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Femårsöversikt, kommunen
Femårsöversikt

2016

2015

2014

2013

2012

66 571

65 704

64 676

63 887

63 671

Utdebitering*

33:18

33:18

32:68

32:68

32:68

varav kommunen**

21:81

21:81

21:81

21:81

21:81

Skatteintäkter och kommunal utjämning i mnkr

3 548,7

3 337,3

3 199,8

3 134,0

3 003,3

Skatteintäkter och kommunal utjämning per

53 307

50 793

49 474

49 055

47 169

51 012

50 018

49 525

48 204

45 056

95,3

98,1

99,9

98,2

95,8

Årets resultat i mnkr

166,7

62,5

2,5

57,3

125,8

Investeringar i mnkr (netto)

442,6

335,7

276,8

343,5

296,5

1 584,4

1 635,5

1 651,5

1 625,4

1 508,9

758,7

1 005,0

705,2

720,2

687,2

Totala tillgångar i mnkr

3 600,2

3 495,4

3 116,6

3 098,6

3 060,8

Eget kapital i mnkr

1 771,9

1 605,2

1 542,7

1 540,3

1 483,1

Soliditet exkl pensionsskuld i procent

49,2

45,9

49,5

49,7

48,5

Soliditet inkl pensionsskuld i procent

11,3

5,2

2,0

2,8

3,3

Likviditet i procent

45,6

75,9

41,2

75,5

99,7

5 106

4 977

4 870

4 795

4 592

Folkmängd, den 31/12

invånare i kr

Verksamhetens nettokostnader per invånare i kr

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

Pensionsåtaganden i mnkr

Låneskuld i mnkr

Antal årsarbetare

*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. De grundas i de senaste
bedömningarna som gjorts av Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL).

Samhällsekonomin
Tillväxt
Den samlade utvecklingen av bruttonationalprodukten (BNP) verkar vara
fallande de kommande åren. En ökad
tillväxt i omvärlden stimulerar exporten
vilket till viss del väger upp en fallande
inhemsk efterfrågan och exportens andel
av BNP ökar återigen. Arbetsmarknaden befinner sig i högkonjunktur med
en stark efterfrågan på arbetskraft. Inte
minst för kommunsektorn är det svårt att
hitta arbetskraft med rätt kompetens.
Den svenska ekonomin har sedan finanskrisens utbrott 2008 utvecklats betydligt
bättre än flertalet ekonomier i Europa.
Det beror till stor del på att den inhemska
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efterfrågan har utvecklats väl. Många av
Sveriges stora exportmarknader, särskilt i
Europa, har bromsat in.
Befolkningstillväxten har spätt på konsumtionen inom den offentliga sektorn.
Hushållens konsumtion har dock varit
dämpad, vilket medfört att andelen sparande av hushållens disponibla inkomst
har ökat. Det kan vara ett uttryck för en
osäkerhet kring förväntningarna på den
framtida utvecklingen. Bostadsinvesteringarna och kommunernas investeringar
har ökat kraftigt, samtidigt som statens
och näringslivets investeringar inte alls
ökat i samma utsträckning. Såväl räntor
som inflation väntas successivt öka under
de närmaste åren.
Sysselsättning
Sverige har god ekonomisk tillväxt och
konjunkturläget i Kalmar län fortsätter
att vara starkt. Sysselsättningen i länet har
utvecklats i positiv riktning sedan 2014.
Enligt rapporten ”Arbetsmarknadsutsikterna våren 2017 Kalmar län” beräknas
sysselsättningen öka ytterligare under
2017 och 2018. Under kvartal fyra förra
året var 9 000 personer eller 7,9 procent
av den registrerade arbetskraften i länet
arbetslösa. Prognosen över arbetslösheten
visar på endast mindre förändringar. Till

slutet av 2017 väntas den öka marginellt
för att sedan stabiliseras på oförändrad
nivå i slutet av 2018. Arbetslösheten för
inrikes födda fortsätter att sjunka medan
den stiger för utrikes födda. Den stigande
arbetslösheten för utrikes födda består till
stor del av den stora tillströmningen av
nyanlända.
Trots det goda läget på arbetsmarknaden
finns det utmaningar på densamma i Kalmar län. Arbetsförmedlingen har identifierat grupper med inskrivna arbetslösa
med utsatt ställning på arbetsmarknaden;
utomeuropeiskt födda, personer utan
gymnasieutbildning, personer med funktionsnedsättning och äldre arbetslösa
55+. Bland dessa grupper stiger arbetslösheten trots det goda konjunkturläget,
medan den sjunker för övriga.
Den ökande efterfrågan på arbetskraft
har lett till att arbetsgivarna har svårt att
hitta arbetskraft inom vissa kompetenser
och yrken. Bristen på arbetskraft är extra
tydlig inom offentliga tjänster men även
privata arbetsgivare har svårt att hitta rätt
kompetens till vissa tjänster. Många av
bristyrkena kräver antingen lång yrkeserfarenhet och hantverksskicklighet eller
längre eftergymnasial utbildning.

Kommunsektorns ekonomi
Det samlade resultatet för Sveriges kommuner blev 21,7 miljarder kronor 2016.
Ett av sektorns starkaste resultat någonsin som motsvarar 4,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. nio
kommuner redovisar en förlust och 218
kommuner gör ett resultat som minst
motsvarar 2 procent av skatter och generella statsbidrag. De senaste tio åren har
sektorns resultat motsvarat 2,9 procent av
skatter och generella statsbidrag. I resultatet för 2016 ingick 7,5 miljarder kronor av det tillfälliga statsbidraget på 9,8
miljarder kronor för nyanlända och asylsökande som staten betalade ut till kommuner och landsting i december 2015.
Sedan några år tillbaka ökar de demografiska behoven i äldre och yngre åldrar betydligt snabbare än befolkningen
i yrkesverksam ålder. Detta förhållande
består framöver. Utvecklingen av andelen
befolkning 20-64 år skulle vara ännu sva-

gare om det inte vore för invandringen.
De senaste åren har de demografiska förändringarna inneburit årliga ökningar av
resursbehoven med cirka 0,5 procent. De
kommande åren förväntas ökningen vara
i genomsnitt 1,5 procent årligen, vilket är
en kraftig ökning. Det innebär också ett
skifte, då den årliga tillväxten av skatteunderlaget väntas bli lägre än den årliga
kostnadsökningen till följd av demografiska förändringar. Tidigare har skatteunderlagets ökning kunnat finansiera volymökningarna i verksamheterna men de
kommande åren kommer det inte längre
att räcka.

dels byggas ut till följd av en ökande befolkning, och dels behöver gamla anläggningar från 1960- och 70-talen nu ersättas. Den höga investeringstakten har inte
fullt finansierats med egna medel utan
har tvingat upp kommunkoncernernas
samlade låneskuld med 21 procent mellan 2012 och utgången av 2015, då den
uppgick till 502 miljarder kronor.

Behovet av investeringar har ökat och
kommer fortsatt att vara stort inom
kommunsektorn. Kommunkoncernernas årliga investeringar har ökat från 72
mdkr 2007 till 105 mdkr 2015 i löpande
priser, en ökning med 45 procent. Bostäder, verksamhetslokaler, infrastruktur och
idrottsanläggningar, med mera behöver

Årlig procentuell förändring,
2017

2018

2019

2020

Skatteunderlagsprognos april

4,4

4,0

3,5

3,6

Befolkningsprognos riket, SCB

1,2

1,1

1,1

1,1

Bruttonationalprodukt (BNP)

2,8

2,1

1,4

1,7

Arbetade timmar i samhället

1,5

0,8

-0,1

0,0

Timlöneökning i samhället

3,0

3,1

3,4

3,4

Konsumentprisindex (KPI)

1,7

2,0

2,6

2,7

Arbetslöshet

6,3

6,1

6,2

6,5

valda nyckeltal
Ekonomirapporten maj 2017 och SKL cirkulär
17:18
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Det här är Kalmar
Demografi
Antalet invånare i Kalmar kommun fortsätter att öka och uppgick 30 juni till 66
918 invånare. Det ger en ökning med
347 personer sedan årsskiftet. Under den
senaste tioårsperioden är det bara år 2014
och 2015 som vi har haft en liknande ökning första halvåret. Den stora ökningen
beror till stor del på att flyttnettot (inflyttade minus utflyttade) är högt både mot
andra kommuner i länet och mot utlandet. Att flyttnettot mot utlandet var högt
berodde både på hög invandring och låg
utvandring. Att det föddes 55 personer
fler än som dog bidrog också till folkökningen. Det var liksom flera tidigare år
fler som flyttade från än till kommunen
från övriga Sverige (kommuner utanför
Kalmar län). Första halvåret 2017 var det
180 fler utflyttade än inflyttade, vilket är
lite bättre än tidigare år. Det är främst
mot storstadslänen Stockholm, Västra
Götaland och Skåne och som vi brukar
ha fler utflyttade än inflyttade.
Under första halvåret föddes 370 barn
vilket är lite lägre än samma tid de senaste
fem åren. Antalet döda, 315, är också något lägre än både 2015 och 2016.
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Även i riket ökade folkmängden under
första halvåret och ökningen var något högre än samma tid förra året. Den
främsta orsaken till ökningen var ett invandringsöverskott. I 222 av Sveriges 290
kommuner ökade folkmängden vilket
är färre kommuner jämfört med samma
tid förra året. Alla kommunerna i 3KHV
ökade sin folkmängd under första halvåret.

Näringsliv
I augusti 2017 fanns det totalt 7 040 arbetsställen i kommunen enligt UC Selekt,
i jämförelse med 6 914 vid samma period
förra året. Av dessa var 6 209 registrerade
företag vars styrelser har sitt säte i Kalmar. 45 procent (43 föregående år) av
företagen var registrerade som aktiebolag
medan 44 procent (46 föregående år) var
registrerade som enskild näringsverksamhet.
Enligt UC Selekt startades 215 nya företag, eller egentligen nya arbetsställen
(arbetsställen med juridisk form; aktiebolag, enskild näringsverksamhet eller handels- och kommanditbolag) under för-

sta halvåret 2017, i jämförelse med 219
stycken samma period föregående år. 16
procent (12 procent 2016) av dessa startades inom området juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik. Handel stod för 15
procent (16 procent 2016) och jordbruk,
skogsbruk och fiske stod för 8 procent
(10 procent 2016). 35 procent av de nya
arbetsställen som kom till under första
halvåret 2017 har en kvinnlig VD, kontaktperson eller innehavare, vilket är en
minskning med tre procent jämfört med
samma period 2016 (38 procent). Antalet
företag som gick i konkurs i kommunen
var 29 stycken, enligt UC, under första
halvåret 2017. Förra året under samma
period gick 31 företag i konkurs (notera
att kommuntillhörigheten styrs av företagens sätesplacering vid konkurstillfället).
Vård och omsorg är fortfarande den näringsgren som sysselsätter flest personer i
kommunen. Den näst största näringsgrenen i Kalmar är handel följt av företagstjänster och utbildning.

