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2015

Femårsöversikt, kommunen
Femårsöversikt

Folkmängd, den 31/12

2014

2013

2012

2011

2010

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

49 525

48 204

45 056

48 600

44 940

						
Löpande kostnader i procent av skatteintäkter och
kommunal utjämning (nettokostnadsandel)

99,9

98,2

95,8

102,9

97,4

						
Årets resultat i mnkr

2,5

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

1 468,4

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

1 542,7

1 540,3

1 483,1

1 357,3

1 444,7

						
Soliditet exkl pensionsskuld i procent

51,6

49,7

48,5

49,2

57,2

						
Soliditet inkl pensionsskuld i procent

0,6

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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Vår omvärld
Kommunens verksamhet påverkas ständigt av förändringar i omvärlden. Det internationella ekonomiska läget, näringslivets och arbetsmarknadens utveckling,
politiska beslut av riksdag och regering
samt utvecklingen i regionen är exempel på förutsättningar som på olika sätt
påverkar kommunens utveckling. I detta
avsnitt beskrivs kort några av dessa förutsättningar.
Samhällsekonomin
De senaste åren har utvecklingen både i
svensk ekonomi och i omvärlden präglats
av finanskrisen 2008, och konjunkturen
har ännu inte återhämtat sig fullt ut.
Den exportberoende svenska ekonomin
har delvis hållits uppe tack vare stor inhemsk efterfrågan medan många exportmarknader har visat en svag utveckling.
Den senaste tiden har dock de svenska
hushållens konsumtion utvecklats betydligt sämre än förväntat. Istället är sparandet på en historiskt sett hög nivå. Det
mycket låga ränteläget väntas bestå den
närmaste tiden, och Riksbanken arbetar
för att hålla kronan svag för att stimulera
exportföretagens konkurrenskraft.
Bilden av omvärlden är något spretig. I
USA, Storbritannien och Tyskland finns
en relativt stark tillväxt som både pressar
ner arbetslösheten i dessa länder och ökar
efterfrågan på bland annat den svenska
exporten. Delar av EU-området uppvisar däremot en mycket svag ekonomisk
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utveckling. Prognosen för svensk BNPtillväxt kalenderkorrigerad bedöms bli 3,1
procent i år. Nästa år förväntas tillväxten
öka och bli 3,7 procent.
De svenska hushållens konsumtion väntas
öka under kommande år. Kronan bedöms
stärkas mot andra valutor, vilket kan påverka exporten negativt. Prognosen för
arbetslösheten är att den kommande år
sjunker mot en nivå under 7 procent. Inflationen är fortsatt låg men väntas ta fart
i takt med att Riksbankens åtgärder som
styr mot målet 2 procent år effekt.
Kommunsektorn
SKL:s bedömning är att det samlade resultatet för kommunsektorn blir i storleksordningen 11 mdkr 2015. Av dessa
står återbetalningen av 2004 års premier
från AFA Försäkring för cirka 5 mdkr.
Detta är den sista återbetalningen som
förstärker sektorns resultat, och stora utmaningar väntar framöver.
Statistiska Centralbyrån (SCB) har i sin
senaste befolkningsprognos från maj
2015 kraftigt skrivit upp ökningstakten
för riket. Detta får konsekvenser såväl
för skatteunderlaget som för kommunsektorns kostnader.
Demografiska förändringar som historiskt sett gett årliga ökningar av resursbehovet med cirka 0,5 procent väntas åren
framöver öka till en nivå på cirka 1,3 pro-

Årlig procentuell förändring,
valda nyckeltal
MakroNytt 1/2015 och SKL 15:23 2014

2015

2016

Skatteunderlagsprognos aug
3,2
Befolkningsökning, riket
1,1
Prisindex kommunal verksamhet (PKV) 2,3
Bruttonationalprodukt (BNP)
2,3
Arbetade timmar i samhället
1,8
Timlöneökning i samhället
2,0
Konsumentprisindex (KPI)
- 0,2
Realt skatteunderlag
1,4
Arbetslöshet
7,9
Reporänta vid årets slut
0,0

4,8
1,4
2,6
3,1
1,0
3,0
0,1
1,9
7,5
-0,4

5,6
1,5
3,1
3,7
1,6
3,2
1,5
2,5
6,9
0,0

2017

2018

4,3
1,5
3,0
2,4
0,7
3,4
2,9
1,4
6,7
1,0

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

cent. Det är inom skolverksamheten som
ökningarna kommer att vara störst.
Behovet av investeringar kommer fortsatt att vara stort inom sektorn. Sektorns
årliga investeringar har fördubblats från
24 mdkr 2004 till 48 mdkr 2014. Verksamhetslokaler, infrastruktur och idrottsanläggningar behöver dels byggas ut till
följd av en ökande befolkning, och dels
behöver gamla anläggningar från 60- och
70 talen nu ersättas.
Skatteintäkterna är den största intäktsposten i kommunerna. I år och nästa
år väntas skatteunderlaget växa starkt.
Löneökningarna i samhället är större
än kostnadsökningarna i kommunal
verksamhet vilket är gynnsamt för skatteunderlaget. Det reala skatteunderlaget
väntas öka med som mest 2,5 procent
2016 för att sedan sjunka mot lägre nivåer 2017 och framåt.
Även statsbidragen är en viktig intäktspost som utgör cirka 18 procent av de
samlade intäkterna. Riktade statsbidrag
till främst barnomsorg, skola och äldreomsorg är välkomna tillskott, men även
de generella statsbidragen behöver räknas
upp för att kompensera för kostnadsutvecklingen. Detta förutsätter nya beslut
från riksdagen, men historiska erfarenheter talar för att ökade bidrag är sannolika.

Det här är Kalmar
Demografi
Vid halvårsskiftet hade Sverige cirka 9,8
miljoner invånare. Folkökningen under
första halvåret, knappt 46 000 personer,
var något lägre än samma tid förra året
med ändå hög sett i ett historiskt perspektiv. Ökningen beror främst på fler
invandrade än utvandrade men även
ett födelseöverskott, fler födda än döda,
gjorde att befolkningen ökade. Den höga
invandringen hittills i år, sex procent fler
än samma tid förra året, tyder på att årets
invandring kommer att överstiga förra
årets rekordnotering. En folkökning har
skett i alla län utom Norrbotten och i
åtta av tio kommuner.
Den sista juni hade Kalmar kommun
65 016 invånare (32 192 män och
32 824 kvinnor) vilket innebär en folkökning med 340 personer under första
halvåret. Normalt sett brukar kommunen minska sin befolkning vid den här
tiden på året beroende på större utflyttning än inflyttning vid vårterminens slut.
Förra året bröts trenden1 och även i år
har alltså Kalmar kommun en stor folkökning under första halvåret.
Att folkmängden ökar beror både på att
fler föds än dör och att fler flyttar till än
från kommunen. Den största skillnaden
mot tidigare år är vi har fler som flyttar
till än från kommunen. Det i sin tur beror
på att flyttvinsten mot andra kommuner
i länet har varit högre främst beroende på
en högre inflyttning. Invandringen har
bidragit till att flyttvinsten mot utlandet
är högre i år. Liksom tidigare år är det
fler som flyttar från Kalmar kommun till
övriga Sverige än tvärtom.
Antalet födda fortsätter att öka. 423
barn har hitintills fötts vilket är 20 fler
än samma tid förra året och högre än på
flera år. Antalet döda, 342 stycken, är högre än förra året.

Folkökning efter halvårsskiftet
Folkökningen i Kalmar kommun har
fortsatt även efter halvårsskiftet. Färska
preliminära uppgifter visar att folkmängden i kommunen vid september månads
början har ökat med cirka 560 personer
sedan årsskiftet. Källa: Kommunens invånarregister
Arbetsmarknad
I november 2013 hade Kalmar län enligt uppgifter från SCB (RAMS) drygt
107 400 sysselsatta varav drygt 33 400
i Kalmar kommun. Vård och omsorg är
och har länge varit den näringsgren som
sysselsätter flest personer i Kalmar kommunen. Den näst största näringsgrenen i
kommunen är handel följt av utbildning
och företagstjänster
Kalmar kommun har totalt 6 695 arbetsställen enligt UC Selekt (september
2015), i jämförelse med 6 580 vid samma period förra året. Av dessa var 5 876
huvudkontor. 43 procent (40 föregående
år) av huvudkontoren var registrerade
som aktiebolag medan 46 procent (47
föregående år) var registrerade som enskild näringsverksamhet.
Enligt UC Selekt startades 204 nya företag, eller egentligen nya arbetsställen
(arbetsställen med juridisk form aktiebolag, enskild näringsverksamhet och handels- och kommanditbolag) under första halvåret 2015, i jämförelse med 216
stycken samma period föregående år. 11
procent (20 procent 2014) av dessa startades inom området juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik. Handel stod för 19
procent (13 procent 2014) och jordbruk,
skogsbruk och fiske stod för 12 procent
(16 procent 2014). 31procent av de nya
arbetsställen som kom till under första
halvåret 2015 har en kvinnlig VD, kontaktperson eller innehavare, vilket är en
minskning med 7 procent jämfört med
samma period 2014.

Antalet konkurser i kommunen minskade enligt UC med 26 procent under
första halvåret 2015 i jämförelse med
samma period förra året. (Notera att
kommuntillhörigheten styrs av företagens sätesplacering vid konkurstillfället.)
Enligt rapporten ”Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015, Kalmar län” har arbetslösheten i Kalmar län minskat under
årets första månader. I relation till samma
månad föregående år har arbetslösheten
varit lägre under 2015 än både 2013 och
2014. Ungdomar i åldern 16–24 år stod
för den största minskningen. Arbetslösheten bedöms fortsätta minska under
resterande del av 2015 och 2016.
Det finns dock utmaningar på arbetsmarknaden. Andelen arbetssökande med
en svagare ställning på arbetsmarknaden
fortsätter att stiga. I april 2015 utgjorde
de 68 procent av totalt drygt 8 490 inskrivna arbetslösa i Kalmar län. Trots den
positiva utvecklingen på arbetsmarknaden förbättras inte situationen för dessa
i samma utsträckning.
Trots att det finns många personer utan
arbete i länet har ett flertal arbetsgivare
svårt att hitta rätt personal till yrken som
kräver en längre eftergymnasial utbildning eller ställer höga krav på yrkesfärdigheter och hantverksskicklighet.

1 Även 2009 ökade kommunen sin folkmängd första halvåret men då med måttliga +39 personer.
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Uppföljningsrapport
verksamhetsplan
Uppföljningen efter andra tertialet är en samlad
bedömning baserad på uppföljning av mål och
aktiviteter i koncernens nämnder och bolag.
Fullmäktigemålens bedömda måluppfyllnad
illustreras av en mätare. När mätaren pekar åt
vänster (rött fält) är bedömningen att målet

inte uppnås. Pekar mätaren rakt upp (gult fält)
är bedömningen att målet delvis uppnås. Pekar
mätaren åt höger (grönt fält) är bedömningen
att målet är uppnått eller kommer att uppnås.
Bredvid mätaren visar en trendpil vilken bedömd riktning som målet går mot. Pil uppåt

betyder positiv utveckling, pil nedåt betyder
negativ utveckling och en romb indikerar oförändrat läge.

FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN
I kommunallagens bestämmelser står skrivet att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på lång
och kort sikt. Varje generation av invånare
ska bära kostnaderna för den service som
vi själva beslutar om och som vi själva
konsumerar, samt att gjorda investeringar
ska kunna återbetalas. Fokusområdets text
i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk
planering för 2016–2017, sid 6–7.
Kommentar
Prognosen för nettokostnadsandelen
över den rullande femårsperioden 2015–
2011 är 99,2 %, en väsentlig förändring
jämfört med femårsperioden 2014–2010

Fullmäktigemål - Nettokostnaderna

(98,8 %). Prognosen för självfinansieringsgraden över den rullande femårsperioden 2015–2011 är 54,6 %, en
marginell förändring jämfört med femårsperioden 2014–2010 (54,4 %). Nuvarande bedömning av verksamhetens
ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet är att den delvis är uppfylld. Mätningen Kommunens kvalitet i korthet
(KKiK) ger, i en samlad bedömning, en
bild av att verksamheten har en kvalitet
över genomsnittet. Dock är kommunens
redovisade kostnad jämfört med standardkostnaden hög. För att målet i sin
helhet ska anses vara uppfyllt bör kvalitet
och kostnad harmonisera bättre. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att kon-

cernövergripande utreda förutsättningar
för, och effekter av, att koncentrera administrativa stödfunktioner som till exempel ekonomi- och löneadministration.
Servicenämnden har fått i uppdrag att
utreda och erbjuda Kalmarsunds gymnasieförbund möjligheten att införliva förbundets verksamheter vad gäller kost och
IT i vår kommunala organisation. Målet
är en effektivare organisation i sin helhet
som tillvaratar möjliga kostnadseffektiviseringar. Möte med gymnasieförbundet
genomfört. Kost och IT ska under tertial
2 erbjuda gymnasieförbundet verksamhetsövergång och i samband med detta
belysa fördelar och nackdelar.

Nettokostnaderna ska begränsas till högst 99 % av skatteintäkter och
kommunal utjämning över en rullande femårsperiod.
Kommentar
Prognosen för resultaträkningen innebär att nettokostnadsandelen för enskilda året
2015 hamnar på 99,3 %. Över den rullande femårsperioden 2015–2011 blir värdet
99,2 %, en väsentlig förändring jämfört med femårsperioden 2014–2010 (98,8 %).

Fullmäktigemål - Investeringarna

Investeringarna ska självfinansieras till minst 50 % över en rullande
femårsperiod.
Kommentar
Prognosen för helåret avseende resultat och investeringar innebär att självfinansieringsgraden för enskilda året 2015 hamnar på 44,0 %. Över den rullande femårsperioden
2015–2011 blir värdet 54,6 %, en marginell förändring jämfört med femårsperioden
2014–2010 (54,4 %).
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Fullmäktigemål - Ändamålsenlig
och kostnadseffektiv verksamhet

Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och
kostnadseffektivt sätt.
Kommentar
Detta första år med målet har nämnderna inte formulerat egna mål eller lämnat kommentarer som med dessa ger förutsättningar att uttala måluppfyllelse. Denna uppföljning grundar sig därför på två mätningar, dels ”Kommunens kvalitet i korthet”
(KKIK) för 2014 och jämförelse mellan standarkostnad och verklig kostnad för 2014.
Syftet med KKiK är att bidra med en bild av en kommuns ändamålsenlighet och kostandseffektivitet. Metoden är att jämföra deltagande kommuners värden och rangordna resultaten. I mätningen 2014 deltog 222 kommuner. Mätningen omfattar totalt 67
nyckeltal som redovisas under perspektiven – tillgänglighet, trygghet, delaktighet, effektivitet och samhällsutvecklare. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter
sina resultat, ”grön” om man tillhör de bästa 25%, ”gul” om man tillhör de mittersta
50% och ”röd” om man tillhör de sämsta 25%. Saknas data på något nyckeltal redovisas ”grå”. För Kalmar kommun är utfallet i mätningen 2014 den att 31% av nyckeltalen är ”gröna”, 51% är ”gula” och 4% är ”röda”. För 14% av nyckeltalen saknas
värden. Starkaste perspektiven är delaktighet och tillgänglighet med 100% respektive
60% ”gröna” nyckeltal och svagaste perspektivet är effektivitet där 15% av nyckeltalen
är ”gröna”. Standardkostnad för olika verksamheter används i kostnadsutjämningen
och är den beräknade kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig nivå i fråga om ambitioner och effektivitet och med hänsyn
tagen till kommunens struktur (demografi etc.). Kalmar kommun redovisar 2014 en
högre kostnad jämfört med standardkostnaden med 5,9% (2013: 7,3%) eller 122
mnkr (2013: 145 mnkr). På två år (2012-2014) har det kostnadsutfallet minskat med
32 mnkr från 154 mnkr till 122 mnkr över standardkostnad, och avvikelsen därmed
minskat från 8,0% till 5,9%. Under samma tidsperiod har genomsnittsavvikelsen för
jämförelsekommunerna KKVH (Karlskrona, Kristianstad, Växjö, Halmstad) ökat från
1,9% till 2,2%. Med hänvisning till avvikelsen mot standardkostnaden och resultatet
i KKIK är bedömningen att målet delvis är uppfyllt. För att målet i sin helhet ska
anses vara uppfyllt bör resultaten i KKiK vara högre med hänvisning till den högre
kostnadsnivån.

Uppdrag - Koncentrerad
administration

Kommunstyrelsen får i uppdrag att koncernövergripande utreda förutsättningar
för, och effekter av, att koncentrera administrativa stödfunktioner som till exempel ekonomi- och löneadministration.

Genomförd

Kommentar
Förstudierapporten är framtagen och skickas nu ut på en tjänstemannaremiss till samtliga förvaltningar. Även de fackliga organisationerna har fått den. Samverkan sker i
respektive förvaltning. Riskbedömning sker efter remissomgången

Uppdrag - Kost och IT
Pågående

Servicenämnden får i uppdrag att utreda och erbjuda Kalmarsunds gymnasieförbund möjligheten att införliva förbundets verksamheter vad gäller kost och IT
i vår kommunala organisation. Målet är en effektivare organisation i sin helhet
som tillvaratar möjliga kostnadseffektiviseringar.
Kommentar
Erbjudandet till Kalmarsunds gymnasieförbund är under sammanställning/revision
och presenteras i servicenämnden under oktober för vidare överlämning till Kalmarsunds gymnasieförbund.
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FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR
Under de senaste åren har flera tydliga
steg tagits när det gäller klimat och miljöarbetet. Kalmar ska fortsätta ligga i
framkant och vårt arbete ska präglas av
konkreta insatser som ger effekt både på
kort och på lång sikt. Uttalanden: Kalmar kommun uttalar att vi är positiva till
att KSRR är minoritetsdelägare i eventuella nya biogasanläggningar. Kalmar
kommun uttalar att vi är positiva till
att KSRR tar ledning och ansvar för att
etablera ett Miljöteknikforum. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i
Verksamhetsplan med budget 2015 och
ekonomisk planering för 2016–2017, sid
8-9.
Kommentar
Kalmar kommun jobbar inom flera områden för att se till att vi får ett grönare
Kalmar. Ett mål som kommunen har
jobbat med under flera år är att vara fossilbränslefri till 2030. I en för året ny
energibalans för hela kommunen visar
att vi har minskat vårt utsläpp av kol-

Fullmäktigemål - Fossilbränslefri
kommun
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dioxid med 42 % sen 1990. Vår största
utmaning är transporter, där merparten
av alla bränslen fortfarande är fossila. Vi
har dessutom tagit fram en rapport om
hur vi reser i tjänsten samt till och från
jobbet. Den visar att 80 % av kommunorganisationens fossila utsläpp från resor är de resor som vi, de anställda, gör
till och från jobbet. En handlingsplan
för hur vi ska jobba vidare med frågan,
Färdplan 2020, ska tas fram under året.
Dels en färdplan för kommunen och en
för hela länet. Ett miljöbokslut för 2014
har tagits fram och kommer att användas som stöd i spridningen av Kalmars
miljöarbete och i uppföljningen i miljömålsarbetet. När det kommer till att få
ett friskare Östersjön, utan övergödning,
så fortsätter arbetet med Kalmarsundskommissionen och Östersjö Initiativet.
En större projektansökan är på gång med
fokus på åtgärder som hindrar övergödningen och att visa upp det goda arbete
som regionen har gjort. Dessutom fortsätter arbetet med att få till en storskalig

musselodling i Kalmarsund och ett nytt
projekt under namnet Vatten detektiverna arbetar med utomhuspedagogik
och vänder sig till skolungdomar. Samarbetet med Linnéuniversitetet har stärkts
genom Miljöteknikforum. Man hade ett
gemensamt event under Kalmarsundsveckan då man visade upp vattenåtgärder
under ett hållbarhetssafari. Samma vecka
anordnade kommunen föreläsningar i
samarbete med SMHI och länsstyrelsen
om klima-tet. Lanseringen av personalbilar har påbörjats vilket förhoppningsvis
kom-mer att leda till att fler väljer bilar
som går på förnyelsebart bränsle. Cykeltrafiken hittills under 2015 har ökat med
4 % jämfört med samma period förra
året och mycket görs för att bygga bort
felande länkar och på annat sätt öka bekvämligheten för cyklister. Vi är på god
väg att nå målet om 70 % ekologisk eller
närproducerad mat till 2020. Hittills under 2015 ligger vi på 59 %.

Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.
Kommentar
Nettoutsläppen av fossilt koldioxid i Kalmar kommun ska vara noll till år 2030. Under våren fick vi resultatet av en ny energibalans för hela kommunen. Den visar att
vi har minskat vårt utsläpp av koldioxid med 42 % sen 1990. Vår största utmaning
är transporter, där merparten av alla bränslen fortfarande är fossila. Vi har dessutom
tagit fram en rapport om hur vi reser i tjänsten samt till och från jobbet. Den visar att
80 % av kommunorganisationens fossila utsläpp från resor är till och från jobbet. En
handlingsplan för hur vi ska jobba vidare med frågan, Färdplan 2020, ska tas fram under året. Dels en färdplan för kommunen och en för hela länet. Nya riktlinjer för lätta
fordon och tjänstecyklar är framtagna och finns i verksamhetshandboken. I september
planeras föreläsningar i samarbete med SMHI och länsstyrelsen om klimatet. De riktar sig till skolor, tjänstemän, politiker och allmänheten. Ett miljöbokslut för 2014 har
tagits fram och kommer att användas som stöd i spridningen av Kalmars miljöarbete.
Personalbilsupphandlingen är nu klar och i september ska anställda på kommunen
erbjudas leasing av en miljöbil privat, via arbetsgivaren. Flera förvaltningar och bolag
är involverade i arbetet med infrastruktur för elfordon och det senaste tillskottet till
gruppen är Södermöre som ska bevaka att laddinfrastrukturen även kommer landsbyggden till godo. KIFAB drar sitt strå till stacken med fyra p-platser med laddmöjligheter samt kampanjen Par-kera elbilen hos oss- halva priset, elen ingår som startar
i september. Samtidigt arbetar många förvaltningar och bolag med att fasa ut fossila
fordon och gå över till förnyelsebara drivmedel. Till exempel har antalet el, biogas
eller laddhybrider hos transportcentralen ökat från 56 till 61 stycken under tertial 2
och KIFAB har nu 33% fossilbränslefria fordon i sin flotta. Tekniken för webbmöten
är nu klar och lanseras under september. Kommunen fortsätter att satsa på solenergi
och i juni invigdes solcellerna på Rinkabyholms förskola. Ytterligare tre skolor ska få

solceller under året. Dessutom arbetar KIFAB med att få till en solcellsanläggning på
sin egen fastighet på Varvsholmen. Alla förvaltningar har påbörjat utbildningen med
den gemensamma miljöutbildningen.

Fullmäktigemål - Cykeltrafiken

Cykeltrafiken ska årligen öka.
Kommentar
Cykeltrafiken har under perioden januari till augusti ökat med 4 % jämfört med
samma period 2014. Cykelprojektet fortsätter med fokus på att öka cykeltrafiken, till
exempel genom att göra det enklare för cyklisterna, såsom cykelställ vid bushållplatser
och stationer samt genom att minska antalet felande länkar i cykelstråken. Cykelvägvisningen i Lindsdal är nu klar. Många förvaltningar försöker också uppmuntra sina
anställda att cykla mer. En förvaltning som har satt ett nämnds mål på att transporter
under 2 km ska utföras med cykel är omsorgsförvaltningen. Där är trenden att fler
cyklar.

Fullmäktigemål - Kollektivtrafik

Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka.
Kommentar
Genom att planera bostäder intill väl fungerande kollektivtrafikstråk samt ha dialog
med KLT vid planering av bostäder ska möjliggöra för ökad kollektivtrafikanvändning. Samverkansmöten med KLT hålls ca en gång i månaden. Första halvåret 2015
ökade antalet resor i stadstrafiken i Kalmar med drygt 10% jämfört med samma period 2014. Ca 300 nya cykelparkeringar, med möjlighet att låsa fast cykelramen, har
byggts vid utvalda hållplatser.

Fullmäktigemål - Ekologisk eller
närproducerad mat

Uppdrag - Klimat och energiåtgärder
Pågående

Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska
uppgå till 70 procent år 2020.
Kommentar
I april invigdes en samlastningscentral som levererar kommunorganisationens matvaror. Mätning för perioden januari till juni visar att 59 % av den mat som kommunen
beställer till sin verksamhet är ekologisk eller närproducerad. Det överskrider det mål
som vi har för 2015 som är 52 %.

Regeringen föreslår i den senaste budgeten en möjlighet till stöd för klimat och
energiåtgärder. Går budgeten igenom riksdagen får kommunstyrelsen i uppdrag
att undersöka vilka stöd som kan vara aktuella för Kalmar.
Kommentar
KLOKT- stöd har bytt namn till LOK-stöd. Arbetet samordnas inom Klimatsamverkan och det finns ett förslag på att gå in i en gemensam ansökan för laddinfrastruktur
för elfordon i den första ansökansomgången i september. Strategerna för ekologisk
hållbarhet har tagit fram ytterligare tre förslag som har förankrats med ansvarig förvaltning. Under hösten kommer dessa förvaltningar att påbörja ansökningsarbetet.
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Uppdrag - Miljöbokslut
Pågående

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

Uppdrag - Personalbil
Genomförd

För att påskynda övergången till miljöbilar ges kommunstyrelsen i uppdrag att införa
personalbil med bruttolöneavdrag till alla anställda. Inga andra bruttolöneavdrag är
aktuella.
Kommentar
Från och med den 1 september införs möjligheten till personalbil. Tydlig information
kommer att finnas både på intranätet och i verksamhetshandboken.

Uppdrag - Kalmar cykelstad
Pågående

Uppdrag - Solenergi
Pågående

Uppdrag - Ideellt engagemang
Pågående
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Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får i uppdrag att fortsätta projektet Kalmar cykelstad. Uppdraget förlängs fram till och med 2018.
Kommentar
Ny cykelvägvisning i Lindsdal har genomförts. Projektdirektivet har reviderats och
förlängts till 2018. Under tertial två har bland annat cykelparkering vid en rad busshållplatser anlagts i norra Kalmar. Cykelsatsningarna i sin helhet redovisas i samband
med cykelbokslut 2015 som tas fram till våren 2016.

Servicenämnden får i uppdrag att öka vår användning av solenergi.
Kommentar
Rinkabyholms nybyggda förskola fick solceller installerade under våren och skolan
stod klar i juni. Fastigheter som förbereds för installation av solceller under hösten (v
36-37) är: Ljungbyholm förskola, Rockneby förskola och Pårydskolan

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

Uppdrag - Musselodling

Servicenämnden får i uppdrag att verka för anläggandet av en större musselodling
i Kalmarsund.

Pågående

Kommentar
Projektgruppen har gjort ett lyckat studiebesök i Danmark för att titta på hur de använder musslorna. Den stora ansökan Baltic Blue Growth har kompletterats till nästa
ansökningsomgång. Svar väntas i december

Uppdrag - Nytt reningsverk
Pågående

Kalmar Vatten AB får i uppdrag att planera för ett nytt reningsverk med höga
ambitioner när det gäller rening.
Kommentar
Beslut om nytt att inleda planeringsfasen för att bygga Kalmarsundsverket togs i Kalmar Vattens styrelse juni 2015. Innan beslut tas i Kommunbolagens styrelse och i
Kommunfullmäktige om samma sak ska även slamfrågan utredas närmare och tas med
i den sammanlagda kostnaden för reningsverket inför kommande beslut. Detta arbete
kommer att pågå under hösten och vara klart till januari 2016. Därefter väntas Kommunbolagets styrelse och kommunfullmäktige.
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FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR
attraktivitet för alla. Mitt i staden har
Vattentornsparken skapats, Kalmars mest
centrala och tillgängliga lekplats med attraktioner som unika i landet. Den nya
brandstationen har börjat byggas och
flera stora bostadsprojekt har satts i gång
under det första halvåret. Vi fördjupar
vårt samarbete med Arbetsförmedlingen
för att fram till år 2019 halvera arbetslösheten. De kontinuerliga inflyttarträffar
som ordnas för nya Kalmarbor är både
uppskattade och välbesökta. Besöksnäringen slår alla förväntningar och antalet
besökare till Kalmar Slott under juli månad ökade med 30 procent jämfört med
förra året. För första gången avgjordes
SM i beach soccer i Kalmar på den nya
arenan vid Långviken.

Kommentar
Ett växande attraktivt Kalmar Vid halvårsskiftet har Kalmar växt med fler invå-

nare än vid samma tidpunkt rekordåret
2014 och allt tyder på att vi kommer att
överträffa det vid årets slut. Många fleråriga satsningar har börjat ge resultat och
vi testar nya satsningar för att Kalmars
mål om att växa och bli än mer attraktivt
ska uppnås. Under hösten medverkar vi
på Stockholm Business Arena där cirka
6 000 deltagare under två dagar knyter
kontakter och uppmärksammar regioner
i landet som vill utvecklas och som satsar framåt. Förutom att utses till Årets
sommarstad får Kalmar även en Purple
Flag-licens av Svenska Stadskärnor som
särskilt noterar att vi har många restauranger i förhållande till stadens storlek
och att nya hotell och andra besöksnäringssatsningar är på gång. Detta är en
viktig pusselbit i vår strävan att bli Årets
stadskärna. Som första plats i Sverige får
Kalmar ett övergångsställe målat i Pridefärger: en stark signal på att vi fortsätter
att arbeta med värderingar, tolerans och

Fullmäktigemål - Bostadsplanering

Kalmar ska planera för minst 300 bostäder årligen, varav 100 villatomter.

Kalmar ska vara en växande och attraktiv
kommun. Det är en förutsättning för att
vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Kalmar är idag ett av Sveriges
mest attraktiva besöksmål och vi fortsätter att utveckla detta. Men attraktiviteten
ska också finnas i vardagen. För det behöver vi bra och varierade bostäder och
en väl utbyggd infrastruktur i hela vår region. Vi ska fortsätta att erbjuda ett rikt
kultur- och fritidsutbud och vi utvecklar
att vi redan är ett spännande besöksmål.
Vi berättar gärna om allt bra vi gör och
allt det positiva om Kalmar. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i
Verksamhetsplan med budget 2015 och
ekonomisk planering för 2016–2017, sid
11-15.

Kommentar
Målet att planlägga för 300 bostäder har uppnåtts med stor marginal. Däremot räknar
samhällsbyggnadskontoret inte med att uppnå målet med 100 villatomter fullt ut.
Uppskattningsvis 85 villatomter bedöms planläggas under 2015.

Uppdrag - Utveckla Brofästet
Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och bolag
skapa förutsättningar för verksamhet, exempelvis förskola och grundskola, på
Brofästet i kombination med bostäder.
Kommentar
Diskussioner pågår kring frågan för ställningstagande inför budget 2017.

Uppdrag - UF-företagare
Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med Kalmarsunds gymnasieförbund för att till 2016 nå ett mål som innebär att 20 procent av gymnasieeleverna
prövar att bli UF-företagare. Till 2017 höjs ambitionen till 30 procent.
Kommentar
Statistiken har ännu inte kommit men uppfattningen är att antalet UF-företagare
kommer att uppnås.
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Uppdrag - Regional integrationsstrategi
Pågående

Uppdrag - Grafittiväggar
Pågående

Uppdrag - Årets stadskärna
Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att med utgångspunkt i den regionala integrationsstrategin för Kalmar län utarbeta en konkret handlingsplan för arbetet de
kommande åren.
Kommentar
Handlingsplanen är klar och Ksau har ställt sig bakom den. Planen har gått ut på
remiss till samtliga nämnder, bolag och fackförbund. Svarstiden är satt till den 2 november och därefter ska planen vidare till ks och sedan fullmäktige.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med servicenämnden
ordna lagliga grafittiväggar.
Kommentar
Kontakt är tagen med serviceförvaltningen och en ungdomsdialog är planerad under
hösten 2015. Förslag på utformning av flyttbara betongväggar är framtaget.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder,
styrelser och Kalmar City arbeta för att Kalmar ska bli årets stadskärna under
innevarande mandatperiod.
Kommentar
Arbetet med Årets stadskärna pågår tillsammans med berörda förvaltningar. Parkeringsledningssystemet är överlämnat till serviceförvaltningen som beräknar införa
detta under 2015. Lekplatsen i Vattentornsparken invigdes under augusti 2015.

Uppdrag - Regional bomässa
Pågående

Uppdrag - Bryggor
Pågående

Uppdrag - Bullervall i Djurängen
Pågående

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med bostadsmarknadens aktörer utreda förutsättningarna för en regional bomässa år 2018.
Kommentar
En utredning är genomförd, som kommer att presenteras för politiken.

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

Servicenämnden får i uppdrag att anlägga en bullervall i Djurängen. Detta för att
dämpa bullret från Ölandsleden.
Kommentar
Samhällsbyggnadskontoret har serviceförvaltningens uppdrag att projektera och genomföra byggnation 2015-2016.
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Uppdrag - Depå för biobränsle
Pågående

Kalmar Öland Airport AB får i uppdrag att undersöka de praktiska och ekonomiska möjligheterna för att etablera en depå för biobränsle på flygplatsen för att
därigenom kunna erbjuda biobränsle för flyg till och från Kalmar.
Kommentar
Kalmar Öland Airport har initierat ett möte med Air BP rörande flygbiobränsle, mötet hålls i Stockholm 2015-06-04. Inget rapporterat efter detta.

Uppdrag - LIS-områden (från 2014)
Pågående

Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillskapa
fler LIS-områden i översiktsplanen, för att underlätta för landsbygdsutveckling
i strandnära områden.
Kommentar
Samhällsbyggnadskontoret har identifierat några få möjliga nya LIS-områden, enligt
de kriterier som anges i ÖP. Vid avstämning med samhällsbyggnadsnämndens presidium 4 februari beslutades att en översyn av LIS-områdena ska göras i samband med
aktualitetsprövningen av ÖP:n.

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

Uppdrag - Belysningsprogram (från
2013, KF §131, 2013-06-17)
Pågående
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Samhällsbyggnadsnämnden och serviceförvaltningen får uppdraget.
Kommentar
Beslut om att godkänna planeringsunderlag togs i SBN 2015-03-25.

Uppdraget till samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden att ta fram belysningsprogram ska gälla tätorterna i kommunen utifrån aspekterna trygghet,
trafiksäkerhet, energiförbrukning, utveckling och gestaltning.
Kommentar
Ett förslag till belysningsprogram kommer att presenteras under hösten 2015.

FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN
I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig
trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs
med god kvalitet. Den fattigdom som
drabbar barn ska med alla tillgängliga
medel speciellt bekämpas. Varje barn
och elev i Kalmar kommun ska utvecklas allsidigt, såväl socialt och emotionellt
som kunskapsmässigt. Våra förskolor och
skolor ska hålla en hög kvalitet. Fokus-

områdets text i sin helhet finns att läsa i
Verksamhetsplan med budget 2015 och
ekonomisk planering för 2016-2017, sid
17-19.

Fullmäktigemål - Förebyggande
insatser bland barn och ungdomar

Barn och ungas bruk av tobak, alkohol, dopingpreparat och narkotika ska minska. Bruket av droger ska aktivt bekämpas på alla nivåer men speciellt fokus ska
riktas på förebyggande insatser bland barn och ungdomar.

Kommentar
Kalmar är en i många avseenden en socialt hållbar kommun med hög kvalitet
i välfärden. Den självskattade hälsan hos
invånarna är god, och man upplever hög
grad av tillit till andra. Enligt polisens
trygghetsmätning ökar invånarnas upplevelse av trygghet medan både otrygghet

och antalet anmälda våldsbrott minskat
över tid. Vi kan också skönja en positiv
utveckling avseende arbetslösheten i jämförelse med riket. Tillgänglighetsfrågorna
har fått förnyad aktualitet liksom likabehandlings- och integrationsfrågorna. Under året har ett välfärdsbokslut presenterats som ger stöd för att vi har en positiv
utveckling vad gäller invånarnas tillgång
till välfärdsindikatorer inom många områden men som också i likhet med andra
mätningar och utvärderingar indikerar
att skolan behöver prioriteras framåt.

Kommentar
Det pågår ett aktiv arbete inom i huvudsak socialnämndens ansvarsområde med ett
särskilt förebyggande arbete i Berga och Norrliden (områdesarbete), samt i Kalmar
mot Droger där man i samverkan med andra; både förvaltningar och externa samarbetspartners såsom landstinget och lokala idrottslivet genomför informations- och
utbildningskampanjer för att minska användningen av tobak, alkohol och droger hos
ungdomar. Samtliga ungdomsarrangemang som genomförs av kultur- och fritidsförvaltningen är drogfria. De tekniska nämnderna, sbk och service arbetar för trygga,
tillgängliga och attraktiva miljöer som kan bidra till en god miljö för barn och ungdomar. Under 2015 har ytterligare CAN-mätning genomförts, resultatet av denna är
ännu inte publicerad.

Fullmäktigemål - Bästa skolkommun

Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner.
Kommentar
Enligt Öppna Jämförelser Grundskola 2015 har Kalmar rank 109 av totalt 290, inkluderat både kommunala skolor och friskolor vilket i jämförelse med öppna jämförelser
2014 innebär en försämring då det sammanvägda resultatet då gav Kalmar rank 95
av totalt 289. ( I det sammanvägda resultatet för kommunala skolor 2015 får Kalmar
rank 107) . Barn- och ungdomsnämnden har liksom Södermöre kommundelsnämnd
nämndsmål kopplat till kunskapskrav och genomsnittliga meritvärden för årskurs 9, 6
och 3. Barn och ungdomsförvaltningen rapporterar att enheterna arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt höja kvaliteten i verksamheterna och ledningen
förväntar sig en positiv utveckling för elever i årskurs 9 men inte i de yngre årskullarna.
I Södermöre har man också formulerat mål kopplat till processer som omfattar trivsel
och trygghet, delaktighet och inflytande samt elevers upplevelse av feedback och stöd.
SKL kommer att presentera jämförbara mätvärden inom dessa områden i oktober.
Södermöre arbetar med kreativa lärprocesser tillsammans med Malmö Högskola och
man förväntar sig att arbetet ska ge positiva resultat inom målområdet. Kopplat till en
trygg och stimulerande fysisk miljö i skolan arbetar både sbk och serviceförvaltningen
strukturerat och metodsikt med det och följer detta genom kvalitetsmätningar.
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Uppdrag - Villkor i arbetslivet
Pågående

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

Uppdrag - Volontärpool
Pågående

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder
och bolag upprätta en volontärpool där frivilliga privatpersoner kan registrera sig
för frivilligarbete till föreningslivets registrerade evenemang.
Kommentar
Rapport kring volontärpool är framtagen och överlämnad till kultur- och fritidsförvaltningens ledning för vidare beslut.

Uppdrag - Boende i södra tätorten
Pågående

Omsorgsnämnden får i uppdrag att under 2015 och 2016 planera och upphandla
ett boende för vård och omsorg i södra området av
Kalmar tätort.
Kommentar
Planering fortgår kring möjligheterna att bygga vård och omsorgsboende i södra området. Samhällsbyggnadskontoret, serviceförvaltningen och socialförvaltningen är delaktiga i planeringen. Planändring krävs

Uppdrag - Förebyggande sociala
insatser
Pågående

Socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden,
Södermöre kommundelsnämnd och Kalmarsunds gymnasieförbund, forma en
gemensam grupp som särskilt ska fokusera på förebyggande sociala insatser i utsatta bostadsområden.
Kommentar
Arbete enligt uppdragsbeskrivning är uppstartat. Förvaltningchefsgruppen utgör styrgrupp. Delrapport till styrgruppen lämnas i slutet av september.

Uppdrag - Drogpolitiskt program
Pågående
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Socialnämnden får i uppdrag att ta fram ett nytt drogpolitiskt program med särskilt fokus på ungdomars användning av narkotika.
Kommentar
En arbetsgrupp har tillsatts och påbörjat sitt uppdrag.

Uppdrag - Socialt och etiskt ansvarstagande (från 2014)

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med servicenämnden och andra
berörda nämnder öka kunskapen om socialt och etiskt ansvar i verksamheten,
skapa bättre rutiner för uppföljning av våra krav och föreslå eventuella förbättringar av dagens krav.
Kommentar
Kommunledningskontoret samordnar styrgruppen för Fair Trade City och som under
året genomfört marknadsföringskampanjer. En förnyad utredning kring implementeringen av principerna i åtagandet för Global Compact genomförs och kommer att
presenteras för kommunstyrelsen tillsammans med förslag för åtgärd under september.

FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE
Kommentar
Det pågår insatser inom de olika målområdena där de olika målen har olika
tyngd och prioritet utifrån det aktuella
läget i respektive verksamhet.

Kalmar kommun ska vara en attraktiv
arbetsgivare och ett föredöme. Vi ska attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och
även avveckla personal för ett hållbart
arbetsliv. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig
delaktiga. För att klara av detta behöver

vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för
att utveckla kompetensen och organisationen. Fokusområdets text i sin helhet
finns att läsa i Verksamhetsplan med
budget 2015 och ekonomisk planering
2016-2017, sid 20-22.

Fullmäktigemål - Rätt till heltid

Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara genomförd på nämnder och bolag. Arbetet ska ske inom befintliga budgetramar.
Kommentar
Socialnämnden, Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört
rätt till heltid och har ingen personal med ofrivillig deltid. Omsorgsnämnden fullföljer satsningen under 2015-2016, och i Södermöre pågår implementering och en
utvärdering kommer att ske under hösten 2015. Servicenämnden och Kultur- och
fritidsnämnden har inte kunnat erbjuda alla som önskar heltidstjänst detta.

