet ska ligga på minst 90 
procent för kost omsorg. Kundnöjdhet ska ligga på minst 90 procent för lokalvård. 
Kommentar 
Kundnöjdheten för 2014 är uppfylld för lokalvård och kost omsorg. 
 
Kundnöjdheten är inte uppfylld för kost skola. Ett åtgärdsprogram har tagits fram för att målet ska 
kunna uppnås under 2015. 
 
Detaljerat mål - Livsmedel i E-handelsportal 
Livsmedel ska vara 100 procent infört i E-handelsportal under 2014. 
Kommentar 
Målet är uppfyllt. 
 
Detaljerat mål - Sjukfrånvaro 
Förvaltningens sjukfrånvaro ska vara lägre än fem procent under 2014. 
Kommentar 
Målet nås inte då ackumulerad sjukfrånvaro ligger på 5,18 procent för 2014.  
(Kvinnor 5,73 procent och män 4,52 procent) Förvaltningens trend är dock att sjukfrånvaron under 
oktober till december sjunker.  
 
Detaljerat mål - Må bra kampanj 
60 procent av förvaltningens medarbetare ska under 2014 delta i Må bra kampanj. 
Kommentar 
Målet uppnåddes då 62 procent deltog i Må bra kampanjen.  
 
Detaljerat mål - Kundnöjdhet IT 
Ta fram en enkät för kundnöjdhet i samband med avslutat ärende. Kartläggning av IT-miljön och 
ekonomin. 
Kommentar 
Målet är uppfyllt då enkätfrågor är framtagna. Dessa kommer att skickas en gång i månaden, med 
början 2015, till ett antal slumpmässigt utvalda mottagare.   
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Intern kontroll 
Serviceförvaltningens interna revisorer har genomfört den internrevision som är obligatorisk för 
ISO-certifierad verksamhet. BMG Trada har genomfört obligatorisk extern revision av ISO-
systemen. Inga allvarliga brister identifierades vid dessa revisioner. Dock framkom ett antal 
avvikelser och förbättringsförslag som förvaltningen arbetar vidare med för att uppnå ständiga 
förbättringar. 
 
Förvaltningen har också utfört kontrollmoment enligt den fastställda interna kontrollplanen. 
Resultatet av denna interna kontroll redovisades för nämnden i november. Inga allvarliga brister 
rapporterades. Föregående år efterfrågade nämnden utbildning och information för 
beslutsattestanter, något som genomförts under 2014 och en process har också upprättats avseende 
beslutsattestanter. 
 

Viktiga händelser och analyser utifrån verksamheterna 
 

Förvaltningsledningen, Nämnden och Administrationen 
Under förvaltningsledning finns alla förvaltningsövergripande kostnader som till exempel 
gemensamma utbildningar, IT-kostnader och Må-bra-kampanjen.  
 
Nämnden har under året haft ett sammanträde i Ljungnäsvillan, som förvaltas av 
serviceförvaltningen. Under oktobersammanträdet gjorde nämnden ett besök i Södermöre 
kommundelsförvaltning där man bland annat tittade på den nybyggda förskolan Ängsbacken.  
 
Administrationens tre enheter slogs under året samman till en enhet. Personalutvecklaren, 
förvaltningsekonomen samt kvalitets- och miljösamordnaren finns även fortsättningsvis som 
resurspersoner direkt under förvaltningschefen.  
 
Arbetet med att underlätta administrationen ute i verksamheterna går vidare. En enkät har skickats 
ut till samtliga chefer för att se över behov av administration samt synpunkter på nuvarande arbete. 
Resultatet visar att de flesta är mycket nöjda med vårt arbete, men flera förbättringsområden har 
upptäckts. All personal har tagit ett obligatoriskt körkort i självservice, en utbildning som 
löneadministratörerna håller i. Ekonomerna har utbildat medarbetarna i Hypergene och alla chefer 
har genomgått en intern medieutbildning. Administrationen har tagit fram ett årshjul för chefer, för 
att underlätta deras uppdrag. Servicebladet med information till samtliga anställda och 
förtroendevalda har kommit ut fyra gånger under året. 
 
Ett nytt system för att ta hand om synpunkter infördes under 2014 i hela kommunen. 
Serviceförvaltningen var testförvaltning och började arbetet enligt dessa nya rutiner redan under 
maj.  
 
EU-projektet från A till B med cykel, som handlade om att medvetandegöra cykeln som 
transportmedel, avslutades. För Kalmars del har projektet koncentrerats kring åtgärder för ökad 
cykling till traditionellt bilburna handelsområden. 
 

Under hösten gjorde projektledarna ett antal ansökningar för lokala 
vattenvårdsprojekt, bland annat gällande Snärjebäckens mynningsområde 
och en utvärdering om musslorna i Kalmarsund kan användas till 
foderproduktion. En stor konferens för partner i det stora 
musselprojektet anordnades i Kalmar under hösten. 
 
Serviceförvaltningen arrangerade i början av året en världsvattendag med 
flera föreläsningar för att lära allmänheten mer om vattenfrågor. 
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Resultatredovisning och analys Administrationen 
 

 
 
Nämnd, förvaltningsledning, administration, kustmiljö och bilpool redovisar tillsammans ett 
överskott på +0,3 miljoner kronor. Kostnaderna för nämnden har under året varit lägre än budget 
och här redovisas ett överskott på +0,3 miljoner kronor. Största delen kan härledas till lägre 
arvodeskostnader, men även övriga kostnader är lägre. Förvaltningsledning och administration 
redovisar tillsammans ett mindre överskott mot budget. Projektverksamheten inom kustmiljö slutar 
på ett mindre underskott och bilpoolen på ett utfall lika med budget. 
 

Verksamhet Fastighet 
Fastighet består från och med den 1 december 2014 av tre enheter. Förutom bygg och 
fastighetsservice ingår nu även de båda förvaltarna i verksamheten. Syftet med denna förändring är 
att stärka och hålla ihop alla frågor, från ax till limpa, som berör de kommunala fastigheterna. 
 
Sammanfattningsvis har året haft ett varierande innehåll. Projektportföljen har innehållit fler 
ombyggnadsprojekt än nybyggnadsprojekt och fler underhållsprojekt av speciell karaktär. Här kan 
nämnas renoveringen av flaggtornet på Stagneliusskolan och renoveringen av Rosenlundska husets 
tak.  
 
Brandstationsprojektet har återigen varit utsatt för överprövningar, vilket innebar att byggstarten 
återigen försenats. Förvaltningen vann tvisten i arrendenämnden om Stensö camping och ny 
arrendator kommer att sökas under 2015. 
 
Tack vare en mild vinter har fastighetsservice ägnat mer tid åt utveckling av skötselrutiner. Avtal har 
tecknats med respektive rektor för de vaktmästartjänster förvaltningen köper av barn- och 
ungdomsförvaltningen gällande fastighetsskötsel.  
 
Skadegörelserna har ökat med cirka 400 000 kronor, framförallt på grund av en anlagd brand på 
Stagneliusskolan. Skalskyddet ska utvärderas allteftersom incidenter uppstår, exempelvis med 
övervakningskameror, utökad rondering med hjälp av säkerhetsföretag eller förstärkta glas. 
 

Egen personal med elbehörighet har varit på plats och 
elsäkrat samtliga förskolor. Farliga elanslutningar har setts 
över och åtgärdats. Skolpersonal har i samband med arbetet 
blivit upplysta om riskerna. 

 
Alla förråd har samlats ute i KLS gamla lokaler vid travet, 
vilket innebär en god överblick över reservdelar såsom 
vitvaror, fönster, dörrpartier och mycket mer. Den 
nybyggda ”lekhallen” på Pumpen kommer att användas till 
underhållsarbete och montage av i första hand 
lekutrustningar för både allmänna och skolornas lekplatser. 

 
För tredje året i rad ger index 0 kronor i ökade hyresintäkter. Detta får konsekvenser då 
kostnadsökningar inte kan kompenseras. Det planerade underhållet urholkas då över tid och ges 
därmed inte stabila förutsättningar.  Vi arbetar kontinuerligt med arbetssätt och rutiner för ett mer 
förebyggande underhållsarbete för att på så sätt minska det avhjälpande, oförutsedda underhållet. 
 

  

(tkr)

Verksamhet Netto Avvikelse Kostnader Intäkter Netto Netto Avvikelse

Förvaltningsledning, Administration ‐9 052 296 ‐25 612 15 307 ‐10 305 ‐9 973 332

Budget 2014 Resultat 2014Resultat 2013
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Energitjänsteprojektet 
Efter en trög start har nu genomförandet av åtgärder inom energitjänsteprojektet kommit igång med 
god fart.  
 35 stycken äldre ventilationsaggregat är utbytta till nya, moderna och anpassade till 

verksamheten.  
 30 stycken äldre pumpar är utbytta mot nya energieffektiva.  
 3500 kvadratmeter vind har tilläggsisolerats.  
 Fem värmepumpar har installerats och därmed avvecklas två oljepannor. 
 På cirka 3000 tappställen har vattenbesparande utrustning installerats. 
 Med hjälp från miljöstrategen och kommunens energirådgivare har arbetet med att förändra 

beteenden kommit en bit på väg. ”Energismartlådor” med tips och energisparprodukter har 
delats ut till vaktmästarna i de olika skolområdena.  

 En två-dagars utbildning på temat energihushållning har erbjudits personal med möjlighet att 
påverka energianvändningen ute i verksamheterna.  

 
Projekt som avslutats under 2014 
 Vasa multiarena. 
 Funkabo multiarena. 
 Ljungbyholm konstgräsplan. 
 Ljungbyholm förskola ”Ängsbacken”, fyra avdelningar. 
 Vallmons förskola, ombyggnad till ”nattis”. 
 Ombyggda lokaler för Monokrom och dem centrala fritidsgårdarna i kvarteret Ugglan. 
 Ombyggda lokaler för supportavdelningen i Sjöbefälsskolans tidigare lokaler. 
 Omklädningspaviljonger och föreningsytor i ”Iffe-hallen”. 

 
 
Resultatredovisning och analys Verksamhet fastighet 
 

 
 
 
Totalt visar fastighetsförvaltningen ett överskott på +11,9 miljoner kronor, vilket är +7,4 miljoner 
kronor mer än det budgeterade överskottet om +4,5 miljoner kronor. Fastighetsförvaltningen har 
för 2014 liksom för tidigare år uppdraget att lämna ett överskott om +4,5 miljoner kronor. 
 
Det milda vädret under i stort sett hela året har inneburit mindre kostnader för uppvärmning, men 
också mindre kostnader för snöröjning vid fastigheterna. Även andra driftskostnader har varit lägre 
än budget och tillsammans genererar de ett överskott på +6,4 miljoner kronor för driftskostnaderna. 
Hyresintäkterna slutar också på ett överskott med +7,7 miljoner kronor, vilket beror på ett antal 
hyresförändringar med positiv effekt. Detta noterades relativt tidigt under året och dessa medel 
kunde användas för behoven inom planerat underhåll, till exempel energiprojektets del inom 
planerat underhåll. 
 

(tkr)

Verksamhet Netto Avvikelse Kostnader Intäkter Netto Netto Avvikelse

Fastighet

Hyror och arrenden 219 595 3 791 229 581 229 581 237 242 7 661

Drift ‐72 077 ‐1 306 ‐77 821 100 ‐77 721 ‐71 194 6 527

Avhjälpande underhåll ‐20 045 ‐2 957 ‐18 250 ‐18 250 ‐16 847 1 403

Planerat underhåll ‐30 090 ‐765 ‐25 554 ‐25 554 ‐37 380 ‐11 826

Kapitaltjänstkostnader ‐90 902 3 196 ‐103 534 ‐103 534 ‐100 972 2 562

Vindkraft 1 068 1 068 ‐3 336 3 336 0 1 023 1 023

Enhet Bygg 115 115 ‐9 327 9 327 0 ‐58 ‐58

Enhet Fastighetsservice ‐326 ‐326 ‐17 618 17 618 0 ‐76 ‐76

Summa Fastighet 7 338 2 816 ‐255 440 259 962 4 522 11 738 7 216

Budget 2014 Resultat 2014Resultat 2013
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Även kapitalkostnaderna blev lägre än budget, vilket beror på byggprojekt som färdigställts sent på 
året med mindre kapitalkostnader som följd. Detta överskott på +2,6 miljoner kronor kunde också 
användas för planerat underhåll. Avhjälpande underhåll har under många år haft en ökande trend, 
varför budgeten för 2014 höjdes med 1,2 miljoner kronor, men glädjande har det under 2014 krävts 
mindre medel här och överskottet på +1,4 miljoner kronor kunde istället användas för planerat 
underhåll. 
 
Vinkraftens första hela verksamhetsår slutar med en positiv avvikelse på +1,0 miljon kronor. Största 
delen av överskottet kan hänföras till den skattebefrielse som råder för egenproducerad vindkraft. 
 
Enheterna bygg och fastighetsservice redovisar tillsammans ett underskott på -0,1 miljon kronor mot 
budget, vilket kan härledas till lägre utfall för debiterade timmar. 
 
Kompetensmässigt är det en utmaning att följa med i den tekniska utvecklingen och de nya 
myndighetskrav som ställs inom bland annat brand, energi, tillgänglighet och innemiljöfrågor. Viktigt 
att vi som arbetsgivare följer utvecklingen och utbildar medarbetarna. 
 

Verksamhet IT 
Under året genomfördes två stora upphandlingar där avtalen för både 
telefoni och datakommunikation förnyades. Gemensamt för båda är 
att de genomfördes i samverkan med andra kommuner i länet. 
Telefoniupphandlingen genomfördes tillsammans med Torsås, 
Emmaboda och Nybro och datakommunikationsupphandlingen 
tillsammans med samtliga kommuner i länet och landstinget. 

Under första halvåret slutfördes Windows 7-projektet vilket lade en 
bra grund för framtida leveranser via ”Dator som tjänst”. En annan 
betydande uppgradering är ansiktslyftet på nätverket som ökade 
bandbredden från 2,3 mbit till 24/3 mbit på de sämsta förbindelserna, 
något som påverkar det dagliga arbetet för tusentals medarbetare. 

För att användarna i fortsättningen ska slippa rensa miljontals e-post i veckan manuellt, infördes ett 
nytt och mycket väl fungerande spamfilter i början av året.  

Arbetet med kartläggning och renodling av arbetssätt och processer fortsatte i hög fart under hela 
året. I samband med sjösättning av det nya ärendehanteringssystemet infördes nya sätt att arbeta på 
som kommer ge tydligare arbetssätt och bättre möjligheter för uppföljning. Vid årets slut kunde 
konstateras att verksamheterna utökat med över 320 administrativa datorer och fler än 140 
accesspunkter.  

Inom ramarna för Microsoft Premier Supportavtalet utfördes en riskanalys av säkerheten på 
kommunens AD (Active Directory innehåller information om olika resurser i en domän, till 
exempel, datorer, skrivare och användare). Den resulterade i åtgärdsförslag som planeras in under 
kommande år. I en processmognadsanalys som också genomfördes i samband med Microsoft 
framkom förslag som beaktas inför kommande år.  
 
En beredskapsfunktion för första linjens samtal sattes hastigt på plats strax innan sommaren efter 
akuta behov från socialförvaltningen, omsorgsförvaltningen och Södermöre kommundel.  
 
Resultatredovisning och analys Verksamhet IT 
 

 
 

(tkr)

Verksamhet Netto Avvikelse Kostnader Intäkter Netto Netto Avvikelse

IT 75 75 ‐36 247 36 247 0 660 660

Budget 2014 Resultat 2014Resultat 2013
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Resultat för IT-verksamhetens andra år på serviceförvaltningen visar på ett överskott om +0,7 
miljoner kronor. Överskottet beror till största del på försening av planerat inköp av teknisk 
utrustning för trådlösa accesspunkter. Detta är andra året som IT är helt avgiftsfinansierad då denna 
verksamhet tidigare delvis varit finansierad via ram. Det har under dessa två år visat sig vara svårt att 
hantera projekt och utvecklingsarbete då detta ska finansieras genom debitering ut till 
verksamheterna.  
 

Verksamhet Produktion 
2014 var ett tacksamt år med ovanligt lite snö vilket blev positivt avseende mindre 
entreprenörkostnader för vinterväghållningen. Sommaren passerade utan några stora regnoväder, 
men sent på året kom en storm som släckte cirka hälften av motionsspåren. Året innebar betydande 
merkostnader på en redan ansträngd budget för belysning, barmarksrenhållning, grönyteskötsel och 
städning efter en extra lång turistsäsong. Den långa och varma hösten innebar att gräs fick klippas 
sent in i november och ogräset frodades bland annat utmed gatorna.  
 
Underhållsbehovet är stort eftersom tidigare vintrar har tagit hårt på gatunätets beläggningar och 
tillgängliga medel då inte har räckt till. Verksamheten fick under året en markant ökad budgetram, 
vilket har inneburit att det mesta på huvudleder har kunnat återställas. Satsningar har även gjorts på 
gång- och cykelvägar där även ett antal felande länkar har byggts. En total inventering av gatunätet 
har också genomförts. Data kommer att läggas in i ett nytt förvaltningssystem vilket möjliggör en 
kartläggning av kommande behov för beläggningsåtgärder. 
 
Under 2014 har belysningsanläggningen byggts isär från Kalmar Energis elnät. 87 mätskåp har 
byggts för eget abonnemang och mätning av el. Detta har fullföljts enligt intentionerna för ett 
övertagande av belysningsanläggningen. Ett nytt webb-baserat tändsystem har ersatt tre centrala 
tändstationer. Numera går det att finjustera tider per abonnemang och det är möjligt att bygga ut för 
mer intellektuell styrning. Under året har ett flertal belysningssatsningar gjorts i tätorterna. Mängden 
kvarvarande kvicksilverarmaturer är få och finns i huvudsak kvar kring de äldre centrala gatorna där 
besked om gestaltning bromsar ett slutförande. 
 
Under året har fortsatta satsningar på infrastrukturen gjorts.  
 Nya gator har byggts i bland annat Ljungbyholm och Lindsdal.  
 Nya busshållplatser har byggts eller flyttats.  
 Ny hastighetsplan i till exempel Smedby och Rinkabyholm.  
 Fler gågator har byggts på Kvarnholmen. 
 En extra grön satsning gjordes tillfälligt på Stortorget.  
 Parkanläggningar och dämmen har byggts, liksom gångstråk och boulebanor med mera.  
 Nytt bad i Kalmarsundsparken, som blev en succé och drog dagligen hundratals besökare.  

 
Detta görs samtidigt med underhåll och daglig drift samt deltagande i alla evenemang, som stadigt 
växer. Nytt och stort detta år var agility på Fredriksskans.  
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Investeringarna är fortsatt en förutsättning i budget där cirka fem-sex personer på årsbasis är i arbete 
med ny infrastruktur. För att klara drift och underhåll på park och fritid behövs cirka 30 personer i 
arbetsmarknadsåtgärder.  
 
Enligt beslutade besparingar, minskade arbetet med vassbekämpning, drift och underhåll av grönytor 
på Kalmar dämme, blomsterutsmyckning samt julbelysning 2014. Extra reinvesteringspengar tillkom 
dock för julbelysning vilket gjorde att effekten av besparingen minskade.  
 
Arbetet med att bygga och sköta Kalmar har dock gett bra resultat. Kalmar kom på andra plats i 
Sverige som turistort och kommunen får höga betyg i medborgarundersökningar. Staden utvecklas 
också starkt som cykelstad.   
 
 
Resultatredovisning och analys Verksamhet produktion 
 

 
 
Produktion redovisar totalt ett underskott på -0,4 miljoner kronor. Det milda året har inneburit lägre 
kostnader för vinterväghållningen. Detta genererar dock inte något totalt överskott eftersom man 
samtidigt haft ökade kostnader för eftersatt barmarksrenhållning, belysning, leasingavgifter i 
samband med byte till elbilar samt en allmänt längre och mer kostsam sommarsäsong. 
 
Skillnaderna mellan budget och utfall på respektive enhet beror bland annat på möjligheterna till 
arbeten i exploaterings- och investeringsprojekt under året för respektive enhet och att timmar per 
nyttjade resurser varierar mellan enheterna beroende på väderläge och uppdrag. Detta för att på 
bästa sätt samutnyttja tillgängliga resurser inom produktion. 
 
Under året har produktion hanterat arbeten inom exploatering för kommunledningskontorets plan- 
och exploateringsenhet med 37,2 miljoner kronor, varav cirka 1,4 miljoner avser eget arbete. Inom 
investeringsprojekten har produktion medverkat med eget arbete för cirka tre miljoner kronor. 
 

Verksamhet support 
Verksamheten bildades vid årsskiftet i och med att verkstaden, transportcentralen, förrådet, e-
portalen och samlastningscentralen slogs ihop med kost och lokalvård. 
 
Lokalvården och kosten genomför varje år kvalitetsmätningar där kundernas nöjdhet mäts. 2014 
uppfylldes målet för lokalvård och kost omsorg, men inte för kost skola. Därför har ett åtgärds-
program tagits fram för att målet ska kunna uppnås under 2015. Kost skolas enkäter riktade sig till 
elever i åk 2, 5 och 8. Kost omsorgs enkäter riktade sig till boende i vård och omsorgsboende, 
matgäster i matdistribution och i enhetens restauranger.   
 
Lokalvård 
Lokalvården har under 2014 fortsatt det arbete som påbörjades under 2012 med att se över 
maskinparken som var gammal och sliten. Investeringar har gjorts löpande efterhand som 
maskinerna skrivs av, vilket har möjliggjort nya investeringar. Ekonomin tillåter inte att alla 
investeringar görs på en gång, utan investeringarna sprids ut över en tioårsperiod ungefär som med 
kommunens bilpark.  

(tkr)

Verksamhet Netto Avvikelse Kostnader Intäkter Netto Netto Avvikelse

Produktion

Produktionsresurs ‐10 597 ‐219 ‐46 147 45 048 ‐1 099 ‐3 278 ‐2 179

Kapitaltjänstkostnader ‐55 115 0 ‐61 039 ‐61 039 ‐61 039 0

Enhet Gata ‐45 519 ‐5 121 ‐42 154 8 098 ‐34 056 ‐35 179 ‐1 123

Enhet Park ‐18 857 ‐1 701 ‐24 577 4 945 ‐19 632 ‐20 520 ‐888

Enhet Fritid ‐5 417 ‐86 ‐18 506 3 330 ‐15 176 ‐12 294 2 882

Enhet TME 7 867 ‐1 533 ‐7 529 17 012 9 483 10 355 872

Summa Produktion ‐127 638 ‐8 660 ‐199 952 78 433 ‐121 519 ‐121 955 ‐436

Budget 2014 Resultat 2014Resultat 2013
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Under 2014 upphandlades hyrmattor för kommunen och dessa beställningar 
går numera genom lokalvården. Arbetet med att få ordning på kundbanken 
har fortsatt, för att möta det ökade arbetet med bland annat hyrmattor, 
fönsterputs, tillkommande objekt och förändringar i befintliga objekt som till 
exempel omflyttningar i kommunen.  

 
Lokalvård har under november infört Timecarepool för bokning av vikarier. 
Samma system används av kosten sedan ett år tillbaka och där fungerar det 
tillfredställande. 

 
Ett av verksamhetens mål är att erbjuda kunderna ett bredare serviceutbud. Utöver regelmässig 
lokalvård och periodiskt underhåll av lokalerna, kan enheten även erbjuda tjänster som gardintvätt, 
övrig textiltvätt, skötsel av kaffeautomater och diskmaskiner, tvätt av arbetskläder samt höjdstäd 
med skylift. Det senaste tillskottet av servicetjänster är ett konferenspaket i samarbete med kosten, 
som erbjuder olika matalternativ i anslutning till möten.  
 
Fönsterputs i egen regi är en nyhet som kommer börja gälla från 1 april 2015. Planering är påbörjad 
för att möta den efterfrågan som kommer och utbildning av personalgrupper i fönsterputs kommer 
att ske successivt. Lokalvårdens ”poolgrupp” kommer att sköta den fönsterputs där behov av skylift 
förekommer. Poolgruppen kommer att utökas inför kommande uppdrag och en ökning av 
extrabeställda tjänster vad gäller golvvård, byggstäd och övrigt. 
 
Målet är att ha SRY- eller Prylutbildad personal. SRY är en yrkesutbildning för städare som 
Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) tagit fram. Lokalvårdsutbildning PRYL är en grundläggande 
och mycket omfattande städutbildning som syftar till att både den erfarne lokalvårdaren och den 
som är ny i branschen får en gedigen grund att stå på. Denna utbildning har tidigare köpts in externt, 
men nu har en medarbetare utbildats till SRY-certifierare, vilket innebär mindre 
utbildningskostnader. Även övriga internutbildningar erbjuds för att höja kompetensen bland 
medarbetarna.  
 
Kost  

Andelen maträtter som lagas från grunden har ökat. En 
gemensam rammatsedel för skola och omsorg har tagits i bruk 
under året. Rammatsedeln ligger till grund för den detaljerade 
matsedelsplaneringen och styr så att alla kök serverar till 
exempel fisk, köttfärs eller kyckling samma dagar. Detta är en 
förutsättning för att kunna göra en optimal matsedelsplanering i 
kommunen, i synnerhet i de kök som lagar mat till både skola, 
förskola och omsorg.  

 
Kökspersonalen har erbjudits utbildning i livsmedelshygien, 

dietkunskap och vegetarisk matlagning i form av teori och praktik. Detta gynnar såväl medarbetare 
som matgäster. Andra utbildningar som erbjudits under året är bland annat hjärt- och lungräddning, 
brandskydd och data.  
 
Inköp av nya arbetskläder har inneburit en gemensam klädkod som visar tillhörighet både internt 
och externt. 
 
Kost Skola 

Utvecklingen av matens kvalitet har varit i fokus under året. Ett arbete med att gå igenom och 
uppdatera alla recept påbörjades under hösten 2014. Hög kvalitet på maten, där en stor andel lagas 
från grunden i kombination med en ambition att servera alternativa rätter ställer högre krav på att 
köken är rätt planerade och utrustade med en fungerande maskinpark.  
 
Barn- och elevantalet ökar stadigt vilket ställer högre krav på såväl personal som på kökens kapacitet. 
Kost skola har under året fortsatt med ett flertal ny- och ombyggnationer av kök. För att nämna 
några så har Ängsbackens förskola med ett fint tillagningskök blivit klart, Funkaboskolans kök har 
renoverats och de båda förskolorna Ljusglimten och Smedjan har uppgraderats till tillagningskök.  
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Kost Omsorg 

Kost omsorg har även under 2014 befunnit sig i ett ombyggnadsskede. Året inleddes med start av 
ombyggnation av kost omsorgs största kök; Oxhaghemmets kök. Ombyggnationen anpassas efter 
omsorgsförvaltningens önskemål om kyld mat i egen regi till matgäster med beslut om 
matdistribution i ordinärt boende. För att möjliggöra ombyggnationen med bibehållen produktion av 
efterfrågade portioner gjordes en omflyttning av portioner och personalresurser till andra kök inom 
kost omsorg. Personalförflyttningar har medfört ökade personalkostnader under året. Tillfälliga 
ändringar i logistiken av mattransporter har förekommit och även det har inneburit ökade kostnader 
i viss mån. Tack vare god planering och engagerade medarbetare har verksamheten kunnat 
optimeras till ett resultat med budget i balans.  
 
Under året har även samarbetet utökats administrativt och bemanningsmässigt. Denna rörlighet av 
personal har inneburit kompetensöverföring och komptenshöjning av många medarbetare i och med 
att personalen tillfälligt har arbetat med nya arbetsuppgifter och nya arbetskamrater.  
 
I Södermöre har samarbetet med övriga verksamheter stärkts. Detta samarbete har bland annat 
resulterat i uppskattade trivselaktiviteter såsom grill-lunch, julbord, kroppkakefest med mera. Dessa 
har samlat ett stort antal matgäster under trivsamma former. 
 
Under året har kost omsorg förbättrat och tydliggjort fakturering till kund. Detta innebär att kost 
omsorg nu fakturerar intern kund, det vill säga respektive förvaltning som i sin tur fakturerar de 
externa kunderna tillsammans med omsorgsavgifter. Förändringen har inneburit en bättre kontroll 
av de egna intäkterna både för kost omsorg och fakturerade förvaltningar. 
 

 
Enhet Logistik  
Enheten logistik bildades november 2014 då centralförrådet, e-portalen och samlastningscentralen 
slogs ihop till en enhet.  
 
Förråd 
Centralförrådet har under 2014 haft en försäljning på 21,9 miljoner kronor, varav 3,8 avser 
kommunala bolag och förbund. Försäljningen 2013 slutade på 20,3 miljoner kronor, varav 4,4 
miljoner kronor kom från bolagen och förbunden. Förrådet ökar i omsättning då ett stort fokus 
finns på att hjälpa kunderna med att göra sina inköp på upphandlade avtal. Utökning och 
uppdatering av sortimentet är även en bidragande orsak. Små procentuella prishöjningar har 
förekommit hos några av leverantörerna. Nya avtal på kontorsmaterial, skolmaterial och 
datormaterial inklusive tonerkassetter har upphandlats. Arbetet fortsätter även med att förstärka 
webb-shopen, öka antalet användare, men också bygga om lagret mer kundanpassat. Tillgängligheten 
har ökat tack vare att öppettiderna utökades under 2014. 
 
 
E-portal 
Proceedos e-portal har varit i skarp drift sedan årsskiftet. Kostenheternas samtliga kök beställer idag 
livsmedel från de sex leverantörerna på en inloggning. Alla beställningar som läggs i Proceedo 
fakturerahanteras också i detsamma. Cirka 10 000 fakturor har hittills hanterats i systemet. Arbetet 
med att lägga in centralförrådets varor i e-portalen är i sitt slutskede. När centralförrådets varor är 
beställningsbara används systemet av cirka 1000 personer. 
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Samlastningscentral 
Under våren/sommaren inventerades samtliga kostverksamheter med avseende på 
inleveransfrekvens och önskvärda leveransdagar.  
 
Slutgiltigt beslut att etablera och upphandla entreprenör för samlastningscentralen togs av kommun-
fullmäktige i september. Upphandlingen annonserades och innehöll höga krav på utförande, miljö 
och service. Vinnare i upphandlingen blev GDL i Kalmar med själva centralen på Franska vägen. 
Avtalet löper på fyra år med möjlighet att förlänga två plus två år. 
 
 
Enhet Transport/Verkstad 
Leasingverksamheten har ökat omsättningen med drygt sex procent jämfört med föregående år. 
Detta beror på att bilbehovet ute i verksamheterna ökar hela tiden, främst hos omsorg- och 
socialförvaltningarna. Andelen biogas- och elbilar har blivit flera under 2014. Vid årsskiftet fanns 430 
personbilar och lätta arbetsfordon i leasingverksamheten.   
 
Omsättningen för åkeridelen inom transport har ökat marginellt jämfört med 2013. Under 2014 
köptes en lastbil utrustad med kran, tipp och snöplog.  
 
Den ökade volymen av fordon i kommunen påverkar även verkstadens verksamhet, som också 
utökat sina tjänster mot de kommunala bolagen. 
 
I verkstaden har vissa av golven renoverats. Brandskyddet har förbättrats i samråd med 
fastighetsägaren. 
 
Resultatredovisning och analys Verksamhet Support 
 

 
 
Totalt redovisar supports verksamheter ett överskott om +1,4 miljoner kronor. Samtliga 
verksamheter redovisar överskott eller i nivå med budget, utom projektet samlastningscentral. Men 
detta tvååriga projekt med särskilt tilldelade medel lämnade ett överskott i 2013 års resultat. 
 
Förrådsverksamheten visar, liksom föregående år, på ett resultat som är i princip lika med budget. I 
resultatredovisningen redovisas endast den externa omsättningen samt ersättningen från 
förvaltningarna. Omsättningen inom kommunen redovisas i balansräkningen och omfattar under 
året cirka 15 miljoner kronor. Under 2015 kommer detta förändras när förrådet kommer med i E-
portal och all redovisning kommer då att ske i driftsredovisningen. 
 
Transports resultat slutar med ett överskott på +0,7 miljoner kronor. Överskottet beror främst på 
ökad volym inom leasingverksamheten. Den ökade volymen bilar märks även i verkstaden, som 
också utökat sina tjänster för bolagen och visar ett resultat som slutar med ett överskott om +0,3 
miljoner kronor. 
 
För projektet med samlastningscentral har serviceförvaltningen tilldelats totalt 0,9 miljoner kronor 
fördelat med 0,6 miljoner kronor för 2013 och 0,3 miljoner kronor för 2014. På grund av sen start 
användes endast 0,2 miljoner kronor av anslagna medel för 2013, vilket innebar ett överskott på +0,4 
miljoner kronor. Projektets totala utfall för de två åren slutar på tilldelade medel 0,9 miljoner kronor, 

(tkr)

Verksamhet Netto Avvikelse Kostnader Intäkter Netto Netto Avvikelse

Support

Enhet Logistik ‐4 293 507 ‐10 156 5 550 ‐4 606 ‐4 953 ‐347

Enhet Transport 1 997 1 997 ‐49 210 49 210 0 1 042 1 042

Enhet Lokalvård 399 399 ‐44 677 44 677 0 406 406

Enhet Kost Skola ‐68 937 190 ‐77 411 4 673 ‐72 738 ‐72 519 219

Enhet Kost Omsorg ‐15 088 ‐525 ‐49 181 32 254 ‐16 927 ‐16 890 37

Summa Support ‐85 922 2 568 ‐230 635 136 364 ‐94 271 ‐92 914 1 357

Budget 2014 Resultat 2014Resultat 2013
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men som för 2014 innebär ett underskott på -0,4 miljoner kronor härstammar från 2013 års 
överskott med samma belopp. 
 
Lokalvården visar på ett plusresultat med +0,4 miljoner kronor som beror på något ökade volymer 
men framförallt lägre kostnader än budgeterat. Kost skola redovisar ett överskott om +0,2 miljoner 
kronor vilka främst kan härledas till högre intäkter än budgeterat. Kost omsorg redovisar ett resultat 
i nivå med budget, vilket kan jämföras med föregående år då verksamheten redovisade ett underskott 
om -0,5 miljoner kronor. 
 

Upphandling 
Enheten har under året haft en mängd större upphandlingar som krävt stora insatser. Nämnas kan 
ramavtal för möbler, nytt ekonomisystem, nytt personaladministrativt system, omsorgsboendet 
Vasallparken, länsupphandling av papper, kemikalier, plast samt certifieringsorgan för vår externa 
ISO-revision. 
 
Kalmar kommuns försäkringar administreras av enheten och glädjande ligger kommunens 
skadeutfall på en fortsatt låg nivå, vilket borgar för fortsatt låga försäkringspremier 
 
Resultatredovisning och analys Upphandlingsenheten 
 

 
 
Upphandling redovisar ett underskott om -0,1 miljoner kronor, som beror på något lägre intäkter 
och något högre konsult- och advokatkostnader. Under enhet upphandling finns också försäkrings- 
och skadeverksamheten, som för året slutar med ett överskott om +0,2 miljoner kronor. Denna 
redovisas separat i resultatutjämningsfonden som ”skadefond”.  

 

(tkr)

Verksamhet Netto Avvikelse Kostnader Intäkter Netto Netto Avvikelse

Upphandling ‐2 460 13 ‐5 009 2 415 ‐2 594 ‐2 722 ‐128

Försäkringsfond 167 167 ‐4 900 4 900 0 194 194

Budget 2014 Resultat 2014Resultat 2013
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Inledning 
 
Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har inom socialtjäns-
ten avseende individ och familjeomsorg och stöd och service till personer med 
omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Socialnämnden ansvarar 
också för ensamkommande flyktingbarn, tillstånd och tillsyn för alkohol och 
tobak samt kontroll av receptfria läkemedel.  
 
Utgångspunkten för verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges ”Verksamhets-
plan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017”.  
 
Alla nämnder och bolag i kommunen har till uppgift att aktivt arbeta för att 
förverkliga kommunens vision Kalmar 2020 och bryta ner kommunfullmäkti-
ges mål till detaljerade mål. 

Prioriterade områden 2015  
 
Stabil ekonomi 
Kommunfullmäktige har för 2015 tilldelat Socialnämnden en utökad driftbud-
getram med 5,2 mnkr. Den utökade budgetramen ska i huvudsak täcka  
volymökningar inom funktionsnedsättningsomsorgen som beräknas uppgå till 
14 mnkr. I den utökade budgetramen ligger det ett effektivitetskrav på 10 mnkr 
från kommunfullmäktige. 3 mnkr är beslutade sedan tidigare för att anpassa 
kostnaderna inom funktionsnedsättningsomsorgen och 7 mnkr (1%) med an-
ledning av kravet på stabil ekonomi.  Mot bakgrund av 2014 års ekonomiska 
utfall gällande placeringar av barn och unga, samt personer med missbruk- och 
beroendeproblematik kan kostnaderna behöva minskas med ytterligare ca 17 
mnkr beroende på placeringsbehovet 2015. 
 
Den stora utmaningen blir att anpassa kostnaderna och samtidigt klara de lag-
krav som åvilar socialnämnden. Lagkraven har successivt ökat de senaste åren 
inte minst inom den sociala barn- och ungdomsvården där de ökade kraven är 
som mest påtagliga. Det underlag som tagits fram i jämförelsestudien Kostnad 
per brukare (KPB) visar emellertid på att det bör finnas ett visst utrymme för 
justeringar inom bostad med särskild service och personlig assistans enligt LSS 
samt inom den sociala barn- och ungdomsvården och missbruksvården. Inom 
dessa områden pågår det ett omfattande effektiviserings- och förbättringsar-
bete i vilket både kostnader, kvalitet och arbetsmiljö hela tiden balanseras.  
 
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
Under 2015 väntas det en fortsatt volymutveckling inom funktionsnedsätt-
ningsområdet (LSS). En utökning av både bostad med särskild service, boen-
destöd och daglig verksamhet är förväntad och planerad. Kostnaderna inom 
funktionsnedsättningsområdet har minskat under 2014 och arbetet med bättre 
schemaplanering, effektivare hantering av resurstid och samordning inom och 
mellan enheterna kommer att fortsätta med stor intensitet under 2015. Även 
arbetet med sjukfrånvaro och resultatet av medarbetarenkäten kommer att vara 
prioriterat både för att sänka kostnaderna och för att säkerställa en god ar-
betsmiljö.  
 
Stort fokus kommer också läggas på arbetet med genomförandeplaner där me-
toder för förstärkt och reell brukarmedverkan kommer att introduceras.    
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Arbete och sysselsättning 
Resurshusets fortsatta huvudfokus är personer med långvarigt försörjnings-
stöd. Prioriterade grupper är personer med invandrarbakgrund och ensamstå-
ende föräldrar där risken för barnfattigdom och utanförskap är som störst. 
 
Resurshuset har under 2014 genomfört en förstudie med ekonomiskt stöd från 
Europeiska socialfonden (ESF). Förstudien heter Språk och arbete och har 
varit inriktad på att hitta metoder för att bryta utanförskapet för kvinnor med 
invandrarbakgrund som inte kommer vidare till egenförsörjning utan stannar 
kvar i långvarigt försörjningsstöd. Förstudien har fallit väl ut och en ansökan 
om medel till ett projekt kommer att skickas in till ESF under året.   
 
I daglig verksamhet kommer fokus på arbetslinjen att förstärkas. En större 
utbildningssatsning håller på att genomföras via Samordningsförbundet kring 
Supported employment. Målet är att få fler brukare att välja och bibehålla en 
individuell placering på en ordinär arbetsplats samt att fler ska ta steget vidare 
till en anställning.  
 
Särskilt riktade insatser kommer också ges till kvinnor med psykiska funktions-
nedsättningar. Kvinnor med psykiska funktionsnedsättningar saknar sysselsätt-
ning i större utsträckning än vad männen gör inom samma målgrupp. 
 
Missbruk- och beroendevård 
Ett omfattande förändringsarbete pågår inom missbruks- och beroendevården 
där resurserna fördelas om och nya stödformer införs för att klara mer vård på 
hemmaplan och för att anpassa vården till de nya nationella riktlinjerna. Arbe-
tet kommer att fortsätta under året. Lokala riktlinjer för missbruk- och beroen-
devård i Kalmar kommun kommer att utarbetas utifrån de nya nationella rikt-
linjerna. Detta arbete kommer att synkroniseras med landstingets arbete med 
de nationella riktlinjerna.  
 
Det kommer också att arbetas fram en samverkansöverenskommelse kring 
missbruk- och beroendevård på regional nivå mellan landstinget och kommu-
nerna i länet. Fortsatta satsningar kommer även att göras när det gäller för-
stärkt barn- och föräldraperspektiv inom missbruks- och beroendevården. Det 
kommer också att tas fram en strategi för fortsatt utbildningsverksamhet fram-
förallt gällande metoder som rekommenderas i de nationella riktlinjerna.  
 
Barn och ungdom 
Även inom den sociala barn- och ungdomsvården pågår det ett omfattande 
förbättringsarbete där resurserna och mixen av olika insatser ses över för att 
klara mer vård på hemmaplan. Målet är att minska antalet placeringar och att 
korta ner placeringstiderna. Det finns ett stort behov av att utveckla arbetet på 
hemmaplan under placeringstiden. En handlingsplan för förbättringsarbetet 
har tagits fram. Ett mycket prioriterat område är framtagandet av riktlinjer för 
barn- och ungdomsvården. Först ut är riktlinjer för placerade barn.  
 
En överenskommelse mellan kommunerna i länet och landstinget kommer att 
arbetas fram för att säkerställa att alla barn och unga som utreds och placeras i 
familjehem eller Hem för vård och boende (HVB) ges möjlighet till en god 
hälsa genom insats/er från hälso- och sjukvård och/eller tandvård.  
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Idag råder det stora svårigheter i att rekrytera familjehem. Insatser behövs för 
att utveckla rekryteringsarbetet. Fortsatta satsningar kommer att göras när det 
gäller utbildning till familjehemsföräldrar.  
 
Antalet ensamkommande barn som anlänt till Sverige har fördubblats under 
2014. Detta har påverkat Kalmar kommuns fördelningstal avsevärt. Det är 
Migrationsverket som fastställer fördelningstalet. Kalmar kommun har gått 
från 6 asylplatser till 11 under 2014 och kommer utifrån nytt fördelningstal 
under 2015 att behöva utöka till 28 asylplatser. Minst tre nya boenden behöver 
tillskapas för att klara mottagandet. 
 
Hemlöshet 
Bristen på lägenheter i Kalmar har under senare delen av 2014 blivit mycket 
mer påtagligt för socialförvaltningen. I mars 2014 började socialförvaltningen 
att föra statistik över hemlösheten i Kalmar kommun. Inledningsvis låg det 
ganska stabilt men från september månad har antalet hemlösa stadigt ökat. I 
december fanns det 29 personer som var hemlösa och som behövde hjälp med 
bostadsanskaffning. Ungefär lika många personer ytterligare avvisades på 
grund av att man inte ansågs ha biståndsrätt. Flera av dem som avvisades och 
nya som hör av sig och vill få hjälp har stora bekymmer som på sikt kan leda 
till svåra sociala problem såsom våld i nära relationer eller psykisk ohälsa. 
Trycket på socialförvaltningens mottagningsenhet är mycket stort och det för-
väntas inte minska.  
 
En kartläggning har gjorts av vilka insatser som görs och vad som behöver 
göras ytterligare för att uppnå socialnämndens mål kring hemlösheten. Utifrån 
den kartläggning som gjorts har en åtgärdsplan arbetats fram. Ett förslag till 
åtgärd, för att lösa den akuta hemlösheten (personer som saknar en sovplats 
för natten), är att tillskapa ett härbärge. Socialförvaltningen har vänt sig till 
serviceförvaltningen för att få hjälp med att hitta lämplig lokal.  
 
För att få en mer sammanhållen och specialiserad handläggning kring bostads-
frågorna kommer socialförvaltningen att tillskapa/avdela två särskilda boende-
handläggare. 
 
Förebyggande arbete 
Socialnämnden har fått två uppdrag från kommunfullmäktige. Uppdragen 
handlar dels om att ta fram ett drogpolitiskt program med särskilt fokus på 
ungdomars användning av narkotika och dels om att tillsammans med Barn- 
och ungdomsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Södermöre och Gymnasi-
eförbundet utveckla det förebyggande sociala arbetet i utsatta bostadsområden.  
 
Båda uppdragen har kopplingar till socialförvaltningens redan pågående och 
prioriterade arbeten i BRÅ-rådet, ANDT-arbetet (Alkohol Narkotika Doping 
Tobak) och områdesarbetena i Norrliden, Berga och Oxhagen.  
 
I Kalmar bedrivs det ett mycket framgångsrikt och väl ansett arbete kring 
ANDT-frågorna. Kalmar har haft ett samarbete med CAN (Centralförbundet 
kring alkohol och narkotika) sedan år 2010 när det gäller drogvaneundersök-
ningar för ungdomar. Under 2014 utökades samarbetet till att även omfatta 
den vuxna befolkningens drogvanor. I detta fyraåriga samarbete ingår även åtta 
andra kommuner i länet. Syftet med samarbetet är att, med hjälp av befintliga 
indikatorer som Regeringen via Socialdepartementet fastställt, hitta en struktur 
och uppföljning av det förebyggande arbetet på kommunal nivå.  
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Myndighetshandläggning  
Inom verksamhetsområde mottagning och utredning kommer ett antal nya och 
utvecklade arbetsmetoder och arbetssätt att prövas och implementeras.  
 
När det gäller handläggning av försörjningsstöd har Socialstyrelsen tagit fram 
en standardiserad bedömningsmetod för arbetet mot självförsörjning som kal-
las ”FIA – förutsättningar inför arbete”. Enheten för utredning försörjnings-
stöd kommer att implementera metoden FIA och vara med i Socialstyrelsens 
fortsatta utveckling av metoden. 
 