Politik och påverkan
Kommunfullmäktige

Revisionen

Valnämnd

Kalmarsunds Gymnasieförbund

67,9 %

Överförmyndarnämnd
Kommunledningskontor

Kalmarsundsregionens Renhållare

49 %

Kommunstyrelse

Kalmar Kommunbolag AB

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadskontor

Kalmarhem AB

Servicenämnd

Serviceförvaltning

Kalmar Vatten AB
KIFAB AB

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsförvaltning

Barn- och ungdomsnämnd

Barn- och ungdomsförvaltning

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

93 %

Kalmar Energi Holding AB

50 %

Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län

Omsorgsförvaltning

Omsorgsnämnd
Socialnämnd

Socialförvaltning

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsförvaltning
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FOKUSOMRÅDE – ORDNING
OCH REDA I EKONOMIN

Foto: pixabay.com

Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i
sin verksamhet på både lång och kort sikt.
God ekonomisk hushållning har både ett
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.
Fokusområdets text i sin helhet finns att
läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget.
Kommentar
En viktig förutsättning för god ekonomisk
hushållning är att det finns balans mellan
löpande intäkter och löpande kostnader.
Balanskravet innebär att intäkterna ska
överstiga kostnaderna. Om förbrukningen ett år överstiger intäkterna innebär det
att kommande år, eller kommande generationer, måste betala för denna överkonsumtion. En ekonomi i balans samt en väl
fungerande uppföljning och utvärdering
av ekonomi och verksamhet är nödvändiga förutsättningar för att kommunen ska
kunna leva upp till kravet på god ekono-
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misk hushållning.
Kravet på god ekonomisk hushållning är
överordnat balanskravet. Detta innebär att
det inte är tillräckligt att i resultatet uppnå
balanskravet, utan för att kravet på en god
ekonomisk hushållning ska vara uppfyllt
bör resultatet ligga på en nivå som realt
sett konsoliderar ekonomin på kort och
lång sikt. Begreppet god ekonomisk hushållning har två perspektiv; ett finansiellt
perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.
Det finansiella perspektivet
Det finansiella perspektivet innebär bland
annat att varje generation själv ska bära
kostnaderna för den service som den konsumerar, det vill säga att ingen generation
ska behöva betala för det som en tidigare
generation har förbrukat. Kommunen
måste ange en ambitionsnivå för den egna
finansiella utvecklingen och ställningen i
form av finansiella mål. För det finansiella
perspektivet har kommunfullmäktige i

budget 2017 satt två mål, dels om nettokostnadsandelen och dels om självfinansiering av investeringar. Målen uttrycks
som genomsnitt över en rullande femårsperiod för att dämpa effekten av snabba
uppgångar och nedgångar för ett enskilt
år.
En tumregel i kommunsektorn är att resultatet bör uppgå till minst två procent av
de samlade intäkterna från skatt, generella
statsbidrag och kommunal utjämning för
att god ekonomisk hushållning ska anses
uppnådd. Med tanke på de utmaningar
som sektorn nu möter i form av ökade volymer och kostnader samt att de generella
statsbidragen inte räknas upp i samma
takt som tidigare görs bedömningen att
sektorn inte kommer att klara denna resultatnivå de närmaste åren. Kalmar är en
bland andra kommuner som följdriktigt
justerat ned målsättningen till en procent.
Samma förhållande gäller kring målet om
självfinansiering. Den långsiktiga strävan
är att investeringar fullt ut finansieras

med egna medel. I det korta perspektivet
är dock behovet av investeringar så stort,
både till följd av ökad befolkning och av
behovet att ersätta äldre anläggningar att
det kan motivera en lägre självfinansieringsgrad. Det nu gällande målet för Kalmar är en självfinansiering om minst 50
procent.
Verksamhetsperspektivet
Verksamhetsperspektivet tar sikte på att
kommunen ska bedriva sin verksamhet på
ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt
sätt för att kunna skapa förutsättningar
för en god ekonomisk hushållning. För att
säkerställa detta krävs ett klart samband
mellan resurser, prestationer, resultat och
effekter. För verksamhetsperspektivet har
kommunfullmäktige satt ett mål i budget
2017 om att verksamheten ska bedrivas
ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Ett
arbete pågår, såväl centralt som ute i verksamheterna, kring att utveckla metoder
för att kunna påvisa ändamålsenlighet och
kostnadseffektivitet bland annat med stöd
av indikatorer/nyckeltal.

I budgeten för 2017 fastställde kommunfullmäktige 21 övergripande mål för
kommunkoncernen. Utgångspunkten är
vision 2020. Målen inordnades under de
fem fokusområdena; ”Ordning och reda
i ekonomin”, ”Ett grönare Kalmar”, ”Ett
växande attraktivt Kalmar”, ”Hög kvalitet
i välfärden” samt ”Verksamhet och medarbetare”. Fullmäktigemålen pekar ut en
färdriktning och en ambition inom valda
områden. Nämnder och styrelser har sedan brutit ned målen till nämndsmål och
aktiviteter för den egna verksamheten. Av
de 21 fullmäktigemålen bedöms 19 mål
vara uppnådda eller på rätt väg med en
positiv utveckling, vilket motsvarar 90
procent.
För 2017 har förvaltningar och bolag tilldelats 24 uppdrag av kommunfullmäktige. Av dessa uppdrag bedöms sex stycken
som genomförda, sexton pågående och
två ännu inte påbörjade.

Samlad bedömning över god
ekonomisk hushållning
De två målen under det finansiella perspektivet bedöms uppnås. Målet under
verksamhetsperspektivet bedöms vara på
rätt väg. Trenden är positiv då referenskostnadsavvikelsen minskar. På fyra år har
kostnadsutfallet minskat med 156 mnkr,
från 154 mnkr över referenskostnad till
2 mnkr under referenskostnad. Även placeringen inom flera av mätetalen i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är stigande liksom ”Jämföraren” som indikerar
en god eller förväntad verkningsgrad i
flertalet verksamheter. Av de övergripande
fullmäktigemålen inom de fem fokusområdena bedöms en hög andel (90 procent)
att uppnås eller vara på god väg att uppnås
vilket stärker bilden av en ändamålsenlig
verksamhet. Den samlade bedömningen
är att Kalmar kommun har en god ekonomisk hushållning.

En annan viktig faktor är god prognossäkerhet och budgetföljsamhet. Det kan
anses vara ett mått på organisationens förmåga att anpassa verksamheten efter ledningens beslut, givna ramar och ändrade
förutsättningar.

Måluppfyllelsen bedöms med följande
utfall:
Målet är upppnått

Fullmäktigemål - Nettokostnaderna

Målet är ännu inte uppnått.
Trenden är positiv, utvecklingen går i rätt riktning.

Målet är inte uppnått. Trenden
är inte positiv, utvecklingen är
oförändrad eller går i fel riktning.

Nettokostnaderna ska begränsas till högst 99 procent av skatteintäkter, generella
statsbidrag och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod.
Kommentar
Prognosen för resultaträkningen innebär att nettokostnadsandelen för det enskilda
året 2017 hamnar på 97,4 procent. Över den rullande femårsperioden 2017-2013 blir
värdet 97,8 procent, en försämring med 0,3 procentenheter jämfört med femårsperioden 2016-2012 (97,5 procent). Målet bedöms således uppnås.

Fullmäktigemål - Investeringarna

Investeringarna ska självfinansieras till minst 50 procent över en rullande femårsperiod.
Kommentar
Prognosen för helåret 2017 avseende resultat och investeringar innebär att självfinansieringsgraden för det enskilda året 2017 hamnar på 54,3 procent. Över den rullande
femårsperioden 2017-2013 blir värdet 72,0 procent, en försämring med 18,5 procentenheter jämfört med femårsperioden 2016-2012 (90,5 procent). Målet bedöms
således uppnås.
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Fullmäktigemål - Ändamålsenlig
och kostnadseffektiv verksamhet

Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
Kommentar
Nämnderna arbetar med att formulera egna mål och indikatorer som ska ge förutsättningar för att uttala måluppfyllelse. På kommunövergripande nivå används tre mätningar.
• Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) för 2016.
• Jämförelse mellan verksamheternas referenskostnad (tidigare standardkostnad) 		
och verklig kostnad för 2016.
• Rådet för främjande av Kommunala Analysers (RKA) presentation "Jämföraren"
i kommun- och landstingsdatabasen, kolada.se.
Syftet med KKiK är att bidra med en bild av en kommuns ändamålsenlighet och
kostnadseffektivitet. Metoden är att jämföra deltagande kommuners värden och rangordna resultaten. I mätningen 2016 deltog 250 kommuner. Mätningen omfattar totalt 41 nyckeltal som redovisas under perspektiven; tillgänglighet, trygghet, delaktighet, effektivitet och samhällsutvecklare. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner
efter sina resultat, grön om man tillhör de bästa 25 procenten, gul om man tillhör de
mittersta 50 procenten och röd om man tillhör de sämsta 25 procenten.
För Kalmar kommun är utfallet i mätningen 2016 att 49 procent (43 procent 2015)
av nyckeltalen är gröna, 49 procent (47 procent) är gula och endast 2 procent (10 procent) är röda. Starkaste perspektiven är delaktighet och tillgänglighet och de svagaste
perspektiven är effektivitet och trygghet.
Referenskostnad 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, med mera). Kalmar kommun redovisar 2016 en
lägre kostnad jämfört med referenskostnaden med -0,1 procent (2,5 procent 2015)
eller -2 mnkr (49 mnkr). På fyra år har kostnadsutfallet minskat med 156 mnkr,
från 154 mnkr över referenskostnad till 2 mnkr under referenskostnad. Under samma
tidsperiod har genomsnittsavvikelsen för jämförelsekommunerna KKVH (Karlskrona,
Kristianstad, Växjö, Halmstad) minskat från 1,9 procent till 1,2 procent.
”Jämförarens” ansats är att ge en bild av förhållandet mellan insatta resurser (kostnader) och kvalitet (objektiv och subjektiv) i verksamheternas utförande, benämnt verkningsgraden. Utgångspunkten är att jämföra Kalmars resultat med andra kommuners
avseende kostnader och kvalitet. ”Jämföraren” indikerar en god verkningsgrad inom
grundskola och gymnasieskola, en förväntad verkningsgrad (givet insatta resurser) i
kultur- och fritidsverksamheten, en splittrad bild inom individ- och familjeomsorgen
samt en något lägre verkningsgrad inom äldreomsorgen.
Med hänvisning till referenskostnaden, resultatet i KKiK och ”Jämföraren” är bedömningen att verksamheterna rör sig mot en högre grad av ändmålsenlighet och
kostnadseffektivitet. Trenden är positiv främst med tanke på den årligen minskande
avvikelsen mot referenskostnaden. Nettokostnaden för flera verksamheter som inte
ingår i referenskostnadsjämförelsen är dock högre än för genomsnittskommunen i
riket. För att nå målet i sin helhet bör det kunna påvisas att verkningsgraden för dessa
verksamheter är minst den förväntade. Metod för detta håller på att tas fram.

Uppdrag - Hyresupphandling

Genomförd
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Kommunstyrelsen får i uppdrag att pröva och utvärdera hyresupphandling som
en möjlighet att lösa kommunala lokalbehov istället för investeringar i egen regi,
samt att pröva om det finns andra fastigheter som genom försäljning och därefter
inhyrning kan ge positiva ekonomiska effekter. En rimlig soliditetsnivå måste
säkras i ett läge där Kalmar växer rejält.

Kommentar
Uppdraget är genomfört och kommunfullmäktige ställde sig bakom slutsatsen att
ägande av verksamhetslokal är den strategiska utgångspunkten för kommunens lokalförsörjning.
Uppdrag - Resursfördelningssystem
lokalkostnader

Pågående

Uppdrag - Hyresupphandling simhall

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med barn- och ungdomsnämnden se över resursfördelningssystemet vad gäller vistelsetid i förskolan samt
finna incitament för effektiva lokalkostnader.
Kommentar
En rapport kring översynen av resursfördelningssystemet finns framtagen. Rapporten
har dock inte hunnit presenteras ännu.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med servicenämnden pröva hyresupphandling som ett alternativ till att bygga ny simhall i egen regi.
Kommentar
Arbetet pågår med förstudie kring hyresupphandling som alternativ. Detaljplansarbete
är uppstartat i Snurrom. Volymskiss baserat på reviderat funktionsprogram är också
beställt för att ge en indikation på anläggningens storlek och kostnad.

Foto: pixabay.com
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Finansiell analys
Analysmetod
För att beskriva kommunens finansiella
situation används den så kallade RKmodellen. Modellen belyser fyra aspekter
som är viktiga ur ett finansiellt perspektiv. Dessa fyra aspekter är:
Resultat – vilken balans har kom-

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

munen att möta finansiella svårigheter
på lång sikt?
Risk – föreligger någon risk som kan

påverka kommunens resultat och
kapacitet?

Kontroll – vilken kontroll har kom-

munen över den ekonomiska utvecklingen?