Fullmäktigemål - Praktikplatser

Kalmar kommun ska till utrikes födda årligen erbjuda cirka 150 praktikplatser.
Kommentar
Kalmar kommun erbjuder årligen 150 praktikplatser till utrikes födda men dessa blir
långt ifrån besatta. Praktikanter tas emot vid förfrågan och på det sättet är målet uppfyllt. Samarbetet mellan Sfi och kommunen fortsätter att utvecklas. En bättre struktur
håller på att ta form med diskussioner kring vilket sätt som behövs för att platserna
ska bli tillgängliga. Bland annat har förvaltningscheferna utsett var sin kontaktperson.
Periodvis krockar möjligheterna att ta emot sfi-praktikanter med utbildningspraktikanter från universitetet. Ibland erbjuds praktikplatser men av olika skäl kan inte platserna besättas. Fram till september har Kalmar kommun tagit emot 34 praktikanter
från sfi och några till är på gång. Kalmar kommun har anslagit medel för ytterligare
en praktiksamordnare under slutet av 2015 och 2016 för att kunna besätta fler platser
och att arbeta med kopplingen till näringslivet.
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Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet

Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.

Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.

Kommentar
Nämnderna har brutit ner det övergripande målet och arbetar med frågan på olika nivåer och har kommit olika långt. I några verksamheter har insatser genomförts medan
andra arbetar med att ta fram planer för insatser.

Kommentar
Ett flertal verksamheter rapporterar att en negativ utveckling har klingat av, inom
både socialförvaltningen, kommunledningskontoret, kultur- och fritid samt servicenämnden ser man en positiv utveckling. Det finns dock verksamheter som ser en
motsatt utveckling ex. inom samhällsbyggnadskontoret. Många verksamheter arbetar
planmässigt och systematiskt med aktiviteter samt att identifiera friskfaktorer. Kommunledningskontoret ger andra verksamheter stöd i detta arbete.

Uppdrag - Välfärdsbokslutet
Pågående

I årsrapporten ska respektive nämnd redovisa hur man använder välfärdsbokslutet i verksamheten. Samverkan och samarbete kring åtgärder måste fördjupas.
Både internt inom Kalmar kommun och externt.
Kommentar
De flesta nämnder och verksamheter tar in verksamhetsanpassad information för att
utifrån denna göra prioriteringar och planera insatser.

Uppdrag - Service och bemötande
Pågående

Uppdrag - Demokratiutveckling
Pågående

Alla nämnder får i uppdrag att genomföra aktiviteter för att ytterligare förbättra
service- och bemötandefrågor.
Kommentar
Alla nämnder arbetar på olika sätt med bemötandefrågor. Kontaktcenters arbete utvärderas fortlöpande och en ny grupp har startats för att möta kunden genom ”En väg
in”. På kultur- och fritidsförvaltningen har alla enheter arbetat med dessa frågor via
genusarbetet. Samhällsbyggnadskontoret kommer under året att genomföra aktiviteter tillsammans med näringslivsenheten för att belysa bemötande- och servicefrågor.
Socialförvaltningen har flyttat till nya lokaler för att öka tillgängligheten och servicen
för besökare till förvaltningen.

Södermöre kommundelsnämnd får i uppdrag att sprida de kunskaper och erfarenheter som de har gjort inom ramen för sitt demokratiutvecklingsarbete till
andra nämnder.
Kommentar
Under våren har Södermöre kommundelsnämnd deltagit vid presidiemöten hos barnoch ungdomsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Till hösten är möten hos socialnämndens- och kultur- och fritidsnämndens presidier inbokade. Vidare så jobbar
vi med en återkommande demokrativecka, som årligen äger rum på hösten. Ständiga
medborgardialoger genomförs.

18

19

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 medborgarperspektiv. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) drivs av Sveriges Kommuner och Landsting. 2014 deltog 222 kommuner i undersökningen.

Bästa 25%
Mittersta 50%
Sämsta 25%

		
Årligen undersöks kommunens kvalitet ur fem perspektiv:
- Tillgänglighet		
- Trygghet		
- Delaktighet		
- Effektivitet		
- Kommunen som samhällsutvecklare		
		
Här nedan anger vi hur Kalmar placerar sig jämfört med
andra kommuner 2012 till 2014. Uppgifterna är hämtade
2012

2013

2014

Ingen data

I tabellerna används färgerna rött, gult
och grönt för att visa hur ett resultat
ligger till jämfört med andra. För varje
nyckeltal rangordnas deltagande kommuner efter sina resultat, och de bästa
resultaten får grön färg, de sämsta får
röd färg och de i mitten får gul färg.
Saknas data på något nyckeltal visas det
med vit färg.

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
Barn per årsarbetare i förskolan, antal

Delaktighet
Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng
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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 (%)
Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%)
Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
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
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)

Samhällsutvecklare
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)
Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare
Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad
Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal bilar, andel (%)
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)
Nöjd Region-Index - Helheten

Fler jämförelser
På de följande sidorna under verksamhetsområdena ”Barn och utbildning”,
”Bygga och Bo” osv. finns fler jämförelser. De jämförelserna är hämtade från
räkenskapssammandraget ”Vad kostar
verksamheten i Din kommun?” och
kommun- och landstingsdatabasen ”Kolada” (www.kolada.se). Då dessa siffror är

hämtade från kommunernas bokslut så är
jämförelsetalen för 2014.
Jämförelserna är gjorda med riket, med
gruppen KKVH (Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad och liknande
kommuner. KKVH har haft ett samarbete 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
Förskola och grundskola
Verksamheten har under flera år haft ett
tydligt fokus på den utbildningspolitiska
visionen för Kalmar kommun. Visionen
fokuserar på att Kalmar ska bli en av
Sveriges bästa skolkommuner där bland
annat högre måluppfyllelse hos eleverna
är ett av de viktigaste områdena. För att
nå målet har barn- och ungdomsnämnden bland annat satsat på gemensam
rättning av nationella prov, forskningssamverkan med Linnéuniversitetet och
utvecklingstjänster. Även insatser som
lovskola och estetiska lärprocesser bidrar
till att visionen uppfylls.
5 212 elever undervisades i de kommunala grundskolorna inom barn- och ungdomsnämnden under vårterminen, och
de fristående skolorna omfattade 648
elever. Jämfört med samma period 2014
är det 199 elever fler. 89 procent av eleverna gick i kommunala skolor. Efter flera
år av ett minskat elevunderlag har elevantalet börjat öka igen, prognosen pekar
mot en ökning med 569 elever fram till
2018 jämfört med 2015.
Fritidshemmen har haft 2 520 barn under perioden, 109 fler än föregående år
samma tid. Antal barn i kommunala förskolor har under våren varit 2 876, och
de fristående har haft 285 barn inskrivna
vilket är cirka 9 procent av alla barn i
Kalmar kommun. Jämfört med samma
period 2014 har barnantalet ökat med ca
105. Fram till 2018 beräknas barnantalet
öka med 197 jämfört med 2015.

Södermöre
Samarbetet kring kreativa lärprocesser
med Malmö högskola pågår. Intresset
för fritidsverksamhet har ökat. Andelen
elever i årskurs nio som är behöriga till
gymnasiet ligger kvar på en hög nivå.
Förskolors och grundskolors ekonomi
följs månatligen. Antalet barn med rätt
till särskilt stöd är fortsatt högt och behoven överstiger de tilläggsbelopp som
finns avsatta inom budgetram. Budgeten
för skolskjutsar är fortsatt en belastning
för ekonomin.

sunds gymnasieförbund att bifalla Västerviks kommuns förfrågan att delta i
bildandet av vård- och omsorgscollege i
Kalmar län tillsammans med landstinget,
regionförbundet och länets kommuner.
Ett samverkansavtal kommer reglera det
gemensamma arbetet. Ett annat avtal
som gymnasieförbundet arbetar med är
Samverkan sydost med syfte att stärka
och utveckla hela samverkansområdet till
en attraktiv gymnasieregion. Under året
har Ronneby, Karlshamn och Olofström
anslutit sig.

Gymnasieskola
Kalmarsunds gymnasieförbund har fattat beslut om nya inriktningar och avtal
för att öka attraktiviteten. Plåtslageri blir
den tredje nationella inriktningen inom
Bygg- och anläggningsprogrammet på
Lars Kaggskolan. Socialt arbete med
profilering mot väktare blir, med start
läsåret 2016/2017, en tredje och ny inriktning på Jenny Nyströmsskolans barnoch fritidsprogram. I samarbete med
Kunskapsnavet har Jenny Nyströmsskolan startat upp en vuxenutbildning,
Väktarutbildning för vuxna, med start
hösten 2015. Ett av gymnasieförbundets
mål i budgetdokumentet 2015 är att få
fler elever att söka till GLU (gymnasial
lärlingsutbildning) genom att inrätta ett
lärlingscentrum. Under maj månad redovisades ett förslag på lärlingscentrum
med start hösten 2016. Lärlingscentrumet kommer innebära en organisation
med ca 60 elever när den är fullt utbyggd. Under 2015 beslutade Kalmar-

Ett flertal olika insatser har genomförts
för att utveckla och förstärka både den
yttre och inre organisationen. En aktivitet har varit det fortsatta arbetet med meriteringsprogram för yrkesskickliga lärare
för att utveckla verksamheten i alla förbundets skolor så att eleverna når kunskapsmålen samt får med sig nödvändiga
kunskaper ut i vuxenlivet. Förbundet
har totalt inrättat 30 karriärstjänster för
lärare och ytterligare befattningar kommer att inrättas de kommande åren. En
annan insats är beslutet om att införa
kontaktpolitiker för att politiker ska få
möjlighet att närmare följa verksamheten
och främja goda relationer mellan arbetsgivare, elever och anställda. Kontaktpolitikerorganisationen gäller för år 2015
och en utvärdering kommer genomföras
inför år 2016.
En utvärdering av gymnasieförbundets
nya organisation har genomförts av
PWC. Utvärderingen visar totalt sett på

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

Liknande

KKVH

Riket

134 078

131 341

128 631

130 784

97 951

154 463

133 056

125 581

33 957

29 758

32 477

33 788

90 165

100 442

91 444

100 463

99 758

109 453

111 082

119 953

70 308

41 960

48 326

48 849

3 128

2 741

2 377

3 032

en förbättrad organisation men vi kommer att fortsätta arbetet med att förbättra
organisationen ytterligare. Utöver dessa
aktiviteter och insatser så har ett flertal
projektredovisningar framförts till styrelsen. Ett projekt är Navigatorskolan som
är ett samarbete med socialförvaltningen
i Kalmar kommun och samordningsförbundet i Kalmar län. Utvärderingen visar
på att projektet varit framgångsrikt att
fånga upp den ungdomsgrupp i ålder
16–20 år som idag inte befinner sig i
skolans värld. Gymnasieförbundet har
bjudit in olika aktörer till ett möte för
att implementera Navigatorskolan som
ordinarie verksamhet. Projektet Strategiutveckling – lokala kunskapscentrum för
Gastronomi och Värdskap, som slutredovisades under våren, har bland annat lett
till flera seminarium med namnkunniga
matprofiler, två sommelierutbildningar
men även att YH-utbildningen Köksoch restaurangchef blev beviljad.
De senaste årens kostymanpassningar på
grund av demografiska förändringar och
ökad konkurrens i form av fristående
skolor innebär att förbundet slimmat organisationen vad gäller personal, lokaler
och programutbud så långt det är möjligt

med bibehållen kvalité. Utöver nedläggning av några program har elevtapp i övriga program ställt krav på en förändrad
organisation med sammanslagning av
olika inriktningar i samma klass, ökad
samläsning mm. Utöver de minskade
elevkullarna så är en utav de nuvarande
ekonomiska utmaningarna finansieringen av den trådlösa pedagogiken. Den
trådlösa pedagogiken, Digital kompetens, innebär ett omfattande uppdrag att
utbilda elever genom en förändrad pedagogik och samtidigt ge eleverna moderna
IKT-kunskaper. För gymnasieförbundet
är digitaliseringen en nödvändighet för
att skolorna ska nå framgång i att utbilda
morgondagens arbetskraft.
Vuxenutbildning
Under våren höll specialpedagogerna och
yrkessvenskläraren vid Kunskapsnavet
pedagogiska träffar för lärare från olika
utbildningsanordnare. Träffarna har varit mycket uppskattade och kommer att
fortsätta. Det bidrar till ett ökat lärande
och erfarenhetsutbyte mellan lärare från
olika utbildningsanordnare.
Inom ramen för vårt utvecklingsarbete
info SFI har vi under våren genomfört
yrkesorientering med inriktning på vård/

omsorg och transport/fordon som ett
komplement till ordinarie SFI.
I nära samråd med fordonsbranschen
och Lars Kaggskolan genomförs utbildning för skadetekniker och billackerare
då behovet är stort. Stora delar av utbildningen är förlagd till arbetsplats.
Natur & Miljöboken
Kalmar Energi samarbetar med Natur &
Miljöboken. Syftet med Natur & Miljöboken är att ge bra natur- och miljökunskaper och skapa förutsättningar för en
bättre framtida miljö. Natur & Miljöboken ges ut kostnadsfritt till grundskolans årskurs 4–6. Målet är att alla landets
elever i åldern 10–12 år ska få en Natur
& Miljöbok. Bakom den årliga utgivningen av 240 000 böcker står Svenska
Kunskapsförlaget AB, ett helt oberoende
och opolitisk företag, grundat 1993.

 bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner
Resultat		
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)
Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel (%)
Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal
Inskrivna barn/årsarbetare kommunala fritidshem, antal
Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen,
lägeskommun, andel (%)






Utfall

Liknande

KKVH

Riket

89

86

86

83

63

57

55

52

5,3

5,5

5,7

5,4

23,1

21,9

21,2

21,6

81,3

80,6

79,6

76,2

11,4

11,6

12,6

11,8

207

217

211

208

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, genomsnitt






13,7

14,3

13,9

13,9

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



83,5

78,4

78,3

78,3

Elever/lärare (årsarbetare) i grundskola, lägeskommun, antal
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (16 ämnen)
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Stöd och omsorg
Äldreomsorg
Kalmar har en stor avvikelse mot standardkostnaden för verksamheten och en
genomlysning av verksamheten har, för
femte året i rad, gjorts. Resultatet visar
att kostnaden per hemtjänsttimma ligger under rikssnittet, vilket visar på bra
effektivitet. Det pågår ett omfattande
strukturomvandlingsarbete där vi avvecklar små olönsamma boenden och
satsar på större och modernare.
Arbete pågår för fullt med att omstrukturera boenden med anledning av höga
strukturkostnader. Planer för att utveckla
boenden fortsätter och under året färdigställs om- och nybyggnationen i Smedby.
Där kommer det att finnas 68 moderna
äldrebostäder och inflyttning sker strax
efter nyår 2016 vilket bland annat innebär att vård- och omsorgsboendet Björken på Norrlidshemmet flyttas dit. Det
fanns planer på att avveckla demensboendet Trädgården med 32 lägenheter
men detta har skrinlagts och den flytten
blir av först när ett nytt modernt äldreboende blir klart i Norrliden. Korttidsboendet Björketorp avvecklas successivt under
hösten och den verksamheten flyttas till
Norrlidshemmet för att man lättare skall
kunna samarbeta med verksamheten där.
Södermöre
Träffpunkterna har utvecklats och omorganiserats, delvis med hjälp av Kampradpengar. Utbildning till all personal i det
sociala innehållet planeras. Införandet av

planeringsinstrumentet Laps Care pågår.
Förvaltningen har haft bekymmer i samband med utskrivning av omsorgstagare
från lasarettet, där vårdplanering i vissa
fall har uteblivit. Vårdtyngd, hemtjänsttimmar och kvalificerad sjukvård har
ökat i omfattning. Både omsorgen och
hälso- och sjukvården har utökats med
fler fasta tjänster. Åtgärder för att minska
standardkostnaderna har i stort sett genomförts och bedöms ha fått avsedd
effekt hittills. Extra temporär resurs är
tillsatt i HSL-verksamheten inom äldreomsorgen i syfte att effektivisera verksamheten. Scheman kommer att ses över
under hösten 2015.
Volymökningar inom funktionshinderomsorgen
Kalmar fortsätter att ha en stor volymökning inom funktionshinderområdet men
följer i stort sett den plan som upprättats
för året. Undantag är boendestöd och
daglig verksamhet där ökningen varit något större. Under året har två nya boenden med särskild service har startats upp,
ett för vuxna och ett för barn. Ny daglig
verksamhet startade i februari.
Missbruk- och beroendevård
Jämfört med tidigare år har antalet externa institutionsplaceringar minskat från
11 till 8 placeringar i snitt per månad.
Platserna på den interna HVB-institutionen Smedbacken har kunnat utnyttjas. Korta placeringar i stödboende och
familjehem har ökat något. Därigenom

har omedelbara omhändertaganden förhindrats vilket annars hade kunna leda
till långa behandlingar.
Inom missbruks- och beroendevården
har reviderade Nationella riktlinjer utkommit. Arbete med lokala riktlinjer
för missbruks- och beroendevården har
pågått under året, och ska i september
beslutas av nämnden.
Barn och ungdomsvården
Handläggningen inom barn- och ungdomsvården är ansträngd. Orsaken är
svårigheter att rekrytera personal samt en
ökad inströmning av antalet ensamkommande flyktingbarn. Snittet för antalet
institutionsplaceringar har minskat från
37 till 26 placeringar per månad. Många
har övergått till familjehemsplaceringar
medan andra har fått behandling inom
vård på hemmaplan. Inom barn och ungdomsvården pågår ett förbättringsarbete
som har mynnat ut i en handlingsplan
och olika uppdrag har påbörjats. Bland
annat har riktlinjer för placerade barn och
ungdomar fastställts av socialnämnden.
Försörjningsstödet
Jämfört med förra året är det ca 50 hushåll fler i snitt per månad som uppbär
försörjningsstöd. Ökningen syns i alla
åldersgrupper. Oroväckande är att gruppen med långvarigt försörjningsstöd
ökar. Det är därför av stor vikt att sysselsättningsåtgärder prioriteras för den här
gruppen.

 högre kostnader  lika kostnader  lägre kostnader än liknande kommuner
Kostnad		
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare
Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader,
kr/brukare (-2013) OBS! 2013 års uppgifter
Kostnad exkl lokalkostnader boende enligt LSS kr/brukare
Nettokostnad för insatser enl LSS kr/inv
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv
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Utfall

Liknande

KKVH

Riket

64 513

58 683

60 073

57 807

301 762

252 118

290 715

264 043

692 343

594 578

612 291

689 671

665 163

694 707

809 212

750 035

6 229

6 120

4 898

4 333

3 816

3 599

3 862

3 527

905

1 109

1 390

1 098

Bostadsanpassning
Antalet inkomna ansökningar om bostadsanpassningsbidrag har minskat något men ärendena tenderar i vissa fall att
vara mer omfattande med större kostnader som följd. Tendensen att ärendena
ökar i omfattning innebär en osäkerhet
inför kommande år.

mer att hålla vår överenskommelse om
320–370 nyanlända flyktingar. Av 193
mottagna flyktingar är 78 (40 procent)
barn upp till 15 år, 15 individer (8 procent) mellan 16–19 år och 99 individer
20–64 år (51 procent). Någon enstaka är
65 år fyllda. Flyktingmottagandet ligger
väl till ekonomiskt.

Arbete och sysselsättning
Projekt minskad arbetslöshet har startat upp, i samverkan med arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen.
Detta har resulterat i att arbetsgrupper
har bildats inom områden som integration, ungdomsarbetslöshet och samverkan med näringslivet. Ett viktigt arbete
är utbildningssatsningen inom metoden
Supported employment för ca 50 medarbetare med syfte att fler brukare ska få en
individuell placering eller en anställning
på öppna arbetsmarknaden.

Antalet som bosätter sig själva i kommunerna kommer att öka. De hamnar ofta i
otrygga boendeförhållanden med trångboddhet, osäkra hyresvillkor samt svåra
ekonomiska villkor.

Flyktingmottagande
Kalmar kommun har till och med augusti månad tagit emot 193 flyktingar,
vilket motsvarar ca 60 procent av vår
överenskommelse med Länsstyrelsen.
Vår prognos för år 2015 är att vi kom-

Kommunens flyktingmottagande är hårt
belastat och viss nyrekrytering av personal genomförs. En utökning av språkpraktiksamordningen kommer att finansieras. Arbetet med SFI utvecklingsarbete
pågår också för fullt.