Inom handläggningen av försörjningsstöd kommer man också att arbeta med 
införande av webbaserad service till sökande av försörjningsstöd.   
 
I mottagnings- och utredningsenheterna som handlägger barn- och familje-
ärenden kommer den nya versionen av dokumentationssystemet Barnets Be-
hov I Centrum (BBIC) att introduceras. Detta kommer att kräva mycket förbe-
redelsearbete och utbildningssatsningar under året.  
 
En särskilt viktig faktor för att tillgodose barn och ungas rätt till en god vård är 
att samverkan fungerar mellan kommun och landsting. Ett stort utvecklingsar-
bete pågår tillsammans med landstinget när det gäller att utveckla arbetet med 
samordnade individuella planer (SIP). En överenskommelse om hur arbetet 
med SIP ska gå till har arbetats fram, men det krävs under året ett fortsatt stort 
fokus på att få arbetssättet implementerat hos de båda huvudmännen.  
 
Vid utredningar kring missbruk- och beroendeproblematik använder handläg-
garna bedömningsinstrumentet ASI (Addiction Severity Index). Under 2015 till 
2017 kommer handläggarna att delta i ett forskningsprojekt som leds av In-
stitutionen för socialt arbete vid Umeå universitet. Projektet handlar om att 
vara med och införa uppföljningsmodellen UBÅT (Uppföljning och beskriv-
ning av åtgärder inom socialtjänsten) som är anpassad för ASI. Deltagandet 
och införandet av UBÅT kommer leda till att socialtjänsten kan se om de insat-
ser som ges får positiva eller negativa behandlingsresultat.  
 
Mätning och resultat 
Socialtjänsten står inför stora utmaningar i att förändra och hitta nya arbetssätt. 
Styrning och kontroll från den nationella nivån har förändrats markant de sen-
aste åren. Kraven har ökat när det gäller att visa på faktiska resultat. Socialtjäns-
ten behöver bli bättre på att säkerställa nyttan med de insatser som ges. Stora 
satsningar görs nationellt för att öka kunskapsnivån inom socialtjänsten och 
stödja kommunerna till att utveckla en mer evidensbaserad praktik.  
 
En viktig förutsättning för att kunna mäta resultat är att det finns tillgång till 
data som kan ge en bild av hur verksamheten ligger till och vad som behöver 
förbättras. Socialförvaltningen arbetar därför intensivt med framtagande av 
olika mätetal och processindikatorer för systematisk uppföljning. Detta arbete 
behöver få fortsatt fokus även under 2015. Försörjningsstöd och hemlöshet 
har varit först ut och sedan är familjehem och barn och familj på tur. Sedan 
kommer övriga områden. Detta arbete kommer att synkroniseras med det ut-
vecklingsarbete som sker på nationell nivå där man arbetar med att skapa en 
nationell informationsstruktur för att kunna jämföra olika kommundata med 
varandra.  
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Socialnämndens mål 2015  
 
Utifrån kommunfullmäktiges mål och vision samt socialnämndens prioriterade 
områden har följande mål för 2015 arbetats fram. Målen är kopplade till kom-
munfullmäktiges områdesindelning. 
 

Ordning och reda i ekonomin 
.  

Detaljerat mål  Antalet män och kvinnor med långvarigt och 
mycket långvarigt försörjningsstöd minskar under 
2015.  

 
Detaljerat mål  För 2015 ligger socialförvaltningens kostnader för 

bostad med särskild service i form av gruppbostad 
för vuxna enligt LSS i nivå med genomsnittskost-
naderna i Kostnad per brukare för 2014. 

 

Ett grönare Kalmar 
 
Detaljerat mål  Alla enheter har utifrån sina miljöaspekter formu-

lerat mål för det yttre miljöarbetet under 2015. 
 

Ett växande attraktivt Kalmar 
 
Detaljerat mål  Samtliga arrangörer för tillfälliga arrangemang till 

allmänheten som är föremål för alkoholtillstånd 
upplever ett bra och professionellt bemötande. 

 

Hög kvalitet i välfärden 
 
Detaljerat mål  Alla brukare, såväl män som kvinnor, flickor som 

pojkar, har en genomförandeplan som används i 
det dagliga arbetet där brukaren varit delaktig och 
där planen följs upp minst en gång per år.  

 
Detaljerat mål  Samtliga medarbetare inom förvaltningen har kun-

skap om sin/förvaltningens roll i det uppsökande 
och förebyggande arbetet. 

 
Detaljerat mål  Kvinnor och män som har kontakt med social-

tjänsten finns inom situation 1 (socialstyrelsens de-
finition vid hemlöshet) maximalt en månad. 

 
Detaljerat mål  Alla män och kvinnor som har en placering via 

socialtjänsten och befinner sig i situation 2 (social-
styrelsens definition av hemlöshet) har ett boende 
ordnat före utskrivning. 

 
Detaljerat mål  Alla placerade barn och unga enligt SOL/LVU 

eller barn och unga med beslut om bostad för barn 
och ungdom enligt LSS som har eller har behov av 
en kontakt med BUP eller Barnhabiliteringen, ska 
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ha en samordnad individuell plan, SIP, senast 
2015-09-30. 

 
Detaljerat mål  Inför placering SOL/LVU eller beslut om bostad 

för barn och ungdom enligt LSS, ska alla barn och 
unga som har eller har behov av kontakt med BUP 
eller barnhabiliteringen ha en samordnad individu-
ell plan, SIP. 

 
Detaljerat mål  Alla barn och unga som är placerade enligt 

SOL/LVU eller har beslut om bostad för barn och 
ungdom enligt LSS har en planering för hur vi ar-
betar med vårdnadshavare under placeringstiden. 

 
Detaljerat mål  Andelen kvinnor som har insats inom socialpsykia-

trin och som har sysselsättning är högre i oktober 
2015 jämfört med den kartläggning som genom-
fördes 2013. 

 
Detaljerat mål  Andelen brukare, kvinnor och män, inom daglig 

verksamhet och sysselsättning som under 2015 får 
en anställning på öppna arbetsmarknaden är högre 
än 2014. 

 
Detaljerat mål  Andelen brukare, män och kvinnor, inom daglig 

verksamhet och sysselsättning som under 2015 får 
en individuell placering är högre än 2014. 

 
Detaljerat mål  I alla barnavårdsutredningar ska det särskilt framgå 

att det har utretts om barnet har utsatts för, eller 
bevittnat, våld i nära relationer.  

 
Detaljerat mål  I alla barnavårdsutredningar ska det särskilt framgå 

att frågor om barnets egna alkohol- och drogvanor 
har utretts.  

 
Detaljerat mål  Andelen biståndsbedömda insatser inom öppen-

vård missbruk och beroende uppgår till 50 % av 
utförda insatser 31 december 2015. 

 
Detaljerat mål  Under 2015 införs en metod för uppföljning inom 

missbruksvården. 
 
Detaljerat mål  Alla enheter som arbetar med personer med funkt-

ionsnedsättning har i sina verksamhetsbeskrivning-
ar formulerat hur anhöriga ska bemötas och intro-
duceras.  
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Verksamhet och medarbetare 
 
Detaljerat mål  Socialförvaltningen arbetar med särskilt förebyg-

gande arbete för områdena Norrliden, Berga och 
Oxhagen. Indikatorn Trygg ute sen kväll i Polisens 
trygghetsundersökning ska vara högst 2 i mätning-
en 2016. 

 
Detaljerat mål Socialförvaltningen arbetar med särskilt förebyg-

gande arbete för områdena Norrliden, Berga och 
Oxhagen.  Indikatorn Oro för överfall och miss-
handel i Polisens trygghetsundersökning ska vara 
högst 2 i mätningen 2016.  

 
Detaljerat mål Andelen alkoholkonsumenter, i CAN undersök-

ningen, i åk 2 på gymnasiet minskar från 85 % till 
77 % för pojkar och från 84 % till 77 % för flickor 
jämfört med 2013. 

 
Detaljerat mål  Minst 15 % av förare, kvinnor och män, boende i 

Kalmar kommun misstänkta för rattfylleri och 
drograttfylleri har påbörjat behandling genom 
SMADIT under 2015.  

 
Detaljerat mål  Andelen daglig rökare, i CAN undersökningen, i åk 

9 minskar från 16 % till 11 % för flickor jämfört 
med 2013 och 9 % till 5 % för pojkar. 

 
Detaljerat mål  Andelen ungdomar, i CAN undersökningen, i åk 2 

på gymnasiet som någon gång använt narkotika 
minskar från 11 % till 8 % för pojkar och från 8 % 
till 5 % för flickor jämfört med 2013. 

 
Detaljerat mål  Senast december 2015 är e-tjänst för försörjnings-

stöd infört. 
 
Detaljerat mål  Samtliga enheter arbetar vid slutet av 2015 konti-

nuerligt med månadsuppföljning utifrån fastställda 
indikatorer. Indikatorerna ska där det är möjligt 
vara könsuppdelad. 

 
Detaljerat mål  Den ackumulerade sjukfrånvaron i % av arbetad 

tid ska minska under 2015 jämfört med 2014. 
 
Detaljerat mål  I november 2015 finns en fastställd jämställdhets-

plan för socialnämndens område. 
 
Detaljerat mål  Antalet rapporterade avvikelser ökar vid samtliga 

enheter under 2015. 
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Detaljerat mål  Samtliga nyanställda medarbetare under 2015 har 

fått introduktion enligt den kommungemensamma 
riktlinjen. 
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Socialnämndens internbudget 2015  
 
Driftbudgetramen som kommunfullmäktige tilldelat socialnämnden för 2015 är 
på totalt 701,2 mkr. Ramutökningen utgör 5,2 mkr enligt följande fördelning: 
 

Förändring av driftbudgetram jmf med 2014 2015 Tkr  

Kompensation kostnadsökning löner Soc 528 

Kompensation kostnadsökning löner LSS 1224 

Jobbstimulans -780 

Höjd barndel i riksnormen (ändrat till fritidspeng) 520 

Kommunikatörstjänst -285 

Utökad budgetram LSS 14000 

Utökad IFO-ram   

Effektivisering -3000 

Stabil ekonomi -6959 

Total utökning av ram jmf med 2014 5248 

    

Investeringsbudget  2015 Tkr 

Kostnad för anpassning av nya lokaler 2700 

Inventarier verksamheten 1200 

Total ram 3900 

 

 Kompensation för kostnadsökningar är till för att kompensera kost-
nadsökningar (löneökningar) för de tjänster som socialnämnden köper 
externt som t ex vårdplatser. 

 I 2014 års budgetram tilldelades Socialnämnden ett statsbidrag för 
jobbstimulans på 2 131 tkr. För 2015 har statsbidraget minskat med 
780 tkr. 

 Enligt regeringens budgetförslag ersattes fritidspengen av höjd barndel 
i riksnormen. Efter riksdagens budgetbeslut kvarstår dock fritids-
pengen.  

 Under 2014 tillsattes Kommunikatörstjänster inom Kalmar kommun. 
Socialnämndens kostnadsandel har reducerat budgetramen med 285 
tkr. 

 Kompensation för volymökningar inom LSS utgör en ramökning med 
14 000 tkr. 

 Ingen ökning av budgetramen för volymökningar inom IFO. 

 Effektiviseringskravet på 3 000 tkr beslutades av kommunfullmäktige 
samband med förra årets beslut om budgetram. Socialnämndens totala 
effektiviseringskrav för 2014 och 2015 var på totalt 8 000 tkr. Under 
2014 har socialnämnden därmed minskat kostnaderna med 5 000 tkr. 

 Ytterligare sparkrav har tillkommit i samband med projektet ”Stabil 
ekonomi”. Nämndernas sparkrav utgör 1 procent av 2014 års netto-
budget vilket för socialnämnden innebär 6 959 tkr. 

 Investeringsbudgeten har utökats med 2 700 tkr pga ombyggnadskost-
nader i samband med nya kontorslokaler. 

 

 



  12 (18) 
 
 

Förändringar i driftbudgeten 2015 
 
Med socialnämndens mål samt de prioriterade områdena som grund sker föl-
jande förändringar i driftbudgeten för 2015 
 

Volymökningar inom funktionsnedsättningsomsorgen 
Kalmar kommun tillhör de kommuner i Sverige som har störst volymökning av 
LSS per år. Det beror bl a på att Kalmar har en stor inflyttning från andra 
kommuner, främst från grannkommunerna. Därför får Kalmar kommun en 
stor andel i LSS-utjämningsbidrag. För 2015 planeras följande utökning: 
 

 Ny servicebostad/gruppbostad inom området utvecklingsstör-
ning/autism 6 boenden 

 Ny servicebostad inom området socialpsykiatri 5 boenden 

 Ökning av boendestöd 15 ärenden 

 Ny gruppbostad barn/unga 3 boenden 

 Utökning av en enhet inom insatser för barn/unga LSS 

 Nya platser inom daglig verksamhet 10 platser 

 Ökning inom Personlig assistans 5 ärenden 

 Utökning av 0,5 tjänst inom HSL-verksamheten (hälso-och sjukvård) 
 
Antal personer med insatser jämfört med tidigare år 
 

 
 
Tabellen visar antalet personer med insatser under perioden 2011 fram till pla-
nen 2015. Sammanställningen ger information om den volymökning som varit 
de senaste åren. 
 
I budgetramen har kostnaden för volymökningen beräknats till 14 Mnkr. 

 
Myndighetshandläggning 

Inom myndighetshandläggningen, framför allt inom barn- och familjeutred-
ningsenheterna, har ärendemängden ökat de senaste åren. Dessutom har det 
skett förändringar i lagstiftningen vilket ställt ökade krav på handläggningsar-
betet. Svårigheten att rekrytera socialsekretrare har varit ett stort problem un-

Dec Dec Dec Okt Förändr Plan Plan 

2011 2012 2013 2014 jan-okt 2014 2014 2015

Boendestöd SoL 146 168 184 200 +16 +15 +15

Personlig assistans LASS 117 115 111 119 +8

Personlig assistans LSS 33 38 37 40 +3

Ledsagarservice LSS 73 65 61 57 -4 +-0 +-0

Kontaktperson LSS 181 178 180 176 -4 +-0 +-0

Avlösarservice LSS 7 4 2 3 +1

Korttidsvistelse LSS 82 74 70 61 -9

Korttidstillsyn LSS 25 26 27 26 -1

Bostad barn o ungdom LSS 12 10 2 2 +-0

Bostad vuxna LSS 285 287 301 305 +4

Särskild anpassad bostad 7 7 7

Särskilt boende SoL 16 18 26 34 +8

Daglig verksamhet LSS 292 294 297 319 +22

Dagverksamhet SOL 55 +11

Antal personer per insats

+5

+-0

+23

+13

+5

+2

+6

+10
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der en längre tid vilket medfört att handläggare från bemanningsföretag fått 
lösa akuta rekryteringsproblem. För att säkerställa kvalitén och rättssäkerheten i 
handläggningen samt förbättra arbetsmiljön för handläggarna finns behov av 
utökning med tre tjänster. Hur dessa ska disponeras på bästa sätt är inte helt 
utrett ännu men förslaget är utökning av en enhetschefstjänst, en handläggar-
tjänst för boendehandläggning, samt en tjänst inom mottagning barn/vuxen. 
Förhandlingar ska ske med Invandrarservice om överföring av medel för ytter-
ligare en handläggartjänst inom försörjningsstödet eftersom flyktingmottagan-
det ökat. Hittills finansieras 2 tjänster från Invandrarservice. Kostnaden för 
tjänsterna beräknas till 1,7 Mnkr. 
 

Social jour 
Ny utformning av social jour innebär en ökad kostnad med 300 tkr. Befintlig 
budget för den här verksamheten uppgår till 1,2 Mnkr. Kostnaderna finansieras 
inom ramen för Gemensam verksamhet. 
 

Försörjningsstöd 
Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat successivt under de senaste 
åren vilket medfört att verksamheten visat positivt bokslutsresultat. I 2014 års 
bokslut är överskottet 4 Mnkr. Om inga större förändringar sker inom syssel-
sättning/arbetsmarknadsområdet väntas kostnaderna vara oförändrade under 
2015. Det innebär att budgetramen kan minskas med 4 Mnkr vilket blir en del 
av sparbetinget i ”Stabil ekonomi”. 

 
Barn och unga 
Preliminärt bokslut 2014 visar ett underskott för externplaceringar på -7 mnkr 
samt -4 mnkr för familjehemsplaceringar. Resultatet i Kostnad per brukare 
visar att Kalmar har höga externa placeringskostnader men även höga kostna-
der för vård på hemmaplan jämfört med andra kommuner. Rätt matchning av 
insatser och resurser i förändringsarbetet bör leda till lägre kostnader. Budget-
nivån är därför oförändrad mellan 2014 och 2015. Det innebär en tuff utma-
ning då anmälningarna kring barn som far illa och lagkraven inom detta om-
råde har ökat markant de senaste åren. 
 
Överenskommelser med Landstinget om delansvar för vissa vårdkostnader ska 
också medverka till att få ner kostnaderna.  

 
Vuxna missbruksvården 
Preliminärt bokslut för 2014 visar ett underskott för externplaceringar av 
vuxna missbrukare på -6,2 Mnkr. Budgetnivån för externplaceringar har under 
de senaste åren varit orealistisk låg med stora underskott som följd. Kalmars 
kostnader för externplaceringar motsvarar normalnivå i ”Kostnad per brukare” 
medan kostnaderna för vård på hemmaplan ligger högt.  Ur ekonomiskt per-
spektiv är målet att förändringsarbetet inom missbruksvården ska leda till att 
medel motsvarande 4 Mnkr kan omfördelas från insatser inom vård på hem-
maplan till externa placeringar eller att vården på hemmaplan anpassas på ett 
sätt så att behovet av externa placeringar kan minskas.  
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Tabellen visar volymförändringar jämfört med tidigare år 
 

 
 
Härbärge 
Hemlöshetsproblematiken samt stora svårigheter att hitta tillfälliga akuta boen-
den medför att behovet av att starta upp ett härbärge är mycket stort. Vid 
akuta situationer är ofta hotellboende enda alternativet att hitta boende.  
 
Kostnadskalkyl har ännu inte upprättats men finansiering sker genom att fri-
göra resurser i effektiviseringsarbetet. Ekonomiska effekter av ett härbärge är 
lägre hotellkostnader samt färre externplaceringar. 
 

Ensamkommande barn 
Under 2015 kommer verksamheten för mottagandet av ensamkommande barn 
att öka kraftigt, från 6 asylplatser 1 januari 2014 till 28 platser enligt länsstyrel-
sens fördelningstal under 2015. Det innebär uppstart av 3-4 nya HVB-boenden 
under året med sammanlagt 8 årsarbetare för varje boende. Dessutom sker en 
utökning av en administratörstjänst för att hantera återsökning och annan ad-
ministrativ handläggning. Kostnaderna kommer att täckas av Migrationsverket.  

 
Administrativa förändringar 

IT-kostnaderna har ökat kraftigt under 2014 pga högre licenskostnader, drift-
tekniska förändringar samt begränsning av IT-utrustningens varaktighet till 
högst 3 år. I beräkningarna för volymökningar inom LSS-verksamheten ingår 
en ökning av IT-kostnader med 700 tkr. För att täcka den totala ökningen 
inom socialförvaltningen saknas ca 1 Mnkr. De ökade IT-kostnaderna har inte 

Utfall Utfall Prel utfall Diff bok- Intern- Förändr i Kommentar

2012 2013 2014 slut 2014 budg 2015 i budget 14/15

Försörjningsstöd

Unika hushåll prel för 2014 1 302 1 245 1 228 1 230

Total kostnad för 

försörjningsstöd mnkr 46,5 44,9 44,0 44,4 Del av sparbeting

Budgetram (50,4) (50,4) (48,4) +4,0 (44,4) -4,0 i "Stabil ekonomi"

Institutionsplaceringar 

barn/ungd

Antal årsplaceringar HVB 

barn/unga prel för 2014 35 35 38 28

Kostnad netto mnkr 29,6 30,2 32,3 25,0 Omdisponering/

Budgetram (17,5) (18,5) (25,0) -7,3 (25,0) 0,0 effektivisering inom

barn/ungd.vård

Vuxna  placeringar 

Antal årsplaceringar vuxna 

missbrukare prel för 2014 12 16 13 8 4 mnkr omfördelas

Kostnad netto mnkr 7,9 13,4 9,7 7,5 inom missbruks-

Budgetram (3,5) (3,5) (3,5) -6,2 (7,5) +4,0 vården

Familjehemsplaceringar

Antal placerade personer 

prel för 2014 105 110 115 115 Omdisponering/

Kostnader netto mnkr 26,3 27,1 31,4 (27,6) effektivisering inom

Budgetram (23,8) (26,1) 27,3 -4,1 (27,6) 0,0 barn/ungd.vård
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kompenserats i nämndernas budgetramar vilket innebär att differensen måste 
täckas inom befintlig ram.   
 
De nya administrativa lokalerna i f.d. Försäkringskassans lokaler innebär en 
ökad hyreskostnad med ca 1 Mnkr. Anledningen till lokalbyte är dels behovet 
av fler tjänsterum efter senaste årens volymökning och dels behov av förbätt-
ringsåtgärder när det gäller säkerheten i lokalerna och ett bra mottagande av 
besökare. Utredning har visat att byte av lokaler är mer kostnadseffektivt än 
ombyggnad och utökning i befintliga lokaler.    
 
Med anledning av Kommunfullmäktiges beslut om kostnader för klimatkom-
pensation kommer socialförvaltningen att få en merkostnad som ska betalas till 
gemensam miljöfond i kommunen. Socialförvaltningen har drygt 100 leasingbi-
lar och de flesta kan tankas med etanol/gas/el. Dock kvarstår dieselbilar som 
används för långfärder och dessa ska om möjligt på sikt bytas ut till miljöbilar. 
Myndighetshandläggare reser ofta med flyg vid uppföljningsmöten med place-
rade barn och ungdomar eftersom upphandlade behandlingshem finns i hela 
landet. Socialförvaltningens kostnad för klimatkompensation kan komma att 
uppgå till 200 tkr under 2015. 
 
Finansieringen av de administrativa förändringarna sker inom ramen för Ge-
mensam verksamhet och ingår i den nya effektiviseringsplanen som tas fram 
med anledning av det ökade sparkravet. Bl a ska översyn ske av administrativa 
funktioner, vaktmästeri, leasingbilsanvändning, utbildning/konferenser utöver 
det som finns i utbildningsplanen samt de budgetramar som tidigare använts 
för utvecklingskostnader etc. inom enheterna.  
 

Effektiviseringar 
Socialnämnden har under 2014 vidtagit effektiviseringsåtgärder, bl a genom en 
organisationsförändring och minskat kostnaderna med 5 Mnkr inom LSS-
verksamheten. Enligt ursprunglig plan är åtgärder planerade under 2015 för att 
ytterligare kunna minska kostnaderna med 3 Mnkr.  
 
Projektet ”Stabil ekonomi” innebär att socialnämnden ska minska kostnaderna 
med ytterligare 7 Mnkr under 2015. Åtgärdsplan har upprättats med följande 
innehåll: 
 
Effektiviseringar inom gruppbostäder: 

 Utveckla och förbättra bemanningsprocessen 

 Översyn av bemanningskrav 

 Optimera användningen av resurstid 

 Öka samarbetet inom och mellan enheterna 

 Jämföra mellan enheter men även med andra kommuner 

 Genomgång av behovsbedömning och resursfördelning 
 
Personlig assistans 

 Genomgång av samtliga ärenden där utförda timmar överstiger antalet 
beslutade timmar samt följa upp ärenden som kan vara aktuella för 
SFB (Socialförsäkringsbalken) 

 Översyn av handläggning av personlig assistans 

 Diskutera bedömningen av vad som är egenvård med Landstinget 
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Entreprenaddrift av kommunens egen personliga assistansverksamhet bör ut-
redas vidare då ett antal kommuner i landet har god erfarenhet av detta. 
 
Barn och ungdomsvården 

 Ta fram riktlinjer för barn- och ungdomsvården först ut för placerade 
barn och unga 

 Vid varje placering samla en grupp för att se över alternativa lösningar 
på hemmaplan och för att vid nödvändig placering koppla på öppen-
vård för att minska placeringstiden 

 Utveckla genomförandeplanering kopplat till BBIC 

 Se över insatsmixen och behovet av insatser på obekväm arbetstid 

 Utveckla arbetet under placeringstiden 

 Utveckla och förbättra samarbete/kunskaperna intern mellan utredning 
och insats 

 Få rutinerna för SIP implementerade ordentligt hos de båda huvud-
männen 

 
Vuxna missbrukare samt övriga vuxna inom IFO 

 Ta fram riktlinjer för missbruks- och beroendevården 

 Översyn av HVB-placeringar och insatsmix 

 Genomgång av samtliga vuxenplaceringar varje månad med samtliga 
inblandade enhetschefer och handläggare för att matcha insatserna på 
hemmaplan mot behoven 

 
Genomgång av klienter med långvarigt försörjningsstöd 

 Minska andelen hushåll med långvarigt försörjningsstöd 
 
Genomgång av insatsmix för brukare/klienter som har högst kostnad 
(ytterfall) 

 Inom vuxna missbrukare, LSS och barn och ungdomsvården 
 
Genomgång av insatser med oklara lagkrav 
För att balansera budgeten för 2015 samt de sparbeting som även kommer att 
tillfalla socialnämndens budget ytterligare några år framåt behöver en invente-
ring ske av insatser med oklart lagstöd exempelvis;  
 

 budgetrådgivning 

 anhörigstöd 

 sysselsättning SoL 

 förebyggandeinsatser 

 föreningsbidrag 
 

Sammanfattning 
Det är en stor utmaning att få internbudgeten för 2015 i balans. Utav sparkra-
vet på 10 mnkr har åtgärder vidtagits under 2014 inom LSS-verksamheten som 
kommer att minska kostnaderna med 3 mnkr under 2015. Budgeten för för-
sörjningsstödet minskas med 4 mnkr. Dessa två åtgärder är i dagläget realistiska 
sparbeting. 
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Återstående sparkrav på 3 Mnkr samt kravet att minska placeringskostnader 
utifrån 2014 års bokslutsresultat för barn och vuxna missbrukare, totalt -17 
mnkr, ska uppnås genom arbetet med åtgärdsplanen. Dessutom ska de före-
slagna förändringarna i verksamheten på ca 3 Mnkr täckas genom omdispone-
ringar inom Gemensam verksamhet. 
 
Detta blir en stor utmaning och kräver omfattande förändringar i verksamhet-
en. Effekterna av åtgärderna kommer att redovisas kontinuerligt i Socialnämn-
den. Eventuella åtgärder i samband med genomgång av insatser med oklart 
lagstadgat stöd kommer att beslutas av socialnämnden under våren. 
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Sammanställning av driftbudgeten 2015 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Driftredovisning
Budget Förändring Budget

Tkr (netto) 2014 2015 2015

GEMENSAMT, NÄMND, TILLSYN, BROTTSFÖREB

Kommunikatörstjänst -285 -285

Jobbstimulans -780 -780

Administrativa förändringar 1 500 1 500

Social jour samt handläggarstjänster 2 000 2 000

EFFEKTIVISERINGAR -3 500 -3 500

ÅTERSTÅENDE EFFEKTIVISISERINGAR STABIL EKONOMI -2 959 -2 959

GEMENSAMT, NÄMND, TILLSYN, BROTTSFÖREB 115 103 -4 024 111 079

BOST.SÄRSK.SERV LSS VUXEN 200 218 200 218

BOST SÄRSK.SERV LSS BARN UNG 2 503 2 503

PERS ASS ENL LSS OCH LASS 66 924 66 924

KORTTIDSVISTELSE LSS 22 597 22 597

DAGLIG VERKSAMHET LSS 54 575 54 575

BEMANNINGSSERVICE LSS 1 461 1 461

ÖVRIGA INSATSER ENL LSS 13 232 13 232

INSATS T PERS M FUNKTNEDS 38 971 38 971

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 8 083 8 083

Kompensation köpta tjänster 1 224 1 224

Volymökning 2015 14 000 14 000

EFFEKTIVISERINAR -3 000 -3 000

SUMMA LSS 408 564 12 224 420 788

INSTVÅRD VUXN MISSBRUKARE 9 276 9 276

INSTVÅRD BARN OCH UNGDOM 31 734 31 734

FAMILJEHEMSV VUXNA MISSBR 2 000 2 000

FAMILJEHEMSV BARN O UNGA 33 935 33 935

ÖPPNA INSATSER VUX MISSBR 11 433 11 433

ÖPPNA INSATSER BARN, UNGA 16 013 16 013

ÖVRIG VUXENVÅRD 3 645 3 645

EKONOMISKT BISTÅND 57 594 -4 000 53 594

FAMILJERÄTT 4 211 4 211

FLYKTINGMOTTAGANDE 22 22

ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER 2 384 2 384

Ökad barnnorm 520 520

Kompensation köpta tjänster 528 528

SUMMA IFO 172 246 -2 952 169 294

SUMMA 695 913 5 248 701 161
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Viktiga händelser 2014 

Gemensamt för nämndens verksamheter 

 
Effektiviseringsåtgärder  
Under året har stort fokus lagts på att få socialnämndens budget i balans och 
samtidigt värna om en god kvalitet i verksamheterna. För att minskas social-
nämndens kostnader till normalkostnad enligt Kostnad per brukare har åt-
gärdsprogram för effektiviseringar tagits fram och ett omfattande förändrings-
arbete har pågått under året.  
 
Omorganisation 
Fr.o.m. 1 januari genomfördes en omorganisation för att möjliggöra bättre 
samutnyttjande av bemanning och personalkompetens mellan olika verksam-
heter. Bl.a. slogs personlig assistans och bostad med särskild service för vuxna 
samman och bildade 16 nya enheter med geografisk närhet till varandra.  
 
En annan förändring var att insatser inom socialpsykiatri och missbruk samla-
des i ett verksamhetsområde. Många beröringspunkter finns mellan socialpsy-
kiatri och missbruks- och beroendevård, då många brukare/klienter har en 
samsjuklighet, dvs. ett samtidigt missbruk och psykisk funktionsnedsättning.  
 
Samtliga insatser för barn/familjer och unga finns numera samlade inom en 
och samma verksamhetsområde. Detta har gett möjlighet till utveckling av 
barnfokus.  
 
Omorganisationen har också inneburit att socialförvaltningens arbetsmark-
nadsinsatser, daglig verksamhet och daglig sysselsättning inrymts inom ett och 
samma verksamhetsområde för att fokusera arbetslinjen.  
 
Sedan tidigare är all myndighetshandläggning koncentrerad inom ett eget verk-
samhetsområde. 
 
Brukarundersökningar  
För andra året i rad genomfördes brukarundersökningar bland brukare, klienter 
och personal. Brukarundersökningen mäter den upplevda brukarkvaliteten 
vilket bara är en del av det totala kvalitetsbegreppet.  
Svarsfrekvensen har varit högre den här omgången men inom några verksam-
heter är det endast ett fåtal svar. Resultatet visar att brukare och klienter i stor 
utsträckning är nöjda med verksamheten. Brukarna är något mindre nöjda med 
möjlighet till inflytande jämfört med andra parametrar. 
 
Rätt till heltid 
Införandet av Rätt till heltid har införts i samtliga verksamheter inom social-
förvaltningen. Det kvarstår dock arbete med att hitta optimala lösningar för att 
möta upp brukarnas behov och samtidigt få lämpliga arbetstider och en bra 
arbetsmiljö för personalen.  Vissa svårigheter finns bland annat när det gäller 
möjligheten att erbjuda medarbetare 37-timmars vecka inom daglig verksamhet 
vilket är den sista verksamheten där rätt till heltid införts.  Omställningen är 
tidskrävande och väntas fortsätta en period framöver. 
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Alkohol. Narkotika, doping och tobak (ANDT) samt förebyggandearbe-
tet 
Inom ANDT området har utbildningar genomförts i form av utbildningarna 
Ansvarsfull alkoholservering och Krogar mot knark samt inom dopingområ-
det.  
Arbete med systematiskt arbete mot doping, PRODIS, har utvecklats under i 
året i nära samverkan med det nationella nätverket.  
Nytt avtal med CAN, (centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) 
för det kommande arbete med systematisk uppföljning och utveckling av det 
framtida arbetet, har slutits under året tillsammans med ett flertal av länets 
kommuner.  
 
Det förebyggande områdetsarbetet har utvecklats under året och under som-
maren genomfördes aktiviteter fredagar och lördagar i Norrliden respektive 
Berga. Arbete med att stärka samverkan i dessa områden har pågått under hela 
året. Motsvarande arbete har genomfört i Oxhagen under våren och hösten 
2014. 
 
Måluppfyllelse 
I bilaga finns sammanställning över hur socialnämndens mål för 2014 har upp-
fyllts. Många utav målen har inte helt uppnåtts vilket bl a beror på högt ställda 
mål eller svårigheter i att mäta målen. Trenden är dock att utvecklingen har 
förbättrats inom princip alla målområden. Många av målen finns kvar även 
under 2015 vilket innebär att arbetet med måluppfyllelse fortsätter. 
 
Personal 
I bilaga finns detaljerad personalstatistik. 
 
Bemanningsstruktur 
Antalet tillsvidareanställda har ökat med 13 personer i jämförelse med 2013 
och utav dessa är 9 män. Ökningen beror på volymökning. Förvaltningen har 
en ökning av antalet årsarbetare (+23,2) jämfört med antal personer. Detta 
beror på ökad sysselsättningsgrad. 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har succesivt ökat och det beror på 
införandet av rätt till heltid med önskad sysselsättningsgrad. Under 2014 ökade 
andelen heltidstjänster kraftigt (+6,9 %). 
Antalet vikarier och AVA-anställningar har ökat något till totalt 55 personer. 
Fördelningen män och kvinnor har under de senaste fyra åren hållit sig om-
kring 25 % resp. 75 %. 
Det är inte heller någon större skillnad på medelåldern. Den håller sig på unge-
fär samma nivå som tidigare år. 
 
Fyllnadstid 
Fyllnadstiden mätt i årsarbetare har minskat kraftigt till 2,6 årsarbetare i jämfö-
relse med 2013 (6,3 årsarbetare). 
 
Övertid 
Övertiden mätt i årsarbetare har ökat med 4,5 årsarbetare i jämförelse med 
2013 (4,1 årsarbetare). 
 
Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron har under de senaste åren ökat och var under 2014 totalt 7,0 % 
av arbetat tid. 
Ökningen märks framförallt bland kvinnor. 
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Antalet sjukskrivna över 59 dagar har ökat under året med 15 personer till to-
talt 73 personer. 
Förvaltningens målsättning är att sänka sjukfrånvaron. 
Kostnaden för sjuklöner uppgår till 8,1 mnkr för 2014 (7,8 mnkr under 2013). 
 
Personalrörlighet 
Personalomsättningen har i jämförelse med tidigare år ökat. Antalet som har 
avslutat pga. pension har dubblerats i jämförelse med 2013.  
Även antalet som har sagt upp sig på egen begäran har ökat i jämförelse med 
tidigare år. 
 
Tillbud 
Totalt har rapporterats in 305 tillbud (293 under 2013). Flertalet av tillbuden 
kommer från verksamhetsområdena Insatser funktionsnedsättning och Insatser 
missbruk och socialpsykiatri. 
 
Arbetsskador 
Antalet arbetsskadeanmälningar under 2014 var 71stycken (35 under 2013). De 
flesta anmälningarna kommer från arbetsplatser inom verksamhetsområdet för 
Funktionsnedsättning. 
 
Kompetensutveckling 
Prioriterade utbildningar under 2014 har varit de som styrs av lagar och för-
ordningar som t.ex. brandutbildningar. För semestervikarier (ca 300) inom 
funktionshinderområdet har utbildning i bland annat förflyttningsteknik och 
utbildning i medicinhantering (läkemedelskörkort) getts. 
 
Utbildningar riktade till personal inom område funktionsnedsättning i form av 
utbildning om genomförandeplan och psyk-e utbildning har genomförts.  
 
Utbildning om anhörigstöd och barnkonventionen har genomförts vid tre ut-
bildningsdagar som vänt sig till all personal inom förvaltningen. Uppföljning av 
utbildningarna är påbörjade och kommer att fortsätta under 2015. 
Anhörigstödet har under året påbörjat en samverkan med vuxenpsykiatrin för 
att bättre kunna nå anhöriga inom detta verksamhetsområde. 
 
Alternativ till våld (ATV) har genomfört olika utbildningar, dels själva men 
också tillsammans med Länsstyrelsen och även Regionförbundet.  Ett utveckl-
ingsprojekt har startats med målsättningen att ta fram förslag till nya ruti-
ner/arbetssätt när det gäller att möte upp och motivera våldsutövare. 
 
En större utbildningssatsning har skett inom verksamhetsområdet arbete och 
sysselsättning i metoden Supported employment. En arbetsmetod för att fler 
brukare ska få möjlighet att gå vidare i sin utveckling med målet en anställning 
på öppna arbetsmarknaden.  
 
Förvaltningens ledningsgrupp har under året gått en utbildning som Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) arrangerade. Utbildningen kallades för Leda 
för resultat och vände sig till landets socialförvaltningars lednings- och stöd-
funktioner. 
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Övrigt  
Under året har 38 Lex Sarah rapporter inkommit inom socialförvaltningen. 30 
av dessa var färdigutredda vid årets slut och fyra av dessa har anmälts till IVO 
som allvarliga missförhållanden eller risk för allvarligt missförhållande.  
 
Satsningen inom PRIO, psykisk hälsa, har under året fortsatt med en fördjupad 
kartläggning inom området sysselsättning för kvinnor. Ett projekt för att öka 
sysselsättningen hos gruppen kvinnor med psykisk funktionsnedsättning har 
startat under året.  
 
En kartläggning för att undersöka förekomsten av våld i nära relationer har 
genomförts. Arbete med att systematisera kontinuerlig statistik har gjorts inom 
området våld i nära relationer och datainsamling påbörjas januari 2015. 
 

Volymökningar inom funktionsnedsättningsomsorgen 

Kalmar har den största volymökningen inom LSS området jämfört med de sk 
KKKVH-kommunerna (Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halm-
stad.) Det är framför allt många brukare som vill flytta hit från grannkommu-
nerna. Kalmar kompenseras ekonomiskt genom att få en stor andel av LSS-
utjämningsbidraget. 
.  
 

 
 
Två nya serviceboenden har startats upp under året, det ena inom verksam-
hetsområdet för socialpsykiatri och det andra inom verksamhetsområdet för 
funktionsnedsättning. Dessutom har en befintlig bostad med särskild service 
utökat antalet boendeplatser i samband med byte av lokal. 
 
I slutet av året har planering av nytt boende med särskild service för barn, LSS 
påbörjats. Förutom boende är Daglig verksamhet och Boendestöd andra insat-
ser som ökat markant under året. 

 

Dec Dec Dec Förändr Plan

2012 2013 2014 jan-dec 2014 2014

Boendestöd SoL 168 184 209 +25 +15

Personlig assistans SFB 115 111 119 +8

Personlig assistans LSS 38 37 41 +4

Ledsagarservice LSS 65 61 60 -1 +-0

Kontaktperson LSS 178 180 181 +1 +-0

Avlösarservice LSS 4 2 3 +1

Korttidsvistelse LSS 74 68 60 -8

Korttidstillsyn LSS 26 27 27 +-0

Bostad barn o ungdom LSS 10 2 3 +1

Bostad vuxna LSS 287 301 310 +9

Särskilt boende SoL 18 26 33 +7

Daglig verksamhet LSS 294 297 319 +22

Dagverksamhet SoL 43 44 60 +16

+23

Antal personer per insats

+5

+-0

+13
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Missbruk- och beroendevård 

Insatserna inom missbruks- och beroendevården har fortsatt sitt förändrings-
arbete som påbörjades vid organisationsförändringen hösten 2013. Föränd-
ringen har bland annat inneburit att boendestödet för målgruppen har kunnat 
ge stöd till några personer som tidigare varit placerade externt. Stort fokus 
finns på att kunna erbjuda lösningar på hemmaplan, istället för externa place-
ringar. Samarbetet har utvecklats mellan handläggning och insatser inom miss-
bruksvården. En struktur med träffar om boendefrågor och planering inför 
avslut av externa placeringar finns.  

Barn och ungdomsvården 

Under året har ett förbättringsarbete kring barn- och ungdomsvården pågått 
En kartläggning har gjorts där problemråden inventerats och mynnat ut i olika 
förbättringsområden. Ett antal grupper kommer att skapas för att arbeta vidare 
inom ett flertal områden under 2015. 
 
Förbättringskartläggning har genomförts under året inom barn och ungdoms-
vården. Kartläggningen ska ligga till grund för utformningen av vård på hem-
maplan framöver. 
 
Behovet av externa institutionsplaceringar är fortsatt stort för barn och ung-
domar. Allvarlig psykiatrisk problematik, skyddsplaceringar och drogproblema-
tik är de vanligaste orsakerna till att placeringar måste ske. Antalet LVU-
ansökningar (lagen om vård av unga) har ökat med 40 % mellan 2013 och 
2014. Under året har det skett en kraftfull fokusering på uppföljning och hem-
tagning som bl a resulterat i ett flertal avslutningar med fortsatt vård på hem-
maplan eller omplacering till familjehem. Generellt kan sägas att insatserna 
kring barn och ungdomar arbetat allt mer flexibelt för att täcka de behov som 
finns. Nya placeringar har dock tillkommit under året. Förhandlingar sker med 
landstinget om delat betalningsansvar för vissa klienter.   
 

Försörjningsstöd 

Inflödet av nya försörjningsärenden har under sista halvåret ökat markant. 
Samarbetet med externa aktörer samt goda resultat i de sysselsättningsåtgärder 
som riktats mot målgruppen har gett positiva resultat för individerna. Under 
året har arbetet med att kunna ge service i form av e-tjänster ”Mina sidor” star-
tat upp.   
 

Ensamkommande flyktingbarn/ungdomar  

Antalet ensamkommande barn som anlänt till Sverige har ökat med 70 % jäm-
fört med 2013. Kalmar utökade avtalet med Migrationsverket om mottagning 
av asylsökande ensamkommande barn/ungdomar under våren. Därför har 
socialförvaltningen planerat för uppstart av nytt HVB-boende som även ska 
kunna ta emot ensamkommande flickor. Den fortsatta ökningen av antalet 
anlända ensamkommande i Sverige har medfört att det fördelningstal som 
länsstyrelserna gjort för landets kommuner under hösten ökat till totalt 28 plat-
ser för Kalmar.  

Arbete och sysselsättning  

Inom arbetsmarknadsområdet har två projekt inom europeiska socialfonden, 
ESF, avslutats under våren 2014 med goda resultat.  På Resurshuset arbetar 
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man From augusti 2014 har ny insats startats upp – Vägen in, i samarbete med 
näringslivs- och arbetsmarknadsenheten (AME), arbetsförmedlingen samt 
gymnasieförbundet. Detta är en implementering av tidigare projekt för perso-
ner med invandrarbakgrund. 
 
Fortsatt gemensam planering med näringslivs och arbetsmarknadsenheten för 
samarbete främst kring lönesubventionerade anställningar via Falkenbergshu-
set. Målet var att 30 individer från försörjningsstöd skulle få anställning via 
Falkenbergshuset, detta mål har inte uppfyllts.  
 

Intern kontroll 

Socialnämnden fastställde i februari månad en egen- och internkontrollplan för 
2014. Sammanfattningsvis kan konstateras att rutinerna i de flesta fall följs bra i 
verksamheterna. Arbete med egenkontroll av verksamheten i form av akt och 
journalgranskning har implementerats i större delen av verksamheten under 
2014. Rutinerna kring first card och handkassor fungerar i stort sett bra. För-
seningar med inlämning av kvitton är dock fortfarande ett problem i vissa 
verksamheter. Översyn av rutinen för kontroll av boendes tillgångar har inte 
skett under 2014 men ska prioriteras under 2015. 
 
Utöver det arbetet har extern och intern revision genomförts inom ramen för 
arbetet med kvalitetsledningssystemet. Avvikelser förekommer framförallt 
inom områdena synpunktshantering, lagar och andra krav, processer samt 
inom brandskydd. Ett nytt kommungemensamt system för synpunkthantering 
har införts under året och är fortfarande under implementering. Svårigheterna 
med systemet för hantering av verksamhetshanboken har under året lett till 
svårigheter att uppdatera dokument och att upprätthålla ordning och reda i 
systemet.   
 
Uppföljning av samtliga förhandsbedömningar inom barn och ungdomsvården 
har genomförts under året med syfte att följa upp kvalitén. 
 
 

Ekonomisk analys 2014 

Driftredovisning 

Socialnämnden redovisar ett överskott i bokslutet på 4,2 mnkr.  
 
Driftredovisning 

   Tkr (netto) Budget Bokslut Utfall 

Verksamhet 2014 2014 2014 

    
Nettokostnad 696 232 692 044 4 187 

 
Stort fokus har lagts på att effektivisera i verksamheterna för att klara av att 
balansera budgeten. Överskott redovisas framför allt inom funktionshinderom-
sorgen medan placeringskostnaderna inom individ- och familjeomsorgen visar 
stora minusresultat. 
 
Den omorganisation som genomfördes i början av 2014 innebar bl a möjlig-
heter till bättre samutnyttjande av bemanning och personalkompetens mellan 
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olika verksamheter. Inom funktionsnedsättningsomsorgen är det framför allt 
insatserna personlig assistans, boende med särskild service för vuxna samt bo-
ende och boendestöd inom socialpsykiatrin som effekterna blivit mest påtag-
liga. Totalt visar funktionsnedsättningsomsorgen ett plusresultat på ca 8 mnkr. 
Dessutom har retroaktiva personliga assistansbeslut från försäkringskassan 
(beslut enligt socialförsäkringsbalken SFB där omsorgsbehovet överstiger 20 
assistanstimmar per vecka) inneburit återbetalning på drygt 4 mnkr. Jämfört 
med normalkostnad enligt Kostnad per brukare har dygnskostnaderna för 
gruppbostäder legat för högt vilket medfört att socialnämnden erhållit sparkrav 
på 8 mnkr för 2014 och 2015. Detta sparkrav har i stort sett uppnåtts under 
2014.  
 