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

Årets resultat (Mnkr)

Utfall aug

Utfall aug

2017

2016

2016

2015

2014

2013

Årets resultat

124,1

161,1

166,7

62,5

2,5

57,3

Balanskravsresultat

118,1

157,4

35,6

47,9

-21,7

32,5

balanskravsresultat på 89,9 mnkr där
avdrag gjorts för prognostiserade realisationsvinster med 6,0 mnkr. Balanskravsresultatet för 2016 var positivt och det
finns därmed inget negativt balanskravsresultat att återställa.
Nettokostnadsandel (olika kostnaders andel av skatteintäkter och
kommunal utjämning)
En grundläggande förutsättning för god
ekonomisk hushållning är att det finns
balans mellan löpande intäkter och
kostnader. Ett sätt att belysa detta är att
analysera hur stor andel olika typer av
återkommande löpande kostnader tar i
anspråk av skatteintäkter och kommunal
utjämning. På lång sikt räcker det inte
att intäkterna och kostnaderna är lika
stora. Tumregeln anger att minst 2 procent av de löpande intäkterna bör finnas
kvar för att bland annat finansiera årets
nettoinvesteringar med och för att möta
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
försämrats. Utfallet per augusti visar en

Nettokostnadsandel (%)
Verksamhetens nettokostnader

nettokostnadsandel på 95,0 procent. Vad
gäller prognosen för helåret 2017 är det
en försämring, från 95,3 procent 2016
till 97,4 procent 2017. Sett över en rul�lande femårsperiod är prognosen att målet 99 procent (97,8 procent) kommer
att uppfyllas.
Investeringsvolym och självfinansieringsgrad
När den löpande driften har finansierats
bör det helst återstå tillräckligt stor andel
av skatteintäkter och kommunal utjämning så att större delen av investeringarna
ska kunna finansieras med egna medel.
Kassaflödet från den löpande verksamheten (finansieringsanalysen) utgör det
finansiella utrymmet för investeringsverksamheten utan att ta upp nya lån
eller minska befintlig likviditet. Detta
nyckeltal benämns självfinansieringsgrad. Kommunens mål för självfinansieringsgraden är lägst 50 procent över en
rullande femårsperiod.
Kommunen investerade netto fram till
augusti 2017 för 203,4 mnkr. Större genomförda investeringar i år är skollokaler
för 41,3 mnkr, förskolelokaler för 11,9
mnkr, idrotts- och fritidsanläggningar
för 9,3 mnkr, gator och parker för 51,2

Utfall aug

Utfall aug

2017

2016

2016

2015

2014

2013

90,5

89,0

90,5

94,2

96,7

96,9

Resultatet för delåret januari-augusti
är 124,1 mnkr, en försämring jämfört
med delåret januari-augusti 2016 med
37,0 mnkr. Prognosen för helåret är 95,9
mnkr, en positiv avvikelse mot budget
med 40,9 mnkr.

Jämförelsestörande poster

0,0

0,0

0,0

-0,7

-1,3

-2,9

Avskrivningar

5,2

4,7

5,2

4,9

4,7

4,3

-0,7

-0,6

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

Summa löpande kostnader

95,0

93,1

95,3

98,1

99,9

98,2

Balanskravsutredningen utifrån prognosen på 95,9 mnkr redovisar ett positivt

Över en rullande femårsperiod

97,8

97,0

97,5

99,0

98,2

98,4
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Finansnetto

mnkr och produktion av arbets- och bostadsområden för 28,6 mnkr.
Det finansiella målet om lägst 50 procent
självfinansiering av investeringar är uppfyllt per augusti 2017 (149,3 procent)
och även över en rullande femårsperiod
(86,9 procent). Prognosen för helåret avseende resultat och investeringar innebär
att självfinansieringsgraden för enskilda
året 2017 hamnar på 54,3 procent.
Över den rullande femårsperioden 2017
– 2013 blir värdet 72,0 procent, en försämring med 18,5 procentenheter jämfört med femårsperioden 2016 – 2012
(90,5 procent).
Soliditet
Soliditet (eget kapital/totala tillgångar)
är ett centralt 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 52,0 procent vilket är en förbättring med 0,4 procentenheter jämfört
med augusti 2016.
Att även ta med pensionsskulden i nyckeltalet speglar bättre kommunens långsiktiga finansiella kapacitet. Soliditeten,
inklusive pensionsskuld, intjänad före
1998, uppgår i periodbokslutet till 15,3
procent, en förbättring jämfört med augusti 2016 med 4,2 procentenheter.

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 2016, från 44,0 procent till 41,5
procent i delårsbokslutet.
Ränterisk – Finansnetto
Kommunens finansnetto uppgick till
12,8 mnkr i augusti 2016 och till 17,8
mnkr i delårsbokslutet 2017.

Utfall aug

Utfall aug

Självfinansieringsgrad (%)

2016

2015

2015

2014

2013

2012

Investeringar (Mnkr)

203,4

138,0

442,4

335,7

276,8

343,5

Självfinansieringsgrad (%)

149,3

113,3

113,6

59,4

67,0

58,6

86,9

83,5

90,5

59,5

54,4

73,8

Över rullande femårsperiod

Utfall aug

Utfall aug

2017

2016

2016

2015

2014

2013

52,0

51,6

49,2

45,9

49,5

49,7

15,3

11,1

11,3

5,2

2,3

2,8

34,3

32,7

31,7

29,3

28,2

27,9

17,4

14,2

14,3

10,7

8,0

7,9

Utfall aug

Utfall aug

2017

2016

2016

2015

2014

2013

Kommunen

41,5

46,2

45,6

75,9

41,2

75,5

Koncernen

63,5

64,2

55,6

70,8

67,3

84,2

Soliditet (%)
Kommunen enl balansräkningen
Kommunen inkl hela pensionsskulden
Koncernen enl balansräkningen
Koncernen inkl hela pensionsskulden

Kassalikviditet (%)

Utfall aug

Utfall aug

2017

2016

2016

2015

2014

2013

Kommunen

17,8

12,8

14,0

11,6

5,7

2,9

Koncernen

-25,2

-36,5

-64,6

-89,4

-80,0

-109,0

Finansnetto (Mnkr)

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.
Sammantaget har nämndernas följsamhet
mot budget (budgetavvikelse) sedan 2015
varit positiv. I prognosen för helåret 2017
redovisas ytterligare ett år med positiv avvikelse om 13,0 mnkr. Att nämnderna
fortsätter hålla sina budgetramar är av stor
betydelse för kommunens strävan mot en
starkare finansiell ställning.
När det gäller prognoserna under året är
det ett område som bör stärkas ytterligare
för att hålla en god finansiell kontroll över

kostnader och intäkter under året.
Kommunens pensionsskuld
I kommunal redovisningslag (1997:614)
regleras hur pensionskostnad/skuld ska
redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Enligt denna modell ska pensionsförpliktelser intjänade från och med
1998 redovisas som skuld i balansräkningen och pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.
Kommunens samlade pensionsförpliktelser per augusti uppgår till 1 570,8
mnkr varav 233,9 mnkr redovisas som
avsättning i balansräkningen och 1 336,9
mnkr som ansvarsförbindelse. Detta
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betyder att 85,1 procent av pensionsförpliktelserna ligger utanför balansräkningen. Utbetalningarna hänförliga till
denna ansvarsförbindelse och som belastar resultaträkningen minskar nu successivt. Enligt den senaste pensionsskuldsprognosen minskar utbetalningarna fram
till 2020 med 6,5 procent jämfört med
2016.
Borgensåtagande
Kommunens borgensåtagande per siste
augusti uppgår till 2 703,8 mnkr, 41 468
kr per invånare. 2 486,9 mnkr är beviljade
till helägda bolag, 90,7 mnkr till delägda
bolag och 126,2 mnkr till egnahem, stiftelser och föreningsägt bolag.
Av det totala borgensåtagandet för helägda
bolagslån svarar Kalmarhem AB för 52,2
procent. En positiv befolkningsutveckling
och därmed efterfrågan på bostäder är
naturligtvis en förutsättning för bolagets
ekonomi. Efterfrågan på lägenheter har
under 2017 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 svarar för 30,7 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.
Kommunens risk med hänvisning till KIFABs marknad måste betecknas som högre än det är för Kalmarhem AB.
Känslighetsanalys
Kalmar kommun påverkas av omvärldsfaktorer och i tabellen nedan ger vi exempel på händelser och dess effekter på
kommunens ekonomi.
else

Mnkr

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

Utfall aug

2017

2016

2016

2015

2014

2013

Budgetavvik årets resultat

40,9

60,4

154,0

-15,8

47,2

121,1

Nämndernas budgetavvikelse

13,0

43,3

43,3

20,9

-16,9

-45,6

Mnkr

Pensionsförpliktelser och pensions-

Utfall aug

Utfall aug

medelsförvaltning, Mnkr

2017

2016

2016

2015

2014

2013

1. Avsättning inkl. löneskatt

233,9

217,2

220,0

211,2

184,9

170,9

1336,9

1386,3

1364,4

1424,3

1466,6

1 452,7

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

123,3

112,4

118,1

106,0

100,5

90,1

1 491,1

1 466,3

1 529,5

1 551,0

1 533,5

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

69,9

66,7

68,2

63,2

56,7

50,7

-obligationer m.m.

53,4

45,7

49,9

42,8

43,8

39,4

5,61

7,79

15,83

8,85

17,21

24,03

2,2

3,21

4,60

1,10

3,82

3,44

Avkastning placerade pensionsmedel, procent (KLP)
-aktier
-obligationer m.m.

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

Utfall aug

Utfall aug

2017

2016

2016

2015

2014

2013

2492,1

2655,3

2 452,9

2 465,4

2 698,5

2 783,9

119,8

121,0

120,1

95,0

95,9

96,8

Ekonomisk förening, fiber

1,3

Stiftelser, gruppbostäder

4,6

4,8

4,7

4,8

4,9

5,0

Egnahem

0,5

0,7

0,5

0,8

0,9

1,1

2 618,3

2 781,8

2 579,5

2 566,0

2 800,2

2 886,8

Totala borgensåtaganden

1,3

Det viktigaste nyckeltalet är nettokostnadsandelen (olika kostnaders andel av
skatteintäkter och kommunal utjämning) och då verksamhetens nettokostnader. Prognosen för nettokostnadsandelen 2017 innebär en försämring med
2,1 procentenheter jämfört med 2016,
från 95,3 till 97,4 procent. Verksamhetens nettokostnader har försämrats med
2,4 procentenheter. Finansnettot och
avskrivningar har förbättrats med 0,2
respektive 0,1 procentenheter medan
jämförelsestörande posters andel är oförändrad.
Händelse

Mnkr

Höjd utdebitering med 1 krona

133,0

Löneökning med 1 procent

Nämndernas förmåga att hålla sin budget har förbättrats över tid. Sammantaget
klarar nämnderna att hålla budgetramen.
För att hålla en god finansiell kontroll
över kostnader och intäkter är det också
viktigt att det finns en god säkerhet i de
prognoser som görs under året.

27,5

Räntan höjs med 1 procent

7,0

Prisökning med 1 procent

20,0

10 nya heltidstjänster

4,5

Ökning av försörjningsstödet
med 10 procent

5,5

För att säkerställa att det långsiktiga finansiella utrymmet förstärks krävs att
kommande investeringar självfinansieras.
Kassaflödet från den löpande verksamheten (finansieringsanalysen) utgör det
finansiella utrymmet för investeringsverksamheten utan att ta upp nya lån
eller minska den befintliga likviditeten.
Prognosen för helåret avseende resultat
och investeringar innebär att självfinansieringsgraden för enskilda året 2016
hamnar på 54,2 procent. Över den rul�lande femårsperioden 2017-2013 blir
värdet 72,0 procent, en väsentlig försämring jämfört med femårsperioden 20162012 (90,5 procent).

Prognos

aug

2017

2017

2016

2015

2014

2013

95,9

124,1

166,7

62,5

2,5

57,3

-6,0

0,0

-4,2

-14,6

-2,8

-40,4

89,9

124,1

162,6

47,9

-0,3

16,9

0,0

0,0

-127,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,6

0,0

89,9

124,1

35,5

47,9

18,3

16,9

ser och internationell flyglinje

0,0

0,0

0,0

0,0

-40,0

0,0

- tillägg justering RIPS-räntan

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,6

89,9

124,1

35,5

47,9

-21,7

32,5

0,0

0,0

0,0

-21,7

0,0

-1,2

89,9

124,1

35,5

26,2

-21,7

31,2

388,4

422,5

298,4

262,9

236,7

258,4

Balanskravsavstämning (Mnkr)
Årets resultat enligt resultaträkningen
- avgår samtliga realisationsvinster
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
- medel till resultatutjämningsreserv
- medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat
Synnerliga skäl enligt KL 8
kap 5 §
- tillägg ianspråktagande av
sparande, bildandet av två stiftel-

Balanskravsresultat efter
synnerliga skäl att reglera
Balanskravsunderskott från
tidigare år
Summa
Ackumulerat resultat

15

FOKUSOMRÅDE – ETT GRÖNARE
KALMAR
Kommunens miljöbokslut för 2015 visade på att Kalmar är en av Sveriges grönaste städer. Vi har under flera år tagit stora
steg för ett bättre klimat- och miljöarbete.
Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och
vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och lång
sikt. Vi tar vårt ansvar och visar vägen i
miljöarbetet med utgångspunkt från de
nationella miljökvalitetsmålen.