Ensamkommande barn och ungdomar
Under första halvåret har det endast anvisats ett fåtal flyktingar till Kalmar. För
att ligga i balans i förhållande till 2015
års fördelningstal (28 asylplatser) har
Kalmar därför fått ta emot många under sommaren. Överinskrivningar har
därför skett på samtliga boenden. Omflyttningar har gjorts i lokaler för att få
fram fler boendeplatser. Hittills i år har
tre nya boenden startats upp och ytterligare tre planeras under 2016. Externa
placeringar har fått göras för att klara av
mottagandet.
När det gäller den framtida verksamheten
med ensamkommande barn finns många
osäkerhetsfaktorer. Med den nuvarande
prognosen skulle nästa års fördelningstal
öka från 28 till ett 40-tal.

Kalmar Energi har under våren haft besök av en grupp nyanlända asylsökande.
De bjöds på lunch och rundvandring på
kraftvärmeanläggning Moskogen. Syftet
var att ge en inblick i den framtida arbetsmarknaden och därmed underlätta
integrationen.

 bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner
Resultat		

Utfall

Liknande

KKVH

Riket

92

90

92

91

80

82

84

84

Invånare 0-64 år med insatser enl. LSS, andel (%)





1,1

1,2

0,8

0,8

Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd,
andel (%) OBS! 2013 års uppgifter



7,0

6,0

8,4

7,3

Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program,
andel (%)



7,7

7,7

9,7

7,8

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg
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Bygga och bo
Kalmar kommun har som mål att öka bostadsbyggandet och 2015 ska vi ta fram
detaljplaner som ska omfatta 300 bostäder varav 100 småhus. Tio detaljplaner
har under 2015 vunnit laga kraft och det
sammantagna innehållet i detaljplanerna
består av 548 bostäder. Några av de större
planprojekten som pågår under 2015 är
Södra staden, Norrlidens centrum, Hagby skola, Lindsdals centrum, Fjölebro,
Fredriksskans, Bergagården och kvarteret
Spantrutan på Varvsholmen.
I Vattentornsparken som är en viktig del
i målet att bli årets stadskärna har en ny
lekplats invigts. Ombyggnation av Svanebergsrondellen är pågående, liksom arbete
för att skapa infrastruktur till och omkring
det nya Linnéuniversitetet. Planering har
påbörjats för ett stationsläge i Trekanten
och andra uppdrag är att ta fram ett belysningsprogram samt parkeringsriktlinjer.
Attefallsreglerna har blivit populära i
Kalmar, främst handlar det om tillbyggnad på befintliga hus samt byggande av
komplementhus, förråd, uthus och gästbostäder. Hittills under 2015 har 88 anmälningar om Attefallshus inkommit till
Kalmar kommun. Under andra halvåret
2014 inkom 35 anmälningar.
En kartläggning av planprocessen blev
klar under våren 2015 och fortsättningsvis kommer en kartläggning av
genomförandeprocessen att genomföras
samtidigt som planprocessen kommer
att följas upp och utvärderas. Genom
kartläggning och utveckling av arbetssätt
och processer vill vi skapa mer effektiva,
tydliga och kvalitativa processer.

Antalet digitala bygglovansökningar har
under året ökat, ökning har skett både
för ansökningar via Mittbygge samt för
ansökningar som inkommit via e-post.
Digitalt arbetssätt håller på att införas,
genom att ritningar granskas digitalt och
kommunikationen med kunderna sker
via e-post.
På Kalmar kommuns hemsida har en
3D-modell över Kvarnholmen publicerats. 3D-modellen går att öppna direkt
i webbläsaren. Arbetet med att bygga
om Handläggarkartan för att ytterligare
förbättra tillgängligheten av geografisk
information har påbörjats. En e-tjänst
för att beställa och betala kartutdrag har
publicerats på kommunens hemsida.
Tjänsten har blivit uppmärksammad
och användningen har ökat under året.
Lantmäterimyndigheten har infört digital arkivering för alla nya ärenden. Detta
innebär att förrättningsakterna kan lagras direkt i det nationella digitala arkivet.
Hyresrätter
Under perioden har två större projekt
med sammanlagt 28 lägenheter färdigställts och alla lägenheterna är uthyrda.
Tre detaljplaner har vunnit laga kraft och
är i olika skeden av upphandling och
byggstart. Fyra lägenheter har tillskapats
genom att bygga om lokaler till lägenheter. En folder med skisser och planer för
nyproduktion av framtida bostäder fram
till år 2028 har tagits fram.
Linneuniversitetets Summer Academy
utökade sin verksamhet 2015 vilket
medförde att 80 av Kalmarhems studentlägenheter ställdes iordning och hyrdes

ut till utländska studenter. Studentbostadsgarantin, där alla studenter som
börjar studera vid Linneuniversitetet i
höst garanteras en bostad, pågår för fullt.
För varje år ökar svårigheten att klara garantin. Det behövs tillskott av nya studentbostäder och även ombyggnation av
en del befintliga. Arbetet med att få fram
nya projekt pågår kontinuerligt.
Ett stort antal underhållsprojekt drivs enligt plan. Något att nämna är installation
av solfångare på ett tak i kv Lunden och
renovering av fasaden på gamla Vattentornet. Den byggställning som renoveringen
av gamla vattentornet krävde, fungerade
utmärkt som reklampelare för kommande
nyproduktion av ”Kajalen” i kv Konvaljen.
Industri- och verksamhetsfastigheter
Årets första tertial har inneburit en stabil
vakansgrad om ca 3,9 procent i KIFAB
och 2,4 procent i HB Telemarken. Ombyggnad av ca 5000kvm för Länsstyrelsen
i Mjölnaren 4 löper enligt plan. Länsstyrelsen kommer att flytta in under andra
kvartalet 2016.
Ett hyresavtal har träffats med landstinget avseende en nybyggnad av tågservicedepå vid Kalmar Södra bangård.
Depån uppförs som en totalentreprenad
och byggnationen inleddes efter semestern. Ett genomförandeavtal avseende
spåranslutning har tecknats med Trafikverket och upphandling av spår och
växlar pågår. Den totala omfattningen av
projektet är ca 100 mnkr. Flera förstudier har genomförts och bearbetas vidare
avseende nybyggnad och ombyggnad av
logistikfastigheter.

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

Liknande

KKVH

Riket

631

683

654

873

1 246

1 450

971

1 165

629

349

242

375

Fastigheterna Muttern 13 och 15 har
förvärvats genom köp av bolaget Calmarsund Fastighets AB. Syftet är att
kunna frigöra mark genom rivning och
möjliggöra en framtida utbyggnad för
Trelleborg Sealing Solutions AB. Bolaget
Calmarsund Fastighets AB är fusionerat
med KIFAB i Kalmar AB.
Avfallshantering
Avfallsbehandlingsanläggningen MOSA
i Moskogen har färdigställts. Intrimningen har pågått under perioden och identifierat ett antal problem som håller på att
lösas. Anläggningen förväntas driftsättas
i september. Arbetet med färdigställande
av en deponi för farligt avfall på Moskogen har pågått under perioden och kommer att driftsättas under hösten.
I samband med införandet av matavfallsinsamling har aktiviteter pågått för
att få en högre kvalitet på det insamlade
avfallet. Det gäller främst att endast ha
paketerat avfall i påse med dubbelknut.
Försök har också gjorts att samla in matavfall från verksamheter.
Oskarshamns kommun blev ny medlem
2015-01-01. Under perioden har verksamheten i kommunen anpassats till vad
som gäller för KSRR. Planeringen av en
ny ÅVC och personalbyggnad i Storskogen i Oskarshamns tätort har slutförts
och förfrågningsunderlag är utskickat i
augusti. Arbetet med en ny ÅVC i Figeholm, med utökade öppettider pågår.

Översyn av ÅVC:ernas öppettider och
bemanning pågår. Målet är att få en mer
kundanpassad verksamhet med driftstart
2016-01-01.
Möjlighet till e-faktura för företagskunder, i stället för pappersfakturor, har
införts under perioden. E-fakturor för
privatkunder via kundens internetbank
har KSRR erbjudit sedan länge. Vi uppmuntrar detta alternativ bl a genom information på fakturan och hemsidan. Ny
avfallsplan har beslutats under perioden.
Utvecklingsprojekt
Projekt- och exploateringsenheten leder projektet ”Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet” med
lokalisering i Ölandshamnen. I direkt
koppling till detta pågår även planering
av en hotelletablering vid stationsområdet. Andra stora utvecklingsprojekt är
Fredriksskans, Norra Kvarnholmen och
Södra staden (Rinkabyholm). Därutöver
pågår ett flertal projekt för framtagande
och försäljning av tomter för flerbostadshus och verksamhet samt villatomter till
kommunens tomtkö.
Fjärrvärme och fiberbredband
Ankarsmeden-Låssmeden Samfällighetsförening i Smedby har beslutat sig för
ny fjärrvärme för 56 hus, konsultrådgivning, ny vägbelysning inklusive serviceavtal. Dessutom ska man införa ett
områdesnät för fiber samt tjänster i fibernätet genom vår samarbetspartner Zitius.

Detta är Kalmar Energis första beställning av fibertjänster till privatpersoner.
Dialog sker kring samtliga nybyggnationer kring energilösningar och samtliga
flerbostadshus som är under byggnation
har glädjande nog valt fjärrvärme som
uppvärmningslösning.
Verksamhetslokaler och infrastruktur
I midsommarveckan sattes spaden i marken för den nya brandstationen. Den
beräknas vara färdigbyggd våren 2017.
Fram till dess ska Kalmarborna kunna
följa bygget via digitala medier.
Under året påbörjas nybyggnation av ny
förskola i Hagby och på Lindö. På Lindsdalsskolan är etapp 1 nu klar med 10
klassrum och fortsättningen med etapp
2 är påbörjad som ska ge ytterligare 12
klassrum.
Ombyggnad av cirkulationsplats Svaneberg och cirkulationsplats Bragegatan
– Södra vägen samt trafikplats järnvägsgatan – Ölandskajen startade i månadsskiftet april/maj. Ombyggnaderna görs
för att säkra och förbättra trafikflödet på
infarten till Kalmar från E22 ut till Tjärhovet samt etableringen av Linnéuniversitetet i hamnen. Ombyggnationerna
beräknas vara klara i oktober.

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







Utfall

Liknande

KKVH

Riket

74

76

76

74

59

56

58

54

71

68

67

66

84

75

78

78

56

53

57

56
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Miljö
Under 2015 kommer en ny ansökan om
EU-medel för att driva ett Life-projekt
att skickats in. Projektets syfte är att tillskapa ett badbart Malmfjärden och svar
på ansökan kommer under våren 2016.
Arbetet med förorenad mark har ökat
i en högre omfattning än vad som var
planerat. De största förorenade markärenden är Södra utmarken, Fredriksskans och Kalmar hamn.
Arbetet med budgetmålet att fasa ut farliga ämnen från förskolor och förskolor
har påbörjats. Under hösten planeras
information/workshop om projektet för
förskolechefer, politiker och tjänstemän
på berörda förvaltningar.
Miljöenheten har informerat och kontrollerat allergenmärkning. De företag
som säljer oförpackade livsmedel ska
kunna redovisa om det finns någon allergen i den mat som serveras.
Vatten och avlopp
Kalmar Vatten arbetar med är att ha en
hög utbytestakt av va-ledningar för att
få ner den genomsnittliga åldern på ledningsnätet. På så sätt kan antalet läckor,
inläckaget och bräddningarna minskas.
Va-sanering har genomförts i området
kring Timmermansgatan, Falkenbergsvägen, Jutegatan, Slöjdaregatan och
Lorensbergsgatan. I Lindölundsområdet pågår va-saneringar. Kommande vasanering blir på Esplanaden och i Berga
(Venusvägen).
VA-ledningsutbyggnad pågår till Bergaudd, Stenskallehult (Påryd) och Harby
(Trekanten) och i Billsäng är den klar.

Dagvattendammarna vid golfbanan har
rensats från sediment. En avvattningsdamm har anlagts för att fånga upp sedimentet och separera det ifrån vattnet
innan det släpps tillbaka till dagvattendammarna.
För att få en snabbare och säkrare driftskommunikation har en ny fiberkabel
mellan Vattentornet och Skälby vattenverk grävts ner. Fiberrör har anlagts mellan vattentäkten i Stenkällan och Bottorps vattenverk. Syftet är att förbättra
kommunikationen.
Reningsverket har i början av året haft
problem med höga salthalter på inkommande avloppsvatten och kvävereningen
har av den anledningen varit delvis utslagen. Under samma tid har reningsverket
haft problem med Nokardia-bakterier
i reningsprocessen. En utredning pågår
om orsaken till de höga salthalterna.
Förutom allt löpande arbete med ledningsnätet har ett antal utredningar genomförts:
• Dimensioneringen av avloppsnätet
söder om Kalmar.
• Klimatanpassningsplan
• Skötselplaner av dagvattendammar.
• VA-plan
Utvecklingsprojekt
Kalmar kommun jobbar inom flera områden för att se till att vi får ett grönare
Kalmar. Ett mål som kommunen har
jobbat med under flera år är att vara fossilbränslefri till 2030. En energibalans för
hela kommunen har blivit klar där det
framgår att vi har minskat vårt utsläpp

av koldioxid med 42 procent sen 1990.
Vår största utmaning är transporter, där
merparten av alla bränslen fortfarande är
fossila.
Ett miljöbokslut för 2014 har tagits fram
och kommer att användas som stöd i
spridningen av Kalmars miljöarbete. När
det kommer till att få ett friskare Östersjön, utan övergödning, så finns ett stort
arbete igång. Till exempel stöttar kommunen lokala vattenråd och kustmiljögrupper. Kommunen har gått samman
med alla kustkommuner i länet och bildat Kalmarsundskommissionen för att
gemensamt kämpa mot övergödningen.
Kommunen arbetar vidare för att säkra
en storskalig musselodling i regionen.
Upphandlingen av personalbilar har slutförts vilket förhoppningsvis kommer att
leda till att fler väljer bilar som går på
förnyelsebart bränsle. Kalmar Cykelstad
fortsätter sitt goda arbete med att öka
förutsättningarna för cykel och tacka alla
de många cyklister som finns i Kalmar.
Antalet cyklister under sommarmånaderna i Kalmar har ökat med 17 procent
mellan 2012 och 2014.
Laddinfrastruktur och elbilar
I Kalmar finns flera elbilspooler och
kommunanställda erbjuds elbilar privat.
Då gäller det också att vi kan ladda dem.
Kalmar kommun och Kalmar Energi
har som mål för 2015 att ta fram övergripande planer för laddinfrastruktur.
Kalmar Energi arbetar där aktivt i samverkan med kommunens planavdelning.
Som ett led i detta samarbete anordnar
Kalmar Energi, Kalmar Science Park,

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

Liknande

KKVH

Riket

158

23

68

54

99

126

113

149

Kalmar kommun med flera ett Open
innovation-event i samband med Kalmarsundsveckan som syftar till att arbeta
fram förslag på var laddinfrastruktur för
elbilar ska finnas i Kalmar med omnejd.
dELbilspoolen, där Kalmar Energi är
samordnare, är ett samarbete mellan
Kalmar läns museum, Kalmar kommun,
Kalmar Energi, HSB och Move About.
Nu utökas samarbetet med ytterligare
en aktör, Glebes Fastighets AB, som
tillsammans med Kalmar läns museum
möjliggör förvärvet av en Tesla. Samtliga
bilar drivs med dedikerad vindkraft från
Rockneby.
Investeringar för en bättre miljö
Rinkabyholms förskola blev Kalmars första förskola med solceller på taket. Solcellerna kommer generera cirka 15 000
kWh el om året. Serviceförvaltningen
satsar mer på förnybar energi och kommer vid varje nybyggnadsprojekt överväga om solceller kan sättas upp. Även
befintliga fastigheter utvärderas.
Energiprojektet, som ska leda till minskade energianvändning i kommunens
fastigheter, rullar vidare och är nu inne i
genomförandefasen med en mängd olika
åtgärder och installationer.

 bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner
Resultat		

Utfall

Liknande

KKVH

Riket

Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete



60

59

59

55

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



19,5

15,9

18,2

15,0
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Fritid och kultur
Det sker ständiga dialoger med föreningar och andra samarbetspartners i
kommunens för att utveckla kommunens kultur- och fritidverksamheter. En
av våra viktigaste framtidsfrågor som rör
merparten av våra verksamheter är ett
nytt kulturcentrum. Frågan utreds fortsatt av kommunledningskontoret.
Under sommaren har vi framgångsrikt
planerat och genomfört en del av stadsfesten på Sveaplan och vi planerar nu för
fullt för Ljus på Kultur som går av stapeln i höst.
Vi har under årets första åtta månader
invigt en ny skateramp i Smedby, ett nytt
föreningshus/träffpunkt i Trekanten, en
ny anläggning med beachplaner på Långviken, en ombyggnation av anläggningen
i Spelefanten för att skapa förutsättningar
för föreningar att bedriva skate, klättring
och parkour. Utmaningar i höst är främst
att utreda konstgräsplanerna i kommunen och besluta om en utbytsplan av
konstgräs samt starta projekteringen av
en ny konstgräsplan i Bergavik. Under
hösten beräknas också den nybyggda
sporthallen i Ljungbyholm stå klar.
Biblioteket har utvecklat sin tillgänglighet på nätet via en mer professionell och
sammanhållen hemsida. Stora resurser
har lagts på att få en hemsida som under-

stöjder huvuduppdragen och ger kommunivånarna bättre service.
Äventyrsbadet är från årsskiftet ett nytillskott till kultur- och fritidsnämnden.
Verksamheten har under året brottats
med höga underhållskostnader som skapat en svår ekonomisk situation. Trots
detta har Äventyrsbadet satsat på sin
simskoleverksamhet och skapat 100 nya
platser. Kommunledningskontoret utreder frågan om en ny badanläggning.
Ung i Kalmar har fortsatt sitt arbete med
att utveckla UNIK och det framgångsrika arbetssätet med genusanpassade fritidsgårdar. Det har skapats fler aktiviteter
för ungdomar där de drogfria ungdomsfestivalerna Fullt ös och Livet är en fest,
tillsammans med spelningskvällar, är
mycket omtyckta och välbesökta.
Kulturskolan är fortsatt en populär pedagogisk verksamhet som har många evenemang som är välbesökta. Under våren har
ett samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen inom projektet El Sistema
tagit fart. Det kommer att fortsätta under
hösten.

bruari, som biblioteken nu arbetar efter.
Södermöre för alla fortsätter att utvecklas
till att omfatta fler orter i kommundelen.
Tidsresor
Kalmar Energi stödjer länsmuseets arbete med tidsresor. Ett sätt att närma sig
frågorna demokrati, mångfald och jämställdhet är genom tidsresor i elevernas
närmiljö. När man reser bakåt i tiden
som någon annan än sig själv, blir det
lättare att diskutera aktuella frågor i ett
dåtidsperspektiv. Tidsresorna bidrar till
att öka kunskapen om vårt lokala kulturarv som i sin tur bidrar till en bättre
samtid och framtid i länet.
SM i Beach Soccer
I mitten av juli avgjordes SM i Beach
Soccer på planerna i Långviken. Ett evenemang som kommer att återkomma
2016 och 2017.