Inom individ- och familjeomsorgen har placeringskostnaderna för barn och 
ungdomar ökat med ca 2 mnkr jämför med 2013 och antalet placeringar är i 
stort sett oförändrade. Antalet LVU-ansökningar (lagen om vård av unga) har 
ökat med 40 % mellan 2013 och 2014. Det är en förklaring till kostnadsök-
ningen då LVU-placeringar kräver mer kvalificerad vård vid speciella SIS-
institutioner som drivs av staten. Även kostnaderna för familjehemsplaceringar 
har ökat. Konsulentstödda familjehem har använts i större utsträckning än 
beräknat vilket är en dyrare placeringsform än familjehem i egen regi.  Detta 
pga. svårigheterna med att rekrytera familjehem. Totalt är underskottet för 
placeringar av barn och ungdomar 11 mnkr. Enligt Kostnad per brukare ligger 
kostnadsnivån för den totala verksamheten högre än normalkostnad för barn 
och unga vilket betyder att åtgärder måste vidtas för att balansera budgeten för 
2015. Inom barn och ungdomsvården sker ett omfattande översynsarbete för 
att förhindra placeringar, förkorta placeringstider för bättre resursutnyttjande 
av vården på hemmaplan.  
 
Antalet placerade vuxna missbrukare har minskat sista halvåret jämfört med 
2013. Bättre utnyttjande av vård på hemmaplan är en orsak till minskningen. 
Trots det är underskottet för placeringar drygt 6 mnkr. Totalt sett ligger vuxna 
missbruksvården på normalkostnad jämfört med Kostnad per brukare. Här 
behöver resurserna omdisponeras mellan de olika insatserna samt effektivisera 
vård på hemmaplan ytterligare. Översynsarbetet fortsätter även inom det här 
området.  
 
Försörjningsstödet visar plusresultat med drygt 4 mnkr. Antalet hushåll ligger i 
stort sett på samma nivå som 2013 trots att inflödet av nya ärenden varit mar-
kant stort under hösten. Goda resultat av de satsningar som skett på sysselsätt-
ningsåtgärder samt samarbetet med andra myndigheter för att få ut personer i 
egenförsörjning är några orsaker till plusresultatet.  
 
Effektiviseringar inom administrationen, delvakanser, extern finansiering via 
projektmedel för utbildningssatsningar och utvecklingsinsatser, har gett över-
skott inom gemensam verksamhet på ca 4 mnkr. Ej utnyttjad pott för vo-
lymökning pga försenad uppstart av servicebostad har medfört ett överskott på 
knappt 1 mnkr.  

Investeringsredovisning 

 
Investeringsbudgeten visar ett plusresultat på 0,2 mnkr och har i huvud-
sak använts till inköp av inventarier samt till anpassningar av verksam-
hetslokaler. 
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Investeringsredovisning 

  Tkr (netto) Budget Bokslut Utfall 

Verksamhet 2014 2014 2014 

    Nettoinvesteringar 1 200 987 213 

 

Jämförande statistik 
I bilagor finns mer detaljerad statistik från de olika verksamheterna. 
 
Under året har jämförelse skett utifrån ” Kostnad per brukare”. Resultatet visar 
att Kalmar fortfarande har högre dygnskostnader än snittet för gruppbostäder. 
Kostnader för servicebostäder ligger dock på normalnivå. Kostnaderna för 
gruppbostäder i kombination med servicebostäder visar att Kalmar har en bra 
mix mellan dessa boendeformer som gör att dygnskostnaden hamnar på nor-
malkostnad jämfört med riket.  
 
Personlig assistans med SFB-beslut i egen regi (dvs socialförsäkringsbalken) 
ligger högre än rikssnittet.  
 
Genomsnittskostnaderna för ytterfallen inom LSS har minskat något jämfört 
med tidigare år men fortfarande har Kalmar fler och dyrare ytterfall än snittet.  
 
Insatskostnaden för Daglig verksamhet i egen regi ligger på normalkostnad. 
 
Inom individ- och familjeomsorgen ligger kostnader för klienter i åldersinter-
vallet 13-17 år samt 18-19 år över rikssnittet. Hög andel av institutionsplace-
ringar är en orsak till detta. Dock är medelkostnaden för extern institutionsvård 
lägre än rikssnittet.  Antalet ytterfall har ökat från tidigare år inom barn och 
familj men det är en trend för flertalet kommuner i landet.  
 
Inom vuxna missbruksvården är antalet ytterfall färre än snittet och medel-
kostnaden per brukare ligger också under normalnivån. Däremot är medel-
kostnaden för institutionsvården hög. 
 
Försörjningsstödet visar en positiv utveckling och ligger lägre än normalkost-
naden.  
 
De åtgärdsplaner som tagits fram med anledning av resultatet i Kostnad per 
brukare är inriktade mot de verksamheter som ligger över normalkostnaden.  
 

Framtiden 
Socialnämnden står inför stora och svåra utmaningar framöver. Det stora spar-
betinget på 1 % per år innebär att kostnaderna ska minska med 7 mnkr varje år 
utöver de 10 mnkr som ska sparas under 2015. I dagsläget råder stor osäkerhet 
över hur nämnden efter besparing kan uppfylla de lagkrav som finns inom 
ansvarsområdet. Brukare och klienter riskerar påverkas genom begränsad ser-
vice och sämre kvalitet i verksamheterna.  
 
Förutom de effektiviseringsåtgärder som är planerade under 2015 kommer en 
inventering och genomgång ske av insatser med oklart lagstöd exempelvis 



  11 (20) 
 
 
budgetrådgivning, anhörigstöd, sysselsättning SoL, förebyggandeinsatser före-
ningsbidrag. 
 
Den ekonomiska målsättningen är att komma ner i normalkostnad enligt 
Kostnad per brukare. När det gäller bostad med särskild service inom funkt-
ionshinderomsorgen väntas målet uppnås under 2015 då kostnaderna ska ha 
minskat med 8 mnkr jämfört med 2013. Återstår höga kostnader inom person-
lig assistansområdet. Därför har socialnämnden beslutat utreda konsekvenser-
na av att lägga ut Personlig assistans på entreprenad. Skulle Socialnämnden, 
utifrån utredningen, gå vidare med en upphandling får det givetvis konsekven-
ser för verksamhetsområdet. Sannolikt fattas ett beslut om eventuell upphand-
ling/entreprenad under 2015. 
 
Volymökningarna inom funktionshinderomsorgen väntas fortsätta i samma 
takt som tidigare år. Hittills har inga tecken på förändring kunnat påvisas. 
Kommande års volymökning finns i bilaga. 
  
Trenden är att antalet orosanmälningar ökar när det gäller barn och unga. Ök-
ningen av antalet ansökningar om LVU (lagen om vård av unga) är särskilt 
oroväckande. Risken är att antalet institutionsplaceringar ökar.  De lagkrav och 
föreskrifter som finns inom barn och familjevården kräver att bemanningen 
inom myndighetshandläggningen anpassas efter inflödet av barnavårdsärenden. 
Det blir därför en stor utmaning att klara kostnaderna inom barn och familje-
området. Situationen är dock inte unik för Kalmar. Trenden ser likadan ut i 
stort sett alla kommuner. Inflödet av anmälningar gällande barn- och unga som 
misstänks fara illa eller far illa ökar i de flesta kommunerna. Samtidigt har lag-
kraven skärpts inom den sociala barn- och ungdomsvården, vilket lett till ökade 
krav på specialisering och mer omfattande handläggning. Den sociala barn- 
och ungdomsvården är under stor press. En nationell samordnare är utsedd för 
att ta fram en handlingsplan med förslag till åtgärder. Det är viktigt att noga 
följa utvecklingen av detta arbete.  
 
Utvecklingen av försörjningsstödet är beroende av hur utbudet av sysselsätt-
ningsåtgärder samt utvecklingen av konjunkturen. Risk finns att försörjnings-
stödet kommer att öka med mellan 1-2 mkr under 2016. 
 
Stort behov av kompetenshöjning finns för personal inom område funktions-
nedsättning. En satsning på verksamhetsnära utbildning planeras och kommer 
att omfatta såväl kunskap om olika funktionsnedsättningar, kunskap om 
dokumentation och kunskap om etik och värdegrunds frågor.  
 
Samverkan med Linnéuniversitetet behöver utvecklas och förvaltningen har ett 
särskilt behov av att samverka för att utforma vidareutbildning för socialsekre-
terare inom den sociala barn och ungdomsvården 
 
En stark utveckling mot allt fler nationellt initierade och styrda projekt påver-
kar utvecklingen inom socialtjänstens område. Projekten syftar till en utveckl-
ing av evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område. Särskilda satsningar 
som kommer att påverka utvecklingen är PRIO satsningen inom området psy-
kisk ohälsa, satsning inom område funktionsnedsättning, E- hälsa utveckling, 
införande av ny informationsstruktur inom socialtjänstens område, utveckling 
av den sociala barn och ungdomsvården samt område missbruk och beroende. 
Utvecklingen ställer ökade krav på uppföljning och utvärdering inom social-



  12 (20) 
 
 
tjänstens område vilket kommer att kräva såväl tekniska som personella resur-
ser.  
 
Införandet av e-tjänster inom den socialtjänstens arbete kommer att prioriteras 
framöver.  Bl a kommer framtagandet av socialstyrelsens enkät/program av 
systematisk utvärdering av ekonomiskt bistånd att ske. Länsgemensam sam-
ordnande e-hälsogrupp med kommunerna i länet, regionförbundet, landstinget 
och universitetet har bildats. 
 
Under de närmaste åren kommer ytterligare samverkansöverenskommelser 
med andra myndigheter att arbetas fram. Större krav på samverkan ställs och 
behov finns av att ingå överenskommelser såväl med andra förvaltningar som 
med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kriminalvården. 
 
Mottagandet av ensamkommande i Kalmar kommun står inför en stor utma-
ning 2015. Med ett fördelningstal för 2015 på 28 asylplatser innebär det en 
fördubbling av mottagandet. Planen är att utöver starta ytterligare fyra HVB-
hem. 
 
Socialförvaltningen har under de senast åren känt av ett betydligt ökat tryck på 
efterfrågan gällande hjälp med bostadsanskaffning. Tillgången till bostäder 
motsvarar inte behovet och efterfrågan, vilket leder till att det blir allt svårare 
att hjälpa människor i utsatta situationer. Trångboddhet och för låg tillgång till 
bostäder skapar och förvärrar sociala problem. Det är av allra största vikt att 
kommunens olika förvaltningar tar ett gemensamt grepp kring hemlöshet och 
utestängning från bostadsmarknaden och för att skapa förutsättningar för en 
hållbar och differentierad bostadsmarknad i Kalmar.  
 

Inför 2016 - 2018  

I Ekonomisk planering 2016-2018 är volymökningarna beräknade till 10,9 
mnkr för 2016, 15,1 mnkr för 2017 samt 14,4 mnkr för 2018. Se bilaga för de-
taljerade uppgifter. Det finns tendenser att antalet hushåll med försörjnings-
stöd kommer att öka framöver. Prognosen pekar mot en ökning med 1 mnkr 
för 2016. Kostnadsutvecklingen för placeringar framför allt inom barn och 
familj är också en stor osäkerhetsfaktor. 
 

Riskanalys 

De risker som kan identifieras för socialnämndens verksamhet och som kan 
påverka framöver är bl a  
 

 Förändringar i lagstiftning och föreskrifter  

 Beslut som fattas på arbetsmarknadspolitiska området 

 Volymökning inom funktionsnedsättningsomsorgen 

 Svårigheter med att rekrytera behörig personal i verksamheterna 

 Samhällsutvecklingen av droger och kriminalitet 

 Flyktingmottagandet 

 Brist på bostäder 

 Den psykiska ohälsan bland barn och unga 
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Bilaga 1 Sammanställning driftredovisning per 
verksamhet    
 

Bokslut 2014 nettobudget/nettokostnader Budget Utfall Resultat 

  netto netto   

  2014 2014 2014 

NÄMNDSVERKSAMHET 1 536 1 473 63 

MILJÖ, HÄLSA O HÅLLB UTV 1 165 1 006 159 

ALKOHOLTILLSYN 5 20 -15 

GEMENSAMT 110 268 105 215 5 053 

INSTVÅRD VUXN MISSBRUKARE 10 298 13 062 -2 764 

INSTVÅRD BARN OCH UNGDOM 31 759 39 397 -7 638 

FAMILJEHEMSV VUXNA MISSBR 2 963 5 446 -2 483 

FAMILJEHEMSV BARN O UNGA 33 935 38 713 -4 778 

ÖPPNA INSATSER VUX MISSBR 11 433 10 898 535 

ÖPPNA INSATSER BARN, UNGA 16 076 15 369 707 

ÖVRIG VUXENVÅRD 4 645 5 539 -894 

EKONOMISKT BISTÅND 57 594 53 480 4 114 

FAMILJERÄTT 4 211 3 920 292 

FLYKTINGMOTTAGANDE 24 24 -1 

ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER 2 384 2 784 -401 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 8 083 7 925 158 

BOST.SÄRSK.SERV LSS VUXEN 196 175 191 245 4 930 

BOST SÄRSERV LSS BARN UNG 2 540 2 655 -115 

PERS ASS ENL LSS OCH SFB 68 431 64 526 3 905 

KORTTIDSVISTELSE 22 627 22 054 573 

DAGLIG VERKSAMHET 55 980 56 754 -774 

BEMANNINGSSERVICE LSS 1 461 1 805 -344 

ÖVRIGA INSATSER ENL LSS 12 725 11 960 765 

BOENDESTÖD, PERS M FUNKTN 19 042 18 658 384 

KORTTIDSVÅRD (0-64 ÅR) 580 380 200 

DAGVERKSAMHET SOL 2 694 2 708 -14 

SÄRSKILT BOENDE SOL 11 883 9 538 2 345 

ÖPPEN VERKSAMHET 4 442 4 368 74 

ÖVR INS I ORDINÄRT BOENDE 1 275 1 123 152 

SUMMA 696 232 692 044 4 187 
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Bilaga 2 Personalstatistik   
 
 

Personal   2010 2011 2012 2013 2014 
Tv inkl. vilande   968 1016 1048 1100 1113 

Vikarie o. ava     109 89 82 45 55 

 
         

Andel män %   
 

25 24 24 25 25 

Andel kvinnor %   75 75 76 76 75 

       

Medelålder män   43,6 43,5 43,7 44,7 44,7 

Medelålder kvinnor   44,3 44,3 44,3 44,4 44,5 

Genomsnittlig syss.grad % tv 91,7 92 92,4 98 98,8 

         
 
 
 

       

        Sjukfrånvaro             

tv %     2010 2011 2012 2013 2014 
Kvinnor     5,3 4,6 5,1 6,7 8,1 

Män     3,4 3,2 3,5 3,2 4,0 

Totalt     5,6 5,2 5,4 6,6 7,0 

 
 

Personalomsättning 
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Bilaga 3 Volymökningar funktionsnedsättnings-
omsorgen 

    Bostad vuxna, LSS o SOL 
   2016 14 servicebostadsplatser 

 

 
10 boendestöd 

 2017 15 grupp- och/el servicebostadsplatser 

 
10 boendestöd 

 2018 12 servicebostadsplatser 
 

 
10 boendestöd 

 

    Insatser för barn o ungdomar (Bostad barn o ungd/ korttidsvistelse/ korttidstillsyn) 

2016 2 insatser 
  2017 2 insatser 
  2018 2 insatser 
  

    Daglig verksamhet/ sysselsättning 
   

2016 
15 perso-
ner 

  
2017 

15 perso-
ner 

  
2018 

15 perso-
ner 

  

    Personlig assistans LSS o SFB 
   2016 5 ärende 

  2017 5 ärende 
  2018 5 ärende 
  

    Övrigt 
   2016 Hälso-och sjukvård, 1 ec, datorer 
   2017 Hälso-och sjukvård, 1 ec, datorer 
   2018 Hälso-och sjukvård, 1 ec 
   

    Planering LSS, tkr 2016 2017 2018 

Behov enl plan 10 940 15 120 14 385 

varav Bostad vuxna, LSS o SOL 3 280 2 740 1 450 

varav Boendestöd 645 655 665 

varav Insatser för barn o ungdomar 1 000 500 500 

varav Daglig verksamhet o sysselsättning 860 880 895 

varav Personlig assistans 1 425 1 445 1 465 

varav Övrigt 1 550 1 560 870 

varav Helårseffekt föregående år 2 180 7 340 8 540 

    Planering IFO, tkr 2016 2017 2018 

Totalt IFO 1 000     

Försörjningsstöd   1 000     
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Bilaga 4 Statistik myndighetshandläggning  
    

Institutionsvård barn/ungdomar inkl flyktingar 2014 2013 2012 

Antal unika personer obs inkl ext.finansierade plac 55 53 54 

Helårsplaceringar 34 36 35 

Antal vårddygn  12222 13106 13033 

Nettokostnad per vårddygn  2644 2675 2274 

Nettokostnad tkr 32316 30225 29636 

    
Placeringar vuxna missbrukare 

  
 Obs ej övr vuxna barn och familj! 2014 2013 2012 

Antal personer 
 

66 49 

Antal vårddygn 4633 5999 4558 

Antal årsplaceringar 13 16 12 

Nettokostnad per dygn 2521 2234 1750 

Nettokostnad tkr 11683 13400 7976 

Nettokostnad för övriga vuxna tkr (barn o familj) 2156 2226 
 

    Barn och familj 2014 2013 2012 

Antalet utredningar barn och familj 743 807 809 

Beslut om omedelbara omhändertaganden, LVU 40 34 26 

Ansökan om vård enligt LVU 28 20 
 

    LSS-handläggning 2014 2013 2012 

Ansökningar enl LSS bou 
 

135 118 

Ansökningear enl SoL bou 
 

10 10 

Ansökningar enl LSS vuxna 187 152 165 

Ansökningar enl SoL vuxna 174 134 143 

Förhandsbesked LSS antalet ansökningar 12 16 19 

    Familjerätt   2013 2012 

Familjerådgivning samtal 
 

1304 1201 

Samarbetssamtal 97 72 57 

Vårdnad boende umgänge 37 50 53 

Snabbupplysningar till domstol 80 59 78 

    
Budgetrådgivning   2013 2012 

Antal ärenden 191 198 213 

Varav skuldsanering 27 30 28 

  
 

 
Vuxna missbrukare 2014 2013 2012 

Antalet utredningar 232 262 186 

Beslut om omhändertagande LVM 6 8 5 

Ansökningar om LVM 3 4 3 

    Familjehemsplaceringar barn/ungd 2014 2013 2012 

Antalet unika personer 102 90 105 

Jourhemsplaceringar 28 12 30 

Släktingplaceringar 32 18 20 
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Antalet vårddygn  

 
31308 35244 

Antalet placeringar 31 december 98 83 95 

    Antalet månader som hushåll erhållit  
 

Antal Andel  

försörjningsstöd    hushåll försörjn.st 

1 månad 
 

299 24,3% 

2 månader 
 

158 12,9% 

3 månader 
 

127 10,3% 

4 månader 
 

75 6,1% 

5 månader 
 

74 6,0% 

6 månader 
 

49 4,0% 

7 månader 
 

56 4,6% 

8 månader 
 

58 4,7% 

9 månader 
 

56 4,6% 

10 månader 
 

83 6,8% 

11 månader 
 

83 6,8% 

12 månader   110 9,0% 

Summa 
 

1228 100% 

    Antalet unika hushåll per familjetyp    2014 2013 

Endast barn            
 

1 5 

Ensam kvinna med barn  
 

164 191 

Ensam kvinna utan barn 
 

262 273 

Ensam man med barn     
 

22 21 

Ensam man utan barn    
 

524 503 

Gift/sambo med barn    
 

190 196 

Gift/sambo utan barn   
 

65 55 

Okänd familjetyp       
 

0 1 

Summa 
 

1228 1245 

    
Försörjningsstöd (endast bidrag ej 
adm.kostnader) 

  2014 2013 

Bruttokostnad  tkr 
 

46651 47641 

Nettokostnad tkr 
 

44245 44918 
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Bilaga 5 Statistik insatser barn och familj  

 
  2104 2013 2012 

 
  2014 2013 2012 

Aquarellen       
 

Hemterapeuter       

Antal inskrivna 52 54 34 
 

Antal familjer 66 64 60 

Pojkar/flickor 19/33 21/33 6/17 
 

Pojkar/flickor 63/46 63/46   

Antal familjer     9 
 

        

Vårddagar 2224 1687 1370 
 

Familjebehandlare       

Aquarellens lägenhet       
 

Antal familjer 40 39 43 

Antal familjer 9 11   
 

Bistånd/oreg. 6 25/14 35/8 

Antal dygn 1108 302   
 

Pojkar/flickor 21/38 27/37   

     
        

     
Paletten       

Ungbo       
 

Antal familjer 53 37 42 

Inflyttade 7   7 
 

varav behandling 53 31 35 

Avslutade 7   10 
 

Pojkar/flickor 57/33 43/27   

     
        

     
Multiversum       

Ensamkommande       
 

Antal ärenden 78 73 74 

Villa Ossian       
 

Pojkar/flickor 49/29 46/27 46/28 

Inflyttade 11 9 8 
 

        

varav fått PUT 3     
 

Familjerådgivning       

varav avslag 1   2 
 

Antal besök 891     

        
 

        

Kungsgården       
 

Förebyggandeteamet       

Inflyttade 13 5 4 
 

Antal kval kp ev.12     

Utflyttade 7     
             
     Horisont       
     Inflyttade 7 4 3 
 

ATV       

flytt t egen lght 5   7 
 

Aktuella under året 136 179  181 

Utskrivna 3 9 11 
 

Nya under året       

        
 

Barn individuellt 18 30  31 

Ungbo EKB       
 

Pojkar/flickor 10 p/8 f 15/15   

Inflyttade 6   7 
 

Barn i grupp 0 8  10 

Avslutade 2   1 
 

Kvinnor individuellt 82 109  119 

     
Kvinnor i gruppbeh 0 6  6 

     
Män individuellt 29 40  31 

     
Män i gruppbeh. 7 6  10 
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Bilaga 6 Statistik missbruksvård  
Statistik finns endast för 2014 pga organisationsförändring fr.o.m. hösten 2013. 

 
Alkohol- och drogmottagning 2014 

  Män Kvinnor 

Antal personer totalt 343 239 

Antal nya personer 238 121 

Avslutade personer 214 110 

varav planerade 137 85 

varav oplanerade 65 20 

varav annan behandling 12 5 

      

Antal samtal, totalt   1 929 1 332 

varav 17 år eller yngre 63 88 

varav 18-25 år 225 185 

varav 26-45 år 826 495 

varav 46-65 år 644 439 

varav 66 år el äldre 171 125 

      

Sökorsak, antal samtal:     

Alkohol 1 193 536 

Droger 593 414 

Spel 124 10 

Anhörig 37 252 

   Boendegruppen 2014 

  Kvinnor Män 

Antal ärenden 35 67 

varav tillsyn 10 32 

varav boendestöd 10 13 

varav tillsyn komb m boendestöd 10 11 

varav uppsökande 5 11 

Antal avslutade ärende 10 29 

 
 
Smedbacken  2014 2013 2012 

Antal vårddygn 2 346 2 782* 2 716 

Antal inskrivna   21 15 

Slussboendet (fr 26 sept 
2013)       

Antal vårddygn 566 *   

Antal inskrivna   11   

Eftervård       

Antal vårddygn 419     

Antal inskrivna       

Esmeralda (t 17 sept 2013)       

Antal vårddygn   581 1 001 

Antal inskrivna   13 8 

    * Dygn slussboende ingår i Smedbackens 2013 
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Bilaga 7 Måluppföljning 
 
Se separat PDF-fil 



1

Måluppfyllelse Detaljerade mål

Bemötande i samband med alkholtillstånd

Kopplat till: ATTRAKTIVA KALMAR

Status: Delvis uppfyllt Trend: Ökad

Beskrivning: **Beskrivning** Samtliga företag som är föremål för tillsyn i samband med alkoholtillstånd upplever ett bra bemötande vid tillsynsbesöket, får en bra återkoppling
samt upplever att den som tillsynar har goda kunskaper om lagar och föreskrifter**Mätning** Egen mätning**Resurser**Inom befintlig ram

Kommentar: 95 % av de tillfrågade upplever ett gott bemötande vid tillsynsbesök, 92% anser att återkopplingen är bra och 90% anser att handläggarna har goda kunskaper.
Endast en svarande anger att hen är missnöjd med bemötande och kunskaper och ingen är missnöjd med återkopplingen.

Tobaksfri DUO

Kopplat till: SOCIALT HÅLLBAR KOMMUN

Status: Delvis uppfyllt Trend: Ökad

Beskrivning: **Beskrivning** 60% av pojkar och flickor i åk 7 har slutit avtal om Tobaksfri DUO i december 2014. **Mätning** Tandvårdens mätning **Resurser** Inom
befintlig ram

Kommentar: Vid året slut har 46,2 % av eleverna avtal om tobaksfri DUO. Målet därför inte uppfyllt men trenden är ökande.

Behandling vid rattfylleri

Kopplat till: SOCIALT HÅLLBAR KOMMUN

Status: Delvis uppfyllt Trend: Ökad

Beskrivning: **Beskrivning** Minst 15% av förare, män och kvinnor, boende i Kalmar kommun misstänkta för rattfylleri och drograttfylleri har påbörjat behandling genom
SMADIT under 2014. **Mätning** Egen mätning **Resurser** Inom befintlig ram

Kommentar: Rutiner för SMADIT har implementerats under 2014 och uppföljning sker månadsvis. 4 behandlingar har inletts av 81 möjliga vilket blir 5% av de som misstänkts
för rattfylla eller drograttfylla. Inför 2015 läggs in i mätningarna hur många av de som polisen tagit som skickas till socialförvaltningen vilket vi inte har uppgift om i år.

Alkoholförgiftning hos unga

Kopplat till: SOCIALT HÅLLBAR KOMMUN

Status: Delvis uppfyllt Trend: Ökad

Beskrivning: **Beskrivning** Antalet ungdomar, flickor och pojkar, boende i Kalmar kommun som besökt sjukhus för alkoholförgiftning är 0. **Mätning** Mätning via
sjukhusets akutmottagning **Resurser** Inom befintlig ram



2

Kommentar: Exakta siffran kommer inte förrän i februari. Endast enstaka fall har förekommit under 2014 och läget för Kalmar kommun är mycket bra men målet nås ännu
inte.

Personalomsättning

Kopplat till: SOCIALT HÅLLBAR KOMMUN

Status: Helt uppfyllt Trend: Oförändrad

Beskrivning: **Beskrivning** Personalomsättningen bland socialsekreterare som är handläggare är inte högre än 20% **Mätning** Egen mätning **Resurser** Inom befintlig
ram

Kommentar: Målet har efter mätning visat sig vara för pessimistiskt formulerat. Personalomsättningen bland socialsekreterare som är handläggare låg för 2013 på 5,12%
vilket anses som en tämligen normal och önskvärd nivå. Problemet med upplevd hög personalomsättning handlar snarare om intern rörlighet bland personal samt
föräldraledigheter och sjukskrivningar som leder till vikariatsomsättning.

Introduktion av enhetschefer

Kopplat till: SOCIALT HÅLLBAR KOMMUN

Status: Ej utvärderad Trend: Ökad

Beskrivning: **Beskrivning** Samtliga nya enhetschefer är nöjda med introduktionen och har fått introduktion enligt riktlinjen **Mätning** Egen mätning **Resurser** Inom
befintlig ram

Kommentar: Har ej utvärderats under 2014. Utvärdering kommer att göras mars 2015.

Sjukfrånvaro

Kopplat till: SOCIALT HÅLLBAR KOMMUN

Status: Ej uppfyllt Trend: Oförändrad

Beskrivning: **Beskrivning** Den ackumulerade sjukfrånvaron i % av arbetad tid är inte högre än 5% för 2014. **Mätning** Befintlig mätning av sjukfrånvaro **Resurser**
Inom befintlig ram

Kommentar: Den ackumulerade samlade sjukfrånvaron fram tom november är 6,9 %. Aktiviteter har genomförts inom samtliga verksamhetsområden.

Långvariga försörjningsstöd ska minska

Kopplat till: Övergripande mål - Arbetslösheten

Status: Helt uppfyllt Trend: Ökad
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Beskrivning: **Beskrivning** Antalet män och kvinnor med långvarigt och mycket långvarigt försörjningsstöd minskar under 2014 **Mätning** SCB statistik **Resurser** Inom
befintlig ram

Kommentar: Öppna jämförelser 2014 visar på en tydlig minskning av såväl totala antalet försörjningsstöd som antalet långvariga och mycket långvariga försörjningsstöd.
Andelen långvariga och mycket långvariga försörjningsstöd minskade från 2012 till 2013. Andelen mycket långvariga minskade med 4% enligt öppna jämförelser 2014. Antalet
hushåll med långvarigt försörjningsstöd (10-12 månader) minskade med 19 stycken jämfört med 2013, från 295 till 276 hushåll.

Förebyggande områdesarbete

Kopplat till: Övergripande mål - Bo och leva

Status: Delvis uppfyllt Trend: Ökad

Beskrivning: Socialförvaltningen arbetar med särskilt förebyggande arbete för områdena Berga och Oxhagen. Målet är att områdena Berga och Oxhagen har en bättre
utveckling jämfört med övriga områden i polisens trygghetsundersökning **Mätning** SCBs medborgarundersökning samt polisens trygghetsundersökning **Resurser** Inom
befintlig ram

Kommentar: Resultaten i polisens trygghetsundersökning visar på ett förbättrat resultat för flera indikatorer avseende framförallt område Norrliden. För Oxhagen och Funkabo
ligger indikatorerna i många fall lika som vid mätningen 2012. För ett par indikatorer, oro för överfall/misshandel och trygg ute ensam sen kväll är värdet försämrat avseende
område Funkabo.

Användande av tjänstecykel

Kopplat till: Övergripande mål - Cykel

Status: Ej utvärderad Trend: Ökad

Beskrivning: **Beskrivning** Användandet av förvaltningens tjänstecyklar ökar under 2014. **Mätning** Egen mätning **Resurser** Inom befintlig ram

Kommentar: Antalet cyklar och elcyklar har ökat under året och bedömningen är att användandet också har ökat. Mätning är inte gjord.

Ytterfall i Kostnad per brukare

Kopplat till: Övergripande mål - Nettokostnadsandelen

Status: Ej uppfyllt Trend: Oförändrad

Beskrivning: **Beskrivning** För 2014 ligger antalet ytterfall i Kostnad per brukare i nivå med riksgenomsnittet för 2013. **Mätning** KPB **Resurser** Inom befintlig ram

Kommentar: Antalet ytterfall har ökat men genomsnittskostnaden per ytterfall har minskat.

Kostnader missbruksvård

Kopplat till: Övergripande mål - Nettokostnadsandelen
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Status: Delvis uppfyllt Trend: Ökad

Beskrivning: **Beskrivning** För 2014 ligger socialförvaltningens kostnader för missbruksvården i Kostnad per brukare i nivå med riksgenomsnittet för 2013. **Mätning** KPB
**Resurser** Inom befintlig ram

Kommentar: Antalet placeringar har minskat under året vilket gör att kostnaderna minskar.

Kostnader för barn och ungdomsvården

Kopplat till: Övergripande mål - Nettokostnadsandelen

Status: Ej uppfyllt Trend: Oförändrad

Beskrivning: **Beskrivning** För 2014 ligger socialförvaltningens kostnader för barn, ungdom och familj i kostnad per brukare i nivå med riksgenomsnittet för 2013.
**Mätning** KPB **Resurser**Inom befintlig ram

Kommentar: Kostnaderna har ökat under 2014 bland annat på grund av nya lagkrav. Antalet ärenden har ökat. Antalet placeringar har inte minskat i den utsträckning som
hade förväntats.

Kostnader för särskilt boende LSS

Kopplat till: Övergripande mål - Nettokostnadsandelen

Status: Helt uppfyllt Trend: Ökad

Beskrivning: **Beskrivning** För 2014 ligger socialförvaltningens kostnader för särskilt boende enligt LSS i kostnad per brukare i nivå med riksgenomsnittet för 2013.
**Mätning** KPB **Resurser** Inom befintlig ram.

Kommentar: För boende med särskild service sammantaget uppfylls målet. När det gäller gruppbostad uppfylls inte målet men när det gäller servicebostad ligger kostnaderna
lägre än genomsnittet. Insatsmixen mellan gruppbostad och servicebostad är jämfört med de flesta andra kommuner mycket bra.

Telefontillgänglighet

Kopplat till: Övergripande mål - Bemötande och tillgänglighet

Status: Delvis uppfyllt Trend: Ökad

Beskrivning: **Beskrivning** Bättre telefontillgänglighet. Antalet obesvarade samtal minskar med 3% i genomsnitt under 2014 **Mätning** Kommunens mätning av
telefontillgänglighet **Resurser** Inom befintlig ram

Kommentar: För oktober, november och december månad ligger antalet obesvarade (ej svar) på en betydligt lägre nivå än tidigare. Antalet ej svar ligger för okt på 6%, nov
5% och dec 6% jämfört med tidigare runt 14-15%. Målet alltså uppnått för de tre sista månaderna men inte för 2014 som helhet.

Inflytande via brukarråd
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Kopplat till: Övergripande mål - Inflytande på kommunens verksamheter

Status: Delvis uppfyllt Trend: Ökad

Beskrivning: Medverkande i LSS råd och psykiatriråd upplever att de har inflytande på socialförvaltningens verksamhet.

Kommentar: Av de medverkande föreningarna i LSS rådet svarade tre på enkäten och av dessa upplever 2 att de delvis har ett inflytande på socialnämndens verksamhet
medan en förening upplever att LSS rådet framförallt är ett informationsmöte. Enkät utskickad även till psykiatrirådets föreningar men dessa har ej svarat på enkäten.

Brukarinflytande

Kopplat till: Övergripande mål - Inflytande på kommunens verksamheter

Status: Ej uppfyllt Trend: Ökad

Beskrivning: **Beskrivning** Resultatet av brukarundersökningen avseende inflytande är bättre än 2013 **Mätning** Brukarundersökning via Ensolution**Resurser** Inom
befintlig ram

Kommentar: Brukarundersökningen gjordes i början av 2014 så måluppfyllelsen har inte kunnat utvärderas efter detta. Ett stort antal aktiviteter har genomförts i
verksamheterna under året för att öka delaktighet tex genom en stor utbildningssatsning på genomförandeplanering.

Genomförandeplaner

Kopplat till: Övergripande mål - Öppna Jämförelser

Status: Delvis uppfyllt Trend: Ökad

Beskrivning: **Beskrivning** Alla brukare, såväl män som kvinnor, flickor som pojkar, har en genomförandeplan och denna används vid uppföljning **Mätning** Via
egenkontrollen **Resurser** Inom befintlig ram

Kommentar: Rutiner och mallar kommer att fastställas januari 2015 för funktionshinderområdet, övriga delar kommer att fastställas under våren. Utbildning i hur man gör en
genomförandeplan har genomförts för ett stort antal medarbetare. Akt och journalgranskning visar på att genomförandeplan saknas i liten utsträckning inom barn och
ungdomsvården, finns inom område funktionsnedsättning, men saknas i något större utsträckning inom vuxenverksamheterna i IFO delen. Det finns brister när det gäller
uppföljning framförallt att datum för uppföljning av genomförandeplan saknas.

Externa överenskommelser

Kopplat till: Övergripande mål - Öppna Jämförelser

Status: Delvis uppfyllt Trend: Ökad

Beskrivning: **Beskrivning** Det finns i december 2014 upprättade överenskommelser externt med landstinget avseende missbruk, försäkringskassan och frivården
**Mätning** Diarieförd överenskommelse finns **Resurser** Inom befintlig ram

Kommentar: Överenskommelse med landstinget avseende missbruk finns. Överenskommelse med kriminalvården pågår men är ännu inte klart. Överenskommelse med
försäkringskassan har gjorts avseende KUR projekt och ytterligare överenskommelse planeras ej för närvarande.
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Hemsida

Kopplat till: Övergripande mål - Öppna Jämförelser

Status: Delvis uppfyllt Trend: Ökad

Beskrivning: **Beskrivning** Socialförvaltningen har en tillgänglig och korrekt hemsida i december 2014 **Mätning** Egen mätning **Resurser** Lägg in text här

Kommentar: Den interna hemsidan är genomgången och förslag till revidering finns men är ännu inte genomförd. Den externa hemsidan är genomgången avseende barn
psykiska hälsa och sammanlänkning till 1177 genomförd. Denna del klarar kvalitetskraven i PRIO grundkrav 2. Överiga externa hemisidor återstår att revidera. Planering lagd
för att arbeta med detta under våren 2015.

Förebyggande arbete

Kopplat till: Övergripande mål - Öppna Jämförelser

Status: Ej uppfyllt Trend: Oförändrad

Beskrivning: **Beskrivning** Samtliga medarbetare har kunskap om sin/förvaltningens roll i det uppsökande och förebyggande arbetet. **Mätning** Egen mätning
**Resurser** Inom befintlig ram

Kommentar: Arbetet är påbörjat genom att precisera vilka uppdrag som finns i det uppsökande/förebyggande arbetet. Målet förs vidare till 2015.

Akut hemlöshet

Kopplat till: Övergripande mål - Öppna Jämförelser

Status: Delvis uppfyllt Trend: Ökad

Beskrivning: **Beskrivning** Män och kvinnor som på egen hand saknar möjlighet att lösa sitt boende och som söker hjälp hos socialförvaltningen pga. akut brist på
övernattningsmöjlighet får alltid anvisning om plats att övernatta kommande natt **Mätning** Egen mätning**Resurser** Inom befintlig ram

Kommentar: I de fall där den enskilde saknar egna möjligheter att lösa sin situation och där läget har varit akut har situationen alltid lösts. Däremot görs bedömning ibland att
den enskilde kan lösa situationen på egen hand. Målet arbetas in i riktlinje för bostadssociala frågor under 2015.

Hemlöshet situation 1

Kopplat till: Övergripande mål - Öppna Jämförelser

Status: Ej uppfyllt Trend: Minskad

Beskrivning: **Beskrivning** Män och kvinnor som har kontakt med socialtjänsten finns inom situation 1 ( socialstyrelsens definition vid hemlöshet) maximalt en månad.
**Mätning** Egen mätning**Resurser** Inom befintlig ram
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Kommentar: Antalet akut hemlösa personer har ökat markant under hösten 2014 och trenden är ökande. Detta innebär också att antalet återrapporterade dvs personer som
är akut hemlösa mer än en månad ökar. Troligtvis består ökningen av antalet hemlösa av såväl en reell ökning som ett minskat mörkertal på grund av förbättrad mätning under
året. Målet uppnås ej.

Hemlöshet situation 2

Kopplat till: Övergripande mål - Öppna Jämförelser

Status: Delvis uppfyllt Trend: Oförändrad

Beskrivning: **Beskrivning** Alla män och kvinnor som har en placering via socialtjänsten och befinner sig i situation 2 (socialstyrelsens definition av hemlöshet) har ett
boendealternativ ordnat tre månader före utskrivning **Mätning** Egen mätning**Resurser** Inom befintlig ram

Kommentar: I de flesta fall uppfylls målet men några ärenden finns vid uppföljning där det inte är löst tre månader innan. Målet omformuleras till 2015.

Extern samverkan hemlöshet

Kopplat till: Övergripande mål - Öppna Jämförelser

Status: Delvis uppfyllt Trend: Ökad

Beskrivning: **Beskrivning** Det finns i december 2014 en upprättad samverkansöverenskommelse med kriminalvården med gemensamt mål kring hemlösheten **Mätning**
Diarieförd samverkansöverenskommelse finns **Resurser** Inom befintlig ram

Kommentar: Arbetet med överenskommelsen pågår.

Månadsuppföljningar

Kopplat till: Övergripande mål - Öppna Jämförelser

Status: Delvis uppfyllt Trend: Ökad

Beskrivning: **Beskrivning** Samtliga enheter arbetar vid slutet av 2014 kontinuerligt med månadsuppföljning utifrån fastställda indikatorer **Mätning** Indikatorer finns
redovisade i statistik fliken i G katalogen. Avstämning med ec att månadsuppföljing sker **Resurser** Inom befintlig ram

Kommentar: Arbetet är påbörjat inom samtliga delområden förutom sysselsättning. Nyckeltal inom försörjningsstöd finns och används vid månadsuppföljning.



















































































































 

 
 

 

 

 
│ Södermöre kommundelsförvaltning    

Harbyvägen 3, 388 32 Ljungbyholm │  
Tel 0480-45 00 00 vx │sodermore@kalmar.se  

 

 
Handläggare Datum  

Ann-Christine Kittel-Olsson 13 2015-01-27  
0480-45 29 04 

 

Södermöre kommundelsnämnds detaljerade mål 2015  

Södermöre kommundelsnämnd har till uppgift att bryta ner fullmäktiges över-
gripande mål till detaljerade mål som ett led i verksamhetsstyrningen. Kom-
mundelsnämnden kan även formulera ytterligare mål inom ramen av nämndens 
uppdrag och ansvarsområde. Målformuleringarna sker inom ramen av fullmäk-
tiges prioriterade områden Ett växande attraktivt Kalmar, Hög kvalitet i välfär-
den, Verksamhet och medarbetare, Ett grönare Kalmar och Ordning och reda i 
ekonomin. Uppföljning av mål sker tertialvis till kommundelsnämnden samt 
inom ramen ledningens genomgång i kommundelsförvaltningen. 

Ett växande attraktivt Kalmar 

Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för 
att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på 
infrastruktur. 
Kalmar är i dag ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål och vi fortsätter att 
utveckla detta. Men attraktiviteten ska också finnas i vardagen. För det behöver 
vi bra och varierade bostäder och en väl utbyggd infrastruktur i hela vår region. 
Vi ska fortsätta att erbjuda ett rikt kultur- och fritidsutbud och vi utvecklar att 
vi redan är ett spännande besöksmål. Vi berättar gärna om allt bra vi gör och 
allt det positiva om Kalmar. 

- Kalmar ska planera för minst 300 bostäder årligen, varav 100  
villatomter.  

Hög kvalitet i välfärden 

I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. 
Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverk-
samheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs 
med god kvalitet. Den fattigdom som drabbar barn ska med alla tillgängliga 
medel speciellt bekämpas. Varje barn och elev i Kalmar kommun ska utvecklas 
allsidigt, såväl socialt och emotionellt som kunskapsmässigt. Våra förskolor 
och skolor ska hålla en hög kvalitet. 

– Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner. 
– Barn och ungas bruk av tobak, alkohol, dopingpreparat och narko-
tika ska minska. Bruket av droger ska aktivt bekämpas på alla nivåer 
men speciellt fokus ska riktas på förebyggande insatser bland barn 
och ungdomar. 
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I Kalmar kommun har alla barn och elever rätt att få de bästa förutsättningarna  
att nå sin maximala förmåga. Förskolan, skolan och fritidshemmen ska fånga  
alla barns och elevers lust att lära sig och uppmana varje individ att vilja ut- 
vecklas. Hela verksamheten ska samarbeta i ett 1–16-årsperspektiv för att för- 
bättra kunskapsresultaten. Kommunens barn och elever ska ha höga och  
positiva förväntningar på sig. 
 

Detaljerat mål - utbildningspolitiska mål  
- Andelen elever som har uppnått kunskapskraven ska öka och Söder-
möre kommundel ska vara bäst bland liknande jämförbara kommuner. 

Beskrivning  
- Andel elever i årskurs 3, 6, 9 som har uppnått kunskapskraven. 
– Andel elever i årskurs 3, 6, 9 med godkänt i de nationella ämnesproven i 
  svenska, engelska och matematik 
- Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet 
 
Mätning Genom SKL:s statistikdatabas Kolada. Följande kommuner är jäm-
förbara med Södermöre kommundel när det gäller grundskolan: Aneby, Eda, 
Örkelljunga, Ockelbo, Färgelanda, Torsås, Ovanåker och Åmål. 
 
Resurser Inom befintlig budget 

Detaljerat mål - utbildningspolitiska mål  
- I Södermöre kommundels skolor ska elever trivas och känna sig trygga. 

Beskrivning - Jag känner mig trygg och jag trivs i skolan 

Mätning Mäts årligen via elevenkäten. 

Resurser Inom befintlig budget 

Detaljerat mål - utbildningspolitiska mål  
- Andelen elever som är studiemotiverade ska öka. 

Beskrivning Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 
 
Mätning Mäts årligen via elevenkäten 

Resurser Inom befintliga resurser 

Detaljerat mål - utbildningspolitiska mål  
I Södermöres skolor ska elever vara delaktiga och kunna utöva elevinfly-
tande. 

Beskrivning - Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 

Mätning Mäts årligen via elevenkäten 

Resurser Inom befintlig budget 
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Detaljerat mål - utbildningspolitiska mål  
- I Södermöres skolor ska elever få återkoppling för hur det går i skolan 
och få det lärarstöd som behövs. 

Beskrivning  
- Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 
- Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 
 
Mätning Mäts årligen via elevenkäten 

Resurser Inom befintlig budget 
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Verksamheten ska alltid se till helheten runt människan och se till att stöd- 
och hjälpinsatser ges utifrån individens fokus. Verksamheten är i ständig ut-
veckling genom samarbete med landstinget och universitet. 
I verksamhetsplanering ska äldres inflytande tas till vara och ak-
tivt stödjas genom bland annat pensionärsrådet. Kultur- och fri-
tidsaktiviteter ska finnas oavsett ålder. 