Fokusområdets text i sin helhet finns att
läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget.
Kommentar
Kalmar kommun jobbar inom många
områden för att se till att vi får ett grönare Kalmar. Arbete sker inom den kommunala verksamheten, men också ut mot
kommunen som geografiskt område.
Kommunen tar årligen fram ett miljöbokslut för att stämma av kommunens

arbete mot de nationella miljökvalitetsmålen samt för att utvärdera arbetet mot
kommunens egna mål. Det senaste resultatet visar att vi är på rätt väg inom flera
områden, men att arbetet behöver systematiseras gällande framförallt biologisk
mångfald och ekosystemtjänster.
Arbete med ”Ett grönare Kalmar" pågår
inom flera områden där mål eller uppdrag inte finns. Detta fångas dock inte i
redovisningarna nedan.

Måluppfyllelsen bedöms med följande
utfall:
Målet är upppnått

Fullmäktigemål - Fossilbränslefri
kommun

Målet är ännu inte uppnått.
Trenden är positiv, utvecklingen går i rätt riktning.

Målet är inte uppnått. Trenden
är inte positiv, utvecklingen är
oförändrad eller går i fel riktning.

Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.
Kommentar
Sedan 1990 har utsläppen av koldioxid i Kalmar kommun som geografiskt område
minskat med 34 procent. Den största kvarvarande utmaningen i kommunen som helhet är transporter, där merparten av de bränslen som används fortfarande är fossila.
En uppföljning av om respektive förvaltning brutit ned målet eller bedriver arbete för
att nå målet, visar att arbete pågår inom i princip hela kommunen, mer eller mindre
systematiskt. Fokus ligger främst på att få den egna verksamheten fossilbränslefri till
2020. Ett ökat fokus på åtgärder för att få kommunen som geografiskt område fossilbränslefri behövs för att vi ska kunna nå målet 2030.
Samverkan med Regionförbundet i Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län, Landstinget
i Kalmar län och övriga kommuner inom ramen för "NoOil fossilbränslefri region
2030" har intensifieras och Kalmar kommun är drivande i arbetet. I augusti genomfördes ett event på ”Kalmarsundsveckan” med syfte att få näringslivet mer delaktigt i
arbetet. Kalmar Öland Airport gjorde ett test med bioflygbränsle under denna vecka,
vilket är en viktig pusselbit för att nå målet 2030.
Kalmar kommun nominerades som en av sex kommuner till Fortums pris "Laddguldet" som premierar kommuner som går före i den gröna omställningen. Samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen arbetar inom sina respektive ansvarsområden för ytterligare utbyggnad av laddstationer i kommunen.
Energi- och klimatrådgivningen löper på. Information och rådgivning till representanter för trettio HSB-föreningar har genomfördes under andra tertialet.
Ökad användning av fossilfri kollektivtrafik kommer bidra till måluppfyllelsen. Kommunen har haft kontinuerliga samverkansmöten med KLT, cirka en gång i månaden.
Passagerarnas avstånd till kollektivtrafiken utvärderas vid prioritering av detaljplaner.
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Kommunen ställer även krav på fossilfria bränslen i relevanta avtal. Samlastningscentralen bidrar till att minska antalet transporter i kommunen.
Kalmarhem bedömer att de är på rätt väg mot målet att minska energianvändningen
per kvadratmeter med 15 procent till och med 2025 jämfört med 2016 års nivå.

Fullmäktigemål - Cykeltrafiken

Cykeltrafiken ska årligen öka.
Kommentar
De preliminära resultaten tyder på en nedgång i cykeltrafiken under det första halvåret
2017. Antalet cykelpassager ökar på vissa sträckor/mätpunkter och går ned på andra. En
detaljerad sammanställning kommer i tredje tertialet.
Arbetet med att utveckla Kalmar som cykelstad och cykelkommun pågår kontinuerligt.
Stort fokus ligger på att stärka cykelstråken in mot Universitetskajen. Under inledningen
av 2017 gjordes en förstudie tillsammans med Växjö kommun och Linnéuniversitetet
(LNU). Därefter användes underlaget i en ansökan om stadsmiljöavtalspengar från Trafikverket i våras för att kunna göra en extra stor satsning. Ansökan beviljades med 11,7
mkr i bidrag. Detta kommer under 2017-2018 innebära att en hel del viktiga punkter
åtgärdas. Breddningsåtgärder längs Norra vägen samt stråket förbi stationen kommer
dock att återstå att planera/finansiera. Det har också getts bidrag inom stadsmiljöavtalet
för insatser för säker skolväg till nya Tallhagsskolan liksom signalprioritering för kollektivtrafik och cykel längs Norra vägen. En felande länk har nu byggts bort norr om
Herkulesvägen, vilket bidrar till att vi så småningom kommer att ha ett sammanhållet
cykelstråk i nordsydlig riktning mellan Norra vägen och Tallhagsvägen. Just nu pågår
bygget av breddnings- och korsningsåtgärder mitt emot Röda Ugglan vid Norra vägen. Planering/projektering pågår för kompletterande cykelparkeringar på västra delen
av Kvarnholmen. Särskilda sommarcykelparkeringar på Kvarnholmen har ordnats för
första gången och konceptet ska utvecklas vidare till nästa år. Den tryckta cykelkartan
har uppdaterats under våren liksom de båda utflyktskartorna.
Under maj presenterades en utredning kring förutsättningarna för att utveckla avgiftsfria
pendlarparkeringar i utkanten av staden med möjlighet att låna cykel för vidare transport.
Samverkan med olika regionala aktörer pågår kontinuerligt. Infrastrukturgruppen för länet träffades i maj där Kalmar kommun medverkade. Gruppen var enig om att de i länet
prioriterade cykelstråken bör minska ned från sju till två när åtgärder nu ska prioriteras i
arbetet med den kommande regionala transportplanen. Detta med anledning av att det
uppsatta övergripande målet för cykelstrategin – att det år 2025 finns ett regionalt sammanhängande nät av cykelbanor och cykelsträckningar i blandtrafik som är trafiksäkra
och attraktiva – inte alls rimmar med tillgängliga medel. De två högst prioriterade stråken föreslås vara längs med kusten samt från Kalmar västerut till Nybro och vidare till
Växjö. Båda dessa stråk är viktiga ur ett cykelturismperspektiv efter den stora satsningen
på Öland. En lång rad delsträckor fungerar även bra för (eller kan komma att fungera
för) pendlingscykling.
Arbetet för en ny omgång av ”Hälsopendling” har dragit igång och syftar till att fler som
har möjlighet ska välja bort bilen i sitt resande till och från jobbet. Hälsopendlingen
kommer att ske under oktober 2017, men inleds med inspirationsevent redan i september.
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Fullmäktigemål - Kollektivtrafik

Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka.
Kommentar
Samhällsbyggnadskontoret har kontinuerliga samverkansmöten med KLT, cirka en gång
i månaden. Avstånd till kollektivtrafik utvärderas vid prioritering av detaljplaner. Under
årets stadsfest presenterades olika lösningar inom ”mobility management”.
Bedömningen för 2017 så här långt att: Stadstrafiken visar en fortsatt ökning av antalet resor; drygt 3 procent 2016/2017 och 15 procent 2015/2017. Särskilt stark har
ökningen av varit av resandet under juli månad; 14 procent 2016/2017 och 18 procent
2015/2017. Perioden januari-juli i år gjordes 37 procent av alla resor som registrerades i
KLTs biljettsystem i Kalmar stad.

Fullmäktigemål - Klimatneutrala
resor och godstransporter

År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter
vara klimatneutrala.
Kommentar
Målet är väl integrerat på förvaltningarna och många av bolagen.
Kommunledningskontoret arbetar just nu tillsammans med serviceförvaltningen med
att ta fram definitioner för vad klimatneutrala och samhällsbetalda resor och godstransporter innebär, samt med att kartlägga respektive förvaltnings resor och godstransporter, där information om detta saknats sedan tidigare. Avtal som omfattas av
målet identifieras.
Under andra tertialet togs beslut i kommunstyrelsen om att använda pengarna från
kommunens klimatkompensationssystem till grönt flygbiobränsle.
Socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen byter kontinuerligt ut tidigare fossildrivna bilar mot elbilar och gasbilar och ser över möjligheterna att cykla i tjänsten. Fler
laddstolpar för kommunens bilar kommer på plats, exempelvis så planeras det för 20
stycken vid ”Vänskapens hus”.
Serviceförvaltingen har redan nått sitt nämndsmål om att andelen fordon med el,
biogas eller laddhybrid i transportcentralens leasingflotta ska fördubblas från 60 till
120 till utgången av 2018. Antalet el- eller gasfordon är efter andra tertialet uppe i 134
stycken vilket innebär en ökning med 12 fordon. Även nämndsmålet om att ersätta
diesel med HVO för transportcentralens fordon och utvalda delar av entreprenadmaskiner under 2017 är uppnått.
Samhällsbyggnadskontoret arbetar med att hitta alternativa lösningar på utbildningar
och konferenser och uppmanar medarbetarna att använda cykel och kollektivtrafik.
Information om nya tekniska lösningar i form av Skype för fler resfria möten genomfördes på samhällsbyggnadskontorets kontorsmöte i april.
KIFAB byter ut återstående fossilbränsledrivna bilar i företagets bilpark till el- och
gasbilar enligt planen, som är att bli helt fossilbränslefria innan årets utgång. KIFAB
har tagit beslut om att ekonomiskt stödja den klimatfond som Kalmar Öland Airport
har för ökad inblandning av fossilfritt bränsle till ordinarie flygbränsle.

Fullmäktigemål - Vatten

Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status.
Kommentar
Mycket händer inom vattenområdet i Kalmar, inte minst politiskt. Kommunledningskontoret har haft rollen att ta fram underlag till framtida politiska beslut inom området där både dricksvattenbristen, Östersjöns välmående och det nya reningsverket ha
varit i fokus.
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Kalmar kommun har inom projektsamarbetet Race For The Baltic tagit fram handlingsplan för hur vi kan jobba med övergödningsproblematiken, som presenterades
på ett internationellt event den 28 juni. Planen kommer att användas som underlag i
budgetprocessen.
Planen visar att utsläppen i kommunen behöver reduceras med 3 ton fosfor per år och
50 ton kväve per år. Kalmar kommun ser att åtgärder inom jordbruket, anläggande av
våtmarker, restaurering av Surrebäckens utlopp och skörd av musslor är relevanta för
dem. För att genomföra åtgärderna krävs finansiering och erforderliga tillstånd vilket
beräknas ta flera år.
Under andra tertialet fortsatte arbetet kopplat till musselskörd med att initiera
branschriktlinjer för fodermusselodlare i Östersjön. För att lyckas med åtagandet enligt kommunens åtgärdsplan krävs en uppskalning från nuvarande fyra odlingsenheter
på 100 m2 till 44 odlingsenheter.
Ett antal projekt pågår för att genomföra biotopvård i Ljungbyån, Hagbyån, Halltorpsån och Snärjebäcken, med stöd av olika externa finansiärer. Arbetet med LOVAprojektet innebär vattenåtgärder kring Törnebybäcken, skolprojektet Vattendetektiver
(som numera får stöd från SydostLeader), samt samordning av vattenråden och Kalmarsundskommissionen.
En kommunikationskampanj genomfördes tillsammans med vattenråden om Giftfria
trädgårdar.
Projektet Life SURE, som innebär ett omhändertagande av bottensediment i Malmfjärden, är nu uppstartat. Projektet löper på fyra år.
Samhällsbyggnadskontorets arbete med enskilda avlopp följer kommunens VA-plan.
Tillsyn på verksamheter som påverkar vattenkvaliteten pågår kontinuerligt.

Fullmäktigemål - Ekologisk och
närproducerad mat

Andelen ekologisk och närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska
uppgå till 70 procent år 2020, varav cirka 30 procent ska vara ekologiskt.
Kommentar
Arbete med att uppdatera målets definitioner och handlingsplan pågår.
Serviceförvaltningens nämndsmål på 40 procent ekologisk frukt kommer inte att
uppnås under året. Under första halvåret 2017 var 29 procent av frukten ekologisk.
Huvudorsak är bristande ekonomi, men även något lägre kvalitet på vissa ekologiska
frukter gör att konventionell frukt beställs.

Fullmäktigemål - Solcellsanläggningar

2018 ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader.
Kommentar
Kalmar sportcenters solcellsanläggning är i drift och har fram till augusti 2017 producerat 16 942 kWh (energi till en mindre villa).
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Uppdrag - Kalmar Cykelstad

Pågående

Uppdrag - Nytt reningsverk

Pågående

Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får i uppdrag att fortsätta projektet Kalmar cykelstad. Uppdraget förlängs fram till och med 2018.
Kommentar
Under 2017 är fokus på cykling kopplat till Linnéuniversitetet. En pågående aktivitet
inom uppdraget är ett projekt som gör tillsammans med universitetet, som fokuserar
på åtgärder vad gäller cykelvägar och cykelparkering. Se mer information under fullmäktigemålet om ökad cykling ovan.
Kalmar Vatten AB får i uppdrag att planera för ett nytt reningsverk med höga
ambitioner när det gäller rening.
Kommentar
Arbetet med Kalmarsundsverket går vidare enligt plan. Programhandlingen är framtagen och har antagits i Kalmar Vattens styrelse. Länsstyrelsens handläggning av tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken pågår.
Ytterligare en projektledare har anställts och började sin anställning i augusti. Detta
för att växla upp farten i projektet. Under hösten påbörjas upphandlingen i form av
samverkansprojekt.

Uppdrag - Superbusstråk

Genomförd

Uppdrag - Giftfri miljö i förskolor
och skolor
Pågående

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genom trafikplanering underlätta
för skapandet av ett superbusstråk mellan Karlskrona, Kalmar och Oskarshamn
och vidare till Norrköping.
Kommentar
Utredning är genomförd tillsammans med Trafikverket, Kalmar Läns Trafik AB, Regionförbundet samt Torsås, Mönsterås, Oskarshamn och Västerviks kommuner. Inga beslut är
tagna i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och servicenämnden ta fram
en plan för hur, samt också starta med att fasa ut farliga ämnen i förskole- och
skolmiljöer för att skapa en så giftfri miljö som möjligt.
Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden: En handlingsplan togs fram redan 2016 av arbetsgruppen.
Den överlämnades via samhällsbyggnadsnämnden och övrig berörda nämnder till kommunfullmäktige för beslut.
Servicenämnden: Handlingsplan är framtagen och remiss har behandlats och besvarats i
servicenämnd 25 januari 2017. Handlingsplanen gick sedan på återremiss på fullmäktigemöte. Nytt beslut förväntas tas i samhällsbyggnadsnämnden. Serviceförvaltningens del i
uppdraget, att ta fram handlingsplan, bedöms som genomförd.
Barn- och ungdomsnämnden samt Södermöre kommundelsnämnd: Planen är framtagen men är inte officiellt beslutad att gälla. Servicenämnden önskar tillägg enligt nedan:
Serviceförvaltningens bedömning är att handlingsplanen för giftfria förskole- och skolmiljöer är genomförbar för nivå ett, men konstaterar att aktiviteter på nivå två och tre har en
påverkan både på ekonomi och arbetsmiljö. Beslut om ytterligare åtgärder behöver därför
utredas vidare.
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Servicenämnden beslutar (2017-05-31) att serviceförvaltningens yttrande ska utgöra svar
på remissen handlingsplan för giftfria förskole- och skolmiljöer i Kalmar kommun med
följande tillägg:
Avsnitt ”Leksaker och hobbymaterial” kompletteras med textrubrik och innehåll om hantering av pedagogiskt materiel samt att avsnittet ”Uppföljning och tillsyn” kompletteras
med ett tydligare övergripande förvaltningsansvar för att på ett bättre sätt säkerställa en
jämn kvalité i arbetet på de olika förskole- och skolverksamheterna.
Uppdrag - Vattenförsörjningsplan

Ej påbörjad

Samhällsbyggnadsnämnden (tidigare Kalmar Vatten AB) får i uppdrag att
tillsammans med Kalmar Vatten AB (tidigare samhällsbyggnadsnämnden) och
servicenämnden ta fram en kommunal vattenförsörjningsplan i samverkan med
Länsstyrelsen Kalmar län och berörda kommuner.
Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden: Under 2017 kommer samhällsbyggnadsförvaltningen
att bjuda in berörda parter för att påbörja arbetet med uppdraget. Då det funnits
oklarheter kring var uppdraget skulle bedrivas har det inte kunnat påbörjas tidigare.
Kalmar Vatten AB: KVAB är redo att backa upp arbetet den dag samhällsbyggnadskontoret startar projektet.

Uppdrag - Upphandlingspolicy och
uppförandekod
Pågående

Kommunstyrelsen tillsammans med servicenämnden får i uppdrag att göra en
översyn av nuvarande upphandlingspolicy och uppförandekod.
Kommentar
Arbetet genomförs tillsammans med serviceförvaltningens upphandlingsenhet. Ett
nytt förslag på upphandlingspolicy med riktlinjer är framtaget och ska läggas fram
politiskt under det tredje tertialet. Intervjuer med personal som arbetar med upphandling inom kommun och bolag har genomförts.
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Miljö

Väsentliga händelser under året
Det strategiskta arbetet med förorenade
områden för att säkerställa ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart arbete med
kommunens fastigheter fortgår liksom en
plan för hantering av de massor som uppstår vid de olika exploateringsprojekten.
Inom organisationen Race for the Baltics projekt City Accelerator, togs en
handlingsplan för minskad övergödning
i Östersjön fram. Planen presenterades
på kommunfullmäktige i juni samt på en
nationell konferens i Stockholm.
Förstudien ”Åk tåg”, som genomfördes
i samarbete med tågoperatörer och Trafikverket, avslutades. Syftet var att öka
intresset bland länets företagare för tjänsteresor med tåg. Kalmar kommun blev
nominerade till ”Laddguldet 2017”. Priset ges till den kommun som åstadkommit mest i omställningen till elbilar.
Arbetet med att ta fram en ny upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer
resulterade i ett förslag som ska beslutas
under hösten. Parallellet med detta har
arbetet med ”Hållbar upphandling” intensifierats, bland annat med hänsyn till
nya LOU.
Ett projekt med syfte att utföra forskning
på läckage av mikroplaster från konstgräsplaner initierades. Kalmar kommun blev
”Kranmärkt”, vilket innebär att kommu-
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nen inte längre ska använda flaskvatten.
En studentmedarbetare genomförde en
nulägesanalys av det interna arbetet med
kemiska produkter, vilken kommer ligga
till grund för det fortsatta arbetet med det
kemikaliehanteringssystem som testas.
För verksamhet miljö genererar den ökade
fokuseringen på genomförandefrågor fler
ärenden vad gäller arbetet med exempelvis förorenade områden. Miljöverksamheten har generellt ett högt ärendeflöde
och arbetar med att skapa rutiner för att
effektivisera ärendehanteringen, bland
annat genom att följa ärenden gällande
förorenade områden som löper över flera
år. Under våren har verksamhet miljö
upphandlat ett nytt diariesystem, Vision.
Projekten inom kustmiljö fortsätter att få
bidrag till olika åtgärder för att främja en
god vattenstatus i både våra vattendrag
och i Kalmarsund. Projektet ”Levande
vattendrag” har fått cirka 2 mnkr för att
restaurera Ljungbyån, Halltorpsån och
Hagbyån genom att återskapa livsmiljöer
för fisk, insekter och fåglar som gått förlorade på grund av människans påverkan.
Under året påbörjade och genomfördes
projektet Giftfria trädgårdar. Målet med
projektet är att skapa opinion som höjer
kunskapsnivån hos konsumenterna för
att på så sätt långsiktigt påverka handeln
att intressera sig av att sälja alternativa
produkter så att det blir lätt att hitta rätt.
Sista etappen av energitjänsteprojektet,

som syftar till att effektivisera energianvändningen i de kommunala fastigheterna är på gång. Projektet färdigställs
under 2017. Transportcentralen försöker
även fortsättningsvis att påverka Kalmar
kommuns förvaltningar att välja fordon
med el, biogas eller laddhybrid när det är
dags för nya/uppdaterade leasingavtal. I
december 2016 installerade kommunen
sin första HVO(biodiesel) pump som
under 2017 har testas främst av serviceförvaltningens fordon och i utvalda delar
av entreprenadmaskinerna.
Kalmar Vatten ABs styrelse antog en
Kemikaliepolicy och införde i samband
med det ett nytt digitalt kemikalieregister (iChemistry) och grundutbildning för
administratörer. KVAB deltog i kommunens projekt ”Giftfria trädgårdar” för att
minska privatpersoners användning av
växtskyddsmedel.
En policy för fettavskiljare fastställdes
i samverkan med KSRR och samhällsbyggnadskontoret. Att säkra fettavskiljarnas funktion och skötsel minskar miljöpåverkan väsentligt: mindre utsläpp till
Kalmarsund och minskar risken för råttor och stopp i avloppsnätet. Projektet ser
återvinning av fett som resurs.
KVAB blev ”Kranmärkt” av Svenskt
Vatten och kommunicerar kranvattnets
miljöfördelar framför flaskvatten i olika
sammanhang. Inget flaskvatten serveras
nu på våra kurser, möten och andra sam-

mankomster. KVAB har även anlagt en
ny damm för dagvattenrening på Stensö
för projektet ”Skärgårdsstaden” och rensat dagvattendamm i Tegelviken.
Flera åtgärder för att stärka vattenförsörjningen har gjorts och ansvariga har noggrant följt förutsättningarna för vattenförsörjningen och utvärderat behovet av
att införa ett bevattningsförbud i Kalmar
kommun. KVAB deltog i sommarens
kampanj ”Vattensmart” och kommunicerade även budskapet i Kundbrevet.
I februari hölls en visionsworkshop med
Kalmarsundsverket för politiker, tjänstemän och företrädare för näringsliv i Kalmarregionen samt LNU. De områden
som diskuterades var
• ett av Sveriges bästa reningsverk
• ett stadsnära reningsverk
• information, lärande och samverkan
• prioriteringar (tid, kvalitet och ekonomi).
Pilotprojekt för Ultrafiltrering och GAK
(granulerat aktivt kol) påbörjades. Filterteknik prövas för att avlägsna läkemedelsrester från avloppsvatten för att möta
framtida reningskrav.
Provtagning har skett under året av läkemedelsrester, mikroplaster och nanopartiklar från dessa pilotanläggningar. KVAB
har även deltagit i pilotprojekt kring styrning av kemikaliedosering för fällning
av totalfosfor, bättre styrning ger bättre
hushållning av resurser med bibehållen
fosforreduktion.
I samarbete med en större industrihyresgäst har KIFAB gjort ytterligare fjärrvärmeanslutningar som eliminerar hyresgästens fossilbaserade processvärme
och minskar utsläppen med cirka 100
ton CO2 per år. En fastighet som tidigare värmts genom en mix av markvärme
och pellets samt visst inslag av sol har
konverterats till ren fjärrvärme. Modernisering av fordonsparken fortsätter och
andelen el- och gasbilar uppgår nu till
72 procent. Utfasning av återstående
fossilbränsledrivna bilar kommer att ske
innan årsskiftet. Samtliga fastigheter är
sedan tidigare uppvärmda utan hjälp av
fossila bränslen. Arbetet fortsätter med
att i dialogform påverka hyresgästerna att

tänka energismart och att säkerställa att
drift- och verksamhetstider i uthyrda lokaler är uppdaterade så att fastigheternas
driftprofil hålls energioptimal. Målsättningen, att till alla delar bedriva en fossilbränslefri verksamhet vid utgången av
2017, kommer att uppnås.
Utvecklingen av solenergi fortsätter.
Nöbble Solpark levererar solel till sina
medlemmar sedan augusti 2016. Under
våren startades ett projekt på Törneby
Solpark vid Kalmar Öland Airport och
den första av tre etapper är i startblocken
för att byggas. Kalmar Energi bedriver
även ett pilotprojekt på en fastighetsägares tak. Detta blir ännu ett koncept för
verksamheten att utveckla solenergin i
produktfloran.

Senast 2020 ska Södermöre kommundelsförvaltning enbart ha elbilar, detta
kommer generera fler laddningsstolpar
till kommundelen. Detta ger förutsättningar både för verksamheterna och för
privatpersoner att medverka till ett miljövänligare Södermöre.
Kalmar Vatten AB har påbörjat arbetet
med ”Resefria möten”. Med digital uppkoppling kan möten många hållas utan
att behöva resa.