Södermöre
Efter ett omfattande medborgardialogsarbete fastställde nämnden Färdriktning
och mål för biblioteksverksamheten i fe-

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




Utfall

Liknande

KKVH

Riket

1 152

1 084

1 067

1 029

1 750

1 744

1 419

1 332

Utfall

Liknande

KKVH

Riket

65

68

68

62

59

62

63

60

81

83

86

79

 bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner
Resultat		
Nöjd Medborgar-Index - Kultur
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar
Informationsindex för kommunens webbplats - Kultur och fritid
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Näringsliv och turism
Näringslivsfrågor
Företagslotsarna har hittills i år hjälpt
närmare hundra personer med konkreta
frågor gällande etableringar, lokaler eller
annan problemlösning inom kommunen
och över sextio företagsbesök har genomförts. Olika evenemang har genomförts
för att stärka företagandet i regionen,
bland annat genom att vara medarrangör
till Ung Företagsamhets mässa ”Entreprenörskap på riktigt” samt evenemanget
”Mitt Företag” som riktar sig mot småföretag som vill växa.
Attraktiva miljöer är nyckelbegrepp för
att locka till sig kompetent personal och
nya invånare. Tillsammans med Kalmarhem har kommunledningskontoret därför arbetat fram och sjösatt Arbetsgivarbonus Bostad. Det är en del i vårt arbete
kring ett förbättrat företagsklimat och
målen om tillväxt och kan bli en viktig
konkurrensfördel. Genom att premiera
arbetsgivare i Kalmar kommun och via
dem erbjuda bostadsförtur till nyanställd
personal som vid anställningstillfället bor
utanför regionen, hoppas vi kunna underlätta kompetensförsörjning.
Samverka mera är nyckeln till framgång
för att underlätta kompetensförsörjning
och bidra till regional tillväxt och utveckling. Kommunerna i Oskarshamn,
Mönsterås och Kalmar har därför gått
samman för att tillsammans göra det enkelt för de som vill flytta hit. Samarbetet
bygger på ett helt nätverk av organisationer och personer. I våras var kommunerna för första gången tillsammans på
arbetsmarknadsdagarna i Linköping för
att marknadsföra och locka kompetens

till Kalmarsundsregionen. Även under
Ironmanveckan fanns Kalmarsundsregionen på plats för att öka intresset för
regionen och informera om de fördelar
som finns med att bo vid Kalmarsund.
Inom ramen för samarbetet har sex digitala nyhetsbrev, Aktuellt från oss i
Kalmarsundsregionen, skickats ut under
första halvåret. Nyhetsbrevet berättar om
näringsliv, livsstil och rekreation.
Arbetsmarknad
Verksamheten fortsätter sitt arbete och
fokus på att växla över från försörjningsstöd till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, i detta sammanhang är den samverkansmodell som framtagits tillsammans
med Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen ett mycket viktigt verktyg.
Projekt Framtiden är sedan årsskiftet en
del av område arbetsmarknads ordinarie verksamhet. Framtidens fokus är att
genom olika arbetsmarknadsåtgärder
stödja föreningars barn och ungdomsverksamheter. Prova På Praktiken har på
sedvanligt sätt genomförts även 2015.
326 ungdomar ansökte om PPP-plats
och 275 genomförde sin praktik.
Ramp har genom sitt avtal med arbetsförmedlingen arbetat med 29 ungdomar
under första halvåret. Av dessa har 69
procent gått vidare till arbete och studier.
Nytt avtal har tecknats med arbetsförmedlingen inom jobbgarantin för ungdomar.
Universitetssamverkan
Linnéuniversitetet (LNU) är viktigt för
vår region och därför samverkar vi med

LNU och studentkåren Linnéstudenterna för att förbättra och utveckla studentstaden Kalmar. LNU, Studentkåren
och Kalmar och Växjö kommun arbetar
också med en ansökan om att bli Årets
Studentstad 2018/2019.
Det sker också samverkan med LNU och
näringslivet i Kalmarsundsregionen för
att utveckla ingenjörsutbildningarna i
Kalmar, utveckla fler IT-utbildningar på
LNU samt etablera Information Engineering Center i Kalmar regionen – ett
kluster för IT-företag, IT-forskning och
IT-utbildningar.
Landsbygdsutveckling
Kalmar kommun har varit en av 13 pilotkommuner i landet som haft särskilt
fokus på att utveckla och stärka servicen
på landsbygden. Under året har det skapats en servicepunkt i Läckeby Livs, nya
rutiner har införts för hemsändningsservice och ett förslag till serviceplan har
tagits fram.
En viktig fråga för landsbygden har också varit snabbt bredband. Kommunens
bredbandsgrupp arbetar särskilt med att
stötta och underlätta för byalagen i deras
arbete för fiber. Arbetet med att skapa
trygga och trivsamma platser på landsbygden med hjälp av belysning fortsätter
enligt plan.
Tillsammans med byalag, föreningar och
andra organisationer pågår fortsatt dialog om lokal utveckling som ska bidra till
fortsatt attraktivitet och tillväxt på landsbygden. I Södermöre är Bensinmacksetablering, samverkan bibliotek/livsmedels-

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





Utfall

Liknande

KKVH

Riket

355

407

107

248

178

66

51

111

454

457

519

421
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butik och pilotförsök hemsändning till
särskilt boende serviceplan är några av de
frågor som är aktuella i en nära framtid.
Årets sommarstad
Säsongen pågår fortfarande och statistiken är därför inte klar ännu, men vi har
fått flera indikationer på att det har varit en mycket bra sommar för besöksnäringen. I våras röstades Kalmar fram som
Årets Sommarstad 2015 av resesajten Reseguidens läsare, vilket har fått stor uppmärksamhet. Vi har också tagit tillfället i
akt att använda det i vår marknadsföring.
Antalet besökare till turistbyrån, gästhamnen och ställplatserna för husbilar
ökade kraftigt i juli, men visar under
övriga månader ungefär samma värden
som föregående år. Även souvenirförsäljningen och paketförsäljningen har ökat.
Det bäst säljande paketet är, precis som
tidigare år, teaterpaketet med biljett till
Krusenstiernska teatern.
Slottet
Kalmar Slott slog i juli månad rekord.
Det kom 40 244 entrébetalande besökare, vilket inte skett sedan jubileumsåret
1997. Redan under första halvåret var
det en bra ökning, vilket visar att de satsningar som gjorts för att locka barnfamiljer ger resultat och att säsongsutställningarna är attraktiva. Det är också tätt
med evenemang på slottet året runt. I år
satsades det ännu mer på skådespelet på
Barnens Slott, vilket verkar ha uppskattats. Barnens Slott ökade med 26 procent

jämfört med föregående år. Även konferensverksamheten på slottet, som sker i
samarbete med Slottsrestaurangen, ökar
och restaurangens verksamhet går bra.
Kalmar Slott har dessutom nominerats
av länet till Stora Turistpriset 2015.
Evenemang
Det har varit en fantastisk evenemangssommar. Krusenstiernska teatern har
haft utsålt och det blev fina besökssiffror
vid konserterna med Roxette och SvenIngvars. Kalmar Stadsfest slog publikrekord vid flera av konserterna och även
GuldAgility, Musik på Larmtorget och
Sandskulpturfestivalen blev mycket
lyckade. Löploppen fortsätter att öka och
det nya motionsloppet på cykel, som går
samma dag om elitloppet Kalmar Grand
Prix, fick en bra start. I år direktsändes
dessutom Kalmar Grand Prix Elit för första gången i tv. Ironman Kalmar Sweden
blir en allt större folkfest och får höga betyg både av triathleterna och åskådarna.
Lättare att hitta i staden
Serviceförvaltningen har satt upp nya
skyltar som ska göra det enklare för turister att både hitta i centrala Kalmar och se
att det är gångavstånd till alla sevärdheter. Sammanlagt har det satts upp skyltar
på 18 olika platser på Kvarnholmen.
Flygplatsen
Den positiva utvecklingen fortsätter och
jämfört med föregående år har passagerarantalet ökat med totalt 5,7 procent.

Inrikesflyget till Stockholm har ökat 3
procent medan utrikestrafiken ökat med
hela 31 procent. Totalt har 23 091 passagerare åkt utrikes från och till regionen.
Vi har under året fått en ny operatör
på linjen till Berlin och det är nu Sparrow Aviation som flyger, och från oktober kommer detta ske i samarbete med
Halmstad flygplats. Under perioden
fanns möjlighet att flyga kortcharter till
Budapest och Riga samt ett antal charterdestinationer; Kroatien, Mallorca, Rhodos, Sicilien och Turkiet.
I juli genomfördes ett stort projekt med
omtoppning (asfaltering) av hela landningsbanan. Projektet har genomförts
med väldigt gott resultat och helt utan
störningar i trafiken.
”Vision 2025 – den enkla resan” fastställdes av styrelsen i juli och nu har denna
resa påbörjats där mycket fokus kommer
läggas på miljön och linjeutvecklingen.
Arbetet med att etablera en kommersiell flygbiobränsleanläggning på Kalmar
Öland Airport fortsätter och under hösten kommer flygplatsen delta i ett antal
projekt för att stimulera denna utveckling.
Hamnen
Hamnutvecklingsprogrammet
fortlöper enligt vår visonsplan med att nå en
djupare farled, ny multikaj på Tjärhovet
samt utfyllnad i inre hamnbassängen.
Detta arbete sker jämte lossning och last-

 bättre resultat  lika resultat  sämre resultat än liknande kommuner
Resultat		
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)
OBS! 2013 års uppgifter
Nöjd Region-Index - Arbetsmöjligheter
Nöjd Region-Index - Kommersiellt utbud
Nöjd Region-Index - Kommunikationer







Utfall

Liknande

KKVH

Riket

70			68
77,6

78,6

76,4

78,5

48

51

48

49

70

71

69

63

64

65

68

61
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Förvaltningsberättelse

ning av fartyg såsom Kalmar Hamns sjöfarts och logistikrelaterade tjänster.
Mötesplats för idéer och innovation
Inkubatorn har utvärderat 14 affärsidéer/projekt. I förinkubatorn var 6 bolag
igång varav 1 nytt antogs samt 2 lämnade
densamma under perioden. 12 bolag var
igång i ordinarie inkubatorprocess och 1
nytt bolag samt 1 lämnade processen under perioden.
I Kalmar Science Park Member fanns under tertial 2 33 bolag, i Kalmar Science
Park Partner 15 bolag och i e-handelsklustret Kalmar Science Park e-Commerce
28 bolag.
Ett intensivt arbete med verksamhetsutveckling har initierats under perioden, i
syfte att tydliggöra utbud och innehåll,
förenkla samt effektivisera. Vidare för att
ta fram ett ledningssystem som passar
en Science Park, vilket görs tillsammans
med en extern konsult som är nationell
expert inom området. Detta för att förbättra arbetet med måluppfyllelse och
gå mot en mer processbaserad verksamhet. Under perioden har vår ansökan till
Tillväxtverket beträffande projekt Rink
(Regionala Inkubatorer och eBoost) godkänts. Av denna anledning har det visstidsanställts 3 medarbetare på vardera 25
procent för att klara projektets genomförande.

33

Finansiell analys
Analysmetod
För att beskriva kommunens finansiella
situation används den så kallade RKmodellen. Modellen belyser fyra aspekter
som är viktiga ur ett finansiellt perspektiv. Dessa fyra aspekter är:

Utfall aug Utfall aug					
2015
2014
2014
2013
2012
2011
Årets resultat (mnkr)

66,2

52,6

2,5

57,3

125,8

-87,3

Balanskravsresultat kommunen

55,4

11,6

-27,1

32,5

-1,2

24,2

Resultat – vilken balans har kom-

munen haft över sina intäkter och
kostnader under året och över tiden?

Kapacitet – vilken kapacitet har
kommunen att möta finansiella
svårigheter på lång sikt?
Risk – föreligger någon risk som
kan påverka kommunens resultat
och kapacitet?
Kontroll – vilken kontroll har
kommunen över den ekonomiska
utvecklingen?
Resultat – kapacitet

Årets resultat
Ett sätt att belysa god ekonomisk hushållning är att studera det löpande resultatet. God ekonomisk hushållning innebär att dagens kommunmedborgare ska
finansiera sin egen kommunala välfärd
och inte förbruka den förmögenhet som
tidigare generationer byggt upp. Resultatet måste därför vara tillräckligt högt
för att dels värdesäkra det egna kapitalet
och dels täcka kommande ökade pensionsutbetalningar. Det bör också finnas en marginal som klarar oförutsedda
händelser och risker, till exempel negativ
skatteutveckling, eventuellt infriande av
borgensåtaganden och oväntade kostnadsökningar.
Resultatet för delåret januari till augusti
är 66,2 mnkr, en förbättring jämfört med
delåret januari till augusti 2014 med
13,6 mnkr. Prognosen för helåret är 23,1
mnkr, en positiv avvikelse mot budget
med 21,0 mnkr.

Nettokostnadsandel (olika kostnaders
andel av skatteintäkter och kommunal
utjämning)
En grundläggande förutsättning för god
ekonomisk hushållning är att det finns
balans mellan löpande intäkter och
kostnader. Ett sätt att belysa detta är att
analysera hur stor andel olika typer av
återkommande löpande kostnader tar i
anspråk av skatteintäkter och kommunal
utjämning. På lång sikt räcker det inte
att intäkterna och kostnaderna är lika
stora. Tumregeln anger att minst 2 procent av de löpande intäkterna bör finnas
kvar för att bland annat finansiera årets
nettoinvesteringar med och för att möta
förändrade ekonomiska förutsättningar.
Kommunens mål för nettokostnadsandelen är högst 99 procent över en rullande
femårsperiod.
Balansen mellan intäkter och kostnader har sedan årsskiftet och till augusti
förbättrats. Utfallet per augusti visar en
nettokostnadsandel på 97,0 procent. Vad
gäller prognosen för helåret 2015 är det
en förbättring, från 99,9 procent 2014
till 99,3 procent 2015. Sett över en rul�lande femårsperiod är prognosen att må-

%

Investeringsvolym och självfinansieringsgrad
När den löpande driften har finansierats
bör det helst återstå tillräckligt stor andel
av skatteintäkter och kommunal utjämning så att större delen av investeringarna
ska kunna finansieras med egna medel.
Kassaflödet från den löpande verksamheten (finansieringsanalysen) utgör det
finansiella utrymmet för investeringsverksamheten utan att ta upp nya lån
eller minska befintlig likviditet. Detta
nyckeltal benämns självfinansieringsgrad. Kommunens mål för självfinansieringsgraden är lägst 50 procent över en
rullande femårsperiod.
Kommunen investerade netto fram till
augusti 2015 för 138,0 mnkr. Större genomförda investeringar i år är skollokaler
för 31,2 mnkr, förskolelokaler för 11,3
mnkr, fritidslokaler för 13,9 mnkr, gator
och parker för 29,5 mnkr och produktion av arbets- och bostadsområden för
23,5 mnkr.

Utfall aug Utfall aug				
2015
2014
2014
2013
2012
2011

Verksamhetens nettokostnader

94,0

95,5

96,7

96,9

97,6

95,0

Jämförelsestörande poster

-1,1

-1,9

-1,3

-2,9

-6,4

3,7

Avskrivningar

4,7

4,4

4,7

4,3

4,3

3,8

Finansnetto

-0,6

-0,4

-0,2

-0,1

0,3

0,4

Summa löpande kostnader

97,0

97,5

99,9

98,2

95,8

102,9

						
Över en rullande femårsperiod
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let 99 procent (99,2 procent) inte kommer att uppfyllas.

98,8

98,4

98,8

98,2

98,4

97,8

Förvaltningsberättelse

Det finansiella målet om lägst 50 procent
självfinansiering av investeringar är uppfyllt per augusti 2015 (113,3 procent)
och även över en rullande femårsperiod
(66,3 procent). Prognosen för helåret avseende resultat och investeringar
innebär att självfinansieringsgraden för
enskilda året 2015 hamnar på 44,0 procent. Över den rullande femårsperioden
2015 – 2011 blir värdet 54,6 procent, en
marginell förändring jämfört med femårsperioden 2014 – 2010 (54,4 procent).
Soliditet
Soliditet (eget kapital/totala tillgångar)
är ett viktigt nyckeltal när kapaciteten
ska analyseras. Soliditeten mäter kommunens långsiktiga finansiella utrymme.
Den visar hur stor del av kommunens
tillgångar som har finansierats med skatteintäkter.
Soliditeten, exklusive pensionsskuld intjänad före 1998, uppgår i periodbokslutet till 50,8 procent vilket är en försämring med 0,8 procentenhet jämfört med
augusti 2014.
Att även ta med pensionsskulden i nyckeltalet speglar bättre kommunens långsiktiga finansiella kapacitet. Soliditeten,
inklusive pensionsskuld, intjänad före
1998, uppgår i periodbokslutet till 4,8
procent, en förbättring jämfört med augusti 2014 med 4,2 procentenheter.
Skuldsättningsgrad
Den del av de totala tillgångarna som
finansierats med främmande kapital benämns skuldsättningsgrad. I skuldsättningsgraden ingår avsättningar, lång- och
kortfristiga skulder.
Kommunens skuldsättningsgrad har sedan augusti 2014 försämrats från 48,4
procent till 49,2 procent i delårsbokslutet.
Risk – kontroll
Likviditet
Ett mått som mäter likviditet eller
kortsiktig betalningsberedskap är kassalikviditet (likvida medel + kortfristiga
fordringar/kortfristiga skulder). Kassalikviditeten har försämrats jämfört med
augusti 2014, från 57,5 procent till 44,0
procent i delårsbokslutet.

Utfall aug Utfall aug				
2015
2014
2014
2013
2012
2011
Investeringar kommunen

138,0

157,4

276,8

343,5

-28,6

339,4

Självfinansieringsgrad (%)

113,3

75,9

67,0

58,6

518,9

5,3

						
Över rullande femårsperiod (%)

66,3

54,2

54,4

73,8

95,3

49,7

						
Investeringar koncernen (mnkr)		265,5

Soliditet

484,5

389,7

393,8

Utfall aug Utfall aug				
2015
2014
2014
2013
2012
2011

Exkl. pensionsskuld intjänad före 1998 50,8
Inkl hela pensionsskulden

502,6

49,5

49,7

48,5

49,2

0,6

2,3

2,8

3,3

-0,5

Koncernens soliditet		30,1

28,2

27,9

25,6

22,4

Skuldsättningsgrad i procent
Kommunen

4,8

51,6

Utfall aug Utfall aug				
2015
2014
2014
2013
2012
2011
48,4

50,5

50,3

51,5

50,8

Koncernen		69,9

71,8

72,1

74,4

77,6

Kassalikviditet i procent
Kommunen

49,2

Utfall aug Utfall aug				
2015
2014
2014
2013
2012
2011
57,5

41,2

75,5

99,7

62,7

Koncernen		92,1

67,3

84,2

78,1

55,1

Finansnetto, mnkr
Kommunen

44,0

Utfall aug Utfall aug				
2015
2014
2014
2013
2012
2011
8,6

5,7

2,9

-8,8

-12,0

Koncernen		 -66,0

13,6

-80,0

-114,1

-137,3

-147,8

Ränterisk – Finansnetto
Kommunens finansnetto uppgick till 8,6
mnkr i augusti 2014 och till 13,6 mnkr
i delårsbokslutet 2015. Den positiva utvecklingen av finansnettot beror främst
på det låga ränteläget.
Kommunens budgetföljsamhet och
prognossäkerhet
En viktig del för att nå och bibehålla en
god ekonomisk hushållning är att det

finns en god budgetföljsamhet i kommunen.
Nämndernas följsamhet mot budget (budgetavvikelse) har sedan 2011 varit negativ. I
prognosen för helåret 2015 redovisas glädjande positiv avvikelse om 0,9 mnkr. Enbart
socialnämnden redovisar ett negativt prognostiserat resultat på 5,0 mnkr. Att samtliga
nämnder fortsätter håller sina budgetramar
är av stor betydelse för kommunens strävan
mot en starkare finansiell ställning.
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När det gäller prognoserna under året är
det ett område som bör stärkas ytterligare för att hålla en god finansiell kontroll
över kostnader och intäkter under året.
Kommunens pensionsskuld
I kommunal redovisningslag (1997:614)
regleras hur pensionskostnad/skuld ska
redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Enligt denna modell ska pensionsförpliktelser intjänade från och med
1998 redovisas som skuld i balansräkningen och pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.

Prognos Progn apr				
2015
2015
2014
2013
2012
2011

Mnkr
Budgetavvik årets resultat
Nämndernas budgetavvikelse

21,1

16,8

-6,6

47,2

121,1

-145,2

0,9

-8,5

-10,0

-16,9

-45,6

-48,6

Driftredovisning			Kommunens verksamheter
		 Utfall aug Utfall aug Budget Prognos Avvikelse
Mnkr		2015
2014
2015
2015
2015
Kommunstyrelsen:						
-kommunledningskontoret		-116,4

-122,6

-206,2

-202,7

3,5

-överförmyndarnämnden		 -8,7

-7,9

-10,3

-10,3

0,0

Kommunens samlade pensionsförpliktelser per augusti uppgår till 1 659,2
mnkr varav 207,3 mnkr redovisas som
avsättning i balansräkningen och 1 451,9
mnkr som ansvarsförbindelse. Detta
betyder att 87,5 procent av pensionsförpliktelserna ligger utanför balansräkningen. Utbetalningarna hänförliga
till denna ansvarsförbindelse och som
belastar resultaträkningen kommer successivt att öka fram till ”toppnoteringen”
runt 2020–2023. Enligt den senaste pensionskuldsprognosen ökar utbetalningarna fram till 2019 med 14,9 procent
jämfört med 2015.

-exploateringsverksamhet		7,7

2,5

30,0

30,0

0,0

-gymnasieförbundet		-185,0

-188,5

-277,9

-277,5

0,4

Borgensåtagande
Kommunens borgensåtagande per siste
augusti uppgår till 2 766,0 mnkr, 42 554
kr per invånare. 2 515,0 mnkr är beviljade till helägda bolag, 150,7 mnkr till
delägda bolag och 100,3 mnkr till egnahem, stiftelser och bolag.

Pensionsförpliktelser och pensions-Utfall augUtfall aug				
medelsförvaltning, mnkr
2015
2014
2014
2013
2012
2011
						

Av det totala borgensåtagandet för helägda
bolags lån svarar Kalmarhem AB för 50,9
procent. En positiv befolkningsutveckling
och därmed efterfrågan på bostäder är
naturligtvis en förutsättning för bolagets
ekonomi. Efterfrågan på lägenheter har
under 2015 varit god med fortsatt hög
uthyrningsgrad. 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 28,9 procent av det totala borgensåtagandet för
helägda bolags lån. Som fastighetsbolag är
KIFAB beroende av ett gynnsamt företagsklimat och hyresgästernas förmåga att
överleva på en konkurrensutsatt marknad.
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-kommunens revisorer		-0,8

-0,4

-2,7

-2,7

0,0

Samhällsbyggnadsnämnden		-32,6

-33,1

-58,2

-58,2

0,0

Servicenämnden		-131,5

-125,0

-226,6

-226,6

0,0

Kultur- och fritidsnämnden		-113,5

-106,8

-171,4

-171,4

0,0

Barn- och ungdomsnämnden		-579,1

-551,9

-873,8

-873,8

0,0

Socialnämnden		-479,3

-464,7

-714,5

-719,5

-5,0

Omsorgsnämnden		-427,4

-428,2

-634,8

-632,8

2,0

Södermöre kommundelsnämnd		-140,0

-135,2

-209,9

-209,9

0,0

Summa nämnder		 -2 206,6 -2 161,8 -3 356,3 -3 355,4

0,9

1. Avsättning inkl. löneskatt

207,3

171,5

184,9

170,9

147,7

140,1

2. Ansvarsförbindelse inkl. löneskatt1453,7

1413,0

1468,4

1 452,7

1 361,2

1 371,1

3. Placerade pensionsmedel (KLP)						
a. bokfört värde
b. marknadsvärde
4. Återlånade medel (1+2-3b)

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

106,3

97,2

100,5

90,1

78,6

69,9

1 554,7

1 487,3

1 552,8

1 533,5

1 430,3

1 441,3

Tillgångsslag placerade pensionsmedel, mnkr (KLP)					
-aktier

60,9

54,8

56,7

50,7

41,3

35,7

-obligationer m.m.

45,4

42,4

43,8

39,4

37,3

34,2

Avkastning placerade pensionsmedel, procent (KLP)					
-aktier

8,83

11,06

17,21

24,03

12,40

-12,46

-obligationer m.m.

1,81

3,56

3,82

3,44

7,01

3,63

Utfall aug Utfall aug				
2015
2014
2014
2013
2012

2011

Borgensåttaganden mnkr

Borgensåtaganden

2 766,0

2 851,7

2 799,3

2 886,8

2 991,3

2 853,4
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Kommunens risk med hänvisning till
KIFAB:s marknad måste betecknas som
högre än det är för Kalmarhem AB.
Känslighetsanalys
Kalmar kommun påverkas av omvärldsfaktorer och i tabellen nedan ger vi exempel på händelser och dess effekter på
kommunens ekonomi.
Händelse

Mnkr

Höjd utdebitering med 1 krona
Löneökning med 1 procent
Räntan höjs med 1 procent
Prisökning med 1 procent
10 nya heltidstjänster
Ökning av försörjningsstödet
med 10 procent

127,0
24,0
7,0
20,0
4,5
5,5

och investeringar innebär att självfinansieringsgraden för enskilda året 2015
hamnar på 44,0 procent. Över den rul�lande femårsperioden 2015 – 2011 blir
värdet 54,6 procent, en marginell förändring jämfört med femårsperioden
2014 – 2010 (54,4 procent).
Nämndernas förmåga att hålla sin budget
har förbättrats över tid. De flesta nämnderna klarar att hålla sina budgetramar.
För att hålla en god finansiell kontroll
över kostnader och intäkter är det viktigt
att det finns en god säkerhet i de prognoser som görs under året.

Sammanfattande kommentar
Syftet med analysen är att belysa var kommunen befinner sig finansiellt och hur
utvecklingen över tiden ser ut. Genom
analys av de fyra perspektiven resultat,
kapacitet, risk och kontroll identifieras
finansiella problem och visar om kommunen har god ekonomisk hushållning
eller inte. I detta innefattas att kommunen i ett kort- och medellångt perspektiv
inte behöver vidta drastiska åtgärder för
att möta finansiella problem.
Det viktigaste nyckeltalet är nettokostnadsandelen (olika kostnaders andel av
skatteintäkter och kommunal utjämning) och då verksamhetens nettokostnader. Prognosen för nettokostnadsandelen 2015 innebär en förbättring med 0,6
procentenheter jämfört med 2014, från
99,9 till 99,3 procentenheter. Verksamhetens nettokostnader och finansnettot
har då förbättrats med 1,5 respektive 0,1
procentenheter. Jämförelsestörande poster och avskrivningar har försämrats med
0,6 respektive 0,4 procentenheter.
För att säkerställa att det långsiktiga finansiella utrymmet förstärks krävs att
kommande investeringar självfinansieras.
Kassaflödet från den löpande verksamheten (finansieringsanalysen) utgör det
finansiella utrymmet för investeringsverksamheten utan att ta upp nya lån
eller minska den befintliga likviditeten.
Prognosen för helåret avseende resultat
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Väsentliga personalförhållanden
Personalsammansättning
Under perioden januari till augusti 2015
hade Kalmar kommun 5 143 personer
tillsvidareanställda (snittanställda). Utöver dessa finns ett antal vikarier anställda
för kortare eller längre tid. Jämfört med
31 augusti 2014 är det en ökning med
62 personer. Ökningen på socialförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen
samt kultur- och fritidsförvaltningen
beror främst på ökad verksamhet för
barn- och ungdomar samt inom flyktingmottagandet. Andelen kvinnor av de
tillsvidareanställda var 78,2 procent och
av dessa arbetade 76,1 procent heltid. Av
samtliga anställda arbetade ca 79,4 procent heltid vilket är en väsentlig ökning
sedan samma tid förra året.

Tillsvidareanställda (snitt jan–aug)

2015

2014

Förändring

Barn- och ungdomsförvaltningen

1 446

1 408

38

185

182

3

Kommunledningskontoret
Kultur- och fritidsförvaltningen
Omsorgsförvaltningen
Samhällsbyggnadskontoret

145

123

22

1 308

1 341

-33

97

90

7

484

472

12

1 132

1 113

19

346

352

-6

5 143

5 081

62

Kommun, bolag och förbund			
Tillsvidareanställda (snitt jan–aug)
2015
2014

Förändring

Serviceförvaltningen
Socialförvaltningen
Södermöre kommundelsförvaltning
Totalt kommunen

DESTINATION KALMAR AB

18

18

0

Kalmar Familjebads verksamhet har sedan
årsskiftet övertagits av kultur- och fritidsförvaltningen med tillhörande personal.

KALMAR AIRPORT AB

41

36

5

KALMAR HAMN AB

18

19

-1

KALMAR FAMILJEBAD

0

20

-20

Mertid
Övertiden och uttaget av fyllnadstid har
under året minskat med -1 062 timmar
vilket motsvarar en minskning på cirka
2 procent. Minskning av mertidstimmar
är inte så många timmar totalt och ses
framförallt på kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontoret. På
kommunledningskontoret beror minskningen på aktiviteter på Brandkåren och
på samhällsbyggnadskontoret har man
kommit ifatt med rekryteringar för att
tillsätta vakanser.

KALMAR KOMMUNBOLAG AB

2

2

0

KALMAR SCIENCE PARK AB

5

6

-1

KALMAR VATTEN AB

72

70

1

501

513

-12

KALMARSUNDSREG RENHÅLLARE

74

65

10

KALMARHEM

46

45

1

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND

KIFAB
TOTALT KOMMUNKONCERNEN

16

-16

0

5 936

5 892

+44

Mertid i timmar (jan–aug)
2015
2014
Förändr
			
i timmar
Barn- och ungdomsförvaltn

12 386

11 094

1 291

11,6

Kommunledningskontoret

1 133

2 114

-981

-46,4

1 350

822

528

64,2

13 849

13 095

753

5,8

Kultur- och fritidsförvaltningen
Omsorgsförvaltningen
Samhällsbyggnadskontoret

231

661

-430

-65,0

Serviceförvaltningen

6 076

7 048

-972

-13,8

Socialförvaltningen

7 153

7 523

-370

-4,9

Södermöre kommundelsförv

5 307

6 189

-882

-14,3

47 484

48 545

-1 062

-2,2

Totalt

Mertiden avser transaktionens utbetalningsdatum				
Mertid (över- och fyllnadstid)				
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Sjukfrånvaro, frisknärvaro och
rehabilitering
Den ackumulerade totala sjukfrånvaron
under det första halvåret 2015 är 6,6 procent, vilket är 0,5 procentenheter högre
än samma tid föregående år. Den 1 augusti 2015 fanns det 241 personer inom
Kalmar kommun som varit sjukskrivna
mer än 59 dagar. Jämförs antalet med
början av året så är det en ökning med
7 personer. Långtidssjukfrånvaron utgör
45,1 procent av den totala sjukfrånvaron
i kommunen. Det är 40,2 procent av de
anställda som har noll sjukfrånvarodagar
så kallad frisknärvaro hittills under året.

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

Män

Kvinnor

Sjukfrånvaro
Ackumulerad sjukfrånvaro (jan–aug)
i procent av arbetad tid
Antal sjukskrivna > 59 dagar
per 1 augusti

6,6

45,1

18–29 år

3,7

4,2

17,0

30–49 år

3,9

6,1

43,9

50–67 år

5,7

8,0

50,9

Totalt

2,8

3,9

29,1

18–29 år

3,5

3,3

1,8

30–49 år

2,1

3,3

26,4

50–67 år

3,3

4,7

37,3

Totalt

5,1

7,6

47,9

18–29 år

3,7

4,5

20,9

30–49 år

4,5

7,0

46,6

50–67 år

6,5

9,1

53,2

2015

2014

2013

2012

6,6

5,9

5,7

5,0

241

216

200

166

39

40

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning
Not
		

2015-01-01
2015-08-31

2014-01-01
2014-08-31

			
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

1

570,4

545,4

2

-2 637,3

-2 550,2

3, 4

-103,5

-93,9

Verksamhetens nettokostnader		

-2 170,4

-2 098,7

Avskrivningar

			
Skatteintäkter

5

1 828,2

1 737,8

Generella statsbidrag och utjämning

6

394,8

404,9

Finansiella intäkter

7

22,0

19,8

Finansiella kostnader

8

-8,4

-11,2

Årets resultat

9

66,2

52,6

		2015
		prognos

2015
aug

2014

2013

2012

2011

-87,3

Balanskravs avstämning
Årets resultat enligt resultaträkningen		

23,2

66,2

2,5

57,3

125,8

- avgår samtliga realisationsvinster		

-12,0

-11,8

-2,8

-40,4

-172,5

Årets resultat efter balanskravsjusteringar		

11,2

54,4

-0,3

16,9

-46,7

-87,3

- 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							
Årets balanskravsresultat		11,2

54,4

Balanskravsunderskott från tidigare år		

-21,7		

-21,7

-21,7

32,5

-1,2

24,2

-1,2		

Summa		-10,5

32,7

-21,7

31,2

-1,2

24,2

Ackumulerat resultat		226,2

269,4

236,7

258,4

226,0

227,2
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Balansräkning
Mnkr

Not

2015-08-31

2014-12-31

				
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

3

2 344,9

2 300,0

Maskiner och inventarier

4

218,6

224,8

			
Finansiella anläggningstillgångar

10

268,0

260,4

			
Summa anläggningstillgångar		

2 831,5

2 785,2

			
Omsättningstillgångar			
Förråd

11

103,5

108,5

Fordringar

12

180,1

172,3

Kortfristiga placeringar

13

50,0

50,0

Kassa och Bank

14

0,9

0,6

Summa omsättningstillgångar		

334,5

331,4

SUMMA TILLGÅNGAR		

3 166,0

3 116,6

			
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
			
Eget kapital

15		

Eget kapital		
Årets vinst

9

Resultatutjämningsreserv		
Summa eget kapital		

1 514,8

1 512,3

66,2

2,5

28,0

28,0

1 609,0

1 542,8

			
Avsättningar			
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

16

207,3

184,9

Andra avsättningar

17

82,7

83,7

			
Skulder			
Långfristiga skulder

18

708,6

726,6

Kortfristiga skulder

19

558,4

578,6

Summa eget kapital, avsättningar och skulder		

3 166,0

3 116,6

			
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER			
			
Panter och därmed jämförliga säkerheter		

Inga

Inga

			
Ansvarsförbindelser

20		

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna		

1 453,7

1 468,4

Övriga ansvarsförbindelser		

2 789,7

2 882,8
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Finansieringsanalys
Mnkr
Not
		

2015-01-01
–2015-08-31

2014-01-01
–2014-12-31

				
Den löpande verksamheten				
Årets resultat		

66,2

2,5

				
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet			
Av- och nedskrivningar		

103,6

150,0

Gjorda avsättningar		

21,4

-23,4

Övriga ej likviditetspåverkande poster

21

-11,9

-10,1

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		

179,3

119,0

				
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		

-7,8

12,8

Ökning/minskning förråd och varulager		

5,0

0,6

Ökning/minskning kortfristiga skulder		

-20,2

44,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten		

156,3

177,3

				
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar		

-152,4

-272,2

Försäljning av materiella anläggningstillgångar		

22,0

4,7

Investering i finansiella anläggningstillgångar		

-7,6

-9,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten		

-138,0

-276,8

				
Finansieringsverksamheten			
Ökning/minskning finansiell leasing		

-

0,9

Amortering av skuld		

-18,0

-15,0

Ökning långfristiga fordringar		

-

-40,7

Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

-18,0

-54,8

				
Årets kassaflöde		

0,3

-154,3

Likvida medel vid årets början		

0,6

154,9

Likvida medel vid årets slut		

0,9

0,6
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Noter
mnkr

Not 1

Utfall 2015

Utfall 2014

Verksamhetens intäkter

mnkr

Not 3

Utfall 2015

Utfall 2014

Mark, byggnader och tekniska

anläggningstillgångar
		
		
Försäljningsintäkter
55,7
51,4
70,4

66,9

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Hyror och arrenden

111,5

98,4

Ingående anskaffningsvärden

Bidrag

194,3

180,6

Försäljning av verksamhet och
konsulttjänster

86,7

81,4

-Försäljningar och utrangeringar

Exploateringsintäkter

12,2

11,3

Realisationsvinster

15,7

2,4

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

0,3

0,4

		

-

12,6

Taxor och avgifter

Försäkringsersättningar
Övriga intäkter/elimineringar
Summa

3 636,7

Årets förändringar		
-Årets aktiverade utgifter

546,8

505,4

3 407,0

Ingående avskrivningar

135, 5

232,5

-17,5

-2,8

3 754,7

3 636,7

-1 392,7

-1 285,8

10,3

1,3

-Försäljningar och utrangeringar

Jämförelsestörande intäkter		

-Årets avskrivningar

-77,4

-108,2

Återbetalning av premier från AFA

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 459,8

-1 392,7

Återbetalning ”stiftelsepengar”
Summa

23,6
-

40,0

		

23,6

40,0

Summa

570,4

545,4

2 294,9

2 244,0

		
Pågående nyanläggningar		

Not 2

Verksamhetens kostnader

Ingående balans

56,0

62,6

Utgifter under året

30,4

57,9

-36,4

-64,5

50,0

56,0

		
Under året genomförda omfördelningar
Löner och sociala avgifter
Pensionskostnader

-1 591,2

-1 534,9

Utgående balans

-116,4

-95,1

Inköp av anläggnings- och
underhållsmaterial

-7,2

-9,1

Bränsle, energi och vatten

-34,2

-34,0

Köp av huvudverksamhet

-423,7

-430,2

Mark

Lokal- och markhyror

-131,2

-110,8

Verksamhetsfastigheter

-54,6

-48,9

Fastigheter för affärsverksamhet

-104,3

-95,7

Publika fastigheter

Övriga tjänster
Lämnade bidrag
Realisationsförluster och utrangeringar
Övriga kostnader/elimineringar
Summa

		
Utgående restvärde enligt plan

0,1

0,0

-174,4

-191,5

2 300,0

		
Bokförda värden		

Fastigheter för annan verksamhet
Pågående projekt

-2 637,3
-2 550,2
Summa bokförda värden
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2 344,9

10,2

10,2

1 478,0

1 456,2

59,4

59,5

744,2

715,0

3,1

3,2

50,0

56,0

2 344,9

2 300,0

Noter

mnkr

Not 4

Utfall 2015

Utfall 2014

Maskiner och inventarier		

mnkr

Not 7

Utfall 2015

Utfall 2014

Finansiella intäkter

		
Maskiner och inventarier		

Utdelningar

6,0

-

Ingående anskaffningsvärden

Räntor

7,9

11,3

584,9

539,2

Årets förändringar		

Övriga finansiella intäkter

-Årets aktiverade utgifter

23,3

47,6

-Försäljningar och utrangeringar

-3,4

-1,9

604,8

584,9

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Summa

8,1

8,5

22,0

19,8

		
Not 8
Finansiella kostnader
Ingående ackumulerade avskrivningar

-378,3

-343,5

Årets förändringar		
-Försäljningar och utrangeringar

0,0

0,1

-26,1

-34,9

Utgående ackumulerade avskrivningar

-404,4

-378,3

Summa

200,4

206,6

-Avskrivningar

		
Räntekostnader

-8,0

-10,6

Övriga finansiella kostnader

-0,4

-0,6

Summa

-8,4

-11,2

		

		

Not 9

Finansiell leasing
Ingående balans

18,2

17,8

Årets resultat

		
Årets resultat enligt resultaträkningen

Årets förändringar		
- Årets anskaffningar

-

7,2

Avgår: samtliga realisationsvinster

- Årets avskrivningar

-

-6,8

Årets resultat efter balanskravs-

Utgående balans
Utgående restvärde enligt plan

18,2

18,2

218,6

224,8

justeringar

66,2

52,6

-11,8

-1,0

54,4

51,6

		
Medel från resultatutjämningsreserv

-

-

		

Samtliga avtal avser leasing av fordon.		

Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5§:		

Not 5

Avdrag: återföring av medel bildandet av
två stiftelser

Skatteintäkter

		
Preliminära skatteintäkter
Preliminär slutavräkning innevarande år
Summa

1 828,1

1 732,6

0,1

5,2

1 828,2

1 737,8

-

-40,0

Årets balanskravsresultat

54,4

11,6

Balanskravsunderskott från tidigare år

-21,7

-

Summa

32,7

11,6

		
		

Not 6

Balanskravsresultat att reglera

0,0

0,0

Generella statsbidrag och utjämning

		
Inkomstutjämningsbidrag

346,9

347,6

Kommunal fastighetsavgift

69,2

68,2

Regleringsbidrag/avgift

-1,7

4,4

4,5

9,9

Kostnadutjämningsavgift

-123,7

-119,7

Bidrag för LSS-utjämning

98,6

94,5

Strukturbidrag

Generella stadsbidrag
Summa

1,0

-

394,8

404,9
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Noter

mnkr

Not 10

Utfall 2015

Utfall 2014

Finansiella anläggningstillgångar

mnkr

Not 14

Utfall 2015

Utfall 2014

Kassa och bank

		
		
Aktier och andra andelar i dotterbolag

136,4

136,4

Övriga aktier och andelar

35,2

27,6

Övriga poster

0,7

0,5

Långfristiga fordringar

94,4

94,4

Summa

0,9

0,6

1,9

1,9

268,0

260,4

Bostadsrätter
Summa

Kassa

Not 15

0,2

0,1

Eget kapital

		

Not 11

Förråd

Eget Kapital		

		
Eget kapital

1 514,8

1 512,4

28,0

28,0

Justering enligt RKR 14.1*		

-9,3

Förråd

14,5

15,4

Resultatutjämningsreserv

Exploateringsmark

57,4

61,4

Tomträttsmark

31,6

31,7

Årets resultat

103,5

108,5

Summa

Not 12

Utgående eget kapital

66,2

11,7

1 609,0

1 542,8

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

Fordringar

		
Resultatutjämningsreserv
Kundfordringar
35,0
27,3
Ingående resultatutjämningsreserv
28,0
46,6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 96,1
84,8
- årets avsatta medel
Skattefordringar
38,9
37,0
- årets använda medel
-18,6
Övriga kortfristiga fordringar
10,1
23,2
Utgående resultatutjämningsreserv
28,0
28,0
Summa
180,1
172,3
		
Fullmäktige beslutade under 2013 att avsätta 46,6 mnkr av tidigare
års resultat till resultatutjämningsreserven.

		

Not 13

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

AnskaffBokfört Marknadsningsvärde
värde
värde		bokslutsdag

Not 16
Avsättningar för pensioner
och liknande förpliktelser

		
Ingående avsättning

184,9

161,4

Pensionsutbetalningar

-3,7

-5,0

Nyintjänad pension

22,6

24,6

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

0,8

0,4

Förändring av löneskatt

4,3

4,5

Övrigt
Utgående avsättning

-1,6

-1,0

207,3

184,9

		
Noterade aktier och aktiefonder

49,0

25,0

60,9

Noterade räntebärande papper

41,3

25,0

41,6

Summa

90,3

50,0

102,5

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

98

97
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Noter

mnkr

Utfall 2015

Utfall 2014

12,7

12,4

125,9

116,1

24,1

16,6

Specifikation avsatt till pensioner
Särskild avtals/ålderspension
Förmånsbestämd/kompl pension
Ålderspension
Pension till efterlevande
Löneskatt

4,1

3,7

40,5

36,1

207,3

184,9

mnkr

Not 19

Utfall 2015

Utfall 2014

Kortfristiga skulder

		
Checkräkningskredit

110,7

9,2

70,2

110,5

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 90,8

78,8

Leverantörsskulder

0,8

3,7

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 285,9
		
Summa
558,4
Antal visstidsförordnanden		

578,6

Politiker

1

1

Tjänstemän

1

1

Övriga kortfristiga skulder

Not 20

376,4

Ansvarsförbindelser

		
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet
Pensionsförpliktelser som inte
redovisningsprinciper.		
upptagits bland skulderna eller avsättningarna
Ingående ansvarsförbindelse pensioner 1 466,6

Not 17

Pensionsutbetalningar

Andra avsättningar

-33,7

1 444,0
-43,8

Nyintjänad pension
20,9
68,6
		
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
6,7
3,1
Andra avsättningar		
Förändring löneskatt
-2,8
4,4
Avsättning vid periodens ingång
83,7
121,0
Övrigt
-5,8
-9,7
Ianspråktaget under perioden
-1,0
-37,3
Utgående ansvarsförbindelse pensioner 1 451,9
1 466,6
Summa andra avsättningar
82,7
83,7
		
Avsättningen avser återställande av deponin Moskogen. Återställandet påbörjas 2012 och beräknas pågå till om med 2050.

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

98

97

		

		

Not 18

Långfristiga skulder

Pensionsåtaganden för helägda bolag

1,8

1,8

		
		
Ingående låneskuld
Nyupplåningar under året
Årets amortering
Utgående låneskuld

Övriga ansvarsförbindelser		

726,6

740,7

-

0,9

-18,0

-15,0

Borgensförbindelser

2 766,0

2 859,2

726,6

Operationell leasing

18,7

18,7

708,6

		

Övriga ansvarsförbindelser
		
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Summa

675,0

693,0

33,6

33,6

708,6

726,6

4,9

4,9

Summa

2 789,6

2 882,8

Summa ansvarsförbindelser

4 243,4

4 351,2

Kalmar kommun har i april 2007 ingått solidarisk borgen såsom för
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och
framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-06-30
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
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Noter

mnkr

Utfall 2015

Utfall 2014

medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest
ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten
av Kalmar kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse,
kan noteras att per 2015-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s
totala förpliktelser till 335 266 287 789 kronor och totala tillgångar
till 324 392 727 836 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 780 173 156 kronor och andelen av de totala
tillgångarna uppgick till 3 662 775 195 kronor.

Finansiella leasingavtal över 3 år
Maskiner och inventarier		
Totala minimileaseavgifter

22,2

22,2

Nuvärde minimileaseavgifter

21,4

21,4

- därav förfall inom 1 år
- därav förfall inom 1-5 år

6,5

6,5

15,0

15,0

- därav förfall senare än 5 år		
Operationella leasingavtal över 3 år		
Minimileaseavgifter
- med förfall inom 1 år
- med förfall inom 1-5 år

18,7

18,7

8,7

8,7

10,0

10,0

- med förfall senare än 5 år		

Not 21

Ej likviditetspåverkande poster

		
Förändring finansiell leasing

-

-7,2

Reavinster/förluster

-11,9

-2,8

Summa

-11,9

-10,0
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Förvaltningsberättelse

Redovisningsprinciper
Delårsbokslutet är upprättat i enlighet
med lagen om kommunal redovisning
och rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning. Eventuella avsteg redovisas nedan.
Tillämpade redovisningsprinciper
Intäkter redovisas i den omfattning det
är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits
till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till
anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter
har skett enligt god redovisningssed.
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Erhållen utdelning redovisas när rätten att erhålla utdelning
bedöms som säker.
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Detta
innebär att den pension som intjänats
före år 1998 behandlas som en ansvarsförbindelse ”inom linjen”. Pensionsförmåner som intjänats från och med 1998
redovisas som kostnad i resultaträkningen och som en avsättning i balansräkningen. I kostnaden och avsättningen ingår särskild löneskatt med 24,26 procent.
Värdering av pensionsförpliktelserna har
gjorts med tillämpning av RIPS 07, med
stöd av Skandia.
Rättelse av fel enligt RKR 14.1 har gjorts
avseende intjänade pensioner för förtroendevalda politiker. Från och med 2014
ingår förtroendevalda politiker som innehaft uppdrag över 40 procent av heltid.
Dessa redovisades i bokslutet 2014 felaktigt som ansvarsförbindelse. Rättelse har
nu gjorts retroaktivt med 9,3 mnkr mot
ingående eget kapital och jämförelsesiffrorna har räknats om.
Kommunens finansiella placering i Kalmar
Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP)
redovisas som en portfölj för pensions-

förvaltning. Placeringen innehåller både
ränte- och aktierelaterade instrument och
behandlas i redovisningen som en placering i en blandfond. Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som
finansiell omsättningstillgång. Portföljens
förvaltning regleras i av fullmäktige antaget reglemente KF § 208/2008 och är värderad till det lägsta av anskaffningsvärdet
och marknadsvärdet.
Den preliminära slutavräkningen för
skatteintäkter baseras på SKL:s augustiprognos i enlighet med rekommendation
RKR 4.2.
Kapitalkostnaderna består dels av rak avskrivning på anskaffningsvärdet, dels av
internränta med 2,9 procent på bokfört
värde. Avskrivning påbörjas månaden
efter slutförd investering och beräknas på
anskaffningsvärdet. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter bedömning
av tillgångens nyttjandeperiod. Korttidsinventarier och inventarier av mindre
värde under 20 000 kronor kostnadsförs
direkt. Kommunens avskrivningstider
för fastigheter är 20–50 år, för maskiner
och inventarier 5–20 år och för mark och
konst sker ingen avskrivning.

Kommunen har per 31 december 2005
klassificerat om anläggningstillgångar
i exploateringsverksamheten i enlighet med RKR:s rekommendation nr 11
”Materiella anläggningstillgångar”. De
tomter som producerats för försäljning
i exploateringsverksamheten redovisas
som omsättningstillgångar. Beräkning
av anskaffningsvärde och värdering sker
i enlighet med Redovisningsrådets (RR)
rekommendation nr 2:02 ”Varulager”.
Anskaffningsvärdet för exploateringstomter och tomträtter tillverkade till och
med 2005 har fastställts schablonmässigt
eftersom underlag saknas och kostnaden
för arbetsinsatsen inte bedömts stå i proportion till informationsvärdet.
Kommuninvests
överskottsutdelning
bruttoredovisas – utdelning av överskott
som finansiell intäkt i resultaträkningen
och ökning av medlemsinsats som utgift
i investeringsredovisningen (finansiell
anläggningstillgång).
I delårsbokslutet är den sammanställda
redovisningen inte upprättad enligt RKR
22 eftersom arbetsinsatsen inte bedömts
stå i proportion till informationsvärdet.

För att bättre spegla hur anläggningstillgångars värde och servicepotential successivt förbrukas kommer kommunen
under 2015 tillse att materiella anläggningsgångar delas upp i komponenter.
Komponent uppdelningen ska ske i enlighet med RKR:s rekommendation nr
11.4 ”Materiella anläggningstillgångar”.
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. Periodens semesterlöneskuld har beräknats utifrån
8/12 av budgeterad ökning av semesterlöneskulden och har belastat resultaträkningen. De intjänade förmånerna har belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter.
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Utfall och prognos 2015
Nämndernas budgetutfall och prognos
Driftredovisning			Kommunens verksamheter
		
Utfall aug
Utfall aug
Budget
Mnkr		2015
2014
2015

Prognos
2015

Avvikelse
2015

			
Kommunstyrelsen:						
-kommunledningskontoret		-116,4

-122,6

-206,2

-202,7

3,5

-överförmyndarnämnden		 -8,7

-7,9

-10,3

-10,3

0,0

-exploateringsverksamhet		7,7

2,5

30,0

30,0

0,0

-gymnasieförbundet		-185,0

-188,5

-277,9

-277,5

0,4

-kommunens revisorer		-0,8

-0,4

-2,7

-2,7

0,0

Samhällsbyggnadsnämnden		-32,6

-33,1

-58,2

-58,2

0,0

Servicenämnden		-131,5

-125,0

-226,6

-226,6

0,0

Kultur- och fritidsnämnden		-113,5

-106,8

-171,4

-171,4

0,0

Barn- och ungdomsnämnden		-579,1

-551,9

-873,8

-873,8

0,0

Socialnämnden		-479,3

-464,7

-714,5

-719,5

-5,0

Omsorgsnämnden		-427,4

-428,2

-634,8

-632,8

2,0

Södermöre kommundelsnämnd		-140,0

-135,2

-209,9

-209,9

0,0

Summa nämnder		

-2 206,6

-2 161,8

-3 356,3

-3 355,4

0,9

Finansförvaltningen, del av		
12,6

23,1

7,0

9,0

2,0

Jämförelsestörande poster		23,6

40,0

0,0

23,6

23,6

-2 098,7

-3 349,3

-3 322,8

26,5

Verksamhetens nettokostnader		

-2 170,4

					
Skatteintäkter		

1 828,2

1 737,8

2 755,7

2 742,3

-13,4

Kommunal utjämning		394,8

404,9

591,8

590,8

-1,0

Finansiella intäkter		22,0

19,8

22,7

22,7

0,0

Finansiella kostnader		 -8,4

-11,2

-18,8

-9,8

9,0

Årets resultat		66,2

52,6

2,1

23,2

21,1

Tabellen ovan redovisar utfall per augusti samt prognos och budgetavvikelse
för helåret 2015. Periodens resultat uppgår till 66,2 mnkr. Budgeterat resultat
för helåret uppgår till 2,1 mnkr medan
prognosen pekar mot ett resultat på 23,2
mnkr. Avvikelse bedöms för verksamhetens nettokostnader med 26,5 mnkr
där jämförelsestörande intäkter på 23,6
mnkr från AFA står för den största delen.
För skatteintäkter och kommunal utjämning bedöms negativ budgetavvikelse
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med -14,4 mnkr medan finansnettot bedöms redovisa en positiv budgetavvikelse
med 9,0 mnkr.
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
inklusive
gymnasieverksamheten och exploateringsverksamheten redovisar efter augusti en förbrukning på 65 procent vilket är
något under riktvärdet 67 procent. Det
prognosticerade överskottet vid årets slut
beräknas uppgå till 3,9 mnkr.

Det prognosticerade överskottet kan
härledas till låga kostnader överlag men
få ansökningar till ”stiftelsepengarna”
och ”ännu bättre pengarna” står för en
väsentlig del. Kontorets största enhet
kansli- och omvärldsenheten har låg förbrukning hittills i år där främst invandrarservice högre intäkter påverkar prognosen. Överförmyndarverksamheten har
en hög förbrukning i början av året då de
flesta arvoden betalas ut men prognosen
är ett resultat i nivå med budget.

Kommunhälsan har haft en läkartjänst
vakant som endast delvis ersatts av en
konsult vilket genererar ett överskott.
Övriga enheters förbrukning är ungefär
i nivå med riktvärdet och ingen avvikelse
mot budget prognosticeras. Kommunikationsenheten har återsökt hos ICLD
för tidigare nedlagda kostnader avseende
Entebbe-projekt vilket kommer ge ett
positivt resultat om de godkänns.
Exploateringsverksamhetens driftbudget
redovisar till och med augusti ett underskott på drygt 12 mnkr, vilket framförallt
beror på att intäkter för några större projekt kommer först under hösten. Prognosen för helår 2015 är i nivå med budget,
dvs. ett intäktsöverskott på 30,0 mnkr.
Kommunens revisorer
Kommunrevisionen prognosticerar för
år 2015 ett resultat i nivå med budget.
Anslaget har hittills förbrukats till 29
procent men flera granskningar är beställda. 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.
Samhällsbyggnadsnämnden
Den totala förbrukningen för samhällsbyggnadskontoret ligger efter åtta månader lägre än budgeterat. Den låga
förbrukningen beror till största del på
att det under året funnits ett flertal vakanta tjänster på förvaltningen. Även
övriga verksamhetskostnader ligger lägre
än budgeterat, vilket är kopplat till stor
återhållsamhet med anledning av besparingskrav för innevarande och kommande år. Prognosen för helåret 2015 är att
samhällsbyggnadskontoret kommer att
hålla sig inom budgeterad ram.
Servicenämnden
Efter augusti 2015 har serviceförvaltningen en förbrukning på 58 procent vilket är lägre än riktpunkten 67 procent.
Jämfört med förgående år per augusti
ligger utfallet totalt på ungefär samma
utfallsprocent. Riktpunkten baseras på

en linjär förbrukning medan serviceförvaltningen har en del stora kostnader
i slutet av året, t ex uppvärmning i fastigheterna. Planerat underhåll pågår och det
finns ett stort antal åtgärder inplanerade,
men kostnaderna släpar efter då de flesta
av fakturorna från leverantörer kommer
efter utfört arbete.
Totalt för serviceförvaltningen visar budgetuppföljningen och prognosen i dagsläget fortfarande på ett resultat i nivå
med budget på alla verksamheter för helåret. Detta under förutsättning att inget
oförutsett inträffar kommande månader
och att slutet av året blir milt.
Kultur- och fritidsnämnden
Verksamheten är fungerande och prognosticerat utfall för helåret är att budgeten hålls.
För verksamheten Äventyrsbadet visar
prognosen ett underskott på 0,8 mnkr.
Orsak till detta är akut renoveringsbehov
som resulterat i icke budgeterade renoveringskostnader samt stängning i tre
veckor med motsvarande intäktsbortfall.
Periodiserat utfall för Äventyrsbadet visar
en förbrukning på 72 procent.
För att förvaltningen skall hålla budgeten måste besparing genomföras på övriga verksamheter. Åtgärder för att hålla
rambudget blir att dra ner på ambitionsnivån inom enhet Idrottsanläggningar
med motsvarande belopp. Detta innebär
att förvaltningen avstår från en del planerat löpande underhåll av idrottsanläggningarna för hösten 2015. Det kommer
i slutändan påverka föreningarna och deras upplevelse av idrottsanläggningarna
men det grundläggande behovet uppnås.
Enheten Kultur- och fritidschef prognosticerar ett underskott för 2015 på grund
av planerade strategiska projekt som startar under hösten. Administrativa enheten
prognosticerar ett överskott då en tjänst
ej tillsatts samt långtidssjukfrånvaro.
Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämndens driftskostnader för perioden januari-augusti visar ett

överskott på 3,0 mkr. Helårsprognosen
efter juni visade på ett +-0resultat. Prognosen efter september beräknas vara klar
i slutet av september och tas upp i barnoch ungdomsnämnden i oktober och kan
eventuellt visa på ett bättre resultat.
De kommunala förskolorna har haft högre vistelsetider än planerat. Vistelsetiden
under perioden har i genomsnitt varit
33,5 timmar per vecka och barn, vilket
är 0,5 timme mer än planerad tid. De
förskolor och skolor som visar minusresultat får fortsatt enskilda genomgångar
av ekonomin, samt extra stöttning under
året för kunna göra insatser som leder till
att enheten har en budget i balans.
Den centrala administrationen ger för
perioden ett överskott på 2,8 mkr då
strategiska medel inte har använts fullt
ut samt att tilldelning till förskolor och
grundskolor avseende stöd till barn och
elever med extraordinära behov inte fördelats ut.
Utbetalningar till fristående skolor ger
för perioden ett överskott på 2,8 mkr då
deras elevantal inte uppgår till det som
planerats. Utbetalningarna till de fristående förskolorna ger ett underskott på
-0,7 mkr för perioden, orsaken är att barnens närvarotid har varit högre än planerat under perioden. Prognosen är att
närvarotiden i genomsnitt hamnar på 35
timmar per barn och vecka, ca en timme
över planerad tid.
Socialnämnden
Socialnämndens prognos för 2015 pekar mot ett underskott på 5 mnkr vid
årets slut. Underskott redovisas inom
områdena externa placeringar barn och
ungdomar -2 mnkr, externa placeringar
vuxna missbrukare -2 mnkr, försörjningsstöd -1 mnkr.
Socialnämnden arbetar med ett genomgripande åtgärdsprogram för att klara
effektiviseringskravet som innebär en
minskning av budgetramen med 10
mnkr under 2015. Effektiviseringarna
kommer att få budgeten i balans men åtgärderna kräver omfattande omställning-
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ar inom socialnämndens verksamheter.
Det medför att de ekonomiska effekterna
inte kommer att få helhetseffekt förrän
nästa år. Det är förklaringen till det att
nämnden prognosticerar ett minusresultat för innevarande år.
Inom funktionshinderomsorgen har
verksamheten anpassats utifrån de förändrade ekonomiska förutsättningarna
och kostnaderna har därför minskat med
ca 10 mnkr sedan 2013 och fram till
och med 2015. Det har skett ett mycket
stort förändringsarbete – anpassning av
organisationen, översyn av bemanningsprocessen, resurstider, scheman etc. Ytterligare anpassningar planeras inför
kommande års förändrade ekonomiska
förutsättningar.
Kalmar har sedan ett antal år tillbaka haft
låga kostnader för försörjningsstödet. Nu
tenderar kostnaderna att öka. Kostnaderna har ökat med 2,3 mkr de första åtta
månaderna jämfört med motsvarande
period 2014. Det innebär ca 1 mnkr i
underskott gentemot budget. Bland annat planeras fler arbetsmarknadsåtgärder
för att stävja utvecklingen.
Kostnaderna för placeringar av barn och
ungdomar väntas ge underskott med 2
mnkr. Stora förändringar har dock skett
inom verksamheten för barn och familj
för att förhindra och avsluta placeringar.
Kostnaderna har minskat med drygt 3
mnkr i år jämfört med motsvarande period förra året. Däremot har kostnaderna
för familjehem ökat med knappt 1 mnkr.
Kostnaderna för placeringar av vuxna
missbrukare har minskat med 1,2 mnkr
jämfört med förra året. Det innebär ca 2
mnkr i underskott gentemot budget. Anpassningar av vård på hemmaplan gör att
antalet placeringar kan minska.
Den stora ökningen av ensamkommande
flyktingbarn och ungdomar har medfört
att platser fått köpas på externa institutioner vilket medför dyrare kostnad.
Därför finns risk för att statsbidraget på
sikt inte kommer att täcka hela kostnaden för mottagandet. Prognosen pekar
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mot ett balanserat resultat i 2015 års
bokslut. Inför 2016 finns dock oro för
underskott.
Omsorgsnämnden
Delårsbokslutet redovisar en förbrukning med 68,5 procent av budget. Helårsprognosen efter maj(+/-0) justeras nu
upp till ett beräknat bättre resultat(+2
mnkr). Det är flera faktorer som påverkar prognosen positivt men de viktigaste
är det pågående arbetet med bemanning
kopplat till rätt till heltid. Många enheter går successivt åt rätt håll till följd
av att man börjar hitta bra rutiner. Beviljade antal hemtjänsttimmar fortsätter
att minska och budgetuppräkning efter
omräkning av demografi blev 0,7 mnkr
bättre än tidigare beräknat.
Avvikelsen mot standardkostnad för äldreomsorgen i Kalmar har minskat från
13,2 procent till 12,8 procent. Samarbetet med Ensolution kommer att fortsätta
avseende ”kostnad per brukare” även under 2016.
Södermöre kommundelsnämnd
Södermöre kommundelsnämnd prognostiserar ett nollresultat. Förbrukningen efter augusti redovisar ett resultat i
nivå med riktlinjen 66,6 procent.
För verksamheterna förskola, grundskola
och fritidshem fortskrider genomförande av läroplansuppdrag och utbildningspolitiskt program. Förskolors och
grundskolors ekonomi följs månatligen.
Antalet barn med rätt till särskilt stöd i
enlighet med skollagen är fortsatt högt.
Behoven överstiger de tilläggsbelopp som
finns avsatta inom budgetram. Budgeten
för skolskjutsar är fortsatt underfinansierad och är en fortsatt belastning för
förvaltningens ekonomi så länge inte
budgetramen utökas. Satsning på att stimulera alternativa lärprocesser pågår.
Omsorgsverksamheten har satt in åtgärder för att minska standardkostnaderna
och de bedöms ha fått avsedd effekt hittills. Extra temporär resurs är tillsatt i
HSL-verksamheten inom äldreomsorgen
i syfte att effektivisera verksamheten.

Scheman kommer att ses över under hösten 2015.
Jämförelsestörande poster
Den positiva avvikelsen på 23,6 mnkr
avser återbetalning av premier från AFA
avseende AGS. AFAs styrelse beslutade i
mars att återbetala premier avseende år
2004, detta var inte budgeterat. Detta är
den sista återbetalningen som AFA kommer att göra.
Skatteintäkter och kommunal
utjämning
Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges kommuner och
Landsting (cirkulär 15:23) beräknas
skatteintäkterna bli 13,4 mnkr lägre än
budgeterat och den kommunala utjämningen och generella statsbidrag 1,0
mnkr lägre än budgeterat. Detta medför
ett sammanlagt underskott med 14,4
mnkr.
Finansnetto
Finansnettot beräknas generera ett överskott med 9,0 mnkr jämfört mot budget.
Det är lägre räntekostnader som bidrar
till detta, dels genom en lägre räntenivå
än budgeterat men också senareläggning
av upptagande av nya lån.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning
Investeringsredovisning		 Kommunens verksamheter
netto
Utfall
Budget
tkr
aug -15
2015

Prognos
2015

GATOR, VÄGAR O PARKERING

20 225,2

105 103,0

77 271,0

PARKER

9 321,9

22 653,0

15 883,0

MILJÖÅTGÄRDER

1 889,4

3 450,0

3 643,0

139,6

5 850,0

5 850,0

RÄDDNINGSTJÄNST
INSATSKAPITAL KOMMUNINVEST

7 570,9

0,0

7 570,9

HAMNVERKSAMHET

1 849,8

4 000,0

4 000,0

KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET			
- inventarier kulturverksamhet
- inventarier idrotts- och fritidsanläggningar
- fritidslokaler

262,2

1 610,0

400,0

2 843,0

7 333,0

4 818,0

13 971,3

23 892,0

23 841,0

FÖRSKOLA			
- inventarier
-förskolelokaler

682,3

1 720,0

1 000,0

11 335,7

51 549,0

39 167,0

GRUNDSKOLA			
- inventarier

2 605,4

5 250,0

3 500,0

- skollokaler

31 174,4

141 097,0

55 618,0

7 455,0

13 779,0

8 561,0

GYMNASIESKOLA LOKALER

OMSORG			
- inventarier

3 627,3

13 250,0

- omsorgslokaler

1 276,3

0,0

2 000,0

FASTIGHETSFÖRVALTNING ÖVR

3 576,7

25 357,0

24 146,0

16 648,1

34 620,0

21 894,0

GEMENSAMMA SERVICEVERKSAMHETER

5 250,0

EXPLOATERINGSVERKSAMHETEN			
- markförsörjning

5 519,2

3 800,0

5 600,0

- arbetsområden och lokaler

7 695,8

41 630,0

27 630,0

10 313,9

41 370,0

35 370,0

159 983,4

547 313,0

373 012,9

- bostadsverksamhet
Summa investeringar

			
Försäljning anläggningstillgångar

-21 986,3

0,0

-22 000,0

			
Summa nettoinvesteringar

Kommunens investeringar uppgår per
augusti till 160,0 mnkr av budgeterade
547,3 mnkr. Detta motsvarar en förbrukning på 29,2 procent. Prognosen är att
68,2 procent av budgeten kommer att förbrukas det vill säga 373,0 mnkr. Huvudorsaken till att inte hela investeringsbudgeten förbrukas är förskjutningar i
tidplanen för bland annat projekten ny
Brandstationen, ny särskola, ombyggnad
av Lindöskolan, Djurängsskolan och för-

137 997,1

skolan Lindö. Investeringsbudgetramen
utgör en taknivå för respektive år och
oförbrukade medel överförs inte till nästkommande år.
De beloppsmässigt största investeringarna i infrastruktur har varit ombyggnad
av Svanebergsrondellen samt parkeringar
och cykelväg i Kalmarsundsparken. Lekplats har byggts på Kvarnholmen och
projektet vid Lillviken har fortsatt. Ener-

547 313,0

351 012,9

gieffektiviseringsåtgärder har genomförts
i ett flertal skolor, förskolor och fritidslokaler. En ny sporthall har byggts i Ljungbyholm. Därutöver har ombyggnaden
av Lindsdalsskolan samt en ny förskola i
Lindö varit de största projekten.
Försäljning har skett av fastigheten Valnötsträdet 8 samt ett par bostadsrätter och ett
flertal bilar vilket genererar intäkter på ca
22,0 mnkr.
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Exploateringsredovisning

Exploateringsredovisning
Exploateringsmark
tkr

Utfall
aug -15

Bokslut
2014

Utfall
aug -14

Exploateringsmark
kr

Utfall
aug -15

Bokslut
2014

Utfall
aug -14

KVARNHOLMEN

19 367,3

20 022,7

21 394,2

HAGBY

0,0

16,1

16,1

VARVSHOLMEN

916,4

716,4

516,4

HALLTORP

99,7

52,2

50,0

STENSÖ

818,3

260,0

150,0

ÖVRIGT LANDSBYGD

0,0

0,3

0,0

SANDÅS

451,5

451,5

403,8

GAMLA INDUSTRIOMRÅDET

610,3

410,3

410,3

TEGELVIKEN

648,7

1 106,0

750,0

HAGBYGÄRDE/SVANEBERG

0,0

150,0

0,0

5 789,3

4 664,9

2 941,1

739,4

739,4

739,4

97,4

97,4

97,4

2 922,2

2 922,2

2 922,2

DJURÄNGEN

3 957,8

3 822,8

3 492,8

SKÄLBY TRAFIKPLATS

100,0

35,0

35,0

TALLHAGEN

326,8

378,6

95,1

SVENSKNABBEN

555,2

555,2

515,2

BERGA

100,0

0,0

0,0

1 057,8

1 045,8

1 045,8

NORRLIDEN

6 718,3

6 543,7

6 288,7

SNURROM

0,0

0,0

0,0

KRAFSLÖSA

0,0

0,0

0,0

KALMAR TÄTORT

0,0

4,5

0,0

3 101,8

3 071,8

3 067,3

FJÖLEBRO

410,5

243,3

123,3

KALMAR TÄTORT

0,0

0,0

0,0

SÖDRA VÄGEN

904,0

925,3

904,0

LINDSDAL

0,0

1 048,7

703,7

MOSEKROG

380,0

380,0

380,0

ROCKNEBY

960,4

980,4

780,4

SMEDBY ARBETSOMRÅDEN

1 362,8

1 362,8

1 062,8

LÄCKEBY

402,8

927,8

927,8

MOSKOGEN

0,0

186,9

186,9

SMEDBY BOSTADSOMRÅDEN

328,3

762,2

562,2

TREKANTEN ARBETSOMRÅDEN

0,0

366,0

346,7

TREKANTEN BOSTADSOMRÅDEN

969,1

1 179,9

824,9

KALMAR VÄSTRA

12,7

12,7

12,7

RINKABYHOLM

365,4

959,1

759,1

UTAN OBJEKT

-6,5

-6,5

-6,5

LJUNGBYHOLM

2 888,0

5 007,0

4 605,4

TVÄRSKOG

0,0

0,0

0,0

57 355,7

61 402,4

57 104,2

PÅRYD

0,0

0,0

0,0

MALMEN
OXHAGEN

VIMPELTORPET

Inom exploateringsverksamheten pågår arbete med projektet
”Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet” med
lokaliseringen för universitetet i Ölandshamnen. I direkt koppling till detta pågår även planering av en hotelletablering vid
stationsområdet och utredning av resecentrum. Andra stora
utvecklingsprojekt är Fredriksskans, Västra Djurängen, Norra
Kvarnholmen inklusive Brandvakten och Forellen samt Kulturcentrum på Tullslätten.
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FLYGPLATSOMRÅDET
KARLSRO

BERGA/BERGAGÅRDEN

TOTAL
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Förbundens och bolagens utfall
och prognos
Årets resultat, mnkr
(ej hänsyn tagen till ägd andel)

Prognos
2015

Utfall
aug -15

Utfall
aug -14

Bokslut
2014

				
Kalmarsunds Gymnasieförbund

-1,4

Kalmarsundsregionens Renhållare

17,7

13,9

10,7

4,0

4,0

6,4

10,3

Kalmar Kommunbolag AB

69,0

70,6

17,9

59,2

Kalmarhem AB

12,8

13,9

14,0

10,7

Kalmar Vatten AB

11,9

9,0

12,0

0,5

KIFAB i Kalmar AB

22,5

17,1

16,2

22,8

Kalmar Hamn AB

3,6

2,4

2,0

1,5

0,5

0,6

1,1

0,0

-0,9

0,2

-0,6

-0,1

Kalmar Öland Airport AB
Destination Kalmar AB
Kalmar Science Park AB
Kalmar Energi Holding AB, koncern

Kalmarsunds Gymnasieförbund
Kalmarsunds Gymnasieförbund prognostiserade resultat för 2015 uppgår till
minus 1,4 mnkr. Resultatet per augusti
uppgår till 17,7 mnkr. Inom verksamheterna finns större budgetavvikelser
där enheternas prognotiserade resultat
visar ett samlat underskott om minus 21
mnkr. De största avvikelserna hänförs till
det estetiska programmet (på Jenny Nyström skolan samt på Stage4you Academy) och restaurang- och livsmedelsprogrammet (på Jenny Nyströmskolan och
Ölands Gymnasium) vilka har ett samlat
underskott om 10 mnkr. Enheternas underskott vägs dock till stora delar upp av
ett positivt utfall för de interkommunala
kostnaderna och de interkommunala intäkterna på totalt 14,5 mnkr. Ytterligare
positiva faktorer är att AFA försäkrings
styrelse i mars beslutade att återbetala
inbetalda premier från år 2004 (dessa
premier har länge varit nolldebiterade
beroende på ett överskott av kapital). För
förbundet genererar det 3,5 mnkr vilken
redovisas som en jämförelsestörande intäkt. I övrigt så är utfallet för finanserna
d.v.s. pensionsavgifter och löneskatt i
nivå med budget.

0,1

0,5

-0,7

0,0

72,2

63,1

58,3

56,7

Kalmarsundsregionens Renhållare
KSRR redovisar ett överskott på 4,0
mnkr för perioden (förra året 6,4). Viktigaste avvikelserna mot budget är
•
•
•
•

Personalkostnader +4 Mnkr
Senarelagda avskrivningar MOSA +7
Räntekostnader +1
Fördyringar pga förseningar i MOSA
-3
• Förbrukningsinventarier Oskarshamn
-3
• Extern kompetens till förprojekteringar m.m. -2
Avvikelserna beror främst på effektiviseringsåtgärder, försenat MOSA, startkostnader i Oskarshamn och start av
flera projekt. Huvuddelen av kostnadsavvikelserna är av engångskaraktär varför
ekonomin beräknas vara i balans även
2016 då avskrivningarna av MOSA får
helårseffekt.
Årsprognosen, +4 mnkr, bygger på att
fördyringarna på grund av förseningarna
i MOSA fortsätter en tid efter att anläggningen börjar skrivas av under hösten.

Kalmar Kommunbolag AB
Rörelseresultatet för perioden uppgår till
44,3 mnkr, 44,5 mnkr bättre än budget
och i huvudsak avser det realisationsvinsten 44,2 mnkr från försäljningen av
aktierna i dotterbolaget Industriparken i
Kalmar AB. Resultatet från de finansiella
posterna är 26,3 mnkr och jämfört med
budget 1,4 mnkr lägre, avvikelsen beror
på lägre utdelning från Kalmar Energi
Holding AB. Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt per augusti uppgår
till 70,6 mnkr.
Den genomsnittliga räntan för lånen under perioden är 3,19 procent och är något lägre än budgeterad. Skillnaden beror
på att i budgeten amorterades lånet med
27,5 mnkr och 30 mnkr omsattes i ett
nytt lån. I augusti medgav likviditeten att
lånet löstes i sin helhet med 57,5 mnkr
och som en direkt effekt fortsätter bolagets trend med förbättrad soliditet och
ökar från 52,5 procent till prognostiserat
57,8 procent.
Prognos för årets resultat före dispositioner och skatt är 69 mnkr vilket är ca 49,2
mnkr bättre än budget. I huvudsak be-
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ror avvikelsen på realisationsvinsten från
försäljningen av Industriparken i Kalmar
AB, lägre utdelning från Kalmar Energi
Holding AB samt 6 mnkr i lägre koncernbidrag till Kalmar Science Park AB
I år har inte Kalmar Kommunbolag
tecknat någon kapitaltäckningsgaranti
till Kalmar Science Park AB eftersom
beslut tagits om nya förutsättningar för
basfinansieringen 2015–2017. Kalmar
Science Park fakturerar kommunen köp
av tjänster enligt överenskommelse och
Kalmar Kommunbolag betalar motsvarande i högre utdelning till kommunen.
Kalmarhem AB
Periodens resultat är 13,9 mnkr, vilket
är 8,0 mnkr högre än budgeterat resultat
för perioden. Förbättringen beror bland
annat på lägre vakanser, lägre värmekostnader och snöröjningskostnad p.g.a. ett
år varmare än normalår och lägre räntekostnader. Fastighetsunderhåll för 2015
är något högre än planerad budget.
Periodens resultat är bättre än budget
och helårsprognosen visar likaså på en
resultatförbättring. Det prognosticerade
resultatet uppgår till 12,8 mnkr. Verksamheten fungerar enligt plan och under
2016 och framåt beräknas byggnationer
pågå kontinuerligt.
Kalmar Vatten AB
Under år 2015 uppgår nettoförsäljningen till 96,3 (96,0) mnkr vilket är 0,3
mnkr bättre än planerat. Anslutningsavgifter periodiseras och av totalt 8,9 (14,6)
mnkr har 1,6 (2,6) mnkr förts direkt till
resultatet och 7,3 (12,0) mnkr periodiseras på 30 år. Underhållskostnaden på
bolagets anläggningar är något lägre än
budgeterat. Försåld mängd vatten uppgår till 3 247 000 (3 211 000) kubikmeter. Antal läckor på vattenledningsnätet
uppgår till 29 (28) st. Resultatet i bolaget
redovisas till 9,0 (11,7) mnkr mot budgeterat 6,7 mnkr.
Prognos för årets resultat är 11,9 mnkr
mot budgeterat 8,6 mnkr. Styrelsen tog
i juni ett principbeslut till en ny vatten-
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reningsdel som ska ersätta den befintliga reningsanläggningen. Det framtagna
principförslaget har möjliggjort en teknisk analys samt framtagning av en grov
kostnadskalkyl. Den planerade platsen
för Kalmarsundsverket är området mellan befintligt reningsverk och KSRR. Nu
har planeringsfasen påbörjats med framtagning av ett planprogram, genomföra
pilotförsök och ansöka om miljötillstånd.

de sista fyra månadernas prognos stark
ut och helårsprognosen är ett överskott
med 3,6 mnkr. Tillgången på sågtimmer
är stark och såväl efterfrågan i Europa på
sågade trävaror. Stort flöde av lågvärdiga
produkter kommer troligen att fortsätta
under hösten. Hamnen kommer att väl
klara av sin budget. Totalt sett prognostiseras goda volymer och full sysselsättning
under resterande del av året.

KIFAB i Kalmar AB
Rörelseresultatet är ca 3,9 mnkr bättre än
budget. Resultat före dispositioner och
skatter är nästan 17,1 mnkr vilket är ca
5,2 mnkr bättre än budget. Främsta orsakerna är lägre drift och underhållskostnader samt lägre personalkostnader och ett
starkt resultat från HB Telemarken. Vi
bedömer att räntekostnaderna kommer
att landa något över budget på grund av
att den negativa STIBOR-räntan ökar
kostnaden för våra SWAP-lån något.

Kalmar Öland Airport AB
Trafikintäkterna visar +0,8 mnkr jämfört
med budget. Säkerhetskontrollen har
gett ökade intäkter samtidigt som utebliven Göteborgstrafik samt mindre trafik
till Berlin ger ett minus. En inkråmsöverlåtelse från Flygutveckling i Kalmar
AB ger plus samtidigt som kapitalkostnadsstödet och hyresintäkterna är lägre.
Driftkostnaderna visar -2,3 mnkr vilket
beror på ökade kostnader för marknadsföring samt högre inköp av externa tjänster än planerat. Personalkostnaderna är
1,0 mnkr bättre än budget på grund av
senare rekryteringar efter pensionsavgångar. Senarelagda investeringar gör att
även avskrivningar och räntor är lägre än
budget. Resultatet efter augusti uppgår
till 0,6 mnkr.

Vår bedömning är att budgeterat resultat för 2015 kommer att överträffas med
ca 25 procent (4,6mnkr) och uppgå till
22,5 mnkr. Detta främst på grund av
lägre underhållskostnader och personalkostnader samt ett starkt resultat från
HB Telemarken.
Kalmar Hamn AB
Volymerna har totalt sett varit höga och
ligger ca 15 procent över rekordåret
2014. Sågverksindustrin har haft en stark
sommar och en större andel av hanterad
volym består av lågvärdiga produkter exempelvis flis och sågtimmer. Detta förklarar en lägre intäktsökning i förhållande till en större volymökning. Volymerna
är de högsta i hamnens historia under
dessa första åtta månader.

Budgeterat överskott på 0,7 mnkr bedöms inte uppnås utan prognosen efter
augusti är ett resultat på 0,5 mnkr. Bakgrunden till detta är ökade personalkostnader för tillkommande charter i perioden oktober–december.

Resultatet visar 2,4 mnkr jämfört med
2014 som gav 2,0 mnkr. Bolaget har haft
högre kostnader än 2014 på grund av
reparationer av gamla kranar och kajreparationer.

Destination Kalmar AB
Periodens resultat är 0,2 mnkr vilket är
0,1 mnkr bättre än budget. Sommaren
har varit bra med välbesökta evenemang
och aktiviteter. Slottet har ökat sina entréintäkter med 0,8 mnkr jämfört med
budget. Konferenser och catering går
bra. Bolaget har en ökning av Partnersmedlemskapen. Intäkter för husbilar och
ställplatsparkeringar ökar med 0,1 mnkr
jämfört mot budget.

Om den finansiella oron lägger sig och
ekonomin bygger på fortsatta principer
om utbud och efterfrågan i Europa så ser

Destination Kalmar har ökade personalkostnader framför allt för timanställd
personal, en ökning med 0,2 mnkr. Kost-

Förvaltningsberättelse koncernen

nader ökar också avseende konsultkostnader, varuinköp, övriga kostnader samt
kringkostnader på evenemang i form
av bland annat säkerhet. Räntekostnaderna ligger lägre än budget beroende på
att bolaget har ett snabbare flöde på sin
hantering av kundfakturering och behöver inte använda checkkrediten i samma
utsträckning.
Vi bedömer att lagd budget för 2015
kommer att uppfyllas med ett negativt
resultat på -0,9 mnkr. Vår prognos är något bättre än tidigare då vi har haft en bra
sommar med stor tillströmning av turister och Destination Kalmars evenemang
har varit välbesökta.

drygt 10 mnkr finns inte med i lämnad
prognos. Koncernens helårsprognos pekar
mot ett resultat på 72,2 mnkr.
På längre sikt påverkas främst värmeverksamheten av låga elpriser vilket får
till följd att intäkten på el och elcertifikat
sjunker, dock i en kontrollerad takt då
bolagen tillämpar prissäkring i ett femårsperspektiv.

Kalmar Science Park AB
Periodens resultat uppgår till 0,5 mnkr.
Kalmar Science Park har högre övriga
kostnader än budgeterat beroende på
konsultkostnader i projektet RINK som
startat under 2015 där någon intäkt
ännu inte erhållits. Personalkostnaderna
är något lägre än budget då en anställd
som varit föräldraledig som täcks upp till
50 procent av vikarie.
När hänsyn tagits till ovanstående och
rekvirerade medel tillhörande nystartade
projekt blir prognosen +0,1 mnkr. Hänsyn har tagits till de nya förutsättningarna
för Kalmar Science Parks basfinansiering.
Kalmar Energi Holding AB, koncern
Resultatet i verksamheten på 63,1 mnkr
ligger strax under budget trots lägre volymer och ökade omkostnader. Bättre
resultat i elhandelsaffären samt elnätsaffären bidrar tillsammans med en god teknisk drifttillgänglighet.
Sommarens planerade arbete på Moskogen har föranlett en större underhållsinsats än vad som var budgeterat. Detta tillsammans med ett större skiljedomsärende
ökar på omkostnaderna under resten av
året vilket gör att bolagen får svårt att nå
budget i den löpande verksamheten. En
förväntad försäkringsersättning från turbinskadan 2014 skulle dock förstärka resultatet. Ersättningen som kan uppgå till
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Vart går dina skattepengar?
Här kan du se hur 100 kronor i kommunalskatt
användes per verksamhet.
1 kr		 Politisk verksamhet
3 kr

Miljö, hälsa, räddningstjänst

4 kr

Arbetsmarknadsåtgärder och övrig utbildning

4 kr

Gator, parker och samhällsplanering

5 kr

Kultur- och fritidsverksamhet

7 kr		 Individ- och familjeomsorg
7 kr

Gymnasieskola

15 kr

Förskola och skolbarnomsorg

17 kr		Grundskola

37 kr

Produktion: kommunikationsenheten Kalmar kommun
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Omsorg om äldre och funktionsnedsatta

Foto: där inte annat anges Jan Magnusson

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