 

Detaljerat mål – omsorgspolitiska mål 
- Omsorgstagare i Södermöre kommundel är nöjda med nämndens vård- 
och omsorgsverksamhet. 

Beskrivning  
- Andelen omsorgstagare som är nöjda med verksamheten särskilt boende har 
ökat jämfört med föregående år och ligger fortsatt över riksgenomsnittet. 
– Andelen omsorgstagare som är nöjda med verksamheten hemtjänst översti-
ger 
90 procent och ligger fortsatt över riksgenomsnittet. 
 
Mätning Socialstyrelsens brukarundersökning 
 
Resurser Inom befintlig budget 

Detaljerat mål – omsorgspolitiska mål 
- Omsorgstagare i Södermöre kommundel är delaktiga och upplever 
självbestämmande i nämndens vård- och omsorgsverksamhet. 

Beskrivning  
- Andelen omsorgstagare som har varit delaktiga vid upprättande av genomfö-
randeplanen har ökat jämfört med föregående år. 
– 100 procent av omsorgstagarna har varit delaktiga vid upprättandet av 
sin egen genomförandeplan. 
– Andelen omsorgstagare som anser att man kan påverka vid vilka tider 
som man får hjälp eller personalen ska komma ökar och ligger fortsatt 
över riksgenomsnittet. 
– Andelen omsorgstagare som anser att personalen tar hänsyn till framförda 
åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras ligger fortsatt över riksge-
nomsnittet och är bäst bland jämförkommunerna. 
– Andelen omsorgstagare som vet vart man ska vända sig för att framföra 
sina synpunkter eller klagomål på verksamheten, ligger över riksgenomsnittet 
och är bäst bland jämförkommunerna. 
 
 
Mätning Socialstyrelsens brukarundersökning 
 
Resurser Inom befintlig budget 
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Detaljerat mål – omsorgspolitiska mål 
- Omsorgstagare i Södermöre kommundel är trygga i nämndens vård- 
och omsorgsverksamhet. 
 

Beskrivning  
- Andel omsorgstagare som är trygga i verksamheten särskilt boende. 
– Antalet avvikelser gällande fall, läkemedel, omsorg och omvårdnad i 
verksamheterna särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård. 
– Antalet personal per omsorgstagare under en 14-dagarsperiod i verksamheten 
hemtjänst (personalkontinuitet). 
 
Mätning Socialstyrelsens brukarundersökning 
 
Resurser Inom befintlig budget 
 
 

 Detaljerat mål – omsorgpolitiska mål 
- Omsorgstagare i Södermöre kommundel trivs i nämndens vård- och 
omsorgsverksamhet. 
 

Beskrivning 
– Andelen omsorgstagare som är nöjda med aktiviteterna som erbjuds på sär-
skilt boende ökar och överstiger 2014 års resultat. 
– Andelen omsorgstagare som är nöjda med möjligheterna att komma ut un-
derstiger inte 2014 års resultat. 
– Andelen omsorgstagare som anser att personalen bemöter dem på ett bra sätt 
överstiger riksgenomsnittet i både särskilt boende och hemtjänst. 
 
Mätning Socialstyrelsens brukarundersökning 
 
Resurser Inom befintlig budget 
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Detaljerat mål - Södermöre för allas mål 
- Brukarna ska vara nöjda med verksamheten Södermöre för alla  
- Brukare i Södermöre för alla upplever att de har inflytande på verksamheten 

 
Beskrivning De som deltar i de olika aktiviter och mötesplatserna ska vara 
nöjda med verksamheten. Särskilt barn och ungdomar samt äldre ska vara 
nöjda med verksamheten.  
Varje invånare ska känna att det är möjligt att påverka och förändra. Särskilt 
barn och ungdomar samt äldre ska uppleva att de kan påverka verksamheten.  
 
Mätning Enkät till elever 10-16 år på kommundelens skolor samt  
äldrehearings. 
 
Resurser Inom befintlig budget 

Detaljerat mål - biblioteksmål 
- Läslusten bland barn ska öka. 
– Kulturupplevelser ska erbjudas i hela kommundelen 

Beskrivning Antal barnböcker per barn 0-14 år, antal barnbokslån per barn 0-
14 år och andel av barnen 0-14 år som är aktiva låntagare ska öka. 
Antal publika aktiviteter ska fördelas på tätorterna i Södermöre. 
 
Mätning redovisas i kommundelsnämndens årsrapport. 
 
Resurser Inom befintlig budget 

Uppdrag inom området Hög kvalitet i välfärden 
– att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden på lämpligt sätt 
informera om villkor i arbetslivet och arbetsrättsfrågor till de sista års-
kurserna i skolan. Samarbete kan ske med Kalmarsundsgymnasieför-
bund (ansvar barn- och ungdomsnämnden). 
 
– att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och med andra be-
rörda nämnder och bolag upprätta en volontärpool där frivilliga privat-
personer kan registrera sig för frivilligarbete till föreningslivets registre-
rade evenemang (ansvar kultur- och fritidsnämnden). 

– att tillsammans med socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och 
Kalmarsunds gymnasieförbund, forma en gemensam grupp som särskilt 
ska fokusera på förebyggande sociala insatser i utsatta bostadsområden 
(ansvar socialnämnden). 
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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 håll-
bart arbetsliv. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och kän-
ner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen 
och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompetensen och 
organisationen 
 
– Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) 
vara genomförd på nämnder och bolag. Arbetet ska ske inom befintliga 
budgetramar. 
– Kalmar kommun ska till utrikes födda årligen erbjuda cirka 150 prak-
tikplatser. 
– Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. 
– Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. 
 

Detaljerat mål – andel personal som arbetar enligt önskad sysselsätt-
ningsgrad ska öka. 

 
Beskrivning Pilotverksamhet pågår i äldreomsorgen och utvärderas under 
våren. Inriktningen är att implementering sker fullt ut inom budgetram. 
 
Mätning Andel personal som arbetat enligt önskad sysselsättningsgrad rappor-
terat i årsredovisningen av förvaltningskontoret 
 
Resurser Inom befintlig budget 

Detaljerat mål - ska till utrikesfödda årligen erbjuda 10 praktikplatser, 
vilket innebär att elever som deltar i SFI-undervisning erbjuds språkträ-
ningspraktikplatser inom Södermöre kommundelsförvaltning 

 
Beskrivning Södermöre kommundelsnämnds verksamheter ska erbjuda prak-
tikplatser för personer som studerar på SFI 
 
Mätning Sammanställning av antalet platser som görs av förvaltningskontor 
 
Resurser Inom befintlig budget 

Detaljerat mål - Södermöre kommundelsnämnds verksamheter ska vara 
jämställdhetssäkrad.  

Beskrivning Varje verksamhet har egna detaljerade mål 
Mätning Södermöre kommundelsnämnd använder könsfördelad statiskt där 
så är möjligt. 
Resurser Inom befintlig budget 
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Detaljerat mål - i Södermöres skolor ska flickor och pojkar behandlas 
lika. 

Beskrivning I elevenkäten 2014 uppgav 84 procent av Södermöreskolans ele-
ver att tjejer och killar behandlas lika av personalen. På kommundelens skolor i 
de lägre åldrarna uppgav 90-94 procent av eleverna att de anser att tjejer och 
killar behandlas lika.  
 
Mätning via den årliga elevenkäten - fråga som mäts är: Jag tycker att flickor 
och pojkar behandlas lika på vår skola. 
 
Resurser inom befintliga ramar 

 

Detaljerat mål - vård- och omsorgsverksamheten i Södermöre kommun-
del är jämställd. 

Beskrivning I Södermöre kommundel arbetar vi aktivt med att främja jäm-
ställdhet gentemot brukarna för att säkerställa likvärdig service gentemot kvin-
nor och män. Det sociala innehållet som erbjuds i verksamheterna ska riktas till 
både män och kvinnor. 
 
Mätning årligen i statistikdatabasen Kolada samt en egen uppföljning och 
redovisas till nämnd inom ordinarie måluppföljning. 
 
Resurser inom befintlig budget 

Detaljerat mål – Södermöre för alla - andelen underrepresenterade bru-
kare ska minska 

Beskrivning Södermöre för alla ska verka för att andelen underrepresenterade 
brukare minska. 
 
Mätning Genom könsuppdelad statistik som redovisas i kommundelsnämn-
dens årsrapport 
 
Resurser inom befintlig budget 

Detaljerat mål – Biblioteksverksamheten ska vara jämställd 

Beskrivning Södermöres bibliotek ska verka för att andelen underrepresente-
rade brukare ska minska 
 
Mätning Antal deltagare på publika aktiviteter fördelat per kön och antal ak-
tiva låntagare fördelat per kön redovisas i kommundelsnämndens årsrapport 
 
Resurser inom befintlig budget 
  



  9 (12) 
 
 
Detaljerat mål - sjukfrånvaron ska minska jämfört med föregående år. 

Beskrivning Sjukfrånvaron i Södermöre kommundelsförvaltning var under 
2014 - 4,80 %  
Mätning Hypergene 
Resurser Inom befintlig budget 

Välfärdsbokslut 

Välfärdsbokslutet ger en överblick över och mäter hur människors tillgång på 
välfärd har utvecklats. Den ska också visa om den kommunala verksamheten 
når de resultat som uttrycks i kommunens budget. Självklart ska detta doku-
ment användas som vägledning när kommunens resurser fördelas. 

Uppdrag – redovisa hur man använder välfärdsbokslutet i verksamheten.  

 

Ordning och reda i ekonomin 

I kommunallagens bestämmelser står skrivet att kommunen ska ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet på lång och kort sikt. Varje generation 
av invånare ska bära kostnaderna för den service som vi själva beslutar om och 
som vi själva konsumerar samt att gjorda investeringar ska kunna återbetalas. 
 
– Begränsa nettokostnaderna till högst 99 procent av skatteintäkter och 
kommunal utjämning över en rullande femårsperiod. 
– Självfinansiera investeringarna till 50 procent över en rullande femårs-
period. 
– Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt sätt. 

 

Detaljerat mål  
- Södermöre kommundelsnämnd ska ha budget i balans. 

 
Beskrivning Alla enheter ska ha en budget i balans. Månatliga ekonomiska 
uppföljningar genomförs på ledningsgrupper. De enheter som visar minusre-
sultat får enskilda genomgångar av ekonomin, samt extra stöttning under året 
för kunna göra insatser som leder till att enheten har en budget i balans vid 
årets slut. Med anledning av det kärva läget för Kalmar kommuns ekonomi 
skall det under 2015 vara fortsatt restriktivitet för att gå på konferenser och 
kurser, inköp och att använda sig av vikarier.  
 
Mätning I månadsvisa helårsprognoser med återkoppling i ledningsgrupp 
samt i årsbokslutet. Återrapportering till nämnd månadsvis. 
 
Resurser Inom befintlig budget 
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Detaljerat mål  
- Kostnad per brukare inom äldreomsorgen ska minska jämfört med 
föregående år. 

 
Beskrivning Södermöre kommundelsnämnd äldreomsorg har en minskad 
budgetram med 0,5 mkt tre år i rad under perioden 2014-16 mot bakgrund att 
verksamheten har höga standarkostnader. 
 
Mätning Kostnad per dygn (särskilt boende), kostnad per hemtjänsttimme, 
kostnad per hemtjänsttimme exklusive nattverksamheten. Presenteras i Enso-
lutionrapport. 
 
Resurser Inom befintlig budget 

Ett grönare Kalmar 

Under de senaste åren har flera tydliga steg tagits när det gäller klimat- och 
miljöarbetet. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas 
av konkreta insatser som ger effekt både på kort och på lång sikt. 
 
– Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030. 
– Cykeltrafiken ska årligen öka. 
– Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka. 
– Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala  
  verksamheterna ska uppgå till 70 procent år 2020. 

 

Detaljerat mål  
- Koldioxidsutsläppen i ska minska jämfört med föregående år. 

 
Beskrivning Södermöre kommundelnämnd minskade koldioxidsutsläppen 
med knappt 15 procent under 2014. Målet är att koldioxidutsläppen ska minska 
även fortsättningsvis. 
 
Mätning Årlig förbrukning av koldioxid och drivmedelskostnader. 
 
Resurser Inom befintlig budget 
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Särskilda uppdrag för Södermöre kommundelsnämnd 

Uppdrag – Kalmar kommun ska ytterligare förbättra service- och bemö-
tandefrågor 

 

Detaljerat mål - enligt Kalmar kommuns kvalitetslöften ska 95 % av alla 
samtal till Södermöre kommundelsförvaltning besvaras eller ska man få 
besked om när personen man sökt är anträffbar. 
 

Beskrivning 
 
Mätning telefonstatistik 
 
Resurser Inom befintlig budget 
 

Uppdrag – demokratiutveckling 
- Södermöre kommundelsnämnd får i uppdrag att sprida de kunskaper 
och erfarenheter som har gjorts inom ramen av detta demokrati- 
utvecklingsarbete till andra nämnder. 

Beskrivning Södermöres kommundelsnämnd har tillsammans med 25 andra  
kommuner, landsting och regioner deltagit i Sveriges kommuners och lands- 
tings nationella nätverk för att utveckla det systematiska arbetet för med- 
borgardialog under tre års tid.  

 
Mätning 

 
Resurser Inom befintlig budget 
 

Uppdrag – landsbygdsutveckling 
 

 

Detaljerat mål 
- Service och näringslivsutveckling på landsbygden 

Beskrivning Södermöre kommundelsförvaltning ska verka för att stärka at-
traktiviteten på landsbygden och fortsätta att utveckla samarbeten både internt 
och externt för ett utökat serviceutbud. Kalmar kommuns landsbygdsutveck-
lare ingår i arbetet med utvecklingsfrågorna. 
 
Mätning 

 
Resurser 
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Detaljerat mål 
- Samverkan med Södermöre företagarförening 

 
Beskrivning  
Södermöre kommundelsnämnd har skrivit ett samarbetsavtal med Södermöre 
företagarförening. Företagsträffar, utmärkelsen Årets företagare i Södermöre, 
hemsidan www.södermöre.nu och se över möjligheten att skapa gemensamma 
utvecklingsprojekt är några av delarna som ingår i syfte att främja företagande i 
kommundelen. 
 
Mätning 

 
Resurser 
 
 

 

http://www.södermöre.nu/
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Kommunfullmäktige 

 
 
 

Krisledningsplan 2015-2018 samt ändring i 
reglemente för krisledningsnämnden 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till krisledningsplan 2015-2018 för Kalmar 
kommun. 
 
Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna i krislednings-
nämndens reglemente.  

Bakgrund 
Krisledningsplanen för Kalmar kommun syftar till att förbereda för 
extraordinära händelser. Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
ska en ny krisledningsplan fastställas vid varje mandatperiod.  
 
Krisledningsplanen beskriver och förtydligar: 
- Hur ledningsförhållanden ser ut vid kris eller svår påfrestning 
- Vad som menas med extraordinär händelse 
- Vilka resurser kommunen har vid en kris 
- Hur krisen ska ledas i stort 
- En del av krishändelsens begrepp 
- En kort beskrivning av krisledningsstabens roller 
 
Förändringar från gällande krisledningsplan: 
- Kommunala bolag och förbund är borttagna från krisledningsplanen. Bolag 

och förbund kan efter begäran få stöd av krisledningen. 
- Omskrivningar av textmassa, t.ex. upprepningar 
- Borttagning av textmassa som har sin huvudsakliga plats i andra dokument 
- Förtydligat att det är kommunstyrelsens arbetsutskott som utgör 

krisledningsnämnd. 
- Förtydligande att kommunstyrelsens ordförande (inte ordföranden i 

kommunstyrelsens arbetsutskott) är ordförande i krisledningsnämnden.  
- Rollbeskrivningarna har kortats ner 
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- Den tidigare informationsplanen (som initialt var ett eget dokument och 

senare en del av krisledningsplanen) har tagits bort och återfinns i huvudsak 
som befattningsbeskrivning för informatörerna i krisledningsstaben. En 
kort beskrivning framgår av krisledningsplanen och avser informations-
skyldighet vid olyckor, VMA, informationsmeddelande och intern-
information. 

 
Krisledningsplanen beskriver inte: 
- Hur bolag och förbund leds vid en kris. 
- Hur stabsarbetet effektueras i verksamheten (detta återfinns i ett dokument 

med befattningsbeskrivningar som fastställs av kommundirektören). 
 
Förändringar från gällande reglemente för krisledningsnämnd: 
 
I reglementet § 5, andra stycket för krisledningsnämnden ändras texten så att 
det är kommunstyrelsen, och inte fullmäktige, som beslutar om krislednings-
nämnden ska träda ur funktion.  
 
Vidare kompletteras texten i § 7 angående sammansättning så att det på ett 
tydligt sätt framgår att kommunstyrelsens ordförande också är ordförande i 
krisledningsnämnden. Denna skrivning saknas i gällande reglemente. 
 
I § 15 tas texten ”kontrasigneras av berörd tjänsteman” bort och ändras till 
”samt av berörd tjänsteman” syftande till signeringen. Ordet ”förfall” ändras 
till ”förhinder”. 
 
 
 
Peo Carlsson   
säkerhetssamordnare   
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Extraordinär händelse  

Med en extraordinär händelse i en kommun avses en händelse som  
• avviker från det normala,  
• innebär en allvarlig störning eller medför överhängande risk för en allvarlig 

störning i viktiga samhällsfunktioner, eller 
• kräver skyndsamma insatser av en kommun.  
 
Kännetecknande för en extraordinär händelse i en kommun är att kommunen 
kan ställas inför en svår akut ledningsuppgift. Ledningens uppgift är att så långt 
som möjligt minska konsekvenserna av det inträffade för kommunens invå-
nare. 
 
Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas i sina ordinarie former. An-
svar, organisation, lokaler och arbetsrutiner bör i princip vara desamma som i 
den dagliga verksamheten. Det som utmärker ledningen vid en extraordinär 
händelse i kommunen är framförallt tidsförhållandena. Den ordinarie proces-
sen ersätts av ett snabbare agerande. Ett stort antal beslut kan behöva tas och 
verkställas med kort varsel.  
 
Vid en krishändelse i Kalmar kommun kan kommundirektören, krislednings-
nämndens ordförande och/eller räddningschefen etablera en stab för att stötta 
den förvaltning, det bolag eller förbund som äger krishändelsen. Krisledningen 
ska anpassa verksamheten efter hur händelsen utvecklas. Arbetet ska bedrivas 
effektivt och organiseras på ett sådant sätt att det finns en god uthållighet över 
tiden.  
 
Räddningschefen, kommundirektören, förvaltnings-, förbunds- och bolagsche-
fer samt säkerhetssamordnaren har rätt och skyldighet att uppmärksamma ord-
föranden i krisledningsnämnden om krisledningsnämnden bör sammankallas.  
 
Kallelse sker via intern larmlista. 
 
 

Krisledningsnämnd 

Kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd i Kalmar kommun. 
Ordföranden i krisledningsnämnden är dock kommunstyrelsens ordförande. 
Ordföranden (eller vice ordföranden då ordföranden har förhinder) i krisled-
ningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska 
träda i funktion.  
 
Om både ordföranden och vice ordföranden har förhinder får krislednings-
nämnden sammankallas på begäran av enskild ledamot. Nämnden kan sedan 
besluta om den ska träda i funktion. (Reglemente för krisledningsnämnden §2).  
 
Vid en extraordinär händelse i Kalmar kommun, som inte faller under ansvaret 
enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778), tas beslutsbefogenheter och 
ansvar för åtgärder och ledning över av krisledningsnämnden. 
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Ordföranden i krisledningsnämnden har rätt att besluta i ärenden som är så 
brådskande att hela krisledningsnämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana 
beslut ska snarast därefter anmälas till nämnden.  
 
 
 
 

Krisledningsnämndens uppgifter och befogenheter 

• Genom stabschefen få en samlad bild av läget och därigenom tolka 
kommunens roll vid en extraordinär händelse. 

 
• Fullgöra de uppgifter som kommunen ansvarar för under extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap. 
 
• Fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från öv-

riga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hän-
syn till den extraordinära händelsens art och omfattning. Om möjligt sam-
råda med berörd nämnd innan beslut om övertagande fattas. I vissa fall 
kan kraven på skyndsamhet göra samråd omöjligt. Nämnd som fråntas 
verksamhetsområde eller delar av det ska dock skyndsamt informeras om 
detta.  
 

• Ge inriktningsdirektiv, till exempel eventuell omflyttning av personal 
mellan de kommunala verksamheterna, eventuell flytt av verksamhet 
(som patienter i vård dygnet runt), återhållsamhet i konsumtion av vat-
ten, el och värme, med mera. 

 
• Bedöma behovet av och verka för samordning, prioriteringar och in-

formationsinsatser. 
 

• Fatta beslut som underlättar för enskilda och grupper av människor, till 
exempel lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskilda som drabbas av 
händelsen.  
 

• Ta ställning i frågor som påkallas av t.ex. grannkommuner eller länssty-
relsen. 
 

• Samverka med externa intressenter efter krav/behov och begära bi-
stånd när det krävs. 
 

• Bistå andra kommuner och landsting som drabbas av en extraordinär 
händelse. (Då har kommunen rätt till skälig ersättning). 

 
• Fatta beslut om kommunala verksamheter ska stängas, ianspråktagande 

av reservsystem, fördelning av reservkraft.  
 

• Fatta beslut, ge anvisningar eller vidta andra åtgärder som är jämförbara 
med något av ovanstående fall.  

 
Vid utlämnande av information från krisledningsnämnden gäller den sekretess 
som skulle ha gällt i den ordinarie nämnden.  
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Krisledningsnämndens beslut kan överklagas. Nämndens verksamhet omfattas 
av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och av den kommunala revisionen.  
 
När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta om att de 
uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordi-
narie nämnd, förbund eller bolag. Beslutsordningen ska återgå till det normala 
så snart situationen medger det.  
 
Kommunstyrelsen får besluta att krisledningsnämndens verksamhet ska upp-
höra. När ett sådant beslut fattas återgår de verksamhetsområden som krisled-
ningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd, förbund eller bolag.  
 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas till närmast följande fullmäktige-
sammanträde av krisledningsnämndens (KSAU) sekreterare.  
 
 

Omfall – alternativ händelseutvecklig 

Det är viktigt att krisledningen har beredskap för alternativ händelseutveckling, 
det vill säga omfallsplanering. Omfallet kan bygga på olika variabler: händel-
sens varaktighet, skadornas omfattning, tidsåtgång för reparation och hur all-
mänheten berörs. 
 
 

Resurser 

De samlade resurserna inom de kommunala förvaltningarna/bolagen/  
förbunden kan disponeras vid extraordinära händelser eller allvarlig störning i 
kommunen. Det är lämpligt att förvaltningar/bolag/förbund i förväg invente-
rar den personal som kan ställas till förfogande utan att andra viktiga funktion-
er åsidosätts.  
 
Telefonlistor med personalens telefonnummer upprättas och hålls aktuella av 
respektive förvaltnings-, förbunds- och bolagsledning. 
 
Den kommunala krisledningen kan disponera resurser som ställs till förfogande 
av entreprenörer och statliga myndigheter. 
 
 

Höjd beredskap 

Denna ledningsplan ska efter viss komplettering under anpassningsperioden 
kunna användas vid höjd beredskap och krig.  
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POSOM-grupp  

POSOM-gruppen är en ledningsgrupp med representanter från Kalmar kom-
mun. Ledningsgruppen leds av chefen för Socialförvaltningen. 
 
POSOM-gruppen kan kallas in vid en akut händelse inom Kalmar kommuns 
geografiska område eller när Kalmarbor är inblandade eller indirekt berörda på 
annan plats och behöver psykosocial hjälp, då inte normal organisation be-
döms vara tillräcklig. 
 
Målet med POSOM:s verksamhet är att ta hand om och stödja drabbade män-
niskor vid större olyckor och katastrofer för att på sikt förebygga psykisk 
ohälsa.  
 
För den direkta krishanteringen behöver POSOM-gruppen olika resurser för 
insatser. Dessa utgörs av: 
 
1. Lokala krisgrupper i kommunen 
2. Svenska kyrkans och andra trossamfunds kris- och stödgrupper 
3. Eventuell socialjour 
4. Samtalsledare 
 

Aktivering och larm 

POSOM-gruppen aktiveras vid behov, det vill säga när behovet av krishante-
ring går utöver ordinarie resursers kapacitet. 
 
Krisledningsnämndens ordförande (vid förhinder; vice ordförande), räddnings-
chefen, kommundirektören och chefen för socialförvaltningen har rätt att in-
kalla och aktivera POSOM-gruppen. 
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Krisledningsstabens organisation och uppgifter  

 

 
 
Krisledningen har rätt att efter samråd med respektive förvaltnings-, förbunds- 
och bolagschef ianspråkta personal för tjänstgöring i staben. Till staben kan 
vidare adjungeras interna specialistfunktioner samt representanter från externa 
samverkanspartner, beroende på händelsens art.  
 
Kommunens säkerhetssamordnare är en resurs under den extraordinära hän-
delsen. Säkerhetssamordnaren tar under händelsen kontinuerlig kontakt med 
koncernledningen för att hålla sig underrättad om situationen och utifrån sin 
kompetens vara behjälplig. Säkerhetssamordnaren deltar dessutom, när så är 
möjligt, på genomgångarna för krisledningsnämnden. 
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Krisledningsstabens uppgifter 

• Ta fram beslutsunderlag till uppdragsgivaren.  
• Skapa och vidmakthålla en aktuell bild av läget.  
• Hålla samband med olika ledningsorgan i och utanför kommunen.  
• Sortera och bearbeta inkommande information och ärenden.  
• Intern och extern information. 
• Förbereda och genomföra föredragningar.  
• Delge och följa upp verkställda beslut.  
• Se till att beslut når ut till sina mottagare.  
• Dokumentera beslut och händelser.  
• Arbeta med konsekvensfrågor  
• Bedöma utvecklingen och på sikt planera för alternativ händelseutveckling 

(omfallsplanering) 
• Planera för åtgärder på längre sikt 
 
Staben ska kunna inställa sig, vara organiserad, utrustad och lokaliserad så att 
ledning, samordning och åtgärder/insatser kan påbörjas inom tre (3) timmar 
efter det att kallelse gått ut.  
 

Koncernledning 

Koncernledningens uppgift är att fördela krisledningsarbetet, fatta beslut samt 
ge stabschefen en arbetsinriktning. När krisledningsnämnden aktiveras övergår 
dessa uppgifter till nämnden. Koncernledningen deltar vid stabschefernas ge-
nomgångar med krisledningsnämnden för att vara både nämnd och stab be-
hjälplig. Koncernledningen leder dessutom kommunens ordinarie verksamhet 
under den extraordinära händelsen. 
 

Stabschef 

Stabschefen leder, samordnar och planerar arbetet i krisledningsstaben.  
 

Stabssekreterare 

Stabssekreteraren bearbetar, analyserar och skapar beslutsunderlag samt effek-
tuerar och följer upp beslut. 

 

Informatör 

Enligt Lagen om skydd om olyckor (2003:778) är kommunen skyldig att pla-
nera för hur allmänheten ska varnas och informeras vid allvarliga olyckor. Om 
allmänheten ska varnas via VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) görs 
detta av räddningsledaren (RCB). Utskick av informationsmeddelande beslutas 
av RCB, koncernledning eller stabschef. 
 
Det är också viktigt att kommunens egen personal får fortlöpande information 
om händelseutvecklingen. 
 
I alla olyckshändelser utgör informatören ett stöd för brandkåren eller den 
förvaltning/det bolag/det förbund som äger händelsen. 
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Länets kommuner har tillsammans med länsstyrelsen, landstinget, polisen och 
andra myndigheter tagit fram en regional krisinformationsplan för samordnad 
information till allmänheten.  

Funktion Ekonomi 

I Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor kap.7 anges det att kommunen 
har rätt till ersättning av staten för kostsamma räddningsinsatser då räddnings-
tjänstkostnaderna överstiger en självrisk. Med hänsyn till kostnadsredovisning 
är det nödvändigt att alla inblandade förvaltningar/bolag/förbund särredovisar 
kostnader för händelsen. 
 
Samtliga kostnader bör i princip redovisas på ett konto. Detta ger möjlighet att 
direkt se vad beslut och åtgärder kostat och underlättar arbetet om statsbidrag 
ska sökas. Om viss andel av åtgärderna i efterhand bedöms normala kan mot-
svarande andel genom omföring debiteras respektive förvaltnings/bolags/för-
bunds ordinarie redovisning för verksamheten.  
 

Funktion IT 

För att kunna upprätthålla en fungerande informationsverksamhet vid en ex-
traordinär händelse krävs fungerande IT- och telekommunikationer. Funktion-
en svarar för IT-relaterade frågor och ser till att de IT- och telekommunikat-
ioner som är nödvändiga för att bedriva krisledningsarbetet fungerar. 
 

Funktion Logistik 

För att kunna upprätthålla stabsarbete/krisledning över tid krävs att nödvän-
diga servicefunktioner blir tillgodosedda. Funktionen ska planeringsmässigt 
ligga steget före och ansvara för att samordna logistiken som är kopplad till 
händelsen.  
 

Funktion Upplysning 

I första hand är kommunens kontaktcenter upplysningscentral. I särskilda fall 
kan det vara nödvändigt med en särskild upplysningscentral. Vid behov sker 
samverkan med länsstyrelse, landsting, andra kommuner, polis med flera för att 
kunna lämna kompletterande upplysningar och inte slussa kommuninvånarna 
mellan instanser.  
 

Funktion Analys 

Funktion analys ansvarar för att staben har en aktuell lägesbild som kan spridas 
vid behov. Funktionen dokumenterar bl.a. stabens beslut i ledningssystemet 
WIS och ser till att krisledningsnämndens protokoll finns tillgängliga där. 
 
Funktionen ansvarar för omvärldsbevakning i WIS och genom andra medier. 
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Krisledningsstabens bemanning och avlösning  

Det finns tre identiska staber för att kunna arbeta under längre tid. Samtliga 
stabschefer kallas till en första lägesgenomgång. Efter lägesgenomgången bes-
lutas hur staben ska bemannas. Även om funktionerna har sina huvuduppgifter 
är samtliga i mån av tid resurspersoner till de övriga funktionerna. 
 
Beroende på händelseförloppet kan intensiteten i verksamheten variera. För att 
minimera konsekvenserna för den normala verksamheten bör antalet direkt 
engagerade personer anpassas till det som den aktuella situationen kräver. Den 
lägsta arbetsberedskapen kan bestå av en enstaka person vars uppgift blir att 
följa utvecklingen, svara på externa kontakter och vid behov ta initiativ till att 
på nytt höja beredskapen.  
 
Vid avlösning genomförs stabsorientering med minst avgående och pågående 
stabschef närvarande. De avlämnande personerna ansvarar för att kartor, tabel-
ler och dagböcker är uppdaterade. Detta för att vid en avlösning kunna redo-
göra för läget i stort, fattade beslut, förestående åtgärder och förväntad utveckl-
ing.  
 
 

Avveckling och efterarbete 

Så snart den ordinarie organisationen har möjlighet att leda verksamheten ska 
kommunen återgå till normala verksamhetsformer 
 
Kommundirektören, krisledningsnämndens ordförande och/eller räddnings-
chefen kan ta beslut om att avveckla staben. Staben kan fortsätta stödja kom-
munchef eller räddningschef i deras arbete även då krisledningsnämnden har 
trätt ur funktion. 
 
Utvärderingen av händelsen bör påbörjas snarast möjligt efter det att kommu-
nen återgått till normal verksamhet. En eller flera personer utses att genomföra 
utvärderingen. I utvärderingsarbetet bör allt material i form av t.ex. dokument 
och anteckningar samlas in och katalogiseras. All personal som deltagit bör 
intervjuas och samverkande myndigheters och organisationers synpunkter på 
det genomförda arbetet inhämtas. Med stöd av de insamlade uppgifterna görs 
en analys av arbetet, som kan resultera i förslag på revideringar i organisationen 
och planer. Analysen med slutsatser och förslag på förändringar redovisas för 
kommunstyrelsen som beslutar om åtgärder. Utvärderingen delges andra be-
rörda parter. 
 
 

Planering för övning och utbildning 

I andra kapitlet 8 § i Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap framgår att 
kommuner och landsting ska ansvara för att förtroendevalda och anställd per-
sonal inom hela kommunen får den utbildning och övning som behövs.  
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Kalmar kommun har ansvar att säkerställa att samtliga kommuninvånare får 
godtagbar service oavsett händelse eller situation som samhället kan utsättas 
för. För att kommunen ska kunna klara denna uppgift ska de förtroendevalda 
(kommunens krisledningsnämnd) och anställd personal öva. 
 

Syfte  

Syfte med utbildnings- och övningsplanen är följande: 
 
• att utveckla förmågan hos kommunens förtroendevalda/anställda vid en 

extraordinär händelse i fred (höjd beredskap). 
• att utveckla samverkansrutiner mellan kommunen och andra myndigheter, 

organisationer och företag på ett sådant sätt att alla hjälpresurser utnyttjas 
oavsett organisatorisk tillhörighet. 

• att öka kunskaperna om risker och hot inom den egna kommunen och 
därmed verka för ett ökat risk- och säkerhetstänkande. Detta för att 
minska risken för skador på människor och viktiga samhällsresurser. 

• att övning och utbildning ska ses som en del i en process där gjorda erfa-
renheter ger upphov till konstruktiva diskussioner och lösningar inom sä-
kerhetsarbetet på både lokal nivå men framför allt på den egna verksam-
hetens område. 

 

Tidsintervaller för övning 

Utbildnings- och övningsplanen gäller för respektive mandatperiod.  
 
Inriktning på övning/utbildning: 
• Hela krisledningen ska övas en gång vartannat år. 
• Larmövning med krisledningen ska genomföras minst en gång vartannat 

år. 
• Krisledningsnämnden ska i seminarieform fortbildas cirka ½ dag vartannat 

år. 
• Stabspersonal och övriga nyckelpersoner ska utbildas och övas minst en 

dag vartannat år. 
 
 
 År 1 År 2 År 3 År 4 

Hela kris- 
ledningen 

Tillämpad  
övning 

Larmövning Tillämpad  
övning 

Larmövning 

Krislednings- 
nämnden 

 Seminarier  Seminarier 

Staben Stabsmetodik Stabsmetodik Stabsmetodik  
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Reglemente för krisledningsnämnden 
 
Antaget av kommunfullmäktige den 25 februari 2008, § 33. 
 
Utöver det som föreskrivs om krisledningsnämnd i lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt i 
kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 
 
Krisledningsnämndens uppgifter 
 
Arbetsuppgifter 
 
§ 1 
 
Krisledningsnämnden fullgör de uppgifter som kommunen ansvarar för under extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. 
 
I krisledningsnämndens uppgifter ingår inte att svara för planeringen inför en extraordinär 
händelse. Detta är en uppgift för den ordinarie organisationen. 
 
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden 
från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den 
extraordinära händelsens art och omfattning. 
 
Om det är möjligt bör krisledningsnämnden samråda med berörd nämnd innan beslut om 
övertagande fattas. I vissa fall kan kraven på skyndsamhet göra samråd omöjligt. Nämnd som 
fråntas verksamhetsområde eller delar av det ska dock skyndsamt informeras om detta. 
 
Krisledningsnämndens beslut om att överta verksamhetsansvar och beslutskompetens kan 
överklagas enligt 10 kap kommunallagen. Övriga beslut överklagas enligt bestämmelser i ak-
tuell lagstiftning. 
 
Ikraftträdande  
 
§ 2 
 
Ordföranden i krisledningsnämnden, eller vid förhinder för denne, vice ordföranden bedömer 
när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. 
 
Om både ordföranden och vice ordföranden har förhinder får krisledningsnämnden samman-
kallas på begäran av en enskild ledamot. Nämnden kan sedan besluta om att den ska träda i 
funktion. 
 
 



Brådskande beslut 
 
§ 3 
 
Ordföranden i krisledningsnämnden, eller vid förhinder för denne, vice ordföranden får be-
sluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden. 
 
Ekonomiskt bistånd 
 
§ 4 
 
Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse lämna ekonomiskt stöd till enskild 
som drabbas av händelsen utan att göra behovsprövning enligt socialtjänstlagen. 
 
Återgång till normal verksamhet 
 
§ 5 
 
När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden 
har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 
 
Fullmäktige Kommunstyrelsen får besluta att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. 
Om fullmäktige kommunstyrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som 
krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. 
 
Krisledningsnämnden får själv besluta att nämnden ska träda ur funktion då den anser att det 
inte längre föreligger förutsättningar för dess verksamhet. 
 
Anmälan av beslut 
 
§ 6 
 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde.  
 
Krisledningsnämndens sammansättning och arbetsformer 
 
Sammansättning 
 
§ 7 
Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens krisledningsnämnd. Kommunstyrelsens 
ordförande är krisledningsnämndens ordförande.  
 
Ersättarnas tjänstgöring 
 
§ 8 
 
Samma regler för ersättares tjänstgöring gäller som för kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
 
 
 
 



Inkallande av ersättare 
 
§ 9 
 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska 
se till att en ersättare kallas in. 
 
Ersättare för ordföranden 
 
§ 10 
 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller del av det får 
nämnden välja ny ersättare för ordföranden. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden.  
 
Tidpunkt för sammanträden 
 
§ 11 
 
Krisledningsnämnden sammanträder på dag och tid som ordföranden bestämmer. 
 
Kallelse 
 
§ 12 
 
Ordföranden ansvarar för att ledamöterna kallas till sammanträdena. 
 
Justering av protokoll 
 
§ 13 
 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Krisledningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Para-
grafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
Reservation 
 
§ 14 
 
Om en ledamot vill reservera sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska det göras 
skriftligt. Motiveringen ska lämnas före det att protokollet justeras. 
 
Undertecknande av handlingar 
 
§ 15 
 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av krisledningsnämnden ska undertecknas 
av ordföranden eller vid förfall för denne vice ordföranden och kontrasigneras av berörd 
tjänsteman. 
 



Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av krisledningsnämnden ska undertecknas 
av ordföranden samt av berörd tjänsteman. Vid förfall förhinder för ordföranden inträder  
vice ordföranden och vid förhinder för denne den ledamot som nämnden utser. 
 
Sekretess 
 
§ 16 
 
Om krisledningsnämnden lämnar ut information som hör till verksamhet som tagits över från 
annan nämnd gäller den sekretess som skulle ha gällt i den ordinarie nämnden. 
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Kommunfullmäktige 

 
 
 

Försäljning av tomtmark för atriumhus på del av 
fastigheten Berga 10:19, område söder om 
Bergauddsvägen i Bergavik 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen får sälja fjorton tomter för atriumhus på del av fastigheten 
Berga 10:19, område söder om Bergauddsvägen till Humana Hus Berga Udd 
AB (org nr 556972-5434) för 750 000 kronor per tomt, dvs totalt 10 500 000 
kronor exklusive anläggningsavgift för vatten- och avlopp. 
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med 
Humana Hus Berga Udd AB (org nr 556972-5434). 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har tidigare reserverat mark för bostäder på del av 
fastigheten Berga 10:19, område söder om Bergauddsvägen, för Arvidsson 
Möller Humana Hus i Kalmar AB. 
 
Området ingår i den fördjupade översiktsplanen för Norrlidens Strand. 
Utvecklingen av Norrlidens Strand är en viktig del i kommunens övergripande 
mål att utveckla kuststaden Kalmar. För reservationsområdet har ny detaljplan 
samt tillägg till denna tagits fram. Planerna har vunnit laga kraft. Bolaget har 
medverkat under hela planprocessen. Syftet har varit att skapa bostäder på 
tidigare obebyggd mark söder om Bergauddsvägen som en komplettering till 
befintlig villabebyggelse. En ny allmän gång- och cykelväg byggs genom 
planområdet. 
 
Planen ger möjlighet att bygga 14 nya enplans småhus i form av atriumhus. 
Bebyggelsen uppförs i två kvarter kring ett centralt naturmarksområde. 
Fastighetsbildning pågår. Tomtarealen beräknas bli ca 400 m2 per tomt. 
Bostäderna kommer att upplåtas med äganderätt. Första byggstart beräknas till 
sommaren 2015. 
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För att fastställa försäljningspriset, dvs marknadsvärdet för obebyggd 
småhustomt vid kommunal gata, har värderingsföretag anlitats. Marknads-
värdet har då bedömts till 750 000 kronor per tomt. Då bolaget utför och 
bekostar åtgärder på kvartersmark såsom entrégator och vändplan, uppfyllning, 
översiktlig geo-undersökning samt får ökade drift- och underhållskostnader per 
tomt har tomtpriset justerats ned med 300 000 kronor. Ersättningen kommer 
att erläggas i samband med bolagets förvärv av fastigheterna. 
 
Markanvisningsavtal kommer att tecknas med bolaget. I avtalet kommer att 
regleras tid för byggstart, tekniska frågor, tomtfördelning, fastighetsbildning 
m.m. 
 
 
 
 
 
Patrik Ihrman 
markingenjör 
 
 
 
Bilaga Översiktskarta 
 Illustration till detaljplan 
 Illustration av Humana Hus Berga Udd AB 
 



Detaljplaneområde
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Kommunstyrelsen 

 
 
 

Köp av fastigheterna Hårstorp 1:13 och 
Biskopsjorden 1:1 i Kalmar 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen får köpa fastigheterna Hårstorp 1:13 och Biskopsjorden 1:1 
i enlighet med de villkor som framgår av köpekontrakt med ägarna till 
fastigheterna Hårstorp 1:13 och Biskopsjorden 1:1. 
 
Kommunens utgift på 4 750 000 kronor för köpet hanteras inom ramen för 
omdisponering inom befintlig budgetram för investeringar/markförvärv. 
 

Bakgrund 
Överenskommelse har träffats med ägarna till fastigheterna Hårstorp 1:13 och 
Biskopsjorden 1:1 om markförvärv där kommunen förvärvar en 
lantbruksenhet i norra Kalmar. Den består av ca 17 ha åkermark, 
1 ha betesmark, 7 ha skogsmark med tillhörande byggnader. Byggnaderna är ett 
äldre småhus samt en ekonomibyggnad och en maskinhall. Markförvärvet är 
strategiskt och kompletterar det kommunala markinnehavet. 
 
Marken som förvärvas är inte detaljplanelagd, dock berörs den av riksintresset 
för flygplats samt för kulturmiljö. I den nya översiktsplanen om framtida 
markanvändning ingår området i ett bevaringsvärt kulturlandskap, se utdrag ur 
översiktsplan. 
 
Markförsäljningen har förmedlats genom fastighetsmäklare. Kommunen har 
antagits som köpare till markområdet genom budgivning. Kommunen betalar 
4 750 000 kronor för marken. Fastigheternas sammanlagda taxeringsvärden 
uppgår till 2,898 miljoner. Förvärvet kommer att genomföras som 
fastighetsreglering mellan Hårstorp 1:13 och Elverslösa 20:3 (ägare Kalmar 
kommun) samt mellan Biskopsjorden 1:1 och Kläckeberga 10:1 (ägare Kalmar 
kommun), se stycket om fastighetsreglering i bifogat köpekontrakt. 
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Patrik Ihrman 
markingenjör 
 
 
Bilagor:  
Översiktskarta 
Kommunalt markinnehav 
Utdrag ur översiktsplan 
Köpekontrakt 
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Kommunfullmäktige 

 
 
 

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att 
investera i barnen 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen i den del som avser att ge barn- och 
ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda kostnad och konsekvenser av en 
utökad barnomsorgsgaranti. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämndens yttrande om 
forskning ska utgöra svar på den del av motionen som rör uppmuntran till 
forskning.   
 
Kommunfullmäktige besvarar den del av motionen som rör investeringar i 
barnens framtid inom ramen för kommunens sociala investeringsfond, att det 
är avsatt en miljon kronor årligen till projekt inom området social hållbarhet.  

Bakgrund 
Inger Hilmansson (FP) har i en motion föreslagit att barn- och ungdoms-
förvaltningen får i uppdrag att utreda merkostnader och konsekvenser av en 
utökad barnomsorgsgaranti i förskolan och pröva om sådana investeringar i 
barnens framtid kan finansieras inom ramen för den sociala investerings-
fonden. Vidare förslås att anställda inom förskolan uppmuntras till forskning 
för att ständigt uppdatera garantin så att den kvarstår som en träffsäker 
investering. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har den 20 mars 2013 föreslagit att kommun-
fullmäktige avslår den del som avser att ge barn- och ungdomsförvaltningen i 
uppdrag att utreda kostnader och konsekvenser av en utökad barnomsorgs-
garanti. Vidare föreslogs att barn- och ungdomsförvaltningens yttrande kring 
användningen av den sociala investeringsfonden och att uppmuntra anställda 
till forskning ska utgöra svar på motionen.  
 
Kommunfullmäktige uppdrog den 29 oktober 2012 till kommunstyrelsen och 
Kalmar Kommunbolag AB att bilda två stiftelser med inriktning att stödja 
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forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete. Stiftelsernas stadgar ska 
godkännas av kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2013 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för att bereda yttrandet om social investeringsfond i sam-
band med att stadgarna för denna fond bereds.  
 
Förutsättningarna för bildandet av två stiftelser inom områdena social 
hållbarhet och forskning, utveckling och tillväxt i Kalmar har utretts efter 
fullmäktiges beslut att återremittera ärendet. Utredningen har visat att stiftelser, 
med kommunen som samtidig stiftare och tillika förvaltare eller tillsättare av 
styrelse, på formella grunder inte kan bildas. Därmed har kommunfullmäktige i 
budget 2014 beslutat att återföra de 40 miljoner som avsattes som ingående 
kapital i stiftelserna. Ambitionen och inriktning inom områdena kvarstår, men 
formen blir istället årliga anslag i driftbudgeten till kommunstyrelsen på en 
miljon kronor vardera.  
 
De medel som avsatts (en miljon kronor per år) kan sökas av verksamheter 
inom Kalmar kommun. Pengarna är främst tänkta att användas till före-
byggande arbete som gagnar samt främjar utveckling och användning av nya 
metoder och arbetssätt. Projekten ska leda till effekter som på sikt ger 
minskade kommunala kostnader. Bidrag kan inte sökas för det som anses vara 
normalt utvecklingsarbete inom verksamheten. Kommunstyrelsens arbets-
utskott fattar beslut om ansökningarna efter att de har beretts av 
förvaltningschefsgruppen.  
 
Därmed finns möjlighet för personal inom exempelvis förskolan att söka 
pengar till olika projekt inom området social hållbarhet. Om en ansökan utifrån 
intentionerna i motionen inkommer får kommunstyrelsens arbetsutskott pröva 
detta i sedvanlig ordning. För att uppmuntra de anställda att söka kommer 
motionen och svaret att skickas till barn- och ungdomsförvaltningen och 
Södermöre kommundelsförvaltning för kännedom.   
 
 
 
 
Jonas Sverkén Anette Mellström 
stadssekreterare kanslisekreterare 
 
 
 
Bilagor: 
Motion från Inger Hilmansson (FP) 
Yttrande och protokollsutdrag från den 20 mars 2013  från barn- och 
ungdomsnämnden 
Kommunfullmäktiges protokoll den 27 maj 2013. 
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UTDRAG 
 
Sammanträdesdatum 
2013-03-20 

 
Barn- och ungdomsnämnden 
 
 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 2013-03-28  
 

§ 25 

Yttrande över motion (FP) - "Vi investerar i barnen" 

Dnr BUN 2013/0165 

Handlingar 
Förvaltningskontorets skrivelse 2013-03-06. 
Motion från Folkpartiet Liberalerna ”Vi investerar i barnen”. 

Bakgrund 
Folkpartiet Liberalerna föreslår kommunfullmäktige att 

- Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att utreda merkostnader 
och konsekvenser av en utökad barnomsorgsgaranti i förskolan. 

- Pröva om sådana investeringar i barnens framtid kan finansieras inom 
ramen för den sociala investeringsfonden. 

- Uppmuntra anställda till forskning. 
Barnomsorgsgaranti skulle då utformas som ett kontrakt med kriterier där 
föräldrar kompenseras för t ex utebliven förskoleplats, om barn med särskilda 
behov inte får stöd eller om barngrupperna är för stora. 
 
Förslaget om barnomsorgsgaranti har tidigare lyfts av (FP) i samband med 
kommunfullmäktiges beslut om Budget 2011 och ekonomisk planering 2012-
2013. 

Synpunkter på motionen 

Inflytande 
Motionen syftar bland annat till att ge föräldrar och barn ett större inflytande 
över kvaliteten i förskolan. 
Den nya skollagen och läroplan för förskolan ger stora möjligheter till 
inflytande. Föräldrar ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen 
vara med och påverka verksamheten. I Kalmar finns ett väl utvecklat och 
strukturerat sätt att arbeta med inflytande på olika nivåer. En sådan metod är 
föräldraenkäter där resultatet analyseras (”Elevernas och vårdnadshavarnas syn 
på verksamheten”) och utvecklingsområden tas fram. Ett annat forum är de 
brukarråd/föräldraråd som finns på varje enhet. Där finns möjligheter till 
synpunkter/inflytande över verksamheten på enhetsnivå. Det kan röra sig om 
ekonomi, organisation eller resursfördelning inom enheten. Ramverket är dock 
alltid de ekonomiska förutsättningarna och det nationella uppdraget för för-
skolan. 
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Barnomsorgsgaranti och kriterier 
Barnomsorgsgaranti skulle enligt motionen utformas som ett kontrakt med 
kriterier där föräldrar kompenseras för t ex utebliven förskoleplats, om barn 
med särskilda behov inte får stöd eller om barngrupperna är för stora. 
 
Utebliven barnomsorgsplats 
Utgångspunkten är att alla barn i Kalmar erbjuds plats inom skollagens tidsram 
dvs 4 månader. Detta följs upp varje år och förskolan byggs kontinuerligt ut 
för att motsvara efterfrågan i varje område. Det kan dock vara så att föräldrar 
ibland erbjuds plats på en annan förskola än den man önskar eller av andra skäl 
väljer att avvakta i väntan på plats. I andra fall kan det vara så att föräldern 
anger önskat datum för plats vid ett ungefärligt datum t ex 1 januari. I 
praktiken kan det då innebära några dagar senare.  Detta gör att det kan vara 
svårt att exakt avgöra när en barnomsorgsgaranti faller ut. 
 
Barn i behov av särskilt stöd 
Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn i 
behov av särskilt stöd ges också särskilda rättigheter i skollag och läroplan. 
I Kalmar innebär detta att det finns fastställda rutiner för hur pedagogisk 
kartläggning görs och hur handlingsprogram utformas. Insatserna är unika för 
varje barn och utformas i samråd med föräldrarna. Det kan handla om mer 
personal på en avdelning, placering i en mindre barngrupp eller 
specialpedagogiska insatser. 
Det ligger dock i sakens natur att förskola och föräldrar inte alltid är överens 
om insatsernas omfattning.  
Eftersom varje barn är unikt och insatserna därför olika är det knappast möjligt 
att göra dessa insatser mätbara inom en barnomsorgsgaranti.  
 
Barngruppens storlek 
Det finns inga fastställda tal för hur stora barngrupper skall vara. Skollagen 
anger att ”barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning och storlek”. 
Det innebär att barngrupperna kan och ska vara olika utifrån barnens ålder, om 
det finns barn med särskilda behov eller lokalernas beskaffenhet. Variationerna 
är stora och kan förändras över tid. Det finns alltså ingen ”rätt storlek” på 
barngruppen som skulle kunna användas som kriterie i en barnomsorgsgaranti. 
När det gäller mätning av barngruppernas storlek finns egentligen bara 
genomsnittsmåttet för hela kommunen. Detta kan användas för att se 
utveckling över tid eller för jämförelse med andra kommuner. Måttet fungerar 
inte som  
”likare” i jämförelse mellan enskilda avdelningar eller förskolor. 
 
Sammanvägda synpunkter om barnomsorgsgaranti 
Alla barn har en laglig rätt till plats i förskola 4 månader efter att föräldern 
anmält behov av plats. Detta uppfylls i Kalmar. Att i övrigt ta fram kriterier 
som berättigar till kompensation är svårt att åstadkomma, så att krav på 
transparens och förutsägbarhet uppfylls. Ett sådant system ställer krav på att 
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det går att fastställa vad som är rätt insats, eller vad som är rätt 
barngruppsstorlek, i varje given situation. 
Barngruppsstorlek och personaltäthet utformas inom den givna ekonomiska 
ramen. Det innebär t ex att om förskolechefen ökar personaltätheten på en 
avdelning så minskar det i motsvarande omfattning på en annan. 
Kvalitetshöjningar i form av generellt minskade barngrupper eller ökad per-
sonaltäthet blir därmed en ren resursfråga till förskolan som helhet. 

Sociala investeringsfonden 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 om en social 
investeringsfond. 40 mkr skulle betalas ut till en stiftelse med inriktning att 
stödja forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete. I dagsläget, 
februari 2013, är inte fondens ändamål och stadgar fastställda. Det går därmed 
inte att säga om denna fond skulle kunna användas för kvalitetshöjningar i 
förskolan eller till forskning som syftar till att utveckla förskolans kvalitet. 
Denna fråga måste hänskjutas till framtida beslut om fondens ändamål. 

Uppmuntra till forskning 
Kompetensutveckling för förskolans personal sker i dag dels via nationella 
insatser, ”Förskolelyftet” dels som fortbildningsinsatser på lokal nivå. 
Förskolelyftet anordnas som uppdragsutbildningar på högskolor och 
universitet. Kurserna ges på distans och omfattar 7,5 högskolepoäng. 
Frågan om att uppmuntra till eller stödja forskning kring förskolan kan vara 
intressant i samband med att ändamålet för den sociala utvecklingsfonden 
utarbetas. 
I Kalmar finns också tydliga karriärvägar (utöver statliga satsningar) för 
personal som arbetar i förskola och skola. Syftet är att ta till vara skickliga 
lärare och förskollärare som har stor kompetens, för att vidareutveckla 
verksamheten. 
Tanken är också stimulera till utveckling inom den egna tjänsten. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 
- Att avslå Folkpartiet liberalernas motion i den del som avser att ge barn- 

och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda kostnader och 
konsekvenser av en utökad barnomsorgsgaranti. 

- Att barn- och ungdomsförvaltningens yttrande kring användningen av den 
sociala investeringsfonden och att uppmuntra anställda till forskning skall 
utgöra svar på motionen. 

Protokollsanteckning 
Björn Brändewall (FP), Britt Dicksson (M), Lene Polteg (FP) och Andreas 
Petersson (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Motionen lämnas i stora delar obesvarad med hänvisning till att den sociala 
investeringsfondens ändamål och stadgar inte är fastställda. 
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Det har nu gått sex månader sedan kommunfullmäktige beslutade om att skapa 
och avsätta pengar till en social investeringsfond, men fortfarande verkar ingen 
veta hur den ska fungera. Hur ska ansökningar gå till? På vilken tidshorisont 
ska investeringarna göras? Hur ska avskrivningar göras? Hur ska resultat och 
minskade kostnader mätas? Vi vet inte ens när dessa stadgar ska komma upp 
för beslut! 
 
Investeringsfonden har goda möjligheter att lägga grunden för långsiktigt 
socialt arbete istället för dumsnåla besparingar på kort sikt. Men för att bli 
detta måste majoriteten visa att de avser ha den till mer än bara fina ord på ett 
papper.” 
 
 
 
 

Sekreterare 
Iréne Jonsson 
 
 

Justeras 
 
Jonas Hellberg  
ordförande  
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Anslaget på kommunens anslagstavla den 10 juni 2013 
 

§ 102 

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i 
barnen 

Dnr KS 2013/0228 

Handlingar 

Motion från Inger Hilmansson (FP) den 15 februari 2013. 
 
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 20 mars 2013, § 25. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 7 maj 2013, § 90. 

Bakgrund 
Inger Hilmansson (FP) föreslår i en motion att barn- och 
ungdomsförvaltningen får i uppdrag att utreda merkostnader och konsekvenser 
av en utökad barnomsorgs-garanti i förskolan och pröva om sådana 
investeringar i barnens framtid kan finansieras inom ramen för den sociala 
investeringsfonden. Vidare föreslås att anställda inom förskolan uppmuntras 
till forskning för att ständigt uppdatera garantin så att den kvarstår som en 
träffsäker investering. 

Barn- och ungdomsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att 
kommun-fullmäktige avslår den del som avser att ge barn- och 
ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda kostnader och konsekvenser av en 
utökad barnomsorgsgaranti. 

 
Vidare föreslås att barn- och ungdomsförvaltningens yttrande kring 
användningen av den sociala investeringsfonden och att uppmuntra anställda 
till forskning skall utgöra svar på motionen.  
 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt barn- och ungdomsnämndens förslag.  

Överläggning 

Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Björn Brändewall (FP) – med instämmande av Britt Dicksson (M) och Lars 

Rosén (SD) – föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsen för att bereda yrkandet om social investeringsfond i 
samband med att stadgarna för denna fond bereds.  
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2. Margreth Johansson (KD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
motionen.  
 

3. Inger Hilmansson (FP), med instämmande av Kajsa Hedin (M), föreslår i 
andra hand, om kommunfullmäktige inte återremitterar ärendet, att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  

 
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill 
avgöra ärendet idag eller återremittera det. Han finner att kommunfullmäktige 
återremitterar det.  

Beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att bereda 
yrkandet om social investeringsfond i samband med att stadgarna för denna 
fond bereds.  

Protokollsanteckning 

Ledamöterna från KD redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”Kristdemokraterna anser att Kalmar kommun i särskild ordning fattar beslut 
om att införa ett tak för barngruppernas storlek. 
 
Barngruppernas storlek kan variera med hänsyn till barnens ålder och 
gruppernas sammansättning. Men det är vår skyldighet att se till att barnets 
bästa och barnets behov alltid kommer överst på vår politiska agenda. Som ett 
exempel visar forskning och erfarenhet att små barn inte kan hantera för 
många relationer. Vi måste se till att barngrupperna blir mindre för att 
möjliggöra för att barn och föräldrar ska känna sig trygga och att kvalitén i 
verksamheten ska öka.” 
 
 
 

Sekreterare 

Jonas Sverkén 
 
 

Justeras 

 
Roger Kaliff Birgitta Axelsson Edström 
ordförande  

 
 
Ann-Cristin Fredriksson 
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Anslaget på kommunens anslagstavla den 26 mars 2015  
 

§ 18 

Svar på motion (MP) ”Toleransprojektet i Kalmar 
kommun” 

Dnr BUN 2014/0932 

Handlingar 
- Motion (MP) ”Toleransprojektet i Kalmar kommun”. 
- Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-26. 

Bakgrund 
Miljöpartiet föreslår i motion ”Toleransprojektet i Kalmar kommun” att 
kommunen ska få i uppdrag att genomföra en implementering av ett 
Toleransprojekt enligt Kungälvsmodellen i Kalmar kommun. 
 
Förvaltningskontoret har upprättat ett förslag till svar på motionen. I förslaget 
anges, sammanfattningsvis, följande skäl för att avslå motionen: 
- Elever och lärare deltar läsåret 2014-15 i en kostnadsfri utbildning som 

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) arrangerar. 
- Regeringen aviserar i sin budgetproposition ökade insatser mot rasism 

(beslut 2015-01-27 om utbildningsinsats mot rasism). 
- Läroplanens (Lgr 11) övergripande skrivningar om Skolans värdegrund och 

uppdrag, Grundläggande värden och Förståelse och medmänsklighet samt 
mer detaljerade texter om utbildningens/undervisningens innehåll. 

- Förslag till arbetssätt som alternativ till Toleransprojektet. 
- Stödmaterial finns att tillgå på Skolverkets hemsida. 
- Utlåtande från skolkuratorer i barn- och ungdomsförvaltningen. 
- Svar utifrån frågor till kommuner som deltar/deltagit i Toleransprojektet. 
- Frågor och svar - socialförvaltningen. 
 
Motionssvaret är framtaget i samverkan med Södermöre kommundelsnämnd. 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag. 
 
1. Ordförande Lasse Johansson (S) föreslår 

- redaktionell förändring på sidan fyra i förvaltningskontorets yttrande 
enligt följande: ”Ett uppdrag har givits…” ändras till ”I samband med 
beredning av ärendet har ett uppdrag givits…” 

- att barn- och ungdomsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige besluta 
att avslå motionen med hänvisning till att för tillfället görs insatser inom 
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området, däribland arbetsområdet med arbetsnamnet ”Tolerans (Mänskliga 
rättigheter/Barnkonventionen/Medier - Kommunikation)”, utan merkostnader. 

 
2. Björn Brändewall (FP), med instämmande av Alexander Critén (M) och 

Pelle Sederkvist (M), föreslår att barn- och ungdomsnämnden ska besluta i 
enlighet med Lasse Johanssons förslag. 

 
Sedan överläggningen avslutats beslutar barn- och ungdomsnämnden i enlighet 
med Lasse Johanssons förslag. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår, efter redaktionell förändring i 
förvaltningskontorets yttrande, kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 
med hänvisning till att för tillfället görs insatser inom området, däribland 
arbetsområdet med arbetsnamnet ”Tolerans (Mänskliga 
rättigheter/Barnkonventionen/Medier - Kommunikation)”, utan merkostnader. 
 

Sekreterare 
Iréne Jonsson 
 
 

Justeras 
 
Lasse Johansson Leila ben Larbi 
Ordförande  
 



 

 
 

 

 

 
Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret    
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Svar på motion (MP) - Toleransprojektet i Kal-
mar kommun 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen med hänvisning till att för tillfället görs insatser inom området, där-
ibland arbetsområdet med arbetsnamnet ”Tolerans (Mänskliga rättigheter/Barn-
konventionen/Medier - Kommunikation)”, utan merkostnader. 

Bakgrund 
Miljöpartiet föreslår i motion ”Toleransprojektet i Kalmar kommun” att kom-
munen ska få i uppdrag att genomföra en implementering av ett Toleranspro-
jekt enligt Kungälvsmodellen i Kalmar kommun. 

Synpunkter på motionen 
Följande skäl anges, sammanfattningsvis, för att avslå motionen: 

1. Elever och lärare deltar läsåret 2014-15 i en kostnadsfri utbildning som 
Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) arrangerar 

2. Regeringen aviserar i sin budgetproposition ökade insatser mot rasism. 
Beslut 2015-01-27 om utbildningsinsats mot rasism. 

3. Läroplanens (Lgr 11) övergripande skrivningar om Skolans värdegrund 
och uppdrag, Grundläggande värden och Förståelse och medmänsklighet samt 
mer detaljerade texter om utbildningens/undervisningens innehåll 

a. Förslag till arbetssätt, som alternativ till Toleransprojektet  
4. Stödmaterial finns att tillgå på Skolverkets hemsida  
5. Utlåtande från skolkuratorer i barn- och ungdomsförvaltningen  
6. Svar utifrån frågor till kommuner som deltar/deltagit i Toleranspro-

jektet  
7. Frågor och svar – Socialförvaltningen 

Motionssvaret är framtaget i samverkan med Södermöre kommundelsnämnd. 
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1. Utbildning från SKMA 
Utbildningen omfattar seminarier och en studieresa till Polen. 
 
Syfte 
Syftet är att öka elevernas kunskaper om Förintelsen, om innebörden och kon-
sekvenserna av rasistiska och antidemokratiska idéer, att fördjupa förståelsen 
för demokratin och dess grundläggande värderingar, samt att visa på vikten av 
att skapa ett samhälle där alla människor respekteras oavsett bakgrund, sexuell 
läggning, religiös trostillhörighet, funktionsnedsättning eller politisk överty-
gelse. 
 
Utbildning för elever 
Utbildningarna leds av erfarna specialutbildade pedagoger som deltar i såväl 
förberedelsearbetet som själva studieresan och efterarbetet. Dessa pedagoger 
har genomgått en längre kurs, arrangerad av SKMA och Forum för levande 
historia.  
 
Ett viktigt budskap är att det faktiskt har betydelse vad man gör eller väljer att 
inte göra.  
De vuxna ledarna ska också hjälpa ungdomarna att reflektera över sina intryck 
från besöken på Förintelsens minnesplatser och vara ett särskilt stöd till en-
skilda elever om behov finns.  
För att så många skolor som möjligt ska kunna delta, kommer elever ur årskurs 
nio i högstadiet få ansöka om en plats på utbildningen. Vid urvalet läggs störst 
vikt vid elevens intresse och engagemang för frågor som rör arbete mot rasism 
och för alla människors lika värde. Eleven ska också åta sig att dokumentera 
sitt deltagande i utbildningen och efter utbildningen delge andra ungdomar sina 
erfarenheter och upplevelser. 
 
Utbildningen omfattar ungefär tre dagars förberedelse, fem dagars studieresa 
till Polen, samt ett uppföljande seminarium under två dagar; totalt ungefär 10 
dagar under ca 2 månader (varav tre-fyra helgdagar). Utbildningen i Kalmar 
beräknas starta den 21-22 november med ett förseminarium då grundläggande 
kunskap kring framför allt rasism och Förintelsens historiografi gås igenom. 
Ett viktigt inslag är att elever och lärare som ska delta i utbildningen får jobba i 
olika grupper och på så sätt lära känna varandra. 
 
Möjlighet för lärare att delta 
Regeringen har beviljat medel för att fyra lärare från varje område ska få delta i 
utbildningen. Lärarna ska finnas med som stöd för eleverna men även ansvara 
för en del av efterarbetet.  
 
På studieresan medföljer även fyra erfarna pedagoger och en guide från 
SKMA. Alla moment i utbildningen är obligatoriska för samtliga deltagare, 
såväl lärare som elever. 
 
Utbildningen, inklusive studieresan, är helt kostnadsfri för lärarna.  
 
För de medföljande lärarna ordnas under våren dessutom en dags fördjupning 
kring antisemitism, antiziganism och Förintelsen, med forskare specialiserade 
på de olika ämnena.  
Vidare arrangeras ett särskilt tvådagarsseminarium efter utbildningen, om bland 
annat pedagogiska material att använda i efterarbetet. Föreläsarna vid detta 
seminarium är erfarna pedagoger med speciell kompetens i ämnet. Seminarier-
na kommer att vara öppna även för andra intresserade lärare i regionen. 
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Nytt erbjudande om Polenresa 
SKMA skickade (2014-12-11) ett nytt erbjudande om deltagande till skolorna i 
Kalmar: Med tanke på det stora intresset från Kalmars sida skulle vi vilja erbjuda er ännu 
en utbildning. Göteborgs stad som stod närmast på tur i början av februari har ännu inte 
fått ihop tillräckligt många intresserade skolor, varför det finns möjlighet göra ytterligare en 
satsning i Kalmar för 35-36 elever och sju lärare. 
Skolorna är intresserade även denna gång och cirka 30 elever och fem lärare 
reser iväg 2015-02-07. 

2. Regeringens budgetproposition 
I regeringens budgetproposition 2014/15:1 finns följande texter inom utgifts-
område 16 och 17: 
Kompetensutveckling för lärare och förskolepersonal 
… 
Regeringen avser att öka insatserna mot rasism. Regeringen avser att ge Forum 
för levande historia i uppdrag att i samarbete med Statens skolverk vidta kun-
skapshöjande insatser om olika former av rasism i historien och i dag. 
Vidare avser regeringen att analysera behovet av och se över formerna för ett 
nationellt kunskaps- och resurscentrum mot rasism, bl.a. för att sprida de lyck-
ade modeller som finns för att minska rekryteringen av människor till rasistiska 
organisationer. 
(Utgiftsområde 16 - Utbildning och universitetsforskning, s 161) 
 
Forum för levande historia 
Regeringen beräknar att Forum för levande historia tillförs totalt 25 miljoner 
kronor under perioden 2015–2017 för att i samarbete med Statens skolverk 
genomföra en stor utbildningsinsats om olika former av rasism i historien och i 
dag. Satsningen ska vara riktad till samtliga grund- och gymnasieskolor. 
Forum för levande historia har till uppgift att främja arbete med demokrati, 
tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndighet-
en har till särskild uppgift att informera om Förintelsen och kommunismens 
brott mot mänskligheten och bedriver utåtriktad verksamhet med inriktning på 
kunskap, kultur och fortbildning. 
Vidare avser regeringen att se över behovet av och formerna för ett nationellt 
kunskaps- och resurscentrum om rasism, bl.a. för att sprida de lyckade mo-
deller som finns för att minska rekryteringen av människor till rasistiska organi-
sationer. 
(Utgiftsområde 17 - Kultur, medier, trossamfund och fritid, s 39) 
 
Nytt från Regeringskansliet, 2015-01-27: Stor utbildningsinsats mot ras-
ism 
- Vi ser hur rasism och intolerans ökar i samhället, och vilka fruktansvärda 
konsekvenser det får. Därför kommer regeringen genomföra en nationell 
utbildningsinsats, riktad till elever i grundskolan och gymnasieskolan om olika 
former av rasism och intolerans i historien och idag, säger statsminister Stefan 
Löfven. 
Nu på torsdag kommer regeringen att fatta beslut om att ge myndigheten 
Forum för levande historia i uppdrag att under perioden 2015-2017 genomföra 
utbildningsinsatsen, "Detta behöver vi förstå". 
För att genomföra uppdraget kommer Forum för levande historia att tilldelas 
ytterligare 5 miljoner kronor redan under 2015. Under 2016 och 2017 tillförs 
myndigheten ytterligare 10 miljoner kronor per år. 
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3. Läroplanen, Lgr 11 
I läroplanens första del, Skolans värdegrund och uppdrag, beskrivs under rubriker-
na, Grundläggande värden och Förståelse och medmänsklighet tydligt vad alla som 
verkar i skolan ska bära med sig och verka för, i mötet med eleverna.  
Inriktningen på skolans arbete förtydligas ytterligare i läroplanens andra del, 
Övergripande mål och riktlinjer. Där anges de normer och värden samt de kun-
skaper som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. Tydligast 
uttrycks detta i mål och riktlinjer under rubriken, 2.1 Normer och värden. 
Med hjälp av det centrala innehållet samt kunskapskraven, planerar och ge-
nomför lärarna undervisningen, med inriktning mot beskrivningen i syftestex-
ten. 

3 a 
Läraryrket är komplext. Allt som uttrycks i läroplanen är viktigast. Elever har 
rätt till en undervisning som ger en grund för fortsatta studier, stimulans för 
ett livslångt lärande samt ett aktivt deltagande i samhällslivet.  
Den som vill kan alltid välja att läsa och tolka läroplanen på ett sätt som passar 
ens egna syften och föreställningar. Med den egna tolkningen som grund, om 
vad som är det viktigaste att ge elever av kunskaper, normer och värderingar, 
kan försök till påverkan av undervisningen ske på olika sätt. Toleransprojektets 
syfte, hävdar jag, är att förmedla det som redan finns beskrivet i Lgr 11 (se ut-
drag på följande sidor). Men projektet täcker inte på långa vägar in allt. Pro-
blemet, enligt mitt sätt att se det, uppstår då ”någon utifrån” måste köpas in för 
att bedriva undervisningen. Det finns många intressenter och aktörer som har 
framgångsrecept att erbjuda skolan, kring hur undervisningen borde skötas. 
Det finns även en utbredd uppfattning om, att när samhällsproblem uppstår, är 
skolan den arena där problemen ska lösas. 
 
Mitt motförslag är att ge förutsättningar (tid) för att diskutera hur undervis-
ningen kan ge eleverna en förståelse för helheten – hur alla ämnen hänger 
ihop, samt hur eleverna kan ges utrymme att återkommande få träna sig i att 
utveckla de förmågor som kunskapskraven föreskriver. I samband med bered-
ning av ärendet har ett uppdrag givits till planeringssekreterare på förvaltnings-
kontoret att ta fram ett ämnesövergripande arbetsområde med arbetsnamnet 
Tolerans (Mänskliga rättigheter/Barnkon-ventionen/Medier - Kommunikation). Detta 
arbetsområde föreslås vara återkommande under hela grundskoletiden. 
I arbetsområdet ska det tydligt synas en progression i undervisningens djup 
och bredd, utgående ifrån det centrala innehållet i ett flertal av kursplanerna.  
Detta förslag, i kombination med redan pågående kompetensutvecklingsinsat-
ser, sätter fokus på rätt åtgärder, påstår jag.  
(Clas Wolke, 2015-02-03)    

1 Skolans värdegrund och uppdrag 

Grundläggande värden 
Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att ut-
bildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt 
en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som 
det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också 
främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma 
miljö. 
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Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 
utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse 
med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism 
sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 
ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därige-
nom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. 

Förståelse och medmänsklighet 
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 
Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksam-
heten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan 
kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfient-
lighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 
insatser. 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och 
inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna 
och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är 
viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras 
villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både 
har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbe-
tar där. 

Saklighet och allsidighet 
Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs 
fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge 
möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräld-
rar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade 
om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra 
åskådningen. 

Alla som verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skol-
lagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem. 

Rättigheter och skyldigheter 
Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka 
krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vård-
nadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och 
arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till infly-
tande och påverkan. Det är inte minst viktigt som underlag för den enskildes 
val i skolan. 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläg-
gande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska 
arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska 
utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering 
och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, te-
man och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och 
ta ansvar. 
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Skolans uppdrag 
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja 
elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och an-
svarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om 
individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening 
en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, 
kunskaper – från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna 
i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i 
samarbete med hemmen. 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas 
lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. 
Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemen-
samma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i 
en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb föränd-
ringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kun-
skap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin 
förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna 
av olika alternativ. 

I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. 
Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden 
och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt 
tänkande. 

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett 
globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda 
för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det inter-
nationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella 
mångfalden inom landet. 

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i sko-
lan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja 
elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden. 

2 Övergripande mål och riktlinjer 
I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som 
alla elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. Målen anger inriktning-
en på skolans arbete. 

2.1 Normer och värden 
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 
samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 
vardaglig handling. 

Mål 
Skolans mål är att varje elev 

• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grun-
dade på kunskaper  

• om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska vär-
deringar samt personliga erfarenheter, 

• respekterar andra människors egenvärde, 
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och krän-
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kande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra männi-
skor, 

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och ut-
vecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, 
och 

Riktlinjer 
Alla som arbetar i skolan ska 

• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, so-
lidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste 
gruppen, 

• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan 
människor, 

• aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av 
individer eller grupper, och 

• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga ar-
betet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt 

Läraren ska 

• klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets 
värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlan-
det, 

• öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfatt-
ningar och problem, 

• uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta 
nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former 
av diskriminering och kränkande behandling, 

• tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och sam-
varon i den egna gruppen, och 

• samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra sko-
lans normer och regler som en grund för arbetet och för sam-
arbete. 

2.2 Kunskaper 
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper 
som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en 
grund för fortsatt utbildning. 

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet 
och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska er-
bjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass 
som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och inte-
grera kunskaper i sina olika former. 

Mål 
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

• kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, 
samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsom-
rådena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv, 

• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt for-
mulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska övervä-
ganden, 

• har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, ro-
mer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, 
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språk, religion och historia, 
• kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap 

om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och 
historia, 

• har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga 
rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i sam-
hället, 

• har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och 
en hållbar utveckling, 

• har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens 
betydelse för hälsan, miljön och samhället, 

2.3 Elevernas ansvar och inflytande 
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska 
omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlö-
pande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen 
och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för 
elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska 
alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för 
deras inflytande över utbildningen. 

Mål 
Skolans mål är att varje elev 

• har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att 
arbeta i demokratiska former. 

Riktlinjer 
Alla som arbetar i skolan ska 

• främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den 
sociala, kulturella och fysiska skolmiljön. 

Läraren ska 
• svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsfor-

mer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar 
med stigande ålder och mognad, 

• verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och ut-
rymme i undervisningen, 

• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och 
förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter 
och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle. 

Kursplan - Historia 
Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om 
samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både 
våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider 
skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgiv-
ning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen 
tid. 

Syfte 
Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kun-
skaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt histori-
emedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på 
nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska ge ele-
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verna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, histo-
riska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. 
Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter 
och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska 
eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt. 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk refe-
rensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att 
utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna 
har skapat och förändrat samhällen och kulturer. 

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att 
de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom hi-
storiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser. Ele-
verna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla för-
mågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk 
kunskap. Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar förståelse 
för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och vär-
deringar. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska 
berättelser används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få 
olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställ-
ningar. 

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av 
tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, 

• kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa histo-
risk kunskap, 

• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sam-
manhang och utifrån olika perspektiv, och 

• använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ord-
nas, skapas och används. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala 
innehåll 

I årskurs 1-3 
Att leva tillsammans 

• Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker 
och få för konsekvenser. 

• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och 
orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. 

I årskurs 7-9 
Imperialism och världskrig, cirka 1800—1950 

• Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i 
andra delar av världen. 

• De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördriv-
ningar och folkmord. Förintelsen och Gulag. 
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• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av 
människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, 
rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta. 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden 
och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla 
och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av 
samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om 
Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors 
villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Eleven kan under-
söka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnads-
villkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger 
också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt 
resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det 
förflutna och nuet. 

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del 
underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och 
till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. 
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur 
historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika 
syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika upp-
fattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. I studier av historiska 
förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i 
resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på 
ett i huvudsak fungerande sätt. 

Kursplan - Religionskunskap 
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina 
levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra 
livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens 
samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra 
livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor. 

Ämnets syfte  
Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på 
andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma 
på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin 
religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll 
religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att 
främja social sammanhållning och som orsak till segregation. 

Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna tradit-
ioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar. 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att kunna tolka kultu-
rella uttryck med anknytning till religiösa traditioner. Eleverna ska också ges 
möjligheter att utveckla kunskap om hur man kritiskt granskar källor och sam-
hällsfrågor med koppling till religioner och andra livsåskådningar. 

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin 
identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa 
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förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse 
för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika 
religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexuali-
tet och relationer. Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera 
och ta ställning i etiska och moraliska frågor. Undervisningen ska även bidra till 
att eleverna utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger sam-
man med religioner och andra livsåskådningar. Den ska också bidra till att ele-
verna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och 
sin omgivning. 

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfatt-
ningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att  

• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden 
och skeenden i samhället,  

• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,  
• resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och 

värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och  
• söka information om religioner och andra livsåskådningar och 

värdera källornas relevans och trovärdighet.  

Centralt innehåll  
I årskurs 4-6  
Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala inne-
håll 
Religioner och andra livsåskådningar 

• Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga 
platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligion-
erna islam, judendom, hinduism och buddhism. 

• Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga 
platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till ex-
empel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra 
urkunder. 

• Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion. 
• Begreppen religion och livsåskådning. 

Identitet och livsfrågor 
• Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och 

vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkul-
turen. 

• Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som 
händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskåd-
ningar. 

• Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för män-
niskors identitet, livsstil och grupptillhörighet. 

Etik 
• Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och 

solidaritet. 
• Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars iden-

titeter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt 
utanförskap och kränkning. 
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• Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att 
göra gott. 

I årskurs 7-9 
Religioner och andra livsåskådningar 

• Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i da-
gens samhälle. 

• Huvuddragen i världsreligionernas historia. 
• Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt 

hur detta tar sig uttryck. 
• Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism. 

Religion och samhälle 
• Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på 

olika platser. 
• Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och kon-

flikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt. 
• Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska sam-

hällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och 
synen på jämställdhet. 

Identitet och livsfrågor 
• Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relation-

er, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen. 
• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma männi-

skors identiteter och livsstilar. 
Etik 

• Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation uti-
från etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. 

• Föreställningar om det goda livet och den goda människan 
kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. 

• Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra 
livsåskådningar. 

• Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckl-
ing, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till 
exempel frihet och ansvar. 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världs-
religionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder 
och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för 
eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några 
religioner och andra livsåskådningar. Eleven kan utifrån undersökningar om 
hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och ske-
enden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda reso-
nemang. Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i 
olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livså-
skådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt. 

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och vär-
deringar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och 
använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Ele-
ven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använ-
der då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla 
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och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas 
trovärdighet och relevans. 

Kursplan - Samhällskunskap 
Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utveck-
lar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjlig-
heter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och 
hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi 
kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld. 

Syfte 
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom under-
visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrå-
gor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, mil-
jömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala. 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika 
perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra 
människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och 
åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka 
samhällsutvecklingen. 

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv 
och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från 
olika källor. Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att 
utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhälls-
strukturer. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om sam-
hällsvetenskapliga begrepp och modeller. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de 
mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den 
ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att 
reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle. 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfa-
renheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i 
möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att enga-
gera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor. 

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfatt-
ningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och sam-
verkar, 

• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhälls-
frågor ur olika perspektiv, 

• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga be-
grepp och modeller, 

• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhälls-
frågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, 

• söka information om samhället från medier, internet och andra källor 
och värdera deras relevans och trovärdighet, 

• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, princi-
per, arbetssätt och beslutsprocesser. 
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Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll 

I årskurs 4-6 
Information och kommunikation 

• Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. 
Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur. 

• Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett 
källkritiskt förhållningssätt. 

Rättigheter och rättsskipning 
• Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt 

kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och sam-
hället. 

• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive 
barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. 

Samhällsresurser och fördelning 
• Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. 

Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom. 
Beslutsfattande och politiska idéer 

• Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala be-
slutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och 
grupper kan påverka beslut. 

• Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras 
olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har 
betydelse för eleven. 

I årskurs 7-9 
Individer och gemenskaper 

• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta på-
verkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell 
läggning. 

• Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska för-
delning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och eko-
nomiskt. 

• Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i sam-
hället. 

Information och kommunikation 
• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare 

och granskare av samhällets maktstrukturer. 
• Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en 

dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka 
människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, 
till exempel utifrån kön och etnicitet. 

• Möjligheter och risker förknippade med internet och kommunikation 
via elektroniska medier. 

Rättigheter och rättsskipning 
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med 

barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimine-
ringsgrunderna i svensk lag. 

• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. 
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen. 
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• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i 
demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som 
hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter. 

• Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normupp-
fattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och or-
ganiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situ-
ation. 

Samhällsresurser och fördelning 
• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika 

regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld. 
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och infly-

tande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sam-
banden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och väl-
färd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet. 

Beslutsfattande och politiska idéer 
• Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet 

har utvecklats. 
• Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, 

landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar 
individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar. 

• Några olika stats- och styrelseskick i världen. 
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. 

FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell 
konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter. 

• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsut-
veckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen 
kan påverka beslut. 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven 
visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och 
politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då 
enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna 
kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. 
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas 
av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika fak-
torer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och 
andras livssituation. 

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då 
enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven 
värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla 
resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss ut-
sträckning växla mellan olika perspektiv. Eleven redogör för de mänskliga rät-
tigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och 
främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nation-
ella minoriteterna och deras särställning och rättigheter. 

Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer 
och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter 
och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt 
beslutsfattande. Eleven kan söka information om samhället och använder då 
olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del 



BUN 2014/0932  16 (19) 
 
 
underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och 
relevans. 

4. Skolverkets stödmaterial 
”Med kunskap om av vad rasism och främlingsfientlig är ryms också förståel-
sen att det är uttryck som är oförenliga med skolans värdegrund.” 
(Skolverkets hemsida, sökväg: Skolutveckling/Värdegrund/Rasism och främlingsfient-
lighet/Vad är rasism och främlingsfientlighet?) 
Till lärarnas hjälp och stöd att utforma undervisningen finns omfattande 
material att beställa och/eller ladda ner via Skolverkets hemsida. 
Sidan innehåller exempelvis länkar till organisationer som arbetar mot rasism 
och främlingsfientlighet, med tillhörande material att använda i undervisningen, 
samt filmer från Utbildningsradion (UR) att ladda ned. 
Vidare finns en skrift att beställa: 
Förskolans och skolans värdegrund – förhållningssätt, verktyg och metoder (Skolverket – 
Stödmaterial) 

5. Skolkuratorers utlåtande 
Jag bad skolkuratorerna i barn- och ungdomsförvaltningen jämföra det pro-
gram som SKMA erbjuder, med beskrivningen av innehållet i Toleransprojektet.  
Gruppens sammanfattande utlåtande blev:  
Vad gäller Toleransprojektet så är det inte riktat till alla, utan till de ungdomar 14-16 år, 
som är i riskzonen för att gå in i extremistgrupper. Det pågår för närvarande ett annat 
liknande projekt som vänder sig till alla i en viss åldersgrupp. Behov av att arbeta mot främ-
lingsfientlighet finns alltid, men forskning visar på att generella insatser ger mer resultat än 
att bara ge en speciell grupp. 
 

6. Svar utifrån frågor ställda till kommuner som del-
tar/deltagit i Toleransprojektet  

Följande frågor har jag ställt till sammanlagt fem kommuner: 
1. När gick ni med i Toleransprojektet? 
2. Hur gick urvalet av elever tillväga? 
3. Hur stora insatser (i tid) krävs av lärarna på deltagande skolor? 
4. Vilka effekter kan ni se så här långt av ert deltagande i Toleranspro-

jektet?  
a. Positiva?  
b. Negativa? 

 
Här redovisas svar från Skurups kommun genom Mats Bååth, förvaltningschef 
för skol- och utbildningsförvaltningen. 

1. Hösten 2012. Två omgångar har genomförts, uppehåll 14-15, ny insats 
15-16. 

2. Eleverna i åk 8 och 9 blev erbjudna att söka en plats och antalet sökan-
den var mycket stort. Fokus när gruppen sattes samman var gruppdy-
namik. Platserna lottades ut, med viss styrning. I elevgruppen ingick 
både intoleranta/konfliktdrivande elever och mer trygga högpreste-
rande elever. 

3. Eleverna träffas regelbundet, en halv dag cirka var tredje vecka, och 
undervisas efter en särskild metod, den s.k. Kungälvsmodellen. Läsåret 12-
13 leddes arbetet av Jonathan Leman, pedagog på stiftelsen Expo, som 
bedrev undervisningen tillsammans med ett team bestående av perso-
nal från de båda skolorna. Tre personal med olika kompetens från 
Mackleanskolan tillfrågades och två från Alléskolan. Spridningen på 
personalens kompetens var viktig eftersom eleverna missar ordinarie 
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lektioner, en dag varannan vecka. Det innebär att den nödvändiga tiden 
för reflektion finns mellan undervisningstillfällena. Toleransprojektets 
personal erbjuder eleverna att ha enskild undervisning i de ämnen som 
de känner att de halkar efter i sin ordinarie klass. Uppgifterna i pro-
jektet är betygsgrundande i svenska och historia. 

4. Den minskade rasismen i elevgruppen märks tydligt i diskussioner, öv-
ningar och inte minst i elevernas uppsatser. Ett flertal av ungdomarna 
som tidigare uttryckt sig negativt generaliserande om grupper i sam-
hället skriver nu om hur fördomar uppstår och sprids och kopplar 
undervisningens innehåll till egna erfarenheter i och utanför skolan. De 
lyfter fram det egna ansvaret att inte medverka i hat och ryktessprid-
ning. Eleverna uttrycker också en tydlig förståelse för rasismens och in-
toleransens konsekvenser genom kunskaperna de fått om stegen som 
ledde till Förintelsen. Flera elever visar och beskriver hur de blivit mer 
trygga i sig själva. I skrivuppgifter under slutet av kursen och under 
samtal med elever märks ett tydligt mönster: Framtidsfokusering och 
en uttryckt vilja att i vardagen vara en konstruktiv kraft som inte låter 
sig styras av fördomar och som sätter stopp för rykten snarare än spri-
der den. 

 
Stadsledningsförvaltningen i Mölndals stad svarar genom Brå-samordnare, 
Alan Abdali. 

1. Vi startade ett Toleransprojekt i Mölndal 2013. Året innan lanserades 
konceptet och då planerade och samordnade vi för start. 

2. I dialog med pedagoger (utifrån deras kännedom och kunskap) för de 
klasser som var aktuell målgrupp, åk 8-9.  Urvalet föregicks av en öp-
pen värvning genom besök och information i klasserna därefter fick 
alla söka. 

3. Grovt räknat ca 20% av en heltidstjänst. 
4. Här har jag i stället valt termerna framgångsfaktor/utmaningar vilka 

bättre speglar dynamiken i processen i vårt fall. Följande punkter har vi 
hittills fått helt eller delvis bekräftade utifrån de snart två åren vi haft 
projektet i gång. Redan innan start, alltså under planeringsfasen såg vi 
både vinster men också utmaningar när det gällde synkroniseringen av 
de olika organisatoriska delarna i riktning mot en samordnad ambition, 
något som toleransarbetet kräver. 
Framgångsfaktorer  
Enighet hos kommunens beslutsfattare om konceptet som lämpligt för 
ett socialt hållbart arbete. 
Politiskt förankrad uppgörelse: 
Politisk enighet med anledning av nya signaler om intolerans. En 
workshop under våren strax efter att gruppen kommit hem från ex-
kursionsresan till Polen. Då bjuds in stadens ledning (politiker, chefs- 
och nyckeltjänstemän) till en mingeldag med pedagoger och elever. 
Detta vill jag starkt rekommendera! Återkom gärna för flera detaljer. 
Modet att våga starta upp och satsa i projektet med tron på avkastning i 
termer av mänskliga värden. 
Arbetssättet som modell för tvärgående frågor. 
Skolan är huvudman och bas men kompetens från flera områden är in-
volverad: 
Fokus på uppnådda skolresultat och med stark förankring i skolans lä-
roplan.  
Tydlig koppling till lärande och måluppfyllelse 
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Harmonierar bra med intentionerna i värdegrunds- och likabehand-
lingsarbetet. 
Helhetssyn i undervisningen. 
Kompletterar och förstärker andra särskilda insatser och aktiviteter t ex 
”tjejstöd”, ”killstöd”, antimobbningsarbete, m fl. Ett antal fall det 
kommit fram att enstaka deltagande elever signalerat betydande behov 
av psykosocial omsorg vilket tidigare varit (delvis eller helt) okänt för 
omgivningen. Dessa har fångats upp av personal i projektet och lotsats 
vidare till bl a socialtjänst vilket dessutom involverat vårdnadshavare. 
Riktad prevention – unga med någon form av samröre med individer i 
normbrytande kretsar riskerar att själva dras in och utveckla en norm-
brytande identitet. 
Gott rykte och hög popularitet – många aktiviteter med inslag av tole-
rans t ex elevvårdsarbete, kulturarrangemang mm. 
Goda effekter i andra ungdomsmiljöer t ex fritidsgårdar, bidragit i viss 
mån till minskad skadegörelse, social oro m m i bostadsområde. 
Starkt barnrättsperspektiv – empowerment som ett kraftfullt instru-
ment. (förmedla en syn som får den unge att vilja reflektera, känna sig 
värdefull och bemött med respekt oavsett sin åsikt). 
Visa på konkreta samband. När en individ deltar i projektet med lyck-
ade resultat innebär det också ”en vinst” för så väl individen, gruppen, 
verksamheterna och samhället. 
Enskilda politiker med ett starkt engagemang som en garant för pro-
jektets framväxt och existens. 
Översektoriell förståelse och samverkan. 

 
Numera… 
…en samstämmighet över partigränserna om att projektet är lönsamt 
både för främjande av det öppna samhället men också i rent samhällse-
konomiska termer. 
”Våra kommunalråd har själva verkat för att avsätta medel till projektet 
för läsår 2014/2015” 
Utmaningar 
Behålla engagemanget kvar hos nyckelpersoner som är nya aktörer. 
Mycket arbete för att det översektoriella ska fungera. 
Avisering om nedskärningar som en potentiell risk för nedlägg-
ning/reducering av projektet. Ekonomiska förutsättningar är avgö-
rande för projektet även om styrkan i konceptet är att ytterst utgå från 
likvida medel. 
Politisk vändning. 
Roller och rollfördelning i arbetet. 

7. Frågor och svar – Socialförvaltningen 
Vilken är er uppfattning om risken för ungdomar i 14-15-årsåldern (i 
Kalmar kommun) att rekryteras till extremintoleranta miljöer?  
Förekommer det (rekryterings-) kampanjer? 
Hur syns uttrycken från rasistiska organisationer, vit-makt-rörelsen etc? 
Nationellt gör man bedömningen att det finns en förhöjd risknivå idag, gäl-
lande rekrytering till extremintoleranta miljöer. Närmast aktuellt just nu är na-
turligtvis debatten om radikalisering inom vissa islamistmiljöer. Lokalt i Kalmar 
har vi dock inte nåtts av signaler om att det förekommer någon form av orga-
niserad rekrytering (vilket givetvis inte kan tas som garanti för att sådant ändå 
kan förekomma). Vissa uttryck för sympatier med extremrörelser framkommer 
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i ärendearbetet men det är ingenting som Socialförvaltningen uppfattar som 
något systematiskt agerande. 
(Johnny Lesseur, Verksamhetschef, Socialförvaltningen) 
 
Svaret ovan förstärks av uttalanden från Daniel Boström (medlare) och Johan 
Eklund (socialsekreterare) vid ett samtal, 2015-02-24. De säger samstämmigt: 
”Vi som befinner oss i frontlinjen i kontakten med ungdomar ser inga organiserade uttryck 
för rekrytering till den här typen av grupper.” Vidare är de skeptiska till Toleranspro-
jektet som sådant. De menar att risken kan öka för att enskilda elever finner 
likasinnade, förstärker varandras åsikter och skapar nätverk, om de förs ihop i 
en grupp – även om det övergripande syftet är vällovligt. Arbetet mot intole-
rans och extremism fungerar mest effektivt på individnivå, enligt deras upp-
fattning. Livssituationen för dessa ungdomar är så pass komplex att fler pro-
fessioner behöver vara inkopplade. Slutligen, i samverkan med ungdomspoli-
sen har man en god bild över det fåtal individer som kan ligga i riskzonen att 
rekryteras till extremintoleranta miljöer.  
 
 
 
 
Mats Linde Clas Wolke 
Förvaltningschef Planeringssekreterare 
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2015-03-25 

 

Södermöre kommundelsnämnd 
 
 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 31 mars 2015 
 

§ 47 

Motion (MP) - toleransprojektet i Kalmar kommun 

Dnr SKDN 2015/0023 

Handlingar 

Motion (MP) – toleransprojektet i Kalmar kommun. 

Bakgrund 

Miljöpartiet föreslår i motion ”Toleransprojektet i Kalmar kommun” att 
kommunen ska få i uppdrag att genomföra en implementering av ett 
Toleransprojekt enligt Kungälvsmodellen i Kalmar kommun. 
 
Synpunkter på motionen 
Följande skäl anges, sammanfattningsvis, för att avslå motionen: 

1. Elever och lärare deltar läsåret 2014-15 i en kostnadsfri utbildning som 
Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) arrangerar 

2. Regeringen aviserar i sin budgetproposition ökade insatser mot rasism. 
Beslut 2015-01-27 om utbildningsinsats mot rasism. 

3. Läroplanens (Lgr 11) övergripande skrivningar om Skolans värdegrund 
och uppdrag, Grundläggande värden och Förståelse och medmänsklighet samt 
mer detaljerade texter om utbildningens/undervisningens innehåll 

a. Förslag till arbetssätt, som alternativ till Toleransprojektet  
4. Stödmaterial finns att tillgå på Skolverkets hemsida  
5. Utlåtande från skolkuratorer i barn- och ungdomsförvaltningen  
6. Svar utifrån frågor till kommuner som deltar/deltagit i 

Toleransprojektet  
7. Frågor och svar – Socialförvaltningen 

 
Motionssvaret är framtaget i samverkan med Barn- och ungdomsnämnden. 
 

Överläggning 

Ann-Christine Kittel-Olsson redogör för förslag till svar på motionen. Barn- 
och ungdomsnämnden är huvudansvariga i ärendet, men samråd ska ske med 
Södermöre kommundelsnämnd.  

Beslut 

Södermöre kommundelsnämnd föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen med hänvisning till att för tillfället görs insatser inom området, 
däribland arbetsområdet med arbetsnamnet ”Tolerans (Mänskliga 
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Södermöre kommundelsnämnd UTDRAG 

  Sammanträdesdatum 
   2015-03-25 

 

 

rättigheter/Barnkonventionen/Medier - Kommunikation)”, utan 
merkostnader. 
 
 
 
 
 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Justeras 

 
Elisabeth Gustavsson Annika Lindwall 
ordförande  
 



Motion – Toleransprojektet i Kalmar kommun 

 
 
Toleransprojektet i Kalmar kommun  

Miljöpartiet vill ha ett öppet och tolerant Kalmar som 

respekterar och välkomnar människor, oavsett vilka de är eller 

varför de söker sig hit. Rasism och främlingsfientlighet är ett hot 

mot vår demokrati. Rasistiska organisationer orsakar mycket personligt lidande. 

En av vår tids största och allra svåraste utmaningar är att motverka rekrytering 

till extremintoleranta miljöer. För att motverka grogrunden till rasism och 

intolerans behövs nu ett metodiskt och långsiktigt arbete i Kalmar som 

verkligen kan ge resultat.  

Kungälvs kommun är en pionjär bland landets kommuner i arbetet för att 

motverka intolerans hos unga. Deras Toleransprojekt har pågått med framgång 

i snart 20 år. Det har visat sig vara mycket lönsamt i alla bemärkelser; genom 

minskat lidande för enskilda, ökad tolerans bland ungdomar generellt och även 

rent samhällsekonomiskt. Resultatet visar att projektet sätter stopp för 

framväxten av en vit makt-miljö. I Kungälvs kommun, som sedan 1995 tillämpat 

projektet, finns idag inga vit makt-organisationer som kan rekrytera ungdomar.  

I den socioekonomiska rapporten Intoleransens pris - En socioekonomisk 

analys av vit makt-rörelsen och Kungälvsmodellen (framtagen av 

Teskedsorden, Expo och Kungälvs kommun) visar nationalekonomen Ingvar 

Nilsson och beteendevetaren Eva Lundmark att Kungälvs investering i 

Toleransprojektet har sparat samhället ca 290 miljoner i utgifter för polis, 

sjukvård, arbetslöshetsförsäkring och andra kostnader som en vit makt-miljö 

orsakar. Detta kan vägas mot att projektet har kostat kommunen ca 13 miljoner 

sedan 1995. Satsningen kan räknas som en lönsam långsiktig social investering.  

Skolan är central i arbetet. Lärare måste få stöd i att bemöta rasism och 

intolerans i klassrummen. Det behövs mer än temadagar. Det krävs ett 

långsiktigt arbete som inkluderar hela skolpersonalen, socialarbetare och 

fritidsledare. Målet med projektet är att elever ska inse värdet av att delta i den 

demokratiska gemenskapen. 

”Toleransprojektet syftar till att påverka unga med en intolerant världsbild. Målet är 

att bearbeta åsikter och förändra synen på sig själv och andra. Som del av 

Toleransprojektet finns Kungälvsmodellen, en pedagogisk metod som kan praktiseras i 

skolan. En viktig del är att eleven ska få gymnasiebehörighet eftersom det finns en 

koppling mellan utbildning och att lämna destruktiva miljöer.   

    (2014, http://toleransprojektet.se/, hämtad 2014-10-09)        

Toleransprojektet är en undervisningsmetod som handlar om att påverka 

attityder med ett långsiktigt och uthålligt arbete. Undervisningen sker under ett 

helt läsår, med träffar varannan vecka. Med berättelsen i centrum kopplas dåtid 

och nutid samman och elevernas motstånd mot rasism och intolerans stärks. På 

sikt motverkas även våld, trakasserier och mobbning. Undervisningsmodellen 

http://toleransprojektet.se/


Motion – Toleransprojektet i Kalmar kommun 

 
 
har lyfts fram av FN som en lämplig strategi för att motverka intolerans bland 

ungdomar och över 20 kommuner runt om i Sverige har bestämt sig för att 

arbeta med metoden.  

Eftersom arbetet med Toleransprojekt utvecklats under många år finns lång 

erfarenhet av såväl kommunalt ledningsarbete som metoder för införande och 

drift i olika kommuner. Vikten av att utgå från lokala förutsättningar och 

tillsammans resonera sig fram till metoder och lösningar betonas. Kungälvs 

kommun och Teskedsorden erbjuder nya kommuner hjälp och stöd att komma 

igång. Implementeringen sker i fyra steg: Behovsanalys, Kompetensutveckling, 

Implementeringsstöd samt Uppföljning. 

Miljöpartiet de gröna har i riksdagen varit pådrivande för att satsa statliga 

pengar som ger möjlighet att utveckla och genomföra Toleransprojekt i ännu 

fler kommuner. Miljöpartiet de gröna i Kalmar anser att det är hög tid att vår 

kommun tar krafttag mot intolerans och rasism bland unga. Vi vill göra det 

genom att ta del av Toleransprojektets erfarenheter och metoder. Här handlar 

det om att gå in med en långsiktig, proaktiv, välbeprövad metod och 

förebyggande satsning som dessutom kan spara samhället miljontals kronor. Vi 

vill se denna motion som ett sätt att stärka demokratin inför framtiden.  

 

Mot denna bakgrund yrkar vi; 

 

- Att kommunen får i uppdrag att genomföra en implementering av ett 

Toleransprojekt enligt Kungälvsmodellen i Kalmar kommun. 

 

 

 

Patricia Vildanfors (MP) 

 



 

 
 

 

 

 
Kommunledningskontoret    

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18 
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│jonas.sverken@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Jan G Nilsson 2015-03-16 KS 2015/0169 
   

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 

Yttrande över remiss om kvalitetssäkring av den 
territoriella församlingsindelningen samt förslag 
till de enskilda distriktens namn 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt och 
överlämnar det till Finansdepartementet som Kalmar kommuns yttrande över 
Lantmäteriets och Riksantikvarieämbetets rapport Kvalitetssäkring av den 
territoriella församlingsindelningen från den 31 december 1999 samt förslag till 
de enskilda distriktens namn. 

Bakgrund 
Den 29 maj 2013 antog riksdagen proposition 2012/13:120 Folkbokföringen i 
framtiden. Beslutet innebär bland annat att folkbokföringen från den 1 januari 
2016 inte längre ska ske i en församling inom Svenska kyrkan utan i stället i en 
kommun. Samtidigt ska det för varje folkbokförd person föras in en uppgift om 
distriktstillhörighet i folkbokföringsregistret. Dessa distrikt ska motsvara 
församlingsindelningen som den såg ut den 31 december 1999. 

Kalmar kommun har nu fått rubricerat ärende på remiss.  
 
Det bör poängteras att församlingsnamnen inte ändras.  

Yttrande 
I flertalet fall föreslås församlingsnamnen oförändrade som distriktsnamn. Som 
exempel på detta kan nämnas området Voxtorps församling som i folkbokfö-
ringssammanhang får distriktsnamnet Voxtorp. Denna förändring ligger helt i 
linje med riksdagens beslut och kan accepteras. 

Kalmar domkyrkoförsamling förslås få namnet Kalmar domkyrkodistrikt i 
folkbokföringssammanhang. Sambandet med domkyrkoförsamlingen framgår 
tydligt och förslaget kan accepteras. 



KS 2015/0169  2 (2) 
 
 
Området som idag utgörs av Heliga Korsets församling, respektive Två systrars 
församling föreslås nu få distriktsnamnen Oxhagen respektive Norrliden i folk-
bokföringssammanhang. Varför just dessa områden föreslås få helt nya namn 
framgår inte av utredningen. Således föreslås Sankt Johannes församling i folk-
bokföringssammanhang få distriktsnamnet Kalmar Sankt Johannes och 
folkbokföringsdistriktet som motsvarar Sankta Birgittas församling få namnet 
Kalmar Sankta Birgitta. Församlingsnamnen beslutades samtidigt så rent 
historiskt finns det ingen anledning att behandla namnen olika. 

I annat sammanhang har kommunstyrelsen beslutat om områdesindelning för 
statistiska ändamål. I det sammanhanget utgör Norrliden respektive Oxhagen 
mindre områden inom sina församlingar. Enligt förslaget skulle distriktet 
Norrliden komma att omfatta, förutom Norrliden, Bergavik, Björkudden och 
Björkenäs. Oxhagens distrikt skulle, förutom Oxhagen, omfatta bl.a. Getingen, 
Hagby industriområde och Flygstaden. 

Den finns stor risk för att namnsättningen mot denna bakgrund kommer att 
upplevas som förvirrande. Det är därför bättre att utnyttja församlingsnamnen i 
och med att de inte hänförs till ett delområde inom respektive distrikt. Distriktet 
som motsvaras av Två systrars församling bör ges namnet Kalmar Två systrar 
och distriktet som motsvarar Heliga Korsets församling bör ges namnet Kalmar 
Heliga Korset.  
 
Genom detta undviks geografisk förvirring samtidigt som samtliga distriktsnamn 
med liknande uppbyggnad och bakgrund behandlas på liknande sätt. 
 
 
 
Jan G Nilsson   
stadsingenjör   
 
 
 
Bilaga:  
Remiss 
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UTDRAG 
 
Sammanträdesdatum 
2015-03-18 

 
Barn- och ungdomsnämnden 
 
 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 26 mars 2015 
 

§ 20 

Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria 
En mer flexibel ämneslärarutbildning 

Dnr BUN 2015/0137 

Handlingar 
- Utbildningsdepartementets promemoria En mer flexibel 

ämneslärarutbildning. 
- Förvaltningskontorets skrivelse 2015-03-11. 

Bakgrund 
Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att lämna 
yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria En mer flexibel 
ämneslärarutbildning (U2015/500/UH). 
 
Förvaltningskontoret har upprättat ett förslag till svar på motionen. I förslaget 
framgår sammanfattningsvis att Kalmar kommun ställer sig positiva till att 
verka för ökad attraktivitet för ämneslärarutbildningen med inriktning mot 
arbete i grundskolans årskurs 7-9. Frågan om ökad flexibilitet i 
ämneskombinationerna behöver dock utredas ytterligare, alternativt förtydligas 
då huvudmännens behov av anställningsbara lärare behöver väga tyngre än 
studenternas möjligheter till flexibla val beträffande möjliga 
ämneskombinationer. Vidare bör inte möjligheten att hela utbildningen med 
inriktning mot grundskolans årskurs 7-9 kan ge behörighet till arbete inom 
gymnasieskolan bli verklighet då den riskerar att bli kontraproduktiv. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna 
yttrandet till Utbildningsdepartementet som yttrande över promemorian En 
mer flexibel ämneslärarutbildning. 

Sekreterare 
Iréne Jonsson 

Justeras 
 
Lasse Johansson Leila ben Larbi 
Ordförande  
 



 

 
 

 

 

 
Förvaltningskontoret │ Barn- och ungdomsförvaltningen    

Adress Box 951, 391 29 Kalmar │ Besök Skeppsbrogatan 55, plan 5 
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 0480-45 30 30│peter.sunnanek@kalmar.se  

 

 
Handläggare Datum  
Peter Sunnanek  2015-03-11 Dnr BUN 2015/0137 
0480-45 30 25 

 
Yttrande  
2015-02-25 

 
Utbildningsdepartementet  
103 33 Stockholm 
 
Promemorian En mer flexibel ämneslärarutbildning  
(dnr U2015/500/UH) 
 
Sammanfattning: 
Kalmar kommun ställer sig positiva till att verka för ökad attraktivitet för äm-
neslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9. 
Däremot anser vi att frågan om ökad flexibilitet i ämneskombinationerna be-
höver utredas ytterligare, alternativt förtydligas. Huvudmännens behov av an-
ställningsbara lärare behöver väga tyngre än studenternas möjligheter till flex-
ibla val beträffande möjliga ämneskombinationer. 
Vidare anser vi inte att möjligheten som tydligast beskrivs i promemorians 
andra bilaga (alternativ 1 på sidan 42), att hela utbildningen med inriktning mot 
grundskolans årskurs 7-9 kan ge behörighet till arbete inom gymnasieskolan 
ska bli verklighet då vi menar att den riskerar att bli kontraproduktiv. 
 
Avsnitt: 1.1 Förslag till förordning om ändring i högskoleförordningen 
(1992:100), s. 7-8 och avsnitt 5.1 En mer flexibel ämneslärarutbildning 
med inriktning mot årskurs 7-9 s. 24  
I promemorian problematiseras runt, att om utbildningen i större omfattning 
skulle komma att omfatta två istället för tre ämnen kan studenternas framtida 
anställningsbarhet riskeras. Detta är något som vi ser som en potentiell risk, 
särskilt om man kopplar detta till möjligheten att inom utbildningen kombinera 
ämnen som är svåra att kombinera i framtida anställningar. Den framtida tjäns-
tefördelningen på skolorna och den därpå följande schemaläggningen riskerar 
att bli onödigt komplicerad. Vi pekar även på att ämneskombinationer som 
idag inte finns i praktiken på skolorna kan leda till att lärare i framtiden riskerar 
att få tjänstgöra på flera skolor för att få ihop en hel tjänst. Det kan komma att 
krävas en dialog mellan lärosäten och anställande huvudmän.  
Vi trycker vidare på att kombinationsmöjligheterna nr 8 och 9 är otydliga – 
som vi läser promemorian verkar det som att den student som vill fördjupa sig 
inom ämnesgrupp 4 (SO) eller 5 (NO) måste kombinera ihop detta med teck-
enspråk ur ämnesgrupp 6 samt ytterligare ett ämne ur antingen ämnesgrupp 4 
(SO) eller 7 (NO + matematik). Det innebär att studenten t.ex. kan kombinera 
ihop två SO-ämnen (kombinationsmöjlighet 8) med teckenspråk och ett NO-
ämne (kombinationsmöjlighet 9). Vi anser att detta behöver utredas vidare, 
alternativt förtydligas. 
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Eftersom examen omfattar antingen två eller tre ämnen måste delar av denna 
formulering vara otydligt skriven. Däremot bör det tydligare framgå om val 
inom kombinationsalternativ 8 också är ”tvingande” vad gäller kombinations-
möjligheter enligt kombinationsalternativ 9. T.ex. om studenten valt ämnes-
grupp 4 i kombinationsalternativ 8 bör valmöjligheten begränsa sig till ämnes-
grupp 4 och 6 i kombinationsalternativ 9. Samma sak för ämnesgrupp 5 (kom-
binationsalternativ 8) som bör kopplas till ämnesgrupp 6 och 7 (kombinations-
alternativ 9). 
 
Avsnitt 5.1 En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot 
årskurs 7-9 s. 23 (möjliga varianter inom ramen för förslaget) 
Vi anser att den första varianten kan riskera att inverka kontraproduktivt 
gentemot syftet med hela promemorian, varför den bör tas bort.  
Om en student som avser att bli yrkesverksam inom gymnasieskolan finns i 
promemorian två alternativa vägar;  
1. Att inom ramen för ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i 

gymnasieskolan studera två ämnen – totalt 300 hp (och riskera att dra på 
sig studielån) för att bli behörig för anställning inom gymnasieskolan 
samt grundskolans årskurs 7-9. 

2. Att inom ramen för ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i 
grundskolans årskurs 7-9 studera två ämnen – totalt 270 hp (en termins 
kortare studielån) för att bli behörig för anställning inom gymnasiesko-
lan, grundskolans årskurs 7-9 samt grundskolans årskurs 4-6.  

Detta kan riskera att de som avser att bli yrkesverksamma inom gymnasieskola 
väljer en kortare studieperiod vilket potentiellt gör att den som avser bli yrkes-
verksam inom grundskolans årskurs 7-9 behöver konkurrera med den första 
gruppen studenter om utbildningsplatserna. 
 
I detta ärende har Barn- och ungdomsnämnden beslutat. Peter Sunnanek, pla-
neringssekreterare på Barn- och ungdomsförvaltningen har varit föredragande.  
 
 





































 

 
 

 

 

 
Kommunledningskontoret Ekonomienheten    

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18 
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│asa.bejvall@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Åsa Bejvall 2015-03-31 KS 2014/0921 
50111 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 

Permutation av stiftelsen Wollinska pensions-
fonden 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om att Kammarkollegiet upphäver den 
föreskrift för stiftelsen Wollinska pensionsfonden som anger att bara 500 kro-
nor får användas för utdelningar till ändamålet och istället knyter utdelningar-
nas storlek till prisbasbeloppet samt att även kapitalet får delas ut. 

Bakgrund 
I tidigare beslut av kommunstyrelsen beslutades att ansöka hos Kammarkolle-
giet att upphäva den föreskrift som angav att bara 500 kronor får användas för 
utdelningar till ändamålet. I denna kompletterande ansökan vill vi också ansöka 
om att få dela ut stiftelsens kapital. 
 
Av stiftelsens urkund framgår det att stiftelsen har följande ändamål: ”Återsto-
den av räntan å fonden och vad av fonden efter pensionärs död blir disponibelt lägges till 
pensionsfondens kapitel intill dess två år förflutit från det den i mom. 3 nedan angivna stif-
telsens hem inrättats och trätt i full verksamhet. Därefter skall disponibel ränta å kapitalet i 
understöd/pensioner/å 500 kr. enligt av styrelsen fattade beslut tilldelas å hemmet varande 
pensionärer, vilka vistats i hemmet någon tid.  
 
Givarnas skrivning att ” disponibel ränta å kapitalet i understöd/pensioner/å 500 
kr.” tyder på att de avsett att bidraget ska vara av det större slaget. Det bör 
uppmärksammas att 500 kronor år 1933 motsvarar 15 093 kronor i dagens 
penningvärde. Vi skulle därför vilja knyta understödet till prisbasbeloppet för 
att på ett bättre sätt kunna uppfylla stiftarens ändamål att understödet ska vara 
av det större slaget. 
 
Stiftelsens små tillgångar och det nuvarande ränteläget omöjliggör några större 
utdelningar. Vi anser att stiftarens ändamål med stiftelsen kan förverkligas på 
ett mer tillfredsställande sätt om pensionsutbetalningarna knyts till det årliga 
prisbasbeloppet samt om stiftelsens kapital får delas ut. År 2013 ligger prisbas-
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beloppet på 44 500 kronor. 15 093 kronor motsvarar 34 procent av prisbas-
beloppet. Framtida utdelningar bör således baseras på denna procentsats. 
 
 
 
 
 
 
Åsa Bejvall Urban Sparre 
Controller Ekonomichef 
 
 
 
Bilagor 
Ansökan om permutation 
Årsredovisning 2013 
Testamente 
Utdrag från SCB 
 



Ansökan om permutation 
Datum 
 
_________________ 
 
Kammarkollegiet  
Advokatfiskalsenheten 
Box 2218 
103 15 Stockholm 
 
 
 
 
 
Stiftelsens namn Stiftelsens tillkomstår 

Stiftelsen Wollinska pensionsfonden 1933 
Organisationsnummer Ungefärligt marknadsvärde av stiftelsens tillgångar 

832300-0201 596 544 kronor (År 2013-12-31) 
 
 
Namn Ombud/kontaktperson Namn 

Kalmar kommun 
 

Åsa Bejvall 
Kommunledningskontoret 

Adress Adress 

Box 611 Box 611 
Postadress (Postnr och Ort) Postadress (Postnr och Ort) 

391 26 Kalmar 391 26 Kalmar 
Telefonnummer Telefonnummer 

0480-45 00 00 0480-45 01 11 
Telefax Telefax 

  
E-post E-post 

 asa.bejvall@kalmar.se 
 
Yrkande 
Här anges hur ni vill att Kammarkollegier skall besluta. (Om ni begär att en föreskrift skall ändras skall den nya lydelsen anges) 
 
Kalmar kommun ansöker om att Kammarkollegiet upphäver den föreskrift för stiftelsen som 
anger att bara 500 kronor får användas för utdelningar till ändamålet och istället knyter 
utdelningarnas storlek till prisbasbeloppet samt att även kapitalet får delas ut. 
 
 

 
Skäl för ansökan 
Här skall ni utförligt motivera varför ni begär att få ändra föreskrifterna för stiftelsen 
 
Av stiftelsens urkund framgår det att stiftelsen har följande ändamål: ”Återstoden av räntan 
å fonden och vad av fonden efter pensionärs död blir disponibelt lägges till pensionsfondens 
kapitel intill dess två år förflutit från det den i mom. 3 nedan angivna stiftelsens hem 
inrättats och trätt i full verksamhet. Därefter skall disponibel ränta å kapitalet i 
understöd/pensioner/å 500 kr. enligt av styrelsen fattade beslut tilldelas å hemmet varande 
pensionärer, vilka vistats i hemmet någon tid.  
 
Givarnas skrivning att ” disponibel ränta å kapitalet i understöd/pensioner/å 500 kr.” tyder 



på att de avsett att bidraget ska vara av det större slaget. Det bör uppmärksammas att 500 
kronor år 1933 motsvarar 15 093 kronor i dagens penningvärde. Vi skulle därför vilja knyta 
understödet till prisbasbeloppet för att på ett bättre sätt kunna uppfylla stiftarens ändamål att 
understödet ska vara av det större slaget. 
 
Stiftelsens små tillgångar och det nuvarande ränteläget omöjliggör några större utdelningar.  
Vi anser att stiftarens ändamål med stiftelsen kan förverkligas på ett mer tillfredsställande 
sätt om pensionsutbetalningarna knyts till det årliga prisbasbeloppet samt om stiftelsens 
kapital får delas ut. År 2013 ligger prisbasbeloppet på 44 500 kronor. 15 093 kronor 
motsvarar 34 procent av prisbasbeloppet. Framtida utdelningar bör således baseras på denna 
procentsats. 
 

 
Övriga upplysningar 
 

 
Följande handlingar bifogas 
X Ursprungliga och nu gällande föreskrifter för stiftelsen 
 Kopia av eventuellt tidigare permutationsbeslut (eller motsvarande) 
X Protokoll av vilket det framgår att styrelsen eller förvaltaren har beslutat om den 

begärda handlingen 
 Behörighetshandlingar, om någon annan än styrelsen eller förvaltaren ansöker 
 Stiftarens yttrande över ansökan. Om stiftaren är avliden bör stiftarens arvingar yttra 

sig över ansökan, i vart fall om stiftelsen har bildats under de senaste tio åren 
 Yttrande över ansökan från sådant utomstående organ som berörs av begärd ändring av 

föreskrifterna för stiftelsen 
X Stiftelsens senaste årsredovisning/årssammanställning av räkenskaperna 
X Utdrag från Statiska Centralbyrån (SCB) 
  
 
 
I samband med ansökan skall ansökningsavgiften betalas in till Kammarkollegiets 
PlusGirokonto 95 06 55-1 
 
 Ansökningsavgiften inbetald den  
 
 
 
 
Underskrift 
 



























 

 
 

 

 

 
Kommunledningskontoret    

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18 
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│jonas.sverken@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Jonas Sverkén 2015-04-01 KS 2015/0323 
50044 

 
 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
 

Redovisning av motioner och medborgarförslag 
som ännu inte besvarats 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av motioner och medborgarförslag 
som inte ännu besvarats till handlingarna. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen ska enligt fullmäktiges arbetsordning en gång varje år redo-
visa de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt. 
 
Enligt kommunallagen bör motioner och medborgarförslag beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Motionen 
från Anna Thore (MP) om försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar är 
äldre än ett år. Den har dock behandlats i kommunfullmäktige i juni 2014 där 
den återremitterades. Nu beräknas motionen vara färdig för beslut i fullmäktige 
under våren 2015. 
 
När det gäller medborgarförslag finns det inte något som är äldre än ett år.  
 
Upplysningsvis lämnades under 2014 12 motioner och 23 medborgarförslag. 
Det kan jämföras med 34 motioner och 40 medborgarförslag under 2013. 
 
Redovisningen avser motioner och medborgarförslag inkomna före 31 decem-
ber 2014.  
 
 
Jonas Sverkén   
stadssekreterare   
 
Bilaga:  
Redovisning 
 



Ärende nr Titel Status Skyddskod Anteckning
KS 2014/0915 Motion MP om Toleransprojektet - en pedagogisk metod Behandlas Allmän handling Behandlas i KF 

april
KS 2014/0740 Motion från Margreth Johansson KD om modell för 

utbildningsanställningar inom omsorgen
Behandlas Allmän handling

Återremiss ON
KS 2013/0583 Motion från (FP) om att välja mat ska vara självklart (LOV) Behandlas Allmän handling

Beslut KF 150223
KS 2013/0458 Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal 

busstrafik på lördagar
Behandlas Allmän handling

Återremiss ks
KS 2013/0228 Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Behandlas Allmän handling

Beslut KF 150330



Ärende nr Titel Typ Skyddskod Diariekod anteckning
KS 2014/1047 Medborgarförslag om den akuta trafiksituationen i Rockneby 

samhälle
Ärende Allmän handling 02.04

KF fk 150330
KS 2014/1038 Medborgarförslag om belysning på Ängö Ärende Allmän handling 02.04 KF fk 150330
KS 2014/0930 Medborgarförslag; Sänkt hastighet Erik Dahlbergs väg Ärende Allmän handling 02.04 klar 150223
KS 2014/0218 Medborgarförslag om promenadstig från Binga i söder till 

slottet i norr
Ärende Allmän handling 02.04

klar 150223





Muttern 12/13/15  

Berga Industriområde 

Muttern 13&15 Muttern 12 





Tillsyn 2015 1/2 till och med 
Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om skyd    

2015-02-04 Harrys Bar & Restaurang
2015-02-09 Länssjukhuset Hus 15
2015-02-10 Rinkabyholms Församlingshem
2015-02-12 Hotell Hilda
2015-02-16 Häktet
2015-02-16 Slottshotellet
2015-02-17 Läckeby Products AB
2015-02-18 Nya Frimurarehotellet i Kalmar AB
2015-02-23 Hanssons Krog i Kalmar AB
2015-02-24 Förlösa Kyrka
2015-02-24 Kläckeberga Kyrka
2015-02-24 Team Sportia
2015-02-24 Almqvist Sporthörna AB
2015-02-24 Migrationsboende Helgesbo
2015-02-25 Länssjukhuset hus 18
2015-02-25 Försäkringskassan

Tillsyn enligt 5 kap 1 § och 2 § lag (SFS 2003:778) om   
samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varo

2015-02-05 Tvärskog Bil och Mekaniska AB
2015-02-10 Norba AB
2015-02-11 Preem Bensinstation
2015-02-11 Bilservice Rinkabyholm AB
2015-02-19 Hotell Packhuset
2015-02-23 Calmar Hamnkrog
2015-02-24 Skanska Rockneby
2015-02-24 Helgesbogymnasiet
2015-02-24 Mekka Traffic AB

Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och expl  
2015-02-11 Mobergarna AB
2015-02-13 Mabri Butik & Bensin AB
2015-02-23 Bil och Motor i Sydost AB
2015-02-27 Tvärskog Bil & Mekaniska AB
2015-02-27 Packhuset Home Hotell AB



      28/2
           dd mot olyckor 

Kopparslagaren 12
Kungsljuset 3
Rinkaby 3:15
Koljan 27
Valfisken 1
Alen 1 & Alen 20
Elefanten 1
Frimuraren 1
Väktaren 2
Förlösa 1:1
Kläckeberga Kyrka 1:1
Giraffen 26
Beckasinen 41
Helgesbo 1:5
Kungsljuset 3
Valfisken 1

            m skydd mot olyckor,
        or

Ölvingstorp 32:4
Elefanten 1
Rinkaby 6:40
Rinkaby 6:40
Vedgårdsholmen 12
Vedgårdsholmen 14
Knapegården 1:79
Helgesbo 1:5
Bilen 4

        losiva varor
Brevet 2
Härmästaren 1
Krokodilen 4
Ölvingstorp 32:4
Vedgårdsholmen 12





 

 
 

 

 

 
 

Kommunledningskontoret     
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18 

Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│     
   

 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
    2015-03-30 KS 2015/0228 
   

 
 
 
Västerviks kommun 
   
   

 
 
 

Remissvar: Energi- och klimatstrategi Väster-
viks kommun 
 
Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande över remissen om Energi- och 
klimatstrategi i Västerviks kommun. 
 
Kommunstyrelsen i Kalmar  
 
 
 
Johan Persson 
KS-ordförande 
 
 
 









 

 
 

 

 

 
Kalmar kommun  

Adress Box 611 │ Besök Östra Sjögatan 18 
Tel 0480-45 00 00 vx │kommun@kalmar.se  

 

    Datum  Ärendebeteckning 
    2015-02-23   KS 2015/0128 
 

 
 
  Ölvingstorps Bystugeförening 
  Ölvingstorp 915 
  388 92 LJUNGBYHOLM 

  

 

Beslut om kommunalt bidrag till förstudie gällande 
fiberutbyggnad 

 
Beslut 
Ölvingstorps bystugeförening beviljas härmed kommunalt bidrag på 19 875 kr 
för genomförande av förstudie gällande fiberutbyggnad. 
 
Bakgrund 
Det finns en stor enighet och vilja i byn Ölvingstorp att starta ett fiberutbygg-
nadsprojekt. Byalaget har fört diskussioner med både kommunens representan-
ter och kommersiella aktörer och nästa steg i processen är genomförande av en 
förstudie. Denna ska utgöra underlag för byalagets fortsatta ställningstaganden 
och även fungera som grund för eventuell framtida ansökan via landsbygds-
programmets stöd för fiberutbyggnad i landsbygd. 
 
Byalaget har i enlighet med ansökningsreglerna ställt förfrågan om prisuppgift 
till två olika aktörer. Beviljat bidrag betalas ut efter redovisning av genomförd 
förstudie samt redovisning av kostnader. 
 
 
 
 
 
Annette Andersson 
Kommundirektör 

 

 

 

 

 

 

För kännedom 
Regionförbundet i Kalmar län 
Länsstyrelsen i Kalmar län 



Från: Johanna Kindqvist
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: SBN 2014/6501 Yttrande ansökan om bygglov på Vitsippan 24
Datum: den 25 februari 2015 16:08:59

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av fastighetsägare till Kalmarsundsparken 2:9
inga synpunkter på inkommen ansökan om tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Vitsippan
24.
 
/Johanna Kindqvist
 

 
Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 01 26
johanna.kindqvist@kalmar.se

 
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten

Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

 

mailto:sam.byggnadskontoret@kalmar.se
mailto:johanna.kindqvist@kalmar.se
http://www.kalmar.se/


Från: Johanna Kindqvist
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: SBN 2015/0981 Yttrande ansökan om bygglov på Filen 5
Datum: den 25 februari 2015 17:05:45

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av fastighetsägare till grannfastigheten
Hagbygärde 2:2 inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för nybyggnad av
grossistverksamhet på Filen 5.
 
 
/Johanna Kindqvist
 
Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 01 26
johanna.kindqvist@kalmar.se

 
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten

Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

 

mailto:sam.byggnadskontoret@kalmar.se
mailto:johanna.kindqvist@kalmar.se
http://www.kalmar.se/


Från: Maria Jakobsson
Till: "sam.byggnadskontoret@kalmar.se"
Ärende: Yttrande ansökan om bygglov Polstjärnan 10 - SBN 2014-4134 resp KS 2014/0765
Datum: den 15 september 2014 13:58:33

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheten Berga 10:19 inga
synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten
Polstjärnan 10.
 
/Maria Jakobsson
 
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

 

mailto:sam.byggnadskontoret@kalmar.se
mailto:maria.jakobsson@kalmar.se
http://www.kalmar.se/


Från: Maria Jakobsson
Till: "sam.byggnadskontoret@kalmar.se"
Ärende: Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Västanvind 2 - SBN 2014-4333 resp. KS 2014/0788
Datum: den 24 september 2014 15:26:57

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheten Krafslösa 4:19
inga synpunkter på ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten
Västanvind 2.
 
/Maria Jakobsson
 
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

 

mailto:sam.byggnadskontoret@kalmar.se
mailto:maria.jakobsson@kalmar.se
http://www.kalmar.se/


Från: Maria Jakobsson
Till: "sam.byggnadskontoret@kalmar.se"
Ärende: Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Kornetten 7 - SBN 2014-4582 resp. KS 2014/0794
Datum: den 24 september 2014 15:32:43

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheterna Norrliden 2:13
och Berga 10:19 inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för tillbyggnad av radhus på
fastigheten Kornetten 7.
 
/Maria Jakobsson
 
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Maria Jakobsson
Till: "sam.byggnadskontoret@kalmar.se"
Kopia: Carl-Fredrik Nelson; Josefin Bergquist; Anders Håkman
Ärende: Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Drivbänken 5 - SBN 2014/4040 resp. KS 2014/0795
Datum: den 24 september 2014 15:56:48

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheten Berga 10:19 inga
synpunkter på inkommen ansökan för bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Drivbänken 5. Detta förutsatt att Park- och infrastrukturenheten får möjlighet att yttra sig
angående placeringen av huset på punktprickad mark med tanke på fastighetens närhet till stora
gator och gång- och cykelvägar.
 
Jag skickar en kopia på det här mailet för kännedom till PI-chef Carl-Fredrik Nelson och
trafikplanerarna Josefin Bergquist och Anders Håkman.
 
/Maria Jakobsson
 
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

 

mailto:sam.byggnadskontoret@kalmar.se
mailto:Carl-Fredrik.Nelson@kalmar.se
mailto:Josefin.Bergquist@kalmar.se
mailto:Anders.Hakman@kalmar.se
mailto:maria.jakobsson@kalmar.se
http://www.kalmar.se/


Från: Maria Jakobsson
Till: "sam.byggnadskontoret@kalmar.se"
Ärende: Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Festen 2 - SBN 2014/4467 resp. KS 2014/0816
Datum: den 7 oktober 2014 15:13:49

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheten Krafslösa 4:20
inga synpunkter på inkommen ansökan om tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Festen 2.
 
/Maria Jakobsson
 
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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mailto:maria.jakobsson@kalmar.se
http://www.kalmar.se/


Från: Maria Jakobsson
Till: "sam.byggnadskontoret@kalmar.se"
Kopia: Carl-Johan Wollinger
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Sömmaren 7 - SBN 2014/4878 resp KS 2014/0909
Datum: den 14 november 2014 08:10:13

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheten Gösbäck 3:164
inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på
Sömmaren 7.
 
/Maria Jakobsson
 
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Maria Jakobsson
Till: "sam.byggnadskontoret@kalmar.se"
Kopia: Pär Svanfeldt
Ärende: Yttrande ansökan om bygglov på Västerslät 8:14/Strömkarlen 1 - SBN 2014/5503 resp. KS 2014/0920
Datum: den 27 november 2014 14:11:50

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till Västerslät 8:14 och
Strömkarlen 1 synpunkten att endast ett femårigt tillfälligt bygglov bör ges för nybyggnad av
parkering. Detta eftersom en översyn bör göras för Nils Holgerssons väg och området kring
skolan för att lösa logistik och parkeringsbehov.
 
/Maria Jakobsson
 
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Maria Jakobsson
Till: "sam.byggnadskontoret@kalmar.se"
Kopia: Johanna Kindqvist; Elin Neckén
Ärende: Yttrande ansökan om bygglov på Tältet 12 - SBN 2014-5632 resp. KS 2014/0981
Datum: den 27 november 2014 13:45:00

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheten Krafslösa 4:19
inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för nybyggnad av kedjehus, carport och
förråd på Tältet 12.
 
Maria Jakobsson
 
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Maria Jakobsson
Till: "sam.byggnadskontoret@kalmar.se"
Kopia: Johanna Kindqvist; Elin Neckén
Ärende: Yttrande ansökan om bygglov på Tältet 13 - SBN 2014-5630 resp. KS 2014-0982
Datum: den 27 november 2014 13:53:22

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till Krafslösa 4:19 inga
synpunkter på inkommen ansökan om nybyggnad av kedjehus, carport och förråd på Tältet 13.
 
/Maria Jakobsson
 
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

 

mailto:sam.byggnadskontoret@kalmar.se
mailto:johanna.kindqvist@kalmar.se
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Från: Maria Jakobsson
Till: "sam.byggnadskontoret@kalmar.se"
Ärende: Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Julkorven 6 - SBN 2014/6053 resp. KS 2014/1018
Datum: den 16 december 2014 09:21:53

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheten Lindeberga 1:156
inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten
Julkorven 6.
 
/Maria Jakobsson
 
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

 

mailto:sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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Från: Maria Jakobsson
Till: "sam.byggnadskontoret@kalmar.se"
Ärende: Yttrande ansökan om bygglov på Söregärde 3:35 - SNB resp. KS 2014/1131
Datum: den 19 december 2014 12:34:38

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheten Rockneby 17:1
inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt flytt av
befintlig gäststuga.
 
/Maria Jakobsson
 
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

 

mailto:sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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Från: Maria Jakobsson
Till: "sam.byggnadskontoret@kalmar.se"
Ärende: Yttrande ansökan om bygglov Västerslät 9:1 - SBN 2014/6290 resp. KS 2015/0071
Datum: den 29 januari 2015 16:09:11

Projekt- och exploateringsenheten som representant för kommunens markägande har inga
synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 villatomter på fastigheten
Västerslät 9:1. Dock behöver kontakt tas med Miljöenheten, Planenheten och Park- och
infrastrukturenhet och detta borde enligt vår bedömning leda till ett krav på planläggning.
 
/Maria Jakobsson
 
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

 

mailto:sam.byggnadskontoret@kalmar.se
mailto:maria.jakobsson@kalmar.se
http://www.kalmar.se/


Från: Maria Jakobsson
Till: "sam.byggnadskontoret@kalmar.se"
Ärende: Yttrande ansökan om bygglov Drivbänken 5 - SBN 2015-0583 resp. KS 2015/0117
Datum: den 11 februari 2015 14:09:38

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheten Berga 10:19 inga
synpunkter på inkommen ansökan om nybyggnad av carport på fastigheten Drivbänken 5.
 
/Maria Jakobsson
 
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

 

mailto:sam.byggnadskontoret@kalmar.se
mailto:maria.jakobsson@kalmar.se
http://www.kalmar.se/


Från: Maria Jakobsson
Till: "sam.byggnadskontoret@kalmar.se"
Ärende: Ytrrande ansökan om bygglov Knapegården 1:14 - SBN 2015/0256 resp. KS 2015/0141
Datum: den 18 februari 2015 13:44:54

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av granne till fastigheten Knapegården 1:35
inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage/förråd på
fastigheten Knapegården 1:14.
 
/Maria Jakobsson
 
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

 

mailto:sam.byggnadskontoret@kalmar.se
mailto:maria.jakobsson@kalmar.se
http://www.kalmar.se/


Från: Maria Jakobsson
Till: "sam.byggnadskontoret@kalmar.se"
Ärende: Yttrande ansökan om bygglov Berga 10:19 - SBN 2014/6261 resp. KS 2015/0143
Datum: den 18 februari 2015 13:54:21

Projekt- och exploateringsenheten avstyrker i egenskap av markägare till Berga 10:19 ansökan
om bygglov för nybyggnad av plank för plats för sopkärl. Detta med hänvisning till att  området
är markerat som allmän platsmark i gällande detaljplan.
 
/Maria Jakobsson
 
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Maria Jakobsson
Till: "sam.byggnadskontoret@kalmar.se"
Ärende: Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Norrliden 2:13 Koltrastvägen - SBN 2015-1142 resp. KS

2015/0196
Datum: den 12 mars 2015 16:08:58

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheten Norrliden 2:13
inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för parkeringsplatser på fastigheten
Norrliden 2:13 vid Koltrastvägen.
 
/Maria Jakobsson
 
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Maria Jakobsson
Till: "sam.byggnadskontoret@kalmar.se"
Ärende: Yttrande ansökan om bygglov för fastigheten Midgård 5 - SBN 2015/0137 resp. KS 2015/0197
Datum: den 12 mars 2015 16:19:04

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheten Berga 10:2 inga
synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten
Midgård 5.
 
/Maria Jakobsson
 
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

 

mailto:sam.byggnadskontoret@kalmar.se
mailto:maria.jakobsson@kalmar.se
http://www.kalmar.se/




Från: Maria Jakobsson
Till: "sam.byggnadskontoret@kalmar.se"
Ärende: Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Åby 6:21 - SBN 2015-1366 resp. KS 2015/0210
Datum: den 16 mars 2015 15:36:18

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheten Åby 6:2 inga
synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och
garage/förråd på fastigheten Åby 6:21.
 
/Maria Jakobsson
 
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Johanna Kindqvist
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: SBN 2015/1342 Yttrande ansökan om bygglov på Ljungby 4:37
Datum: den 17 mars 2015 17:37:29

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av fastighetsägare till Ljungby 16:236 inga
synpunkter på det sökta bygglovet avseende tillbyggnad av enbostadshus på Ljungby 4:37.
 
/Johanna Kindqvist
 

 
Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 01 26
johanna.kindqvist@kalmar.se

 
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten

Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Johanna Kindqvist
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: SBN 2015/0984 Yttrande ansökan om bygglov på Bo 3:5
Datum: den 17 mars 2015 17:32:47

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av fastighetsägare till Smedby 1:9 fått ansökan
om bygglov för tillbyggnad av carport på fastigheten Bo 3:5 på remiss. Projekt- och
exploateringsenheten motsäger sig bygglovet eftersom byggnaden är placerad endast 0,4 meter
från fastighetsgränsen. Byggnaden och dess utskjutande delar (tak mm) bör placeras minst 1
meter från fastighetsgräns.
 
/Johanna Kindqvist
 

 
Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 01 26
johanna.kindqvist@kalmar.se

 
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten

Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Johanna Kindqvist
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: SBN 2015/1634 Yttrande ansökan om bygglov på Getingen 4
Datum: den 18 mars 2015 14:23:12

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av ägare till fastigheten Tallhagen 2:13 inga
synpunkter på det sökta bygglovet avseende tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten
Getingen 4.
 
/Johanna Kindqvist
 

 
Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 01 26
johanna.kindqvist@kalmar.se

 
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten

Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Johanna Kindqvist
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: SBN 2015/0341 Yttrande ansökan om bygglov på Ängen 1
Datum: den 18 mars 2015 14:18:10

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av ägare till fasigheten Stensö 2:3 inga
synpunkter på det sökta bygglovet avseende nybyggnad av enbostadshus på fasigheten Ängen 1.
 
/Johanna Kindqvist
 
 
Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 01 26
johanna.kindqvist@kalmar.se

 
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten

Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2015-03-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 20 mars 2015. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 10 mars 2015 kl. 8:30-9:30 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 17-20 

Beslutande 
Anders Andersson (C) ordförande 
Christina Fosnes (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Dzenita Abaza (S) 
Bertil Dahl (V) 
Inger Hilmansson (FP) 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Anders Andersson Inger Hilmansson 
ordförande  
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§ 17 

Redovisning av brandkårens årsuppföljning enligt 
lagen om skydd mot olyckor (LSO) 2014 
Dnr KS 2015/0134 

Handlingar 
Brandkårens skrivelse den 16 februari 2015. 
 
Årsuppföljning LSO 2014. 

Bakgrund 
Brandkåren överlämnar årligen en redovisning till Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap samt länsstyrelsen huruvida kommunen har 
uppfyllt sina åtaganden enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Detta görs i 
ett frågeformulär som spänner över hela lagens verksamhetsområden. 
 
Denna uppföljning görs som ett led i statens tillsyn över kommunens uppgifter 
enligt LSO. 

Överläggning 
Räddningschef Gert Friberg, brandkåren, redovisar årsuppföljningen för 2014. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar inte något beslut med anledning av 
årsuppföljning enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) 2014.  

 

§ 18 

Krisledningsplan 2015-2018 samt ändring i reglemente 
för krisledningsnämnden 
Dnr KS 2015/0125 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 februari 2015. 
 
Förslag till Krisledningsplan 2015-2018. 
 
Förslag till nytt reglemente för krisledningsnämnden. 

Bakgrund 
Krisledningsplanen för Kalmar kommun syftar till att förbereda för extra-
ordinära händelser. Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
ska en ny krisledningsplan fastställas vid varje mandatperiod.  
 
Krisledningsplanen beskriver och förtydligar: 
- Hur ledningsförhållanden ser ut vid kris eller svår påfrestning 
- Vad som menas med extraordinär händelse 
- Vilka resurser kommunen har vid en kris 
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- Hur krisen ska ledas i stort 
- En del av krishändelsens begrepp 
- En kort beskrivning av krisledningsstabens roller 
 
Förändringar från gällande krisledningsplan: 
- Kommunala bolag och förbund är borttagna från krisledningsplanen. Bolag 

och förbund kan efter begäran få stöd av krisledningen. 
- Omskrivningar av textmassa, t.ex. upprepningar 
- Borttagning av textmassa som har sin huvudsakliga plats i andra dokument 
- Förtydligat att det är kommunstyrelsens arbetsutskott som utgör 

krisledningsnämnd. 
- Förtydligande att kommunstyrelsens ordförande (inte ordföranden i 

kommunstyrelsens arbetsutskott) är ordförande i krisledningsnämnden.  
- Rollbeskrivningarna har kortats ner 
- Den tidigare informationsplanen (som initialt var ett eget dokument och 

senare en del av krisledningsplanen) har tagits bort och återfinns i huvudsak 
som befattningsbeskrivning för informatörerna i krisledningsstaben. En 
kort beskrivning framgår av krisledningsplanen och avser informations-
skyldighet vid olyckor, VMA, informationsmeddelande och intern-
information. 

 
Förändringar från gällande reglemente för krisledningsnämnd: 
 
I reglementet § 5, andra stycket för krisledningsnämnden ändras texten så att 
det är kommunstyrelsen, och inte fullmäktige, som beslutar om krislednings-
nämnden ska träda ur funktion.  
 
Vidare kompletteras texten i § 7 angående sammansättning så att det på ett 
tydligt sätt framgår att kommunstyrelsens ordförande också är ordförande i 
krisledningsnämnden. Denna skrivning saknas i gällande reglemente. 
 
I § 15 tas texten ”kontrasigneras av berörd tjänsteman” bort och ändras till 
”samt av berörd tjänsteman” syftande till signeringen. Ordet ”förfall” ändras 
till ”förhinder”. 

Överläggning 
Säkerhetssamordnare Peo Carlsson, redogör för förslag till ny krisledningsplan 
samt ändringar i reglementet för krisledningsnämnden.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till krisledningsplan 2015-2018 för Kalmar 
kommun. 
 
Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna i krislednings-
nämndens reglemente.  
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§ 19 

Redovisning av Kalmar kommuns miljöbokslut 2014 
Dnr KS 2015/0186 

Handlingar 
Miljön i Kalmar – Bokslut 2014. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har tagit fram ett samlat miljöbokslut för 2014. Strategerna 
för ekologisk hållbarhet fick uppdraget från förvaltningschefsgruppen att ta 
fram en modell för miljöbokslut och vilka parametrar som ska ingå. Detta 
skulle resultera i ett miljöbokslut för 2014. Arbetet har skett i samverkan med 
miljöenheten, Kalmar Cykelstad samt projektledare för kustmiljö och 
vattenrådssamordnare. 
 
I miljöbokslutet kan man läsa hur miljön mår i Kalmar, vad vi på kommunen 
har gjort under året och hur vi har bidragit till att nå de nationella miljömålen. 
Miljöbokslutet visar på styrkor och svagheter inom kommunens miljöarbete 
och ska vara ett stöd till budgetarbetet.  
 
Miljöbokslutet omfattar både kommunens egen verksamhet och kommunen 
som geografiskt område men fokus på utmaningar framöver är utifrån 
kommunens rådighet. 

Överläggning 
Strateger för ekologisk hållbarhet Jane Wågsäter och Karin Löfström, 
kommunledningskontoret, redovisar Kalmar kommuns miljöbokslut för 2014. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 
 

§ 20 

Kalmar kommuns årsredovisning 2014 
Dnr KS 2015/0093 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 mars 2015. 
 
Kalmar kommuns årsredovisning 2014. 

Bakgrund 
Kommunledningskontorets ekonomienhet har upprättat årsredovisning för 
2014. Årets resultat för kommunen uppgår till 11,7 miljoner kronor. Vid 
avstämning mot kommunallagens ”balanskrav” redovisas ett justerat resultat på 
- 12,4 miljoner kronor. Det negativa balanskravsresultatet kommer att 
återställas genom att i flerårsplanen för 2015-2017 budgeteras överskott som 
täcker det negativa balanskravsresultatet.  
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För kommunkoncernen – som omfattar Kalmar kommun, hel- och delägda 
bolag, kommunalförbund samt bolag som kommunen har ett väsentligt 
inflytande över – redovisas ett resultat på 110,1 miljoner kronor. 

Överläggning 
Ekonomichef Urban Sparre går igenom Kalmar kommuns årsredovisning 
2014. I förslag till beslut föreslås följande tillägg: ”Det negativa balans-
kravsresultatet kommer att återställas genom att i flerårsplanen för 2015-2017 
budgeteras överskott som täcker det negativa balanskravsresultatet.” 
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med 
kommunledningskontorets förslag inklusive tillägget om att återställa det 
negativa balanskravsresultatet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen 2014 till kommunens revisorer 
för granskning. 
 
Det negativa balanskravsresultatet kommer att återställas genom att i 
flerårsplanen för 2015-2017 budgeteras överskott som täcker det negativa 
balanskravsresultatet. 
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Anslaget på kommunens anslagstavla den 1 april 2015. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 24 mars 2015 kl. 8:30-8:55 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 21-23 

Beslutande 
Anders Andersson (C) ordförande 
Dzenita Abaza (S) 
Bertil Dahl (V) 
Inger Hilmansson (FP) 
 

 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Anders Andersson Dzenita Abaza 
ordförande  
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§ 21 

Information om Energibalans 2012 
Dnr KS 2015/0156 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 februari 2015. 
 
Energibalans 2012 Kalmar kommun. 

Bakgrund 
Energibalansen gjordes senast 2008 av Energikontor Sydost. För att kunna 
följa utvecklingen av utsläppen i förhållande till klimatmålen har en 
uppdatering nu gjorts.   
 
Energibalansen är en nulägesanalys av energiflödena i kommunen, det vill säga 
tillförd energi och använd energi. Analysen avser 2012 samt den utveckling 
som skett från år 1990. Sedan 1990 har koldioxidutsläppen minskat med hela 
58 procent. Minskningen beror på energieffektivisering, större andel 
förnyelsebar energi och mer bränslesnåla fordon. Olja till uppvärmning har i 
stort sett fasats ut från hushåll och industrier. Detta följer den nationella 
trenden där oljeanvändningen till stor del har ersatts av fjärrvärme. Fjärr-
värmetillförseln har ökat stadigt liksom produktion och användning av biogas.  
 
Sammanfattningsvis är andelen förnyelsebart 44 procent och andelen fossilt 56 
procent. Kalmar har lägst koldioxidutsläpp i länet per capita. Utmärkande för 
Kalmar i jämförelse med övriga kommuner i länet är att handeln har ökat i takt 
med att industrin har minskat, förtätning av bebyggelsen skapar effektivare 
energisystem och vi har flest antal invånare. Kraftvärmeverket Moskogen, som 
har stor betydelse för resultatet, producerar förnybar fjärrvärme och el som 
motsvarar kring en tredjedel av Kalmars elbehov.  

Överläggning 
Jane Wågsäter, strateg ekologisk hållbarhet kommunledningskontoret, och 
Marie Jönsson, energi-, klimat- och transportrådgivare samhällsbyggnads-
kontoret, går igenom Energibalans 2012 för Kalmar kommun.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 22 

Kommunledningskontorets ekonomirapport 2015 – 
efter februari 
Dnr KS 2015/0225 

Handlingar 
Kommunledningskontorets ekonomiuppföljning efter februari 2015. 
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 mars 2015. 



 3 (5) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum 

2015-03-24 

 
Bakgrund 
Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet 
för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. 
 
Förbrukningen efter februari uppgår till 12,0 % jämfört mot riktvärdet 16,7 %. 
Någon avvikelseprognos jämfört med budget har ännu inte identifierats. 
 
Flera av enheternas utfall påverkas av periodiseringsposter från bokslutet och 
enheterna har därmed negativ förbrukning. I början av året faktureras också 
flera interna kostnader vidare till övriga förvaltningar vars intäkter ska räcka 
hela året. 

Överläggning 
Ekonom Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, redogör för kommun-
ledningskontorets ekonomirapport efter februari 2015. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av kommunlednings-
kontorets ekonomirapport 2015 – efter februari. 
 

§ 23 

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i 
barnen 
Dnr KS 2013/0228 

Handlingar 
Motion från Inger Hilmansson (FP). 
 
Yttrande och protokollsutdrag från den 20 mars 2013 från barn- och 
ungdomsnämnden. 
 
Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 27 maj 2013, § 102. 
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 30 januari 2015. 

Bakgrund 
Inger Hilmansson (FP) har i en motion föreslagit att barn- och ungdoms-
förvaltningen får i uppdrag att utreda merkostnader och konsekvenser av en 
utökad barnomsorgsgaranti i förskolan och pröva om sådana investeringar i 
barnens framtid kan finansieras inom ramen för den sociala investerings-
fonden. Vidare förslås att anställda inom förskolan uppmuntras till forskning 
för att ständigt uppdatera garantin så att den kvarstår som en träffsäker 
investering. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har den 20 mars 2013 föreslagit att kommun-
fullmäktige avslår den del som avser att ge barn- och ungdomsförvaltningen i 
uppdrag att utreda kostnader och konsekvenser av en utökad barnomsorgs-
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garanti. Vidare föreslogs att barn- och ungdomsförvaltningens yttrande kring 
användningen av den sociala investeringsfonden och att uppmuntra anställda 
till forskning ska utgöra svar på motionen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2013 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för att bereda yttrandet om social investeringsfond i sam-
band med att stadgarna för denna fond bereds.  
 
Kommunfullmäktige uppdrog den 29 oktober 2012 till kommunstyrelsen och 
Kalmar Kommunbolag AB att bilda två stiftelser med inriktning att stödja 
forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete. Förutsättningarna för 
bildandet av två stiftelser har utretts och utredningen har visat att stiftelser, 
med kommunen som samtidig stiftare och tillika förvaltare eller tillsättare av 
styrelse, på formella grunder inte kan bildas.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2014 att återföra de 40 miljoner som 
avsattes som ingående kapital i stiftelserna. Ambitionen och inriktning inom 
områdena kvarstår, men formen blir istället årliga anslag i driftbudgeten till 
kommunstyrelsen på en miljon kronor vardera. De medel som avsatts (en 
miljon kronor per år) kan sökas av verksamheter inom Kalmar kommun. 
Pengarna är främst tänkta att användas till förebyggande arbete som gagnar 
samt främjar utveckling och användning av nya metoder och arbetssätt. 
Projekten ska leda till effekter som på sikt ger minskade kommunala kostnader.  
 
Därmed finns möjlighet för personal inom exempelvis förskolan att söka 
pengar till olika projekt inom området social hållbarhet. Om en ansökan utifrån 
intentionerna i motionen inkommer får kommunstyrelsens arbetsutskott pröva 
detta i sedvanlig ordning. För att uppmuntra de anställda att söka kommer 
motionen och svaret att skickas till barn- och ungdomsförvaltningen och 
Södermöre kommundelsförvaltning för kännedom. 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Anders Andersson (C) föreslår att arbetsutskottet ska besluta i enlighet 
med kommunledningskontorets förslag. 
 

2. Inger Hilmansson (FP) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla motionen.  
 

Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med 
Anders Anderssons förslag. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen i den del som avser att ge barn- och 
ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda kostnad och konsekvenser av en 
utökad barnomsorgsgaranti. 
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Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämndens yttrande om 
forskning ska utgöra svar på den del av motionen som rör uppmuntran till 
forskning.   
 
Kommunfullmäktige besvarar den del av motionen som rör investeringar i 
barnens framtid inom ramen för kommunens sociala investeringsfond, att det 
är avsatt en miljon kronor årligen till projekt inom området social hållbarhet.  
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Anslaget på kommunens anslagstavla den 2 april 2015. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 31 mars 2015 kl. 8:00-9:45 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 24-28 

Beslutande 
Anders Andersson (C) ordförande 
Christina Fosnes (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Dzenita Abaza (S) 
Bertil Dahl (V) 
Inger Hilmansson (FP) 
 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Anders Andersson Bertil Dahl 
ordförande  
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Ordföranden meddelar vid sammanträdets öppnande följande ändringar i 
föredragningslistan: 
 
- Tillägg: Godkännande av arrendeavtal för Stensö camping 
- Ärende 3 utgår: Information om möjligheten att lämna synpunkter –  
”Tyck till” 

§ 24 

Godkännande av arrendeavtal för Stensö camping 
Dnr KS 2015/0324 

Handlingar 
Serviceförvaltningens skrivelse den 30 mars 2015. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har genomfört en upphandling och har för avsikt att teckna 
ett längre anläggningsarrende för drift av Stensö Camping. Syftet med 
upphandlingen är att få till stånd en väl fungerande drift av anläggningen som 
uppskattas av både medborgare och besökare. Upphandlingen omfattar drift 
och utveckling av campingen. 
 
Kalmar kommun äger campingplatsen Stensö camping. Campingen har drivits 
av Stensö Camping AB. Restaurangverksamheten på Stensötorpet, tillsammans 
med minigolfanläggningen drivs av Minigolf i Kalmar AB. Kommunen för en 
diskussion med Minigolf i Kalmar AB om framtida drift tillsammans med en 
ny arrendator.  
 
Upphandlingskontraktet är en tjänstekoncession. Arrendeavtalet avser 
perioden 2015-05-01 t.o.m. 2050-03-31. Arrendeavgiften är 500 000 kronor för 
helt år.  
 

Efter genomgång av inkomna anbud och personliga möten med fyra av 
aktörerna framstår Nordic Camping & Resort AB som den aktör som bäst 
svarar mot dem krav och förväntningar som Kalmar kommun har på en 
framtida arrendator. 
 
Nordic Camping & Resort AB är Sveriges ledande kedja inom Camping och 
Resort. Verksamheten bedrivs på 13 anläggningar från Östersund i norr till 
Helsingborg i söder. Bolagets affärsidé är att erbjuda en kedja med varierande 
boendeformer under ett varumärke med ett tydligt koncept där kundens 
helhetsupplevelse står i centrum. 

Överläggning 
Förvaltningschef Benny Wennberg, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.  
 
Under överläggningen föreslår flera ledamöter att inför kommunstyrelsens 
behandling ska arrendeavtalet kompletteras med en skrivning om allmänhetens 
tillträde till området. Vidare föreslås att tillägg ska göras om att förändrad 
användning av området som är av principiell art eller av större vikt ska 
godkännas av kommunfullmäktige.  
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Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med 
serviceförvaltningens förslag inklusive tillägg. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till arrendeavtal för Stensö camping 
mellan Kalmar kommun och Nordic Camping & Resort AB. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson får i uppdrag att underteckna 
avtalet.  
 
Inför kommunstyrelsens behandling ska arrendeavtalet kompletteras med en 
skrivning om allmänhetens tillträde till området. Vidare ska tillägg också göras 
om att förändrad användning av området som är av principiell art eller av 
större vikt ska godkännas av kommunfullmäktige. 

§ 25 

Information om Kalmar kommuns välfärdsbokslut 
Dnr KS 2015/0334 

Handlingar 
Kalmar kommuns välfärdsbokslut 2015. 

Bakgrund 
Välfärdsbokslutet, som görs vart fjärde år, är ett led i Kalmar kommuns arbete 
med social hållbarhet. Syftet med bokslutet är att ge en samlad bild av 
invånarnas livsvillkor och förutsättningar för en god hälsa. Det ska fungera 
som ett stöd för prioriteringar och också vara ett underlag för att rikta insatser 
dit de bäst behövs och gör bäst nytta ur ett samlat socialt hållbarhetsperspektiv.   

Överläggning 
Ann-Sofie Lagercrantz, kommunledningskontoret, går igenom Kalmar 
kommuns välfärdsbokslut.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  

§ 26 

Medverkan i Sveriges Kommuner och Landstings 
pilotprojekt för jämställdhetsintegrering 
Dnr KS 2015/0238 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 mars 2015. 
 
Inbjudan från Sveriges Kommuner och Landsting den 11 mars 2015. 
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Bakgrund 
Under våren 2015 kommer Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att starta 
ett pilotprojekt med modellkommuner kring jämställdhetsintegrering. Mot 
bakgrund av att Kalmar kommun har kommit långt i arbetet med att integrera 
jämställdhet i verksamheterna och betraktas som en förebild inom området har 
kommunen fått en förfrågan att ingå i denna pilot tillsammans med Eskilstuna, 
Jönköping, Umeå, Örebro, Malmö och Piteå. 
 
Syftet med pilotprojektet är bland annat att sprida kunskap, erfarenheter och 
att utveckla förbättringsarbeten i de deltagande kommunerna för att därigenom 
bidra till högre kvalitet och säkerställa likvärdig service till invånare oavsett 
kön. 
 
Kunskapsspridningen sker genom metoden benchmarking (BM). Lärandet i 
projektet förväntas resultera i att förbättringsarbeten implementeras, sprids och 
följs upp på hemmaplan av de deltagande kommunerna. 
 
Under piloten som sträcker sig över 12 månader kommer de deltagande 
kommunerna att delta på workshops vid 3-4 tillfällen och erbjudas stöd av 
SKL mellan de olika tillfällena. 
 
Medverkande kommuner förbinder sig att delta med en politiker, en chef och 
en nyckelperson. Under pilotprojektet finansierar SKL resor och lunch-
ersättning för deltagarna vid planerade workshops. 
 
Vid en samlad bedömning förväntas projektet ha positiv påverkan för 
jämställdhetsarbetet och kvaliteten i de kommunala verksamheterna. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Kalmar kommun ska medverka i 
Sveriges Kommuners och Landstings pilotprojekt för jämställdhetsintegrering.  
 
Efter att pilotprojektet utvärderats kommer Kalmar kommun att ta ställning till 
medverkan i fortsatt genomförande och spridning av projektet. 

§ 27 

Kalmar kommuns ekonomirapport 2015 – efter februari 
Dnr KS 2015/0004 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 26 mars 2015. 

Bakgrund 
Enligt kommunens principer för ekonomstyrning ingår, för uppföljning av 
ekonomi och verksamhet, att ekonomienheten ska redovisa en ekonomirapport 
per februari, juni och oktober. Rapporten är tänkt att vara kort och samman- 
fattande med en översiktlig beskrivning av det ekonomiska läget. 
 
Budgeten för årets resultat 2015 är 2,1 miljoner kronor. I denna första rapport 
för året, som baseras på två månaders förbrukning, är förutsättningarna att 
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lämna en prognos för ett samlat helårsutfall begränsad. I det följande 
kommenteras därför nu kända utfall, förändringar och tendenser som påverkar 
kommunens ekonomi.   
 
Justering av kommunbidraget till gymnasieförbundet, utifrån verkligt antal  
16-19 åringar den 1 januari 2015, innebär en minskad kostnad med 0,4 miljoner 
kronor. Omsorgsnämnden bedömer att med insatser/åtgärder kommer 
verksamheten under året att vara anpassad till budgetnivån för 2015. Dock 
beräknas avvikelse för utebliven helårseffekt för dessa insatser/åtgärder med 
6,5 miljoner kronor. För övriga nämnder är nu bedömningen att verksamheten 
2015 kommer att bedrivas inom budgetram. 
 
AFA:s styrelse har nu beslutat att återbetala avgiften för år 2004. Detta innebär 
en intäkt på 23 miljoner kronor för Kalmar kommun som inte var budgeterad 
för 2015. Utifrån SKL:s senaste bedömning om skatteunderlagets utveckling 
för 2015 minskar skatteintäkterna med 5,8 miljoner kronor. För finansnettot är 
bedömningen en positiv budgetavvikelse med 7 miljoner kronor.  
 
Sammantaget innebär bedömningarna en prognos för årets resultat på 
20,2 miljoner kronor, en budgetavvikelse med 18,1 miljoner kronor. 
 
Av totala investeringsbudgeten har förbrukats 13,9 miljoner kronor efter 
februari månad. 

Överläggning 
Ekonomichef Urban Sparre, kommunledningskontoret, går igenom 
ekonomirapport 2015 – efter februari.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapporten 
2015 – efter februari månad. 

§ 28 

Överenskommelse om krissamverkan 
Dnr KS 2015/0242 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 26 mars 2015. 
 
Överenskommelse Krissamverkan Kalmar län den 13 oktober 2014. 
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Bakgrund 
Primärkommunala nämnden har tecknat en ny överenskommelse om 
krissamverkan i Kalmar län. Överenskommelsen syftar till att formellt beskriva 
den samverkan som genomförs på regional nivå både under kris och under 
förberedelse för krishantering. Den nya överenskommelsen, som ersätter 
tidigare OmRådets Överenskommelse, är tydlig med t.ex. vilket stöd en enskild 
kommun får av en regional ledning vid en krishändelse. Det är också tydligt att 
varje aktör har ett ansvar att hjälpa till vid kris. 
 
Överenskommelsen ska revideras en gång per mandatperiod och/eller vid 
omfattande förändringar i arbetet med länsgemensam krissamverkan.  

Överläggning 
Säkerhetssamordnare Peo Carlsson, brandkåren, informerar om ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag till överenskommelse om 
krissamverkan i Kalmar län.  
 
 



  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2015-02-11 

Kommunstyrelsens personaldelegation 
 

 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den Klicka här för att ange text. 

 
 

Tid 
Onsdagen den 11 februari 2015 kl. 13:00 

Plats 
Nelsonska rummet 

Omfattning 
§ 5-8 

Beslutande 
Bertil Dahl (V) 
Inger Hilmansson (FP) 
Dzenita Abaza (S) 

Ersättare 
Michael Ländin (S) 
 

Övriga 
Mats Gustafsson, förhandlingschef 
Per Sundlöf, personalstrateg 
Carina Hertzberg, kommunhälsan 

Sekreterare 
 
 
 
Mats Gustafsson 
 

Justeras 
 
 
 
Bertil Dahl Inger Hilmansson 
Ordförande Vice ordförande 
 
 
 

Justeringsdatum Justeringsdatum  
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Behandling av mötesärende 
 

§ 5 

Löneöversyn 2015. 
Dnr KS 2014/0825 

Analys av löneläget i Kalmar kommun i 
jämförelse med riket efter löneöversyn 2014 
 
Mats Gustafsson redovisar lönestatistik för 2014. 
Personalenheten har jämfört löneläget i riket i förhållande till löneläget i 
Kalmar kommun efter SKL´s novemberstatistik. Efter diskussioner från 
tidigare år kan följande grupper vara värda att titta lite extra på: 
 
Gruppen förvaltningschefer ser bra ut Kalmar har medianlön på 64500 kr mot 
rikets 64000. 
 
Enhetschefer på KL-kontoret ligger bra till i jämförelse med riket. 
 
Enhetschefer IFO, SOL och LSS ligger lägre än rikssnitt. Sämst till ligger LSS-
cheferna. 
(IFO 37650 kr), (SOL 36025 kr), (LSS 35500 kr) i Kalmar 
 
Kökschefer ligger lågt i jämförelse. Kalmar 32700 kr, riket 34375 kr 
 
Rektor på kunskapsnavet ligger väl till i jämförelse ca 4000 över rikssnittet. 
 
Rektor och förskolechef ligger högre än rikssnitt. 
Biträdande rektor och förskolechef ligger långt under riket men det är svårt att 
jämföra ansvar och befogenheter då organisationsmodellerna ser väldigt olika 
ut i Sveriges kommuner. 
 
Jurister ligger ungefär som rikssnittet. 
 
Skolsekreterare ligger högt över riket, medianlön på 26950 kr i jämförelse med 
förskollärare som har 26600 kr. 
 
Kontaktcentrets personal ligger högt över riket med medianlön på 26375 kr. 
 
Psykologer ligger bra till i jämförelse Kalmar 41500 kr mot riket 37000 kr. 
 
Distriktsjuksköterskor ligger något lågt i jämförelse med riket.  
Kalmar 30014 kr, riket 31750 kr.  
 
Syn, hörsel och talpedagoger ligger lågt.  
Kalmar 27325 kr och riket 33000 kr. 
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Socialsekreterare ligger 900 kr under riket vilket är en liten förbättring mot 
tidigare år då skillnaden varit över 1000 kr. 
 
Behandlingsassistent/socialpedagog ligger lågt.  
Kalmar 24000 kr riket 25200 kr. 
 
Lärare tidigare år tappar vi 60 kr i jämförelse mot riket Kalmar 28670 kr, riket 
29000 kr. 
Senarelärare tappar vi 300 kr i jämförelse. Kalmar 29800 kr, riket 29950 kr. 
Förskollärare tar vi igen 150 kr så skillnaden är nu 510 kr mot rikssnitt. 
Fritidspedagoger ligger bra till i jämförelse med riket. 
 
Barnskötare ligger 769 kr högre än rikssnittet. 
 
Mätningsingenjörer ligger fortfarande lägre än riket.  
Kalmar 28500 kr, riket 29600 kr. 
 
Brandmän ligger 2376 kr under riket, många räddningstjänster i riket ligger 
under kommunförbund/kommunbolag vilket gör att dom inte behöver 
jämföra löner ur ett jämställdhetsperspektiv. I intern jämförelse ligger 
brandmän bra till 25800 kr mot ex.  
Usk 23619 kr. 
 

Beslut 
Personaldelegationen fattar inget beslut med anledning av informationen 
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Kommunstyrelsens 
personaldelegation 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2015-02-11 

 

§ 6 

Kommunens organisation 2014 - 2018 
Dnr KS 2014/0809 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige behandlade den 20 oktober 2014, § 137, ny politisk 
organisation för mandatperioden. 
 
I majoritetens förslag som förändringar av arvodet skulle bland annat 
ordföranden och vice ordföranden i Destination Kalmar AB och i Kalmar 
Öland Airport AB höjas från 15 % till 20 % för ordföranden och från 9 % till 
12 % för vice ordföranden. När kommunfullmäktige behandlade ärendet föll 
höjningen för Kalmar Öland Airport AB bort i underlaget och därför föreslås 
att personaldelegationen beslutar om att tillämpa höjningen tills 
kommunfullmäktige reviderar arvodesreglerna nästa gång. Höjningen innebär 
att ordförandens arvode höjs från 93 330 kr/år till 124 440 kr/år och att vice 
ordförandens arvode höjs från 55 998 kr/år till 74 664 kr/år. Motsvarande 
arvodesnivåer har Kalmar Vatten AB, KIFAB i Kalmar AB, Kalmarhem AB 
och Destination Kalmar AB.  
 
Det ska noteras att höjningen av arvodet var inkluderat i den besparing om ca 
900 000 kronor som presenterades i samband med den nya organisationen.  
 
 

Beslut 
Personaldelegationen beslutar om följande ändring i Arvodesregler för Kalmar 
kommuns förtroendevalda: 
 
Kalmar Öland Airport AB 
Ordförande  20 % 124 440 kr 
Vice ordförande  12 % 74 664 kr 
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Kommunstyrelsens 
personaldelegation 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2015-02-11 

 

§ 7 

Information om förvaltningsbesök på Barn- och 
ungdomsförvaltningen 
Dnr  
Bertil Dahl och Inger Hillmansson har besökt Barn- och 
ungdomsförvaltningen. De träffade nämndens presidium och tjänstemän från 
förvaltningen. Bland annat fick de redogörelser för hur förvaltningen arbetar 
med resultatet av medarbetarenkäten och vilka områden de utifrån resultatet 
kommer att arbeta ytterligare med.  
 
Vidare fick de en redogörelse för hur förvaltningen arbetar för att ta bort delar 
av lärarnas kringarbete. Åtgärder som nämndes var; införandet av en central 
grupp för rättning av nationella prov och införandet av sms-tjänst för 
frånvaroregistrering. 
 
Andra frågor som berördes var rekryteringsläget för förskollärare, hur 
förvaltningen arbetar med att knyta upp studenter och vilka grupper man anses 
ska prioriteras vid lönerevisionen.  
 

Beslut 
Personaldelegationen fattar inget med anledning av informationen. 
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Kommunstyrelsens 
personaldelegation 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2015-02-11 

 

§ 8 

Ersättning för borgerliga vigselförrättare. 
Dnr KS 2015/0096 
 

Bakgrund 
Kalmar kommun vill ha en god servicenivå och erbjuder på förfrågan från 
brudparen borgerliga vigslar på annan plats än i Rådhuset men inom 
kommungränsen. Vigselförrättaren ersätts idag med ett mycket lågt arvode från 
Länsstyrelsen (110 kronor per vigsel och 30 kronor för påföljande vigsel om 
flera genomförs samma dag). Ersättningen till borgerliga vigselförrättare har 
inte ändrats sedan 1960-talet. Reseersättning har inte utgått.  
 
För att uppdraget som vigselförrättare ska vara attraktivt och för att inte 
vigselförrättaren ska förlora på att ta på sig uppdraget föreslås att 
vigselförrättare får arvode och resekostnadsersättning på ett liknande sätt som 
begravningsförrättare har idag. Förslaget innebär en ökad kostnad för Kalmar 
kommun på ca 10 000 kronor per år. 
 
 

Beslut 
Personaldelegationen beslutar att tillämpa Kalmar kommuns 
arvodesbestämmelser avseende resor med egen bil eller kollektivtrafik för 
vigselförrättare. Det innebär att resekostnadsersättning utgår om vigseln utförs 
mer än fem km enkel resa från vigselförrättarens fasta bostad.  
 
För resor med egen bil betalas ersättning enligt Bilersättningsavtal (BIA) och 
för resor med kollektivtrafik ersätts den faktiska kostnaden. Resekostnaderna 
ska redovisas på reseräkning.  
 
Personaldelegationen beslutar vidare att vigselförrättare som utför vigsel på en 
lördag får max två timarvoden beroende på antalet vigslar. 
 
 
 



  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2015-03-11 

Kommunstyrelsens personaldelegation 
 

 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den Klicka här för att ange text. 

 
 

Tid 
Onsdagen den 11 mars 2015 kl. 13:00 

Plats 
Nelsonska rummet 

Omfattning 
§ 9-11 

Beslutande 
Bertil Dahl (V) 
Inger Hilmansson (FP) 
Dzenita Abaza (S)    § 9-10 

Ersättare 
Roger Holmberg (S) 
 

Övriga 
Anne Elgmark, personalchef 
Mats Gustafsson, förhandlingschef 
Per Sundlöf, personalstrateg   § 9 
 

Sekreterare 
 
 
 
Mats Gustafsson 
 

Justeras 
 
 
 
Bertil Dahl Inger Hilmansson 
Ordförande Vice ordförande 
 
 
Justeringsdatum       Justeringdatum  
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Kommunstyrelsens 
personaldelegation 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2015-03-11 

 

 

Behandling av mötesärende 
 

§ 9 

information om Kalmar kommuns internutbildningar 
Dnr  
 
Per Sundlöf informerar om Kalmar kommuns internutbildningar. 
Personalenheten inverterar årligen det kompetensbehov som finns. 
 
Det finns en ansvarsfördelning där kommunledningskontoret har ett 
övergripande ansvar och där respektive förvaltning har ett 
verksamhetsspecifikt ansvar för att uppfylla det utbildningsbehov som kan 
finnas. 
 
När det gäller övergripande utbildningar som kommunledningskontoret 
ansvarar över finns bland annat följande: 

 Introduktion för nyanställda 

 Utvecklande ledarskap (UL) 

 Chefskörkort 

 Ledarförsörjningsprogram 

 Praktisk rehabilitering 

 Arbetsrätt 

 Media-hantering 

 Förvaltningskunskap med bland annat kommunallagen 

 Datautbildningar 

 Arbetsmiljöutbildningar 

 Brandskyddsutbildningar. 
 
 
 
 

 

Beslut 
Personaldelegationen fattar inget beslut med anledning av frågan.  
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Kommunstyrelsens 
personaldelegation 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2015-03-11 

 

 

§ 10 

Personalöversikt 2014. 
Dnr KS 2015/0181 

Handlingar 
 

Bakgrund 
Kalmar kommun sammanställer årligen en personalöversikt som är en del av 
kommunens årsredovisning. Personalöversikten är tänkt att ge en aktuell bild 
och jämförelser bakåt i tiden av kommunens personal beträffande omfattning, 
struktur, hälsa och kostnader.  
 
Personalnyckeltal är värdefulla för att kunna bedöma resultatet av 
organisationens personalpolitik. De säger inte allt om det de mäter, utan är ett 
av flera verktyg. Redovisningen är även ett instrument för framtida planering 
och ska göra det möjligt för jämförelser inom den egna organisationen samt 
med liknande organisationer.  
 
Merparten av redovisning visas på kommunövergripande nivå men även ner-
brutet på förvaltningar och kommunens olika personalgrupper.   
Redovisningen är könsuppdelat så långt det är möjligt. 
 
 

Beslut 
Personaldelegationen fattade inget beslut med anledning av informationen 
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Kommunstyrelsens 
personaldelegation 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2015-03-11 

 

 

§ 11 

Tillämpningsanvisningar för avgångsersättning enligt 
PBF-KL. 
Dnr KS 2015/0182 
 

Bakgrund 
Avgångsersättning är en möjlig förmån för förtroendevalda som avgår innan 50 
årsdagen. Det är ingen bestående förmån som en pension och ersättningen 
baseras på uppdragstid och ålder vid avgången enligt regleringen i avtalet PBF-
KL. SKL rekommenderar kommunerna att lokalt reglera hur och när ansökan 
ska göras. Ersättningen minskas med förvärvsinkomst och upphör om nytt 
politiskt uppdrag tillträds. 
 
 

Beslut 
Personaldelegationen beslutar att fastställa tillämpningsanvisningar för 
avgångsersättning enligt personalenhetens förslag.  
Personalenheten får i uppdrag att tillsammans med kansliet ta fram rutin för att 
kunna fånga upp berörda förtroendevalda för att informera om förmånen. 
 
Ansökan om avgångsersättning ska lämnas till personalenhetens 
pensionshandläggare inom två månader från avgången. Om så inte gjorts faller 
rätten till ersättning. Ersättning kan inte betalas ut retroaktivt eller läggas 
vilande. Beslut om ersättning ska betalas ut tas av 
personalchef/förhandlingschef på det underlag som 
pensionshandläggare/pensionsadministratör tagit fram. Vid oenighet om 
ersättning ska betalas ut tas frågan till pensionsmyndigheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2015-03-17 

Kommunstyrelsens planutskott 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 31 mars 2015  
§ 17 anslogs på kommunens anslagstavla den 17 mars 2015 

 
 

Tid 
Tisdagen den 17 mars 2015 kl. 10:00- 11:40, ajournering 10:10-11:20 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 15-17 

Beslutande 
Mattias Adolfson (S) ordförande 
Jonas Lövgren (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Anders Andersson (C) 
Bertil Dahl (V) 
 

Ersättare 
Dzenita Abaza (S) 
Ingemar Einarsson (C) 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Jonas Sverkén 
 

Justeras 
 
 
 
Mattias Adolfson Anders Andersson 
ordförande  
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Kommunstyrelsens planutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2015-03-17 

 
§ 15 

Försäljning av tomtmark för atriumhus på del av fastigheten 
Berga 10:19, område söder om Bergauddsvägen, Bergavik 
Dnr KS 2015/0203 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 mars 2015. 
 
Översiktskarta, illustration till detaljplan och illustration av Humana Hus Berga Udd AB. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har tidigare reserverat mark för bostäder på del av fastigheten Berga 
10:19, område söder om Bergauddsvägen, för Arvidsson Möller Humana Hus i Kalmar 
AB. 
 
Området ingår i den fördjupade översiktsplanen för Norrlidens Strand. Utvecklingen av 
Norrlidens Strand är en viktig del i kommunens övergripande mål att utveckla 
kuststaden Kalmar. För reservationsområdet har ny detaljplan samt tillägg till denna 
tagits fram. Planerna har vunnit laga kraft. Bolaget har medverkat under hela 
planprocessen. Syftet har varit att skapa bostäder på tidigare obebyggd mark söder om 
Bergauddsvägen som en komplettering till befintlig villabebyggelse. En ny allmän gång- 
och cykelväg byggs genom planområdet. 
 
Planen ger möjlighet att bygga 14 nya enplans småhus i form av atriumhus. Bebyggelsen 
uppförs i två kvarter kring ett centralt naturmarksområde. Fastighetsbildning pågår. 
Tomtarealen beräknas bli ca 400 m2 per tomt. Bostäderna kommer att upplåtas med 
äganderätt. Första byggstart beräknas till sommaren 2015. 
 
För att fastställa försäljningspriset, d.v.s. marknadsvärdet för obebyggd småhustomt vid 
kommunal gata, har värderingsföretag anlitats. Marknadsvärdet har då bedömts till 
750 000 kronor per tomt. Då bolaget utför och bekostar åtgärder på kvartersmark 
såsom entrégator och vändplan, uppfyllning, översiktlig geo-undersökning samt får 
ökade drift- och underhållskostnader per tomt har tomtpriset justerats ned med 300 000 
kronor. Ersättningen kommer att erläggas i samband med bolagets förvärv av 
fastigheterna. 
 
Markanvisningsavtal kommer att tecknas med bolaget. I avtalet kommer att regleras tid 
för byggstart, tekniska frågor, tomtfördelning, fastighetsbildning m.m. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen får sälja fjorton tomter för atriumhus på del av fastigheten Berga 
10:19, område söder om Bergauddsvägen till Humana Hus Berga Udd AB (org nr 
556972-5434) för 750 000 kronor per tomt, d.v.s. totalt 10 500 000 kronor exklusive 
anläggningsavgift för vatten och avlopp. 
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med Humana 
Hus Berga Udd AB (org nr 556972-5434). 
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Kommunstyrelsens planutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2015-03-17 

 
§ 16 

Information om försäljning av fastigheten Kölby 9:127, 
Ljungbyholm 
Överläggning 
Anette Karlsson, samhällsbyggnadskontoret, informerar om att exploaterings-chefen 
enligt delegationsordningen kommer att sälja fastigheten Kölby 9:127 i Ljungbyholm till 
East Coast Living. Företaget planerar att bygga 26 hyresrätter på fastigheten. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  

§ 17 

Upphandling av ombyggnation av cirkulationsplats 
Svaneberg 
Dnr KS 2015/0192 

Handlingar 
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 10 mars 2015. 

Bakgrund 
Med anledning av trafikstörningar i cirkulationsplats Svaneberg och i ett samarbete med 
hamnen har beslut fattats om att utreda och bygga om cirkulationsplats Svaneberg.  
 
Medel har avsatts till en utredning vilken färdigställdes under 2014. Utredningen påvisar 
att en ny betydligt större cirkulationsplats behövs.  Med hänsyn till kommande 
ombyggnation av E22, Förbifart Rinkabyholm, måste ombyggnationen av Svaneberg ske 
före ombyggnationen av E22 startar. Byggstart för E22 planeras ske i november 2015. 
Medel för projektering avsattes 2014 och en projektering har genomförts under vintern.  

Överläggning 
Anders Berg, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet.   

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att 
slutföra upphandlingen och teckna avtal med Allt i Mark och Anläggning i sydsverige 
AB (org.nr 556531-5164) om ombyggnation av cirkulationsplats Svaneberg.  
 
Beslutet gäller under förutsättning att: Trafikverkets medfinansiering sker enligt tidigare 
överenskommelse samt att övriga erforderliga kommunala beslut fattas.  
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 
 







Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 
Sammanträdesdatum 

2015-01-30 

 
 

§ 14 
Intern kontrollplan 2014 
Dnr KFN 2014/0031 
 

Handlingar 
Förvaltningschef Lolita Perssons och enhetschef Per-Ola Johanssons skrivelse 
15 januari 2015, samt rapport över utförd intern kontroll 2014. 
 

Bakgrund 
Enligt kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2000 om reglemente för 
intern kontroll, har nämnden skyldighet att följa upp det interna 
kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska anta en 
särskild kontrollplan årligen och resultatet ska efterföljande år rapporteras till 
kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden fastställde i mars 2014 
nämndens interna kontrollplan. 
 
Den utförda interna kontrollen visar att rutinerna generellt sett följs bra i 
verksamheterna. Några avvikelser och förbättringsområden har dock 
identifierats. 
Hanteringen av direktupphandlingar utifrån dokument- och 
ärendehanteringsplanen är ett tydligt förbättringsområde. Snabbare fakturering 
efter att tjänst eller vara levererats är ett ytterligare ett område. Ett annat 
område som blivit bättre, men som behöver förbättras ytterligare är, 
dokumentationen kopplade till fakturor för representation, resor och kurser. I 
de fall det finns avvikelser har kultur- och fritidsförvaltningen redan påbörjat 
eller planerat korrigerande åtgärder. 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av utförd 
intern kontroll för 2014 och att skicka rapporten från resultatet av 
uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
 
 
Sekreterare  Pia Axeheim 
 
 
Justerat  Marianne Dahlberg  Karl Holst 
  ordförande 
 
 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 12 februari 2015. 
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Rapport - utförd intern kontroll 2014 
 

Kontrollområde Kontrollmoment Rapportering 
      

Attestrutiner Kontroll av att beslutsattest 
skett av rätt person 

Granskning har gjorts av leverantörsfakturor under perioden januari – november 2014. Totalt har 
förvaltningen under 2014 års första 11 månader haft 4 101 leverantörsfakturor. Av dessa har 164 
fakturor kontrollerats (var 25:e faktura). I samtliga fall har beslutsattest skett av utsedd attestant. 
Ingen korrigerande åtgärd behövs. Däremot kan avvikelser i framtiden ske ändå, t.ex. om en 
ordinarie beslutsattestant är sjukskriven och att ersättaren samtidigt har semester.  

      
      
Kundfakturor Kontroll av att fakturering 

sker i anslutning till att 
tjänsten/varan levererats 
 
 
 
 

Av drygt 200 kundfakturor har cirka 20 kontrollerats (10 procent). Bedömningen är att fakturering 
oftast skett snabbt efter att varan och/eller tjänsten levererats. Dock finns det fortfarande saker att 
förbättra inom detta område. Fakturering har under första halvåret 2014 skett ungefär varannan 
månad inom Monokrom och Kalmar teaters verksamheter. Monokroms verksamhet har gått över till 
enheten Ung i Kalmar och här ser man inom enheten över rutinerna för fakturering. På Kalmar 
teater ses också rutinerna över och ansvarig teaterintendent har sedan i höstas stöd från 
administrativa enheten i detta arbete. Fakturering månadsvis planeras och ses som korrigerande 
åtgärder i dessa fall. Utifrån vissa upprättade avtal faktureras kunder också årsvis. En genomgång av 
förvaltningens avtal med eventuell förändring av betalningsvillkor mot våra kunder har påbörjats. 
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Arkivering 

 
Kontroll av att dokument- 
och ärendehanteringsplanen 
följs inom följande utvalda 
områden: 

- Direktupphandling 
- Avtal/kontrakt 
- Rekryteringar 

 

 
Kontroll har skett genom att gå igenom diariet utifrån utvalda områden. Vid granskningen den 24 
november 2014, hittades exempelvis 11 direktupphandlingar. Ansvariga för granskningen vet att det 
genomförts fler direktupphandlingar under året och kan med säkerhet konstatera detta. 
Granskningen visar också att direktupphandlingar registreras ganska långt efter att upphandling 
gjorts. Skyndsamhet att diarieföra gäller inte i alla fall. I de flesta fall följs upphandlingsenhetens 
direktiv/regelverk/rekommendationer, att exempelvis kolla i leverantörsdatabasen och säkerställa att 
leverantören inte levererat varor eller tjänster för mer än direktupphandlingsbeloppet, 505 000 kr. 
När det gäller avtal/kontrakt, visar granskningen att här kommer dessa ärenden snabbt in i diariet 
och att det bland enheterna är väl känt vad som ska diarieföras.  
När det gäller rekryteringsärenden följs dokument- och ärendehanteringsplanen fullt ut. Inga 
avvikelser alls hittades. Granskningen visar att korrigerande åtgärder behövs avseende 
direktupphandlingarna. Här föreslås en informationsinsats mot alla i förvaltningen som gör eller 
förväntas göra direktupphandlingar. När det gäller avtal/kontrakt och rekryteringar hittades inga 
avvikelser. 
 

Delegering Kontroll att 
delegationsordningen följs 

Kontroll har gjorts på cirka var femte delegationsbeslut under 2014. Kontroll har gjorts dels utifrån 
att det är person med delegationsrätt som tagit beslut och dels att beloppsgränser enligt 
delegationsordningen inte överskridits av delegat. I samtliga granskade ärenden kan det konstateras 
att delegationsordningen följts. Inga avvikelser finns att rapportera.  
 

 
Skuldlista 

 
Kontroll av obetalda 
kundfakturor 
 
Kontroll av att 
kommunövergripande 
kravrutin följs 
 
Kontroll av att nämndens 
kravrutin följs 

 
En gång per månad har ekonomisekreterare och enhetschef för kultur, idrott och service gått igenom 
samtliga förfallna kundfakturor i kundreskontra. Kontakt har sedan tagits med berörda kunder, av 
antingen enhetschef, administratör på bokningscentralen eller annan kundansvarig. Under hela 2014 
har den kommunövergripande kravrutinen följts för alla nya förfallna kundfakturor. Anstånd har 
lämnats till några kunder utifrån denna rutin. Fyra nya amorteringsplaner har också upprättats utifrån 
denna rutin. För kunders skulder uppkomna under 2014 har den kommunövergripande kravrutinen 
följts fullt ut och för dessa skulder är bedömningen att nämnden har god intern kontroll inom 
området. Förvaltningen har också följt den av Kultur- och fritidsnämnden fastställda kravrutinen.  
Denna rutin beskriver hur förfallna fakturor hanteras rent praktiskt och hur nämnden ska tillämpa 
den kommunövergripande kravrutinen. Inga avvikelser finns att rapportera.   
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Representation, resor 
och kurser 

 
Att säkerställa att syfte, 
deltagare, tid och plats 
framgår av anteckningen till 
fakturan 

 
Av 387 leverantörsfakturor inom detta kontrollområde, har 40 kontrollerats (drygt 10 procent). Av 
de 40 granskade fakturorna saknades det fullständiga uppgifter (syfte, deltagarinformation, tid och 
plats) på 16 av dessa. Detta är även i år en avvikelse som måste åtgärdas. Förra årets 
informationsinsatser har förbättrat resultatet, men inte tillräckligt. Ytterligare informationsinsatser 
mot beslutsattestanter föreslås som korrigerande åtgärd. 
 

 
Förfallna 
leverantörsfakturor 

 
Säkerställa att fakturor betalas 
i tid 

 
Totalt har förvaltningen under 2014 års första 11 månader haft 4 101 leverantörsfakturor. Av 
samtliga dessa har det varit 4 som inte betalats i tid och där förvaltningen fått räntefakturor som en 
följd av detta. Detta är väldigt liten avvikelse och förklaringen i de fyra fallen handlar om att 
beslutsattestant haft oplanerad frånvaro, ex. sjukdom, som medfört att faktura betalats för sent. Inga 
korrigerande åtgärder bedöms behövas.  
  

 
Bidragsutbetalning 

 
Att utbetalningar 
överensstämmer med gällande 
bidragsregler och beslut 

 
Stickprovskontroll av att bidragen utbetalas enligt gällande regler ska göras två gånger per år. Detta 
är svårt att göra då övervägande del av bidragen betalas ut under våren. Det bidrag som betalas ut 
två gånger per år är aktivitetsbidraget. Den interna kontrollen är utförd den 6 november 2014 av 
ekonomen och har skett för utebetalningar på våren samt för aktivitetsbidrag på hösten, enligt 
följande: 
Vårens utbetalningar: 
Driftsbidrag Kalmar Golfklubb, lokalbidrag Kalmargymnastikförening, aktivitetsbidrag FBC, 
Investeringsbidrag Arby hembygdsförening, investeringsbidrag Friluftsfrämjandet, medlemsbidrag 
Demensföreningen och utbildningsbidrag Kalmar brottarklubb. 
Höstens utbetalning aktivitetsstöd: 
CL98, Tallhagens scoutkår och Skälby 4H. 
 
Ekonomen har vid stickprovskontrollen valt ut slumpmässiga föreningar och valt att titta på olika 
bidragsdelar. Vid kontrollen har inga avvikelser förekommit och bidragen har betalats ut enligt de 
gällande bidragsreglerna. 
 



 4 (4) 
 
 

 
Idrottsanläggningar 

 
Kontroll av att beslutade 
uthyrnings- och 
fördelningsprinciper följs 
 
 
 
 
 
Kontroll och uppföljning av 
nyttjandegrad och kostnader 
för idrottsanläggningar 

 
Verksamhetsutvecklaren har under årets stora fördelningsarbete granskat schemaläggningen i 
idrottsanläggningar och kan konstatera att uthyrnings- och fördelningsprinciperna följs av 
bokningscentralens personal. Ett annat mått på detta är också inkomna klagomål med anledning av 
fördelningen av tider. Inga klagomål kopplat till att dessa principer inte följs har inkommit. Kultur- 
och fritidsnämnden tog i december 2014 beslut om nya och reviderade uthyrnings- och 
fördelningsprinciper. När det gäller detta beslut fanns det många synpunkter från föreningar och 
skolor, men det handlade enbart om de regler som dokumentet innehöll. 
 
I samband med att kultur- och fritidsnämnden i februari 2014 svarade kommunens revisorer på 
deras granskning av ”intern kontroll och ändamålsenlighet i idrottsanläggningarna”, togs statistik på 
bl.a. nyttjandegrader och kostnader för anläggningar fram. Denna statistik presenterades för kultur- 
och fritidsnämnden i februari 2014 och avsåg 2013 års siffror. Under våren 2015 ska motsvarande 
statistik tas fram och omfatta 2014 års nyttjandegrader och kostnader. 

 
Ansökningar till 
Kulturskolan 

 
Kontroll att rutinen för 
antagning till kulturskolan 
följs 

 
Administratör på Kulturskolan har gjort stickprovskontroller under våren och hösten i syfte att 
kontrollera att rutinen för antagningen till kulturskolan följs. Inga avvikelser finns att rapportera.  

 
Konstregistret 

 
Kontroll av att registret är 
uppdaterat 

 
Konstansvarig och konstinventerare har på några enheter/arbetsplats gjort uppföljning på tidigare 
inventeringar. Detta har skett på enheter/arbetsplatser inom Omsorgsförvaltningen och 
Gymnasieförbundet som nyligen varit föremål för konstinventering. Enhetens/arbetsplatsens 
utsedda kontaktpersoner har kontrollerat konsten och rapporterat resultatet till Kultur- och 
fritidsnämndens tjänstemän. Väldigt få eller inga förändringar fanns då att rapportera. 

 



Portföljfakta för KLP-Totalt 28 Februari 2015

KLP Onsdag 2015-03-11
Sida 1

Portföljförmögenhet per 2015-02-28

Antal andelar   863 297,5409 St
Andelskurs 3 526,7537 Kr

Svenska aktier/fonder 51,67%1 573 227 440 Kr
Utländska aktier/fonder 6,43%  195 742 420 Kr
Obligationer 33,68%1 025 526 616 Kr
Vinstandelslån 0,49%  15 000 000 Kr
Räntefonder 2,83%  86 029 750 Kr
Upplupna räntor, värdepapper 0,28%  8 383 141 Kr
Upplupen bankränta 0,00%   60 266 Kr
Likviditet 4,64%  141 197 617 Kr
Ej bokförd likviditet  0.00 Kr
Öppen position köpoptioner -0,02% -  529 454 Kr

Summa förmögenhet 3 044 637 795 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2015-02

Avkastning, portfölj 11,07% 
Avkastning, jämförelseindex 10,57% 

Standaravvikelse, portfölj 8,82% 
Standaravvikelse, jämförelseindex 8,22% 

Sharpekvot, portfölj 1,06 
Sharpekvot, jämförelseindex 1,07 

Aktiv risk 2,40% 
Informationskvot 0,21 

Utveckling andelsvärde för perioden 2014-02 - 2015-02
Portföljen Index Aktieinnehav
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Avkastning per 2015-02-28
Från datum Portföljen Index Differens
2015-01-31 5,44% 3,97% 1,47%
2014-12-31 10,14% 8,24% 1,90%
11-30 10,70% 8,93% 1,77%
10-31 12,84% 10,94% 1,91%
09-30 14,20% 12,43% 1,77%
08-31 13,87% 12,30% 1,57%
07-31 14,50% 13,16% 1,34%
06-30 13,81% 13,18% 0,63%
05-31 13,22% 12,68% 0,54%
04-30 16,01% 15,16% 0,84%
03-31 18,16% 16,71% 1,45%
02-28 19,06% 17,40% 1,66%
2013-12-31 22,86% 20,62% 2,24%
2012-12-31 40,84% 36,89% 3,95%
2011-12-31 58,31% 50,52% 7,79%
2010-12-31 49,34% 46,47% 2,87%
2009-12-31 70,29% 67,14% 3,15%
2008-12-31 110,90% 110,97% -0,08%
2007-12-31 78,00% 76,22% 1,78%
2006-12-31 74,30% 76,40% -2,10%
2005-12-30 104,89% 101,50% 3,39%
2004-12-30 154,16% 140,81% 13,35%
2003-12-30 190,10% 174,62% 15,48%
2003-02-28 252,68% 233,98% 18,69%

Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy

Miljoner kronor Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar
Aktier 1 769 58,1% 20%-60%

Total utlandsandel  196 6,4% Max 15%

Aktier i övriga länder *)  31 1,0% Max 5%

Enskild motpart Max 10%
exkl svenska staten
- Swedbank  259  8,5%
- Nordea  189  6,2%
- Svenska Handelsbanken 163  5,4%
- SEB  130  4,3%
- Investor  108  3,5%

Räntebäranade i
nordiska börsbolag  601 19,7% Max 20%

*) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA
Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet 2014-04-22

Ägarandelar och insatt kapital i Kr
Ägare Andel i procent Insatt kapital Nuvärde Utveckling Insatt/uttag

2015
Landstinget i Kalmar 47,08% 437 176 000 1433 336 251 227,9%
Oskarshamns kommun 20,00% 390 000 000 608 865 232 56,1% 15 000 000
Vimmerby kommun 6,14% 51 000 000 186 803 905 266,3%
Mönsterås kommun 5,10% 51 021 000 155 314 554 204,4%
Hultsfreds kommun 4,64% 39 009 000 141 133 442 261,8%
Nybro kommun 3,83% 50 000 000 116 732 000 133,5%
Kalmar kommun 3,63% 50 000 000 110 647 845 121,3%
Högsby kommun 3,25% 26 375 000 99 080 730 275,7%
Mörbylånga kommun 2,92% 24 500 000 89 002 275 263,3%
Torsås kommun 1,73% 32 500 000 52 655 007 62,0%
Emmaboda kommun 1,68% 16 850 000 51 066 554 203,1%
Summa 100.00% 1 168 431 000 3 044 637 795 160,6%



Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 28 Februari 2015

KLP Onsdag 2015-03-11
Sida 2

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2015-02
Portföljen Index Aktieinnehav
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Portföljfakta för KLP-Aktieportföljen 28 Februari 2015

KLP Onsdag 2015-03-11
Sida 3

Portföljförmögenhet per 2015-02-28

Antal andelar   301 121,6397 St
Andelskurs 6 027,3245 Kr

Svenska aktier/fonder 86,68%1 573 227 440 Kr
Utländska aktier/fonder 10,78%  195 742 420 Kr
Upplupen bankränta 0,00%   37 139 Kr
Likviditet 2,56%  46 480 302 Kr
Ej bokförd likviditet  0.00 Kr
Öppen position köpoptioner -0,03% -  529 454 Kr

Summa förmögenhet 1 814 957 848 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2015-02

Avkastning, portfölj 16,15% 
Avkastning, jämförelseindex 15,96% 

Standaravvikelse, portfölj 15,10% 
Standaravvikelse, jämförelseindex 17,16% 

Sharpekvot, portfölj 0,95 
Sharpekvot, jämförelseindex 0,83 

Aktiv risk 4,08% 
Informationskvot 0,05 

Fem största innehaven 2015-02-28

Nordea  118 125 000 Kr
Investor B  107 802 500 Kr
Hennes & Mauritz B  100 045 000 Kr
Skanska B  85 239 000 Kr
Swedbank A  81 158 000 Kr

Utveckling andelsvärde för perioden 2014-02 - 2015-02
Portföljen Index Aktieinnehav
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Avkastning per 2015-02-28
Från datum Portföljen Index Differens
2015-01-31 8,32% 8,07% 0,25%
2014-12-31 15,86% 15,75% 0,11%
11-30 16,91% 16,97% -0,06%
10-31 20,44% 20,90% -0,47%
09-30 22,87% 22,78% 0,09%
08-31 22,28% 22,58% -0,31%
07-31 23,09% 23,37% -0,28%
06-30 21,57% 22,46% -0,88%
05-31 20,29% 20,80% -0,51%
04-30 24,88% 25,33% -0,45%
03-31 28,43% 27,71% 0,73%
02-28 29,59% 28,52% 1,07%
2013-12-31 35,80% 34,04% 1,76%
2012-12-31 68,43% 71,51% -3,07%
2011-12-31 97,29% 99,78% -2,50%
2010-12-31 72,71% 72,80% -0,09%
2009-12-31 114,64% 118,95% -4,31%
2008-12-31 206,92% 233,91% -26,99%
2007-12-31 121,33% 103,52% 17,81%
2006-12-31 110,61% 98,23% 12,38%
2005-12-30 161,82% 153,86% 7,96%
2004-12-30 249,99% 246,07% 3,92%
2003-12-30 321,24% 317,88% 3,36%
2003-02-28 502,73% 491,32% 11,41%

Branschfördelning 2015-02-28 och 2014-12-31
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Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 28 Februari 2015

KLP Onsdag 2015-03-11
Sida 4

Likvidkonton
Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta
Söderberg & Partners SEK   0,00   0,00   0,00   0,00%
Handelsbanken SEK 17 520 432,69  7 463,29   0,00   0,20%
SWEDBANK SEK  392 167,86  29 676,04   0,00   0,50%
SEB SEK 28 567 701,63   0,00   0,00   0,00%
Summa 46 480 302,18  37 139,33   0,00

Valutakurser
Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs
CHF  8,8603 DKK  1,2624 EUR  9,4245
GBP  12,9760 NOK  1,1006 USD  8,4114

Övriga skulder och fodringar
Text Belopp
Öppen position köpoptioner  529 454
Summa skulder  529 454

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2015-02
Portföljen Index Aktieinnehav
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Portföljsammandrag, aktierKLP-Aktieportföljen
Per datum 2015-02-28

Benämning Innehav Värderings-

kurs

Marknadsvärde Anskaffnings-

värde

Anskaffnings-

kurs

Ändring

i procent

Ändring

i SEK

Upplupen

ränta

Andel av

portföljen

KLP Onsdag 2015-03-11

Sida 5

Finans och fastighet  490 352 160  294 993 235,79  66,22  195 358 924 27,72
Hemfosa Fastigheter AB   90 000   211,50  19 035 000  9 292 885,00   103,25  104,83  9 742 115 1,08

ICA GRUPPEN   18 000   297,50  5 355 000  4 032 444,09   224,02  32,80  1 322 556 0,30

Investor B   325 000   331,70  107 802 500  62 228 450,34   191,47  73,24  45 574 050 6,09

Lundbergs B   80 300   402,20  32 296 660  13 693 956,00   170,53  135,85  18 602 704 1,83

Nordea  1 050 000   112,50  118 125 000  63 564 329,52   60,54  85,84  54 560 670 6,68

Platzer Fastigheter AB   500 000   40,80  20 400 000  13 860 778,00   27,72  47,18  6 539 222 1,15

Skandinaviska Enskilda Banken A   650 000   105,20  68 380 000  50 265 137,81   77,33  36,04  18 114 862 3,87

Swedbank A   374 000   217,00  81 158 000  47 059 842,00   125,83  72,46  34 098 158 4,59

Svenska Handelsbanken A   90 000   420,00  37 800 000  30 995 413,03   344,39  21,95  6 804 587 2,14

Hälsovård  193 290 000  133 069 664,51  45,25  60 220 335 10,93
AstraZeneca   93 000   577,00  53 661 000  44 855 171,91   482,31  19,63  8 805 828 3,03

Elekta B   300 000   87,05  26 115 000  20 365 225,10   67,88  28,23  5 749 775 1,48

Getinge B   80 000   230,50  18 440 000  14 321 400,26   179,02  28,76  4 118 600 1,04

Meda A   250 000   135,00  33 750 000  18 551 759,55   74,21  81,92  15 198 240 1,91

Raysearch Laboratories B   400 000   73,75  29 500 000  8 900 436,69   22,25  231,44  20 599 563 1,67

Swedish Orphan Biovitrum   340 000   93,60  31 824 000  26 075 671,00   76,69  22,04  5 748 329 1,80

Industri  547 887 600  355 236 068,83  54,23  192 651 531 30,97
ABB Ltd   220 000   179,70  39 534 000  29 621 272,12   134,64  33,46  9 912 728 2,23

Alfa Laval   150 000   167,40  25 110 000  24 811 555,09   165,41  1,20   298 445 1,42

Atlas Copco A   30 000   268,90  8 067 000  5 865 267,66   195,51  37,54  2 201 732 0,46

Atlas Copco B   160 000   248,10  39 696 000  13 953 505,00   87,21  184,49  25 742 495 2,24

Bulten AB   310 000   92,00  28 520 000  21 273 085,03   68,62  34,07  7 246 915 1,61

Intrum Justitia   100 000   236,70  23 670 000  9 571 405,51   95,71  147,30  14 098 594 1,34

Loomis B   100 000   273,80  27 380 000  10 175 746,72   101,76  169,07  17 204 253 1,55

NCC B   160 000   292,30  46 768 000  26 742 515,10   167,14  74,88  20 025 485 2,64

Sandvik   532 000   93,60  49 795 200  45 604 655,66   85,72  9,19  4 190 544 2,81

Skanska B   410 000   207,90  85 239 000  47 633 915,27   116,18  78,95  37 605 085 4,82

SKF B   248 000   210,00  52 080 000  39 581 808,27   159,60  31,58  12 498 192 2,94

Trelleborg B   249 000   168,60  41 981 400  21 234 333,91   85,28  97,71  20 747 066 2,37

Volvo A   175 000   101,00  17 675 000  7 235 357,25   41,34  144,29  10 439 643 1,00

Volvo B   620 000   100,60  62 372 000  51 931 646,24   83,76  20,10  10 440 354 3,53

IT  65 604 680  55 170 910,77  18,91  10 433 769 3,71
Ericsson B   500 000   108,10  54 050 000  45 209 294,77   90,42  19,56  8 840 705 3,06

KnowIT   192 578   60,00  11 554 680  9 961 616,00   51,73  15,99  1 593 064 0,65

Material  98 250 500  63 822 150,32  53,94  34 428 350 5,55
Boliden   300 000   168,80  50 640 000  30 429 791,75   101,43  66,42  20 210 208 2,86

SCA B   170 000   207,40  35 258 000  22 720 757,57   133,65  55,18  12 537 242 1,99

SSAB A   250 000   49,41  12 352 500  10 671 601,00   42,69  15,75  1 680 899 0,70

Sällanköpsvaror  118 802 000  67 113 040,25  77,02  51 688 960 6,72
Autoliv   8 000   941,00  7 528 000  6 300 788,67   787,60  19,48  1 227 211 0,43

Hennes & Mauritz B   275 000   363,80  100 045 000  48 634 921,58   176,85  105,71  51 410 078 5,66

KappAhl   285 000   39,40  11 229 000  12 177 330,00   42,73 - 7,79 -  948 330 0,63

Teleoperatörer  59 040 500  55 135 656,71  7,08  3 904 843 3,34
Millicom   25 000   582,00  14 550 000  14 996 984,00   599,88 - 2,98 -  446 984 0,82

Tele 2 B   130 000   97,85  12 720 500  11 167 051,44   85,90  13,91  1 553 449 0,72



Portföljsammandrag, aktierKLP-Aktieportföljen
Per datum 2015-02-28

Benämning Innehav Värderings-

kurs

Marknadsvärde Anskaffnings-

värde

Anskaffnings-

kurs

Ändring

i procent

Ändring

i SEK

Upplupen

ränta

Andel av

portföljen

KLP Onsdag 2015-03-11

Sida 6

Telia Sonera   600 000   52,95  31 770 000  28 971 621,27   48,29  9,66  2 798 379 1,80

Utland  195 742 420  158 890 572,33  23,19  36 851 848 11,07
Handelsbanken Hållbar Energi   369 535   133,70  49 406 892  33 574 174,61   90,86  47,16  15 832 717 2,79

ING BANK N:V LÅN 6133 190128   160 000   88,20  14 112 000  15 014 000,00   93,84 - 6,01 -  902 000 0,80

INGBANK 184 AIO AC 191021   150 000   113,21  16 981 500  15 000 000,00   100,00  13,21  1 981 500 0,96

KCTILLV5ISHB   70 000   94,50  6 615 000  7 294 560,00   104,21 - 9,32 -  679 560 0,37

KCTILLV6CSHB   30 000   49,80  1 494 000  1 510 515,00   50,35 - 1,09 -  16 515 0,08

NDA Bevis Nordiska Bolag   120 000   99,39  11 926 800  12 000 000,00   100,00 - 0,61 -  73 200 0,67

NDA LÅN 3921 Global vatten   150 000   147,90  22 185 000  15 000 000,00   100,00  47,90  7 185 000 1,25

OPM Private Equity   99 047   217,90  21 582 554  10 331 172,70   104,31  108,91  11 251 381 1,22

Save Earth Fund   90 937   133,53  12 142 874  7 500 000,02   82,47  61,90  4 642 874 0,69

Strukturinvest BRIC   120 000   73,94  8 872 800  11 666 150,00   97,22 - 23,94 - 2 793 350 0,50

Strukturinvest Global AC   100 000   88,23  8 823 000  10 000 000,00   100,00 - 11,77 - 1 177 000 0,50

SWB Bevis Energieffktiv 191120   100 000   107,60  10 760 000  10 000 000,00   100,00  7,60   760 000 0,61

SWB Bevis Europa 191121 24,5%   100 000   108,40  10 840 000  10 000 000,00   100,00  8,40   840 000 0,61

Summa aktier 1 768 969 860 1 183 431 299,52 49,48  585 538 560    0,00 100,00



OptionerKLP-Aktieportföljen
Per datum 2015-02-28

Benämning Optionstyp Antal

kontrakt

Antal

aktier

Värderings-

kurs

Marknadsvärde Erhållen

premie

Anskaffnings-

värde

Aktiekurs

Lösenkurs

Marknadsvärde

Lösenvärde

KLP Onsdag 2015-03-11

Sida 7

AstraZeneca/1503/615 Sälj av köp  440,00 44 000,00  0,00   0  121 044   577,00 25 388 000

Autoliv/1503/945 Sälj av köp  80,00 8 000,00  0,00   0  48 192   941,00 7 528 000

Ericsson B/1503/105 Sälj av köp  520,00 52 000,00  0,00   0  76 713   108,10 5 621 200

Hennes & Mauritz B/1503/360 Sälj av köp  300,00 30 000,00  0,00   0  66 225   363,80 10 914 000

Investor B/1503/310 Sälj av köp  350,00 35 000,00  0,00   0  46 423   331,70 11 609 500

Swedbank A/1503/200 Sälj av köp  740,00 74 000,00  0,00   0  170 857   217,00 16 058 000

Summa   0  529 454   0 77 118 700
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Portföljförmögenhet per 2015-02-28

Antal andelar   760 813,8669 St
Andelskurs 1 616,2691 Kr

Obligationer 83,40%1 025 526 616 Kr
Vinstandelslån 1,22%  15 000 000 Kr
Räntefonder 7,00%  86 029 750 Kr
Upplupna räntor, värdepapper 0,68%  8 383 141 Kr
Upplupen bankränta 0,00%   23 126 Kr
Likviditet 7,70%  94 717 314 Kr
Ej bokförd likviditet  0.00 Kr

Summa förmögenhet 1 229 679 948 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2015-02

Avkastning, portfölj 4,08% 
Avkastning, jämförelseindex 4,54% 

Standaravvikelse, portfölj 1,25% 
Standaravvikelse, jämförelseindex 2,61% 

Sharpekvot, portfölj 1,87 
Sharpekvot, jämförelseindex 1,07 

Aktiv risk 1,88% 
Informationskvot -0,24 

Riskmått räntebärande per 2015-02

Nominellt värde  951 900 000 Kr

Ränterisk (1%) i kr 8 647 321 Kr
Ränterisk (1%) i %r 0,70 %

Duration (år), totalt 0,797 år
Duration (år), obligationer 0,876 år
Viktad återstående löptid (år)  2,87 

Fem största innehaven 2015-02-28

EXCALIBUR,  43 707 955 Kr
Räntefond
ICA,  20 745 928 Kr
ICA FRN 2018-06-25 - 2018-06-25
Castellum,  20 280 699 Kr
Castellum 2019-06-07 - 2019-06-07
Vasakronan Obl,  20 046 970 Kr
VASAKR445 - 2016-05-25
Lloyds TSB Bank PLC,  20 035 207 Kr
EPBLLOOBL - 2015-04-07

Utveckling andelsvärde för perioden 2014-02 - 2015-02
Portföljen Index
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Avkastning per 2015-02-28
Från datum Portföljen Index Differens
2015-01-31 1,21% -0,13% 1,34%
2014-12-31 1,98% 0,98% 1,01%
11-30 1,87% 1,19% 0,68%
10-31 2,20% 1,52% 0,68%
09-30 2,17% 2,68% -0,51%
08-31 2,24% 2,61% -0,37%
07-31 2,64% 3,53% -0,89%
06-30 2,98% 4,32% -1,34%
05-31 3,30% 4,81% -1,51%
04-30 3,77% 5,51% -1,73%
03-31 4,22% 6,34% -2,12%
02-28 4,80% 6,92% -2,12%
2013-12-31 5,88% 8,12% -2,23%
2012-12-31 9,52% 8,44% 1,08%
2011-12-31 17,19% 12,01% 5,18%
2010-12-31 21,45% 21,46% -0,01%
2009-12-31 24,33% 23,84% 0,49%
2008-12-31 31,14% 27,62% 3,51%
2007-12-31 38,23% 41,74% -3,50%
2006-12-31 41,78% 45,13% -3,35%
2005-12-30 44,38% 46,85% -2,47%
2004-12-30 48,52% 53,21% -4,69%
2003-12-30 55,97% 64,62% -8,65%
2003-02-28 61,63% 70,37% -8,74%

Förfallostruktur2015-02-28
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Likvidkonton
Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta
Swedbank SEK 90 000 000,00  14 809,53   0,00   0,50%
Söderberg & Partners SEK   0,00   0,00   0,00   0,00%
Handelsbanken SEK 1 243 896,07  8 316,71   0,00   0,20%
SEB SEK 3 473 418,22   0,00   0,00   0,00%
Summa 94 717 314,29  23 126,24   0,00

Valutakurser
Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs
CHF  8,8603 DKK  1,2624 EUR  9,4245
GBP  12,9760 NOK  1,1006 USD  8,4114

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2015-02
Portföljen Index
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portföljen
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OBLIGATIONER  936 900 000 1 025 526 616 1 006 429 288,51  1,90  8 271 474 0,886 91,03

Staten  114 000 000  116 534 875  115 246 467,76  1,12   286 885 0,580 10,34
Sveaskog AB 123 2015-10-12  10 000 000 1,230 100,656  10 065 600  10 061 772,11  0,04   16 058 0,119 0,89

VASAKR FRN 16-01-25 2016-01-25  10 000 000 1,681 101,230  10 123 000  10 185 500,00 - 0,61   15 876 0,156 0,90

VASAKR445 2016-05-25  20 000 000 0,342 100,232  20 046 400  20 037 000,00  0,05    570 0,239 1,78

SVEASKOG FRN 17-02-09 2017-02-09  5 000 000 1,704 102,804  5 140 200  5 137 000,00  0,06   4 497 0,194 0,46

Vasakronan 17-03-20 2017-03-20  8 000 000 1,858 102,852  8 228 160  8 276 900,54 - 0,59   28 902 0,056 0,73

POSTNORD AB 2017-09-20 2017-09-20  13 000 000 1,758 102,998  13 389 740  13 196 035,11  1,47   44 438 0,056 1,19

VASAKR434 2018-01-17  18 000 000 0,621 102,065  18 371 700  18 352 260,00  0,11   13 041 0,133 1,63

NIB 2,413%, 20180927 2018-09-27  15 000 000 0,367 107,266  16 089 825  15 000 000,00  7,27   151 818 3,437 1,43

Sveaskog FRN lån 136 23-10-30 2023-10-30  15 000 000 0,967 100,535  15 080 250  15 000 000,00  0,54   11 685 0,169 1,34

Bostäder  76 000 000  82 920 130  80 130 010,00  3,48  1 512 565 2,706 7,36
CAIO 1579 2017-06-21  10 000 000 0,192 113,396  11 339 600  11 465 600,00 - 1,10   411 667 2,148 1,01

LFHYP507 2017-06-21  5 000 000 0,194 109,930  5 496 500  5 437 100,00  1,09   154 375 2,182 0,49

SWBHYP186 2017-12-20  15 000 000 0,236 109,833  16 474 950  15 988 650,00  3,04   106 250 2,699 1,46

CAIO1580 2018-03-21  10 000 000 0,282 108,281  10 828 100  10 364 700,00  4,47   280 833 2,888 0,96

SWBHYP187 2018-09-19  15 000 000 0,412 111,765  16 764 750  15 979 200,00  4,92   248 438 3,351 1,49

SBAB FRN 2018-10-11 2018-10-11  10 000 000 0,670 101,945  10 194 500  10 187 900,00  0,06   8 933 0,117 0,90

LANDSHYP2 2020-06-08  5 000 000 4,392 100,939  5 046 950  5 125 000,00 - 1,52   166 111 4,647 0,45

NDAHYP5521 2020-06-17  6 000 000 0,756 112,913  6 774 780  5 581 860,00  21,37   135 958 4,872 0,60

Företag, i NOK, EUR, USD  66 800 000  124 613 608  126 688 774,59 - 1,64  1 303 434 0,541 11,06
AUTSTEVOLL 2017-02-07  5 000 000 4,059 102,250  5 626 818  5 862 878,75 - 4,03   13 030 0,189 0,50

Solor Bioenergi 171102 2017-11-02  8 000 000 5,076 94,500  8 320 536  9 145 184,00 - 9,02   32 279 0,175 0,74

Marine Harvest ASA 2018-03-12 2018-03-12  6 000 000 3,768 101,500  6 702 654  6 768 387,28 - 0,97   53 912 0,033 0,59

Storebrand LIV 180529 2018-05-29  7 000 000 4,000 102,470  7 894 494  7 942 998,82 - 0,61    0 0,000 0,70

AUSTEVOLL FRN 181015 2018-10-15  3 000 000 4,321 102,500  3 384 345  3 505 788,00 - 3,46   17 438 0,128 0,30

DIGIPLEX FET AS 2019-06-10  6 000 000 4,270 97,500  6 438 510  6 738 600,00 - 4,45   61 878 0,031 0,57

SOLOR BE BIO ENERGY 2019-06-10  4 000 000 5,270 95,750  3 830 000  4 000 000,00 - 4,25   46 844 0,028 0,34

W Holdings AS 2019-07-10  6 000 000 5,500 98,000  6 471 528  6 668 400,00 - 2,95   49 435 0,114 0,57

Nordea 5,50% FIX 190923 AT1 2019-09-23  2 200 000 4,917 102,300  18 930 697  18 618 877,18  1,67   440 573 4,071 1,68

Danske 5,75% FIX 200406 AT1 2020-04-06  1 000 000 5,229 102,267  9 638 102  9 669 202,42 - 0,32   215 278 4,345 0,86

SEB 5,75% FIX 200512 AT1 2020-05-13  2 200 000 5,482 101,250  18 736 394  18 344 399,45  2,14   311 925 4,187 1,66

LOCK AS 2020-08-15 2020-08-15  10 000 000 5,700 103,000  11 336 180  11 781 455,27 - 3,78   22 654 0,211 1,01

SHB 5,25% FIX 210228 AT1 2021-02-18  1 400 000 5,273 99,880  11 761 829  11 911 803,42 - 1,26   16 938 5,264 1,04

DNB BANK 20230619 2023-06-19  5 000 000 1,958 100,700  5 541 521  5 730 800,00 - 3,30   21 250 0,053 0,49

Företag, SEK  464 200 000  471 008 758  467 018 464,61  0,85  3 993 138 0,680 41,81
ELUX FRN15 2015-09-22  5 000 000 1,608 100,573  5 028 650  5 000 000,00  0,57   15 187 0,061 0,45

FASTPARTN 2015-10-06  8 000 000 2,533 102,475  8 198 000  7 950 640,00  3,11   213 000 0,595 0,73

Fabege AB FRN 160215 2016-02-15  7 000 000 2,160 101,426  7 099 785  7 000 000,00  1,43   5 460 0,211 0,63

Nordax finans 160326 2016-03-21  5 000 000 3,258 100,955  5 047 750  5 000 000,00  0,96   31 223 0,058 0,45

Meda AB FRN 160405 2016-04-05  10 000 000 2,464 100,936  10 093 550  9 985 600,00  1,08   36 960 0,100 0,90

SKANSKAFIN 2016-04-25  12 000 000 1,781 101,653  12 198 360  12 046 280,44  1,26   20 185 0,156 1,08

COREM102 2016-06-30  7 000 000 3,765 101,370  7 095 900  6 960 000,00  1,95   43 925 0,083 0,63

DANSKE BANK 160905 2016-09-05  10 000 000 2,223 102,549  10 254 900  10 111 000,00  1,42   52 488 0,014 0,91

VOLVFRN16 2016-12-08  6 000 000 3,429 104,768  6 286 080  6 000 000,00  4,77   46 863 0,022 0,56

Klövern AB 170119 2017-01-19  7 000 000 4,203 102,860  7 200 200  7 028 000,17  2,45   31 056 0,144 0,64

VOLVOFINANS 334 170124 2017-01-24  4 000 000 1,881 102,621  4 104 840  4 000 000,00  2,62   7 315 0,153 0,36
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NCC TREAS 116 170306 2017-03-06  10 200 000 2,279 102,434  10 448 268  10 286 584,00  1,57   54 240 0,017 0,93

IJ 170313 2017-03-13  10 000 000 2,720 103,739  10 373 900  10 290 602,00  0,81   58 178 0,036 0,92

BJ BJÖRN17 2017-03-30  10 000 000 3,515 96,860  9 686 000  9 950 000,00 - 2,65   58 584 0,083 0,86

Hemfosa Fastigheter 2017-04-04 2017-04-04  13 000 000 2,514 99,408  12 922 975  12 997 860,00 - 0,58   49 931 0,097 1,15

SHBCSTEN1 2017-04-10  15 000 000 7,760 109,580  16 437 000  15 015 000,00  9,47   158 433 0,114 1,46

TELBSS FRN 20170515 2017-05-15  13 000 000 2,860 105,290  13 687 700  13 253 070,00  3,28   13 426 0,211 1,22

Balder 170516 2017-05-16  6 000 000 2,510 102,011  6 120 660  5 954 700,00  2,79   20 498 0,114 0,54

Bayport 13% 2017-06-12  10 000 000 9,879 106,000  10 600 000  10 062 499,67  5,34   924 444 1,957 0,94

SAND 150B 2017-08-24  6 000 000 1,950 103,700  6 222 000  6 006 000,00  3,60   1 300 0,236 0,55

Peab Finans FRN 2017-09-26  10 000 000 2,662 100,548  10 054 800  10 000 000,00  0,55   47 324 0,072 0,89

Millicom 171030 nr 100 2017-10-30  10 000 000 3,617 103,881  10 388 100  10 008 896,00  3,79   29 137 0,169 0,92

Millicom 5,25% nr 101 2017-10-30  5 000 000 2,005 108,028  5 401 400  5 407 700,00 - 0,12   83 993 2,523 0,48

Husqvarna FRN 17-11-28 2017-11-28  7 000 000 2,400 103,917  7 274 190  7 037 440,00  3,36    0 0,000 0,65

Steen & Ström AS FRN 171208 2017-12-08  9 000 000 1,039 100,144  9 012 960  9 000 000,00  0,14   21 040 0,025 0,80

Islandsbankis 2017 2017-12-16  9 000 000 4,268 102,821  9 253 890  9 220 500,00  0,36   78 958 0,044 0,82

SFFAB 2 AB FRN 2017-12-30  15 000 000 3,765 103,037  15 455 550  15 108 080,78  2,30   94 125 0,083 1,37

Stendörren Fastigheter AB15/1 2018-02-18  10 000 000 4,983 100,250  10 025 000  10 000 000,00  0,25   13 842 0,219 0,89

Billerud FRN 2018-03-27 2018-03-27  5 000 000 2,862 105,231  5 261 550  5 000 000,00  5,23   25 043 0,075 0,47

Getinge AB 18-05-21 2018-05-21  15 000 000 1,825 99,459  14 918 850  14 974 718,25 - 0,37   5 323 0,228 1,32

ICA FRN 2018-06-25 2018-06-25  20 000 000 1,942 103,379  20 675 800  20 268 940,00  2,01   70 128 0,069 1,84

ICA Gruppen AB 3,5 % 2018-06-25  5 000 000 0,890 108,510  5 425 500  5 324 000,00  1,91   118 125 3,125 0,48

Nordlys AB 2018-09-12  4 000 000 6,015 100,500  4 020 000  4 000 000,00  0,50   40 100 0,083 0,36

Cloetta AB 20180917 2018-09-17  11 000 000 3,367 103,076  11 338 360  11 166 060,00  1,54   75 104 0,047 1,01

Real People 2018-09-19  7 000 000 6,505 70,500  4 935 000  6 915 026,33 - 28,63   89 806 0,053 0,44

SSAB 4,625% 190225 2019-02-25  8 000 000 3,633 103,623  8 289 840  8 106 560,33  2,26   3 083 3,731 0,74

SSAB FRN 190225 2019-02-25  13 000 000 2,752 97,964  12 735 320  13 196 500,00 - 3,49   2 981 0,239 1,13

Seadrill LTD 2019-03-18 2019-03-18  10 000 000 3,510 76,720  7 672 000  10 000 000,00 - 23,28   70 200 0,050 0,68

Volvo Treasury 20190415 2019-04-15  8 000 000 1,143 100,640  8 051 200  8 061 360,00 - 0,13   11 176 0,128 0,71

Vacse AB 2019-06-03 2019-06-03  10 000 000 1,672 101,320  10 132 000  10 021 220,00  1,11   40 406 0,008 0,90

Castellum 2019-06-07 2019-06-07  20 000 000 1,659 101,021  20 204 200  20 052 454,44  0,76   76 499 0,019 1,79

Bravida Holdings AB 19-06-15 2019-06-15  9 000 000 5,640 100,605  9 054 450  9 123 358,33 - 0,76   105 750 0,042 0,80

Sagax 2019-06-18 2019-06-18  8 000 000 2,800 98,108  7 848 600  7 961 137,00 - 1,41   25 511 0,136 0,70

AKER ASA 2019-07-24 2019-07-24  9 000 000 3,431 97,021  8 731 890  9 271 526,87 - 5,82   30 021 0,153 0,78

Norcell (comhem)5,25% 19-11-042019-11-04  15 000 000 4,431 103,373  15 505 950  14 906 700,00  4,02   249 375 4,209 1,38

Bayport 14 % 191117 2019-11-20  5 000 000 10,932 110,736  5 536 800  5 000 000,00  10,74   190 556 3,691 0,49

TeliaSonera 2019-12-04 2019-12-04  13 000 000 0,802 100,206  13 026 715  13 000 000,00  0,21   24 907 0,011 1,16

Trelleborg FRN 18.01.2021 2021-01-18  5 000 000 1,301 100,325  5 016 250  5 000 000,00  0,33   7 408 0,136 0,45

DANBNK 4,75%20240605 2024-06-05  15 000 000 3,343 111,041  16 656 075  14 988 450,00  11,13   520 521 7,558 1,48

Övr Banker(ej börsbolag)  44 000 000  45 201 745  44 343 201,55  1,94   123 874 0,120 4,01
IKANO 101 2015-06-16  7 000 000 2,018 100,451  7 031 570  6 974 725,00  0,82   29 036 0,044 0,62

SPB SYD FRN +125 160610 2016-06-10  6 000 000 1,520 101,110  6 066 600  6 000 000,00  1,11   20 267 0,028 0,54

IKANO FRN 2016-07-18  10 000 000 2,171 102,032  10 203 200  10 123 438,00  0,79   24 725 0,136 0,91

LF FRN 171009 2017-10-09  5 000 000 2,268 103,724  5 186 200  5 043 488,00  2,83   15 750 0,111 0,46

SBAB FRN 171116 2017-11-16  7 000 000 2,660 104,605  7 322 315  7 000 000,00  4,60   6 207 0,214 0,65

Sparbanken Öresund 2023-10-25  9 000 000 3,281 104,354  9 391 860  9 201 550,55  2,07   27 889 0,156 0,83

Strukturerade obligationer  171 900 000  185 247 500  173 002 370,00  7,08  1 051 578 1,170 16,44
EPBLLOOBL 2015-04-07  20 000 000 1,911 99,900  19 980 000  20 020 000,00 - 0,20   55 207 0,106 1,77

EPBBARFLO 2015-06-16  10 000 000 6,114 99,200  9 920 000  10 000 000,00 - 0,80   248 500 0,288 0,88
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SEBMSTCCF 2015-06-16  10 000 000 2,068 100,750  10 075 000  10 000 000,00  0,75   42 509 0,044 0,89

CARRBSFLO 2015-10-14  10 000 000 1,850 101,900  10 190 000  10 010 000,00  1,80   23 125 0,125 0,90

SWB1119ASP 2016-07-18  15 000 000 0,000 112,050  16 807 500  15 000 000,00  12,05    0 1,378 1,49

SEBKRG 141 2016-09-20  10 000 000 3,258 102,620  10 262 000  10 000 000,00  2,62   63 350 0,056 0,91

SHBKRG6I 2016-09-20  5 000 000 1,872 105,900  5 295 000  5 000 000,00  5,90   126 181 1,498 0,47

KREHY3498 2016-12-20  4 900 000 9,358 110,500  5 414 500  4 909 800,00  10,28   89 161 0,056 0,48

SWB1172RFT 2016-12-21  5 000 000 0,000 115,800  5 790 000  5 000 000,00  15,80    0 1,805 0,51

NDA 3551 2017-01-27  5 000 000 1,807 105,950  5 297 500  5 000 000,00  5,95   21 528 1,858 0,47

SHBC Itraxx CE47L 180110 2018-03-10  10 000 000 3,200 103,980  10 398 000  10 111 210,00  2,84   43 556 0,114 0,92

SWB1284 USAkap 2018-03-28  8 000 000 0,000 117,650  9 412 000  8 000 000,00  17,65    0 3,071 0,84

HANDELSB ITRAX5 180110 KKO 2018-10-10  10 000 000 8,060 112,980  11 298 000  10 186 360,00  10,91   109 706 0,114 1,00

SHBC CX28L 2019-01-18  15 000 000 3,527 113,300  16 995 000  15 015 000,00  13,19   120 833 3,518 1,51

AIO FINVEX SUSTAINABLE INDEX2019-07-11  15 000 000 0,000 123,600  18 540 000  15 750 000,00  17,71    0 4,359 1,65

SHBC CE29L 2019-12-20  12 000 000 5,260 104,600  12 552 000  12 000 000,00  4,60   85 913 0,114 1,11

SHBC CE39L 2020-01-10  7 000 000 2,310 100,300  7 021 000  7 000 000,00  0,30   22 009 0,114 0,62

VINSTANDELSLÅN  15 000 000  15 000 000  15 000 000,00  0,00   111 667 0,244 1,33
SV BOSTF 8 2015-05-31  15 000 000 0,993 100,000  15 000 000  15 000 000,00  0,00   111 667 0,244 1,33

RÄNTEFONDER   391 579  86 029 750  78 564 073,75  9,50    0 0,000 7,64
EXCALIBUR   3 564 0,000 12264,840  43 707 955  38 127 516,00  14,64    0 0,000 3,88

Handelsbanken Företagsob-Mega   131 221 0,000 114,430  15 015 569  14 436 557,75  4,01    0 0,000 1,33

Handelsbanken Tillväxtm oblig   156 795 0,000 104,750  16 424 226  16 000 000,00  2,65    0 0,000 1,46

SEB Credit Opportunity III HNW   100 000 0,000 108,820  10 882 000  10 000 000,00  8,82    0 0,000 0,97

Totalt  952 291 579 1 126 556 366 1 099 993 362,26  2,41 8 383 141 100.00
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