Framtid
Under 2016 beviljades Kalmar kommun
bidrag till EU-projektet Life SURE. Projektet syftar till att visa en hållbar metod
för att restaurera övergödda vatten utan
att orsaka skada. Arbetet ska bedrivas i
Malmfjärden. Bottensedimentet ska tas
upp med en skonsam metod. Det ska sedan behandlas med målsättningen att det
ska bli en användbar produkt. Arbetet ska
bedrivas av Kalmar kommun tillsammans
med Linnéuniversitetet och Teknikmarknad vilka båda är partners i projektet.
Havs- och vattenmyndigheten står som
medfinansiär till projektet. Under 2018
beräknas arbetet i Malmfjärden komma
igång. Under 2017 har upphandlingen
av ett nytt ärendehanteringssystem för
miljöverksamheten avslutats. I början av
2018 kommer nuvarande Miljöreda ersättas av Vision.
Serviceförvaltningen arbetar vidare med
solceller och målet är att det 2018 ska
finnas 25 solcellsanläggningar på kommunala byggnader. Under 2017-2018
testas kemikaliehanteringssystemet Ichemestry på utvalda verksamheter inom
serviceförvaltningen. Kemikalierna riskbedöms inte i tillräcklig utsträckning för
att säkerställa en riktig användning ur ett
hälso- och miljöperspektiv. IChemestry
är ett verktyg som kan stötta i arbetet
med en bättre riskbedömning.
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FOKUSOMRÅDE – ETT VÄXANDE
ATTRAKTIVT KALMAR

Kalmar ska vara en växande och attraktiv
kommun. Det är en förutsättning för att
vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur.
Fokusområdets text i sin helhet finns att
läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget.
Uttalande tillagt i Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019:
Vi gör nu en paus i vårt deltagande som
Fairtrade City. Vi fortsätter att arbeta
med frågor om Fairtrade som en del av
kommunens arbete med att ta ännu större socialt och etiskt ansvar i frågor gällande upphandling av varor och tjänster.
Kommentar
Kommunkoncernen jobbar ständigt för
att bli en mer attraktiv kommun och
även om befolkningstillväxten varit blygsam hittills i år ser det positivt ut för det
som återstår av året. En av orsakerna till
den skrala befolkningsökningen har varit
bristen på bostäder. Planeringen framåt
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säger dock att cirka 2 100 bostäder är under planering.
Resan för att nomineras och bli "Årets
stadskärna 2017” nådde sitt slut i somras. Kalmar var tillsammans med Tibro
och Västervik de tre slutkandidaterna
men vi fick se oss slagna av Västervik. Nu
påbörjar Kalmar kommun analysarbetet
för att se hur vi ska ta vårt eget arbete
vidare.
Att det går bra för Kalmar visar inte minst
arbetslöshetssiffrorna där Kalmar fortsatt ligger lägre än våra jämförelsekommuner. Vårt differentierade näringsliv är
en nyckel för detta och arbetet med att
förbättra förutsättningarna för näringslivet fortsätter. För att ge bättre förutsättningar till våra industriföretag har ett
nytt markområde norr om Snurrom nu
tagits i anspråk. Dit kommer bland annat Norden att flytta och Modigs kommer att etablera en ny fabrik på platsen
som har skyltläge utmed E22.
En väl utbyggd infrastruktur är en grundpelare i vår utveckling. Kollektivtrafiken
byggs ut och allt fler åker kollektivt i en

stad där också cyklandet ökar. Vi noterar
också att Kalmar Öland Airport har en
fortsatt positiv passagerarutveckling. Att
hela kommunen ska leva är av yttersta
vikt för oss och vi noterar macketableringen i Påryd som ett positivt exempel
på att vi värnar hela kommunen.
Kalmar har ett rikt kultur- och fritidsutbud. Evenemangen sommaren 2017 slog
alla rekord och Kalmar utsågs också till
Årets Sommarstad för tredje året i rad.

Måluppfyllelsen bedöms med följande
utfall:
Målet är upppnått

Fullmäktigemål - Arbetslösheten

Målet är ännu inte uppnått.
Trenden är positiv, utvecklingen går i rätt riktning.

Målet är inte uppnått. Trenden
är inte positiv, utvecklingen är
oförändrad eller går i fel riktning.

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner.
Kommentar
Vid den senaste mätningen hade Kalmar lägre arbetslöshet än både riket och våra jämförelsekommuner. Vi fortsätter att placera anvisade från Arbetsförmedlingen i olika
insatser såsom anställningar och praktikplatser.

Fullmäktigemål - Bostadsplanering

Till och med 2018 ska Kalmar planera för 2 500 bostäder, varav 300 småhus.
Kommentar
Kommunen har fram till årsskiftet 2016/2017 tagit fram planer för cirka 1 500 bostäder. Under året fortsätter arbetet och ytterligare cirka 2 100 bostäder är under planering.

Fullmäktigemål - Trygg residenskommun

Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun.
Kommentar
Arbetet med att genomföra de med polisen gemensamma medborgarlöftena befinner
sig i ett slutskede. Insatserna kopplade till att minska bostadsinbrotten har effekt, fler
hushåll ansluter till Grannsamverkan, fler grannsamverkansområden har bildats och
bostadsinbrotten har minskat under året.
Insatserna för en tryggare stadskärna har också gett effekter, bland annat med snabbare
insatser för att åtgärda brister i den fysiska miljön. Insatsen med ordningsvakter har
enligt utvärderingen som genomförts av Lunds Universitet gett positiva effekter. En av
de främsta orsakerna till förbättringsarbetet kopplat till stadskärnan är en mer effektiv
samverkan, vilket Lunds Universitet ger uttryck för.
Arbetet i lokala Brå har effektiviserats under året, och genom den arenan kanaliserar flera både kommunala och externa aktörer trygghetsarbetet. Organisationen för
en trygghets- och larmcentral är under genomförande och rekrytering för chef och
medarbetare pågår. Inom ramen för detta utvecklas en rad insatser som kan förväntas förstärka tryggheten för invånarna i kommunen. Under hösten kommer polisens
trygghetsundersökning 2017 att presenteras, först då får vi ett utfall avseende upplevelsen av trygghet i Kalmar kommun.

Fullmäktigemål - UF-företagare

År 2017 ska 30 procent av gymnasieeleverna prova att vara UF-företagare.
Kommentar
Siffrorna för antalet studenter som testar Ung Företagsamhet (UF) kommer in under
hösten. Trenden kring UF är fortfarande ökande och arbetet sker i samarbete med
Kalmarsunds gymnasieförbund. Kommunen har varit med och är inbjuden till UFs
”Idénäste” och vi är inbokade till nästa tillfälle. Under hösten kommer träffar med
rektorer, lärare och elever på gymnasieskolorna att genomföras för att betona vikten
av UFs verksamhet.
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Fullmäktigemål - Företagsklimat

I och med Kalmar kommuns satsning på "Förenkla helt enkelt" så ska NöjdKund-Index (NKI) i SKLs mätning avseende företagsklimatet årligen öka.
Kommentar
Mätningen ”Löpande Insikt 2017”, avseende 2016 års ärenden, visar att totalt NKI
för företagsärenden har ökat från 70 till 77 sedan förra mätningen. Förbättrat företagsklimat har lyfts upp på agendan och organisationen har blivit mer aktiv att driva
förbättringsarbete och försöker att ha ett lösningsorienterat förhållningssätt, med koncerntänket i bakhuvudet. Målet bör därför anses uppnått men arbetet fortsätter.

Uppdrag - UF-företagare

Pågående

Uppdrag - Bullervall i Djurängen

Genomförd

Uppdrag - Årets stadskärna

Genomförd

Kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med Kalmarsunds gymnasieförbund för att till 2016 nå ett mål som innebär att 20 procent av gymnasieeleverna
prövar på att bli UF-företagare. Till 2017 höjs ambitionen till 30 procent.
Kommentar
Siffrorna för antalet studenter som testar Ung Företagsamhet kommer in under hösten.

Samhällsbyggnadsnämnden (tidigare Servicenämnden) får i uppdrag att anlägga
en bullervall i Djurängen. Detta för att dämpa bullret från Ölandsleden.
Kommentar
Bullervallen mellan E22 och Djurängen är under uppbyggnad.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, styrelser
och Kalmar City fortsätta arbetet för att Kalmar ska bli årets stadskärna under
innevarande mandatperiod.
Kommentar
Tillsammans med Västervik och Tibro blev Kalmar nominerad som finalist till Årets
stadskärna 2017. Nomineringen löd:
"Kalmar har rivstartat ett intensivt förnyelsearbete av staden. Med entusiasm och nytänk, en central pådrivare och med kommunalt stöd processas alla idéer genom katalysatorn "Tratten". Staden kan visa upp många imponerande resultat på kort tid,
mot sin vision att bli Sveriges ledande stadskärna. Purple Flag har varit tändvätska för
arbetet."
Västervik vann titeln Årets stadskärna 2017. I samverkan med Kalmar City pågår nu
planering för det fortsatta arbetet med stadskärneutvecklingen.

Uppdrag - Tillgänglighetsfrågor

Pågående
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Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta samarbetet med Kalmar City gällande tillgänglighetsfrågor.
Kommentar
Kalmar City ansökte om projektmedel från Arvsfonden för ett tillgänglighetsprojekt
i stadskärnan men tyvärr fick inte denna ansökan bifall hos Arvsfonden. Under 2016
producerades i samverkan med Kalmar City en film ”Hur tillgängliga är vi i Kalmar?”.
Filmen utmanar och ställer ett antal frågor riktade till alla som jobbar i serviceyrken.
Filmen kommer att användas i utbildnings- och informationsinsatser under hösten.

Under 2017 har bygg- och renoveringsprojekt genomförts i stadskärnan, vilket har
förbättrat den fysiska tillgängligheten såsom ombyggnationen av Fiskaregatan och
Västra Sjögatan samt installationen av stenplattor längs Västra Vallgatan. Ett annat
säkerhets- och tillgänglighetsprojekt är installationen av tre hjärtstartare i stadskärnan
som är tillgängliga 24 timmar om dygnet året runt. Ett initiativ från privatpersoner
som genom samverkan av flera parter blev förverkligat.
Uppdrag - Föreningarnas hus

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden utreda förutsättningarna
för en upprustning av Folkets Park med syfte att skapa ett "Föreningarnas hus"
med pensionärsorganisationerna som bas. I uppdraget ingår också att utveckla
området som park.
Kommentar
Arbetsgruppen har genomfört tre träffar till vilka kommunens alla pensionärsföreningar har bjudits in. Olika kostnadskalkyler har tagits fram. Ytterligare utredning återstår men uppdraget beräknas bli klart under året.
Tjänsten som landsbygdsutvecklare har varit vakant under sommaren men kommer
att tillsättas 1 oktober.

Uppdrag - Översyn av sociala frågor

Genomförd

Uppdrag - Fiberbredband

Pågående

Uppdrag - Utomhuspooler

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med socialnämnden göra en
översyn och komma med förslag på mål, organisation, arbetssätt och uppdrag för
kommunens hantering av frågor gällande arbetslöshet, försörjningsstöd, integration och flyktingmottagning.
Kommentar
Uppdraget är genomfört och kommunstyrelsen fattade beslut vid sitt sammanträde i
juni månad. Beslutet innebär att de arbetsmarknadspolitiska insatser som socialnämnden tidigare hanterat från och med den 1 oktober 2017 förs över till kommunledningskontoret och område arbetsmarknad.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att till regionförbundet föreslå att undersöka
förutsättningarna för en upphandling gällande Kalmar län som syftar till 100
procents tillgång till fiber/bredband.
Kommentar
Regionförbundet i Kalmar län undersöker förutsättningarna. Kalmar kommun har via
samverkansavtalet med Telia kommit överrens om att Zitius ska erbjuda alla hushåll på
landsbygden en fiberanslutning.

Som en del i Kalmarhems allmännyttiga uppdrag får bolaget i uppdrag att se över
möjligheten att anlägga anpassade utomhuspooler i bostadsbestånden i Norrliden, Smedby och Oxhagen.
Kommentar
Kalmarhem har överlämnat en rapport till ägarna enligt uppdrag ifrån kommunfullmäktige. En egen kostnads- och konsekvensanalys kommer att göras.
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Uppdrag - Evenemangsarena Lindö

Pågående
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Samhällsbyggnadsnämnden i samverkan med kommunstyrelsen och Destination
Kalmar AB får i uppdrag att utreda en evenemangsarena på Lindö.
Kommentar
Arbetet är så gott som färdigt. Kostnadsberäkningen återstår.

Bygga och bo

Väsentliga händelser under året
Inflyttningen till kommunen ökar jämfört med 2016 liksom antalet färdigställda bostäder. 2016 färdigställdes cirka
300 och 2017 beräknas 700-800 bostäder att färdigställas varav cirka hälften är
hyresrätter. Planeringen för utbyggnad av
infrastruktur med mera i ett antal större
projekt som Fredrikskans, Södra staden
och Karlssons äng pågår. Likaså fortgår utbyggnaden av Linnéuniversitetet i
hamnen, Snurrom, Norra Vimpeltorpet
och Ljungbyholm.
I samarbete med samhällsbyggnadskontorets planenhet fortsätter arbetet med
kommunens prioriterade detaljplaner.
Bland annat har detaljplanen för verksamheter utmed E22:an prioriterats.
Upphandling av arkitekt till kulturkvarteret har genomförts och projektering
kan påbörjas under året. Inflyttning av
kulturkvarteret ska ske under 2019-2020.
Bredbandsutbyggnaden fortskrider. Under 2017 kommer alla hushåll i kommunen att erbjudas fiber av Zitius genom det
samverkansavtal kommunen har tecknat
med Telia Company. Enligt statistik från
Post- och telestyrelsen för år 2016 hade
72 procent av kommunens hushåll installerat fiber. Dock har nästan 87 procent av
hushållen möjlighet till fiber, det vill säga
finns inom 50 meter till annan fiberansluten fastighet.

Verksamhetsutveckling pågår kontinuerligt inom alla samhällsbyggnadskontorets
verksamheter för att öka kvaliteten och
effektiviteten. Arbetet med rekrytering
och introduktion av nyanställda är fortfarande omfattande, inte minst på planeringsenheten där tid får avsättas för handledning av nya kollegor. Bygglovsenheten
har det senaste året hanterat fler bygglov
på färre resurser och på kortare handläggningstid. Under perioden 1 augusti 2016
till 31 juli 2017 gav bygglovenheten 1
153 startbesked. För samma tidpunkt
året innan var antalet 766 vilket genererade 24 mnkr i byggbonus från staten till
Kalmar kommun.
Samhällsbyggnadsnämndens ökade fokus
på genomförande av planerad byggnation
och övriga infrastrukturprojekt innebär
att verksamhet planering och bygg arbetar med att kvalitetssäkra och effektivisera
arbetet med bland annat investeringsprojekt och trafikfrågor. Ett ökat fokus på
genomförandefrågor innebär också att
lantmäteriverksamheten ökar. Ansökningarna om lantmäteriförrättningar har
ökat kraftigt i antal under första halvåret
jämfört med samma period föregående
år. Arbetsbelastningen ökar därmed ytterligare, och handläggningstiderna för lantmäteriförrättningar bedöms bli längre än
tidigare. Stadsingenjörsverksamheten har
i början på året prioriterat införandet av
det nya kartproduktionssystemet Geosecma på förvaltningen och det är nu implementerat i verksamheterna. Syftet är att
kommunen ska följa nationell standard

avseende kartproduktion och att få till ett
standardiserat arbetssätt.
Samhällsbyggnadsnämndens inriktning
om att utveckla informations- och kommunikationsarbetet gentemot invånare,
besökare och övriga samhällsaktörer pågår i samtliga verksamheter. Exempelvis
har planeringsenheten tagit fram en ny
typ av informationsmaterial som skickas
till alla sakägare i detaljplanearbetet och
som även finns uppsatt i receptionen.
Syftet är att göra detaljplaneförslaget mer
lättillgängligt.
Kalmars nya brandstation är klar och
verksamheten har flyttat in. Byggnaden
är tekniskt komplex och kräver hög närvaro och tillsyn från serviceförvaltningen
för att upprätthålla funktionen.
Ett omfattande renoveringsprojekt är
igång i Lindsdals sporthall och fritidsgård.
Ytterligare en totalrenovering är uppstartad i Rockneby i gott samråd med skolan
som utrymt hela byggnaden. Byggstart
har skett för om- och tillbyggnad av Halltorpsskolan och Hagbyskolan.
Innan årets slut kommer konstgräsmattan på Fjölebro IP vara utbytt samt en
ny konstgräsplan anlagd i Berga. Inför
höstens skolstart har vi drabbats av skadegörelse på de skolor som ofta är utsatta,
Kalmarsund, Funkabo och Lindsdal.
Kalmar Vattens bidrag till stadens infrastruktur och utveckling under det gångna
tertialet har varit framför allt genom VAutbyggnader och VA-förnyelser. Under
maj månad 2017 blev ett av de större
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projekten, som pågått sedan 2015, klart.
Nya ledningar har lagds i Esplanaden och
kringliggande gator. Ett av huvudsyftena
med VA-arbetena var att förbättra dagvattenhanteringen på Malmen för att
minska risken för källaröversvämningar.

har skett av en lokal i kvarteret Vecklaren
till en lägenhet. Under 2017 har Kalmarhem beviljats bidrag på 20,5 mkr varav
6,2 mkr för ”Vallmon” och 14,3 mkr för
”Kajalen”, vilket har bidragit till en lägre
hyresnivå i detta bestånd.

VA-utbyggnad till de nya ”snabba bostäderna” i Norra Vimpeltorpet och en
ny pumpstation har byggts på området.
I Berga återupptogs VA-förnyelsen och
väntas pågå i cirka två år. Fjärravlästa
mätare sätts upp i samband med ordinarie byte av vattenmätare hos hushåll och
verksamheter. Detta underlättar fakturahanteringen både för kunden och KVAB,
samtidigt som kunden får bättre översikt
över sin vattenförbrukning. På sikt kan
detta hjälpa oss att hitta läckor och arbete
med vattenbesparing. Uppstart för gemensam upphandling med kommunen,
Kalmar Energi och Kalmar Vatten angående VA-utbyggnad ”Södra staden” löper
på enligt plan.

Kalmarhem levererar en bostadsgaranti
för Linnéuniversitetets studenter i Kalmar. Det innebär att studenter erbjuds
en bostad inom två månader från det att
de har antagits vid universitetet. Garantin
administreras genom en bostads¬portal
på bolagets webbplats. Även om perioden
inte är helt avslutad så ser prognosen för
bostadsgarantin ut att uppfyllas under
2017.
Kalmarhem tecknade under januari ett
nytt avtal med LNU som gäller ett år
med option på ytterligare 3 år.

Kalmarhem arbetar för ett hållbart boende. Med hållbart boende menar vi social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Det
är grunden för all vår verksamhet inom
planering, byggande och förvaltning.
Under 2017 har Kalmarhem fortsatt utvecklingen av fastighetsbeståndet för att
erbjuda boende i Kalmar förutsättningar
att leva i nya bostäder med god standard
till rimliga kostnader, i en stimulerande
och trygg miljö. Detta samtidigt som
Kalmarhem ska göra så liten belastning
på miljön som möjligt.
De befintliga fastigheterna har fortlöpande underhållits för att säkerställa att
Kalmarhems bostäder håller den kvalitet
som krävs för att vara ”den goda bostaden”. Cirka 151 större underhållsåtgärder
har genomförts eller har planerats att genomföras under 2017. Under 2017 har
Kalmarhem tillfört 87 nya bostäder genom ny- och ombyggnation. Totalt har
Kalmarhem haft två områden med nybyggnation under 2017 med totalt 189
lägenheter. Det ena området, ”Kajalen” i
kvarteret Konvaljen 1, har bebyggts med
86 lägenheter som stod klart för inflyttning juni 2017. Det andra, kvarteret
”Skärgårdsstaden” med 102 lägenheter,
beräknas stå klart för en första inflyttning
till sommaren 2018 och en andra inflyttning till december 2018. Ombyggnation
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Kalmarhem har under året haft ett nära
samarbete med socialförvaltningen, omsorgsförvaltningen och invandrarservice
för att ge grupper med särskilda behov
möjlighet till en bostad i enlighet med
ägardirektiv. Detta har bland annat resulterat i att tre våningar i vår nyproduktion
”Kajalen” hyrs ut till socialförvaltningen.
Intresset ifrån arbetsgivare inom kommunen gällande bostad för nyanställd
personal som flyttar till Kalmar är fortsatt stort. Hittills i år har 39 lägenheter
förmedlats genom arbetsgivarbonusen
jämfört med 53 lägenheter för hela 2016.
Sommaren 2017 har varit LNUs fjärde
år med Summer Acirkademy. Totalt har
127 studenter ifrån hela världen bott i
Kalmarhems lägenheter under fem sommarveckor.
Växande Kalmar utmanar Kalmar Energis verksamhets även under 2017 med
flera nya projekt och kontrakt. Linneuniversitetet pågår, planering för Södra
Staden planeras och Snurrom växer fram
som en ny del av Kalmar där elnät, fiber
och fjärrvärme finns med som naturliga
delar i samhällsbyggandet.

Framtid
Samhällsbyggnadskontoret
kommer
fortsätta att utveckla och prioritera informations- och kommunikationsarbetet
gentemot invånare, besökare och övriga
samhällsaktörer, men även internt. Ett fokusområde är att utveckla och arbeta med
medborgardialog i alla verksamheter.
Förvaltningen kommer att ta fram relevanta nyckeltal för utvärdering och
uppföljning som visar om verksamheten
bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Intresset för Kalmar
kommun är högt. Dagligen kommer det
in frågor från aktörer som vill bygga nytt
och vill ha igång nya planer. Ett stort fokus kommer ligga på genomförandefrågorna framöver. Prioriteringar behöver
göras och ambitionsnivåerna i investeringarna måste diskuteras. Resursfrågor
kommer fortsatt vara en stor del i verksamheten.
Kalmar kommun har fått ett beviljat
stadsmiljöbidrag från Trafikverket på
11,7 mnkr till och med år 2018. Syftet
med bidraget är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar
för att en större andel persontransporter i
städer ska ske med kollektivtrafik eller cykeltrafik. Dessa medel kommer först och
främst att användas till signalprioritering
för kollektivtrafik och cykel samt standardhöjning av cykelvägar och hållplatser i starka stråk. Höga ambitioner och
många byggprojekt i Kalmar ställer stora
krav på nybyggnation av infrastruktur,
till exempel runt det nya Linnéuniversitetet, Södra staden, Snurrom, Djurängen
och Fredriksskans.
Södermöre kommundelsförvaltning planerar för ett ökat invånarantal i och med
att fler byggnationer planeras i kommundelen. En detaljplan kommer att gå ut på
samråd för tomter i centrala Halltorp. I
samband med byggnation i Hagby kommer en mötesplats att planeras. Utöver
detta kommer även en upprustning av
centrum i Tvärskog att göras.
Kalmar Vatten AB forsätter med arbetet kring lånsiktig vattenförsörjning och
utredningar kring avsaltning, ytvatten
och grönt vatten som tre huvudspår. Pilotförsöken för att reducera problemen
med missfärgat vatten är färdiga och kan
komma att leda till nya lösningar i våra

investeringar framgent. VA-exploatering
på ”Karlssons äng” är påbörjad. VAutbyggnad i Bjursnäs-Igelösa går enligt
plan. Förberedelser kring en gemensam
upphandling är på gång i samarbete med
kommunen och Kalmar Energi gällande
kommunens framtida exploateringar
främst gällande Södra Staden och Fredriksskans.
Kalmarhem har ett stort antal detaljplaneprojekt som pågår, vilket totalt omfattar 300-500 lägenheter. Kalmarhems mål
är att ett antal av dessa nyproduktioner
kommer att bli klara för inflyttning under 2018-2019. Detaljplan för ”Stadsträdgården” och ”Spiggen” väntas vinna
laga kraft under hösten 2017 och byggnationen planeras att starta 2018/2019.
Kalmarhem förväntar ett fortsatt stort
behov av lägenheter till studenter och
sökanden via arbetsgivarbonusen då Kalmars befolkningsökning fortsätter.
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Näringsliv och turism

Väsentliga händelser under året
Näringslivsenheten arbetar kontinuerligt
för att stärka företagsklimatet och underlätta för näringslivet. Företagslotsarna
har hittills i år hjälpt närmare hundra
personer med konkreta frågor gällande
etableringar, lokaler eller annan problemlösning inom kommunen. Ett fyrtiotal
företagsbesök har genomförts, bland annat tillsammans med ledamöterna i kommunstyrelsen. Från och med våren 2017
arrangeras informationsmötet ”Topp
100” tillsammans med Destination Kalmar. Då informeras näringslivet om vad
som är på gång i Kalmar. Vårens möte var
väldigt framgångsrikt och lockade närmare 200 deltagare. Ung Företagsamhet
(UF) har hittills haft ett mycket bra år
och nådde målet som var satt till att 25
procent av alla elever i kommunala skolor
skulle testa på att driva UF-företag. Det
var bra kvalitet på länets UF-företag med
stora framgångar på SM där de vann flera
silvermedaljer. Det täta samarbetet med
UF-organisationen fortsätter för att nå
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målet på 30 procent av alla elever som
testar att driva UF-företag för skolåret
2017/2018.
Den positiva utvecklingen inom Kalmar
kommuns besöksnäring ställer högre krav
och därför har ett nytt avtal har tecknats
mellan Destination Kalmar och Kalmar
kommun för att kunna bygga en organisation och verksamhet som möter framtidens krav. Kalmar har blivit känt som en
bra evenemangsstad och flera arrangörer
hör av sig och vill göra satsningar här. I
år har evenemangsutbudet varit större än
någonsin och Kalmar har också stått värd
för flera svenska mästerskap; SM i Dans,
SM i Dart och SM i Beach Soccer. År
2018 kommer Kalmar dessutom att vara
värd för Student-VM i Triathlon. För att
ytterligare stärka Kalmars roll som evenemangsstad håller en ny evenemangsstrategi på att tas fram. Under året har Kalmar fått flera utmärkelser, vilket har gett
stor uppmärksamhet och skapat stolthet
hos invånarna. I maj röstades Kalmar
kommun fram som ”Årets husbilsvänli-

gaste kommun” av medlemmarna i husbilsklubben.se och i juni röstades Kalmar
för tredje året i rad fram som ”Årets Sommarstad” på reseguiden.se. Kalmar var
också en av tre nominerade städer när
”Årets Stadskärna 2017” utsågs i maj.
Kommunen sökte i samverkan med Linnéuniversitetet (LNU), studentkåren
Linnéstudenterna och Växjö kommun
Årets Studentstad 2017/2018. Ansökan
fick avslag men ambitionen är att fortsätta samarbetet och söka kommande
år. Det sker också samverkan med LNU,
studentkåren och näringslivet för att utveckla mötesplatser mellan studenter
och näringsliv. Näringslivsrådet är ett
viktigt forum för detta ändamål. Under
åren 2018-2020 sker en av Kalmars viktigaste händelser i modern historia, Linnéuniversitetets nyetablering på en samlad plats. Detta är ett unikt tillfälle att ta
tillvara på som en effektiv tillväxtmotor
för kommunen och regionen. Kommunen arbetar därför i nära samverkan med
LNU för att initiera ett projekt med syf-

tet att dra nytta av LNUs nyetablering för
regionens utveckling.
Näringslivsenheten har tillsammans med
berörda förvaltningar aktivt arbetat för en
nyetablering av en bensinstation i Påryd.
Tack vare ett gott samarbete har processen gått rekordfort och den nya bensinstationen invigdes i början av juli. Det
här är ett gott exempel på lokal utveckling som bidrar till en levande och attraktiv landsbygd. Fler utvecklingsprojekt
för en levande landsbygd pågår, som till
exempel fler cykelställ, tomter och mark
för byggnation, bussturer och välkomstskyltar. Under det första halvåret 2017
har insatser gjorts för att utveckla samarbetet med de mindre orternas byalag och
föreningar. Fiberfrågan är fortfarande
aktuell och via kommunens bredbandsgrupp verkas det för snabbare utbyggnad
av fiber på landsbygden.
Under första och andra tertialet färdigställdes bryggan på Vita sand. Efter stormen och översvämningen i januari 2017
har bryggor restaurerats, ett arbete som
fortfarande pågår.
Södermöre kommundelsförvaltning har
under första halvåret av 2017 arbetat med
att möta invånarna i kommundelen som
en del i kommundelsförvaltningens uppdrag. Södermöre kommundelsförvaltning har genomfört dialoger med byalag,
äldre, ungdomar och företagarföreningen
samt bjudit in invånare, föreningar, företag och anställda till frukost på kommundelskontoret. Detta för att skapa relationer och möten med målgrupperna och
för att visa att Södermöre kommundelsförvaltning är ett kontor öppet för alla.
Före sommaren meddelade Vinnova att
Kalmar Science Parks inkubator har utsetts till en av Sveriges excellentinkubatorer och därmed beviljats 1 mnkr för 2018
med möjlighet till samma belopp för
2019. Före sommaren meddelades också
att Kalmar Science Park beviljats drygt 5
mnkr för det treåriga projektet DigiBusiness från Tillväxtverket. Kortfattat kan
sägas att DigiBusiness ska bidra till att
företag och organisationer i Kalmar län
bevarar konkurrenskraften i den rådande
digitaliseringstrenden genom att utveckla
eller förändra sig via digitala tekniker. En
ny rådgivningsperson har anställts för att

utveckla och leda klustret DigiBusiness,
som är en nystart av Kalmar Science
Parks tidigare e-Coimmerce. DigiBusiness kan därför erbjuda möjligheter som
gör att fler av länets företag och organisationer får en ökad insikt i ämnet och att
de ges möjlighet att omsätta detta i praktiken. Genom att klustrets kunskapsmiljö
utvecklas och förädlas via projektet till
ett kunskapscenter inom digital business,
kommer det på lång sikt bidra till och
stärka hela regionens utveckling inom
området.
Den positiva utvecklingen av flygtrafiken
på Kalmar Öland Airport fortsätter och
passagerarantalet har ökat med hela 8,9
procent inrikes jämfört med förra året
och totalt är ökningen 7 procent. Charterutbudet är stort och årets destinationer
är Gran Canaria under vintern och Cypern, Kreta, Mallorca, Rhodos och Sardinien under sommarhalvåret. Arbetet med
flygplatsens miljöprövning pågår och beräknas var färdigt till våren. Som ett led i
Kalmar Öland Airports hållbarhetsarbete
och som en första konkret satsning på
fossilfritt flygbränsle lokalt, kommer en
satsning att göras på bioflygbränsle. Under Kalmarsundsveckan i augusti fanns
det därför bioflygbränsle i flygplatsens
tankanläggning.
Verksamheten inom Kalmar Hamn AB
löper hittills enligt uppsatta mål och
inom vårt verksamhetstillstånd. 2017
är hittills ett år med goda volymer, inga
kundförluster, mycket låg sjukfrånvaro
0,3 procent och en obefintlig personalomsättning. Affärsutveckling har också
skett inom den ”gröna näringen” med
nya kunder på Barlastholmen. Personalen
i Kalmar Hamn har ett mycket gott säkerhetsarbete och noggrannhet både i administration och i produktion. Samverkan
sker med övriga näringar dock med viss
anpassning på grund av rådande byggprojekt på Barlastholmen. Det är trångt
i hamnen då hänsyn måste tas till trafikstörningar men är övergående på fem års
sikt. Utvecklingsplanerna av hamnen går
planenligt med muddring, utfyllnad och
verksamhetsutveckling med ny verkstad.
KIFAB förvaltar total cirka 162 000 m2.
Uthyrningsgraden har varit hög hela året.
Nybyggnation av en logistik- och industrihall om cirka 3 800 m2 färdigställdes

under våren. Byggnaden är fullt uthyrd
men friställer samtidigt en annan byggnad som under våren moderniserats och
från sommaren hyrts ut till 50 procent
till ett lokalt expansivt företag i e-handelsbranschen.
Under våren har också ett nytt ”kontorshotell” skapats genom modernisering av lokaler i fastigheten Mjölnaren
4. Lokalen ingår i ett nytt koncept kallat
”Kontorsklubben” med moderna mindre
lokaler med fiberuppkoppling och attraktiva gemensamma funktioner till flexibla
kontraktsvillkor (korta bindningstider
och uppsägningstider). Kontorsklubben
omfattar 16 kontorsrum för 1-3 personer,
mötesrum samt gemensamt lunchrum
med tillhörande loungeyta.
Det händer fortsatt mycket i vår region
när det gäller hållbar utveckling, både
inom produktion och tjänstesektorn och
inte minst finns en hög ambitionsnivå.
För femte året i rad arrangerar Kalmar
Energi ”Kalmarsundsveckan” tillsammans med Kalmarsund Promotion och
This is Huston. Från den 29 augusti till
2 september erbjuds ett program fyllt
med seminarier, workshops, konferenser,
aktiviteter och mötesplatser. Det är en
lång rad arrangörer från kommuner, organisationer och företag som tillsammans
skapar programmet under veckan.

Framtid
Framtidens besökare söker till stor del
inspiration och information via digitala kanaler och har höga förväntningar
på att hitta det de söker. För att kunna
utveckla framtidens turistcenter, som inspirerar besökarna på flera ytor, görs studiebesök på turistcenter i andra svenska
och skandinaviska städer. Dessutom förs
diskussioner i ett nationellt nätverk som
turistchefen ingår i. Under hösten kommer turistcentrets befintliga lokal att byggas om. Kalmar Slott är i slutfasen av att
planera nästa års stora säsongsutställning,
som väntas skapa stort intresse. Parallellt
pågår också planeringen för att större
evenemang i Kalmar år 2020, i samband
med jubileet av Gustav Vasas landstigning vid Stensö Udde (år 1520). För att
Kalmar ska kunna behålla sin position
som evenemangsstad är det viktigt att utveckla stadens arenor, så att det finns flera
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flexibla möjligheter att erbjuda arrangörerna, både inom- och utomhus.
Kalmar Science Parks projekt, Regional
Inkubation Kalmar Län (RINK), avslutas enligt projektplan under första halvan
av 2018. Dock har projektet varit så pass
framgångsrikt med ett rikligt inflöde av
idéer från deltagande kommuner samt
även från ett antal bolag antagna in i inkubatorprocessen från dessa kommuner,
så att en förlängning av projektet planeras
därför redan nu då deltagande kommuner vill se en fortsättning.
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Nytt för i höst hos Kalmar Öland Airport
är att det kommer att avgå en kortcharter
till Haugesund samt en skidresa till Andorra i februari. Under hösten fortsätter
arbetet med fossilfritt flygbränsle bland
annat genom att hitta förutsättningar för
regional finansiering av bioflygbränsle.
Ett projekt för att regionalisera flygplatsbutiken och utöka öppettiderna i taxfree
och baren på airside pågår. En stor ombyggnad av entréområdet med parkering
och vägar kommer att ske utanför terminalen med start i oktober 2017. Även
charterparkeringen kommer att fräschas
upp under hösten samtidigt som antalet
platser utökas.

Förutom redan pågående projekt kommer KIFABs lokaler som idag hyrs av
Linnéuniversitetet att byggas om för ny
verksamhet under perioden 2017-2022.
Beslut har tagits avseende ombyggnad av
fastigheten Telemarken till en ny grundskola för Kalmar kommun. I samverkan
med samhällsbyggnadsenheten pågår
framtagningen av en ny detaljplan med
utgångspunkt från kommande grundskola/förskola. Gymnasieförbundet har
uttalat intresse för fastigheten Storken 4
samtidigt som förutsättningarna för en
anpassning till olika ändamål av fastigheten Norrgård 1 studeras. Den totala investeringsvolymen under perioden 20172022 bedöms uppgå till drygt 600 mnkr.

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.
Fokusområdets text i sin helhet finna att
läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget.

Kommentar
Att förbättra kvaliteten i verksamheterna
pågår ständigt och särskilt tydligt blir det
i verksamheter med tydliga kvalitets- och
verksamhetsmått såsom skola, socialtjänst och omsorgsverksamhet. Olika
aspekter av verksamheterna mäts med
stöd av olika kvalitetsmått och insatser
där aktiviteter har en tydlig koppling
till dessa mått. Inom ANDT-området
bedrivs arbetet kunskapsbaserat och metodiskt med kontinuerliga uppföljningar

och utvärderingar. Inom området har
man en ny utmaning i en förändrad lägesbild kring narkotika, där man kan
skönja en uppgång av både tillgång och
användning. Utmaningarna att bromsa
utvecklingen avseende psykisk hälsa och
välbefinnande pågår inom flera verksamheter, bland annat fortsätter insatser i
första hjälpen vid psykisk ohälsa och en
plan för suicidförebyggande insatser har
påbörjats. Implementeringen av hbtqhandlingsplanen pågår enligt plan.
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Måluppfyllelsen bedöms med följande
utfall:
Målet är upppnått

Fullmäktigemål - Bästa skolkommun

Målet är ännu inte uppnått.
Trenden är positiv, utvecklingen går i rätt riktning.

Målet är inte uppnått. Trenden
är inte positiