
Satsningar på hela Kalmar 

Verksamhetsplan med budget 2018: 



Satsningar på hela Kalmar

• Vi ska aktivt söka pengar för och stärka vårt arbete 

med lokal naturvård, så kallade LONA-pengar. 

• Samarbete med Lantbruket kring minskat 

näringsläckage från åkermark. Ytterligare 0,5 mnkr 

till bland annat musselodlingar och våtmarker. Vi 

inför mätning av vattendrag för 250 000 kronor. 

• Skydd för åkermark i Översiktsplanen. 

• Upphandling av mat. Bland annat krav på svenskt 

djurskydd och minimal användning av antibiotika. 

Över 90 procent av kött, ägg och kyckling från 

närområdet.  

• Ha fortsatt tätt samarbete med de gröna näringarna 

genom Kommunforum Lantbruk. 

 

 

 

 

 



Satsningar på hela Kalmar

• Öka kapaciteten för besöksnäringen genom fler 

möjliga platser inom hotell, vandrarhem, camping.  

• En bygdepeng om 5 mnkr för utveckling av den 

egna orten anslås ur 2017 års budget. Max 300 tkr 

per by/tätort/stadsdel. 

• Tillskapa ett årligt anslag på 300 000 kronor för att 

smidigt göra små stödinsatser inom 

landsbygdsutvecklingen.  

• Uppdrag om fler verksamhetsområden för växande 

näringsliv och nya etableringar.  

 

 

 



Satsningar på hela Kalmar 

• Anslaget för stöd till enskilda vägar ökas med  

300 000 kronor ur 2017 års budget.  

• Utredning om samarbetsavtal för Servicepunkter 

enligt Västerviksmodellen genomförs under första 

halvåret 2018.  

• Hela Kalmar senast år 2020 ska ha tillgång till fiber 

motsvarande 100Mbit/sekund. För detta anslås 48 

mnkr under tre år. Kommunen skabygga och äga 

kanalisation där det inte är kommersiellt lönsamt. Vi 

kommer inte att söka nationellt stöd för denna 

utbyggnad. De resurser avsatta för Kalmar län 

behövs i de kommuner som har svårare att klara en 

utbyggnad.  

 



Satsningar på hela Kalmar

• Under ett antal år har det gjorts stora satsningar på 

föreningslivet och idrotten i hela kommunen.  
 

Exempelvis: 
 

• Ny sporthall i Rockneby inklusive allaktivitetshus  

• En ny konstgräsplan och sporthall i Ljungbyholm 

• Nya omklädningsrum i Rinkabyholm 

• Ny ridanläggning i Smedby 

• Ny sporthall i Trekanten 

• En mobil näridrottsplats 

• Multiarenor vid skolgårdar 

 

 



Satsningarna i siffror 

• Fiberutbyggnad 48 mnkr 

• Bygdepeng 5 mnkr  

• Stöd till mindre projekt för 

landsbygdsutveckling 300 tkr 

• Ökat stöd enskilda vägar 300 tkr 

• 500 tkr ökat anslag för 

vattenåtgärder 

• 250 tkr för mätning av vattendrag 

• Ytterligare investeringar 

presenteras i samband med 

budget 2018 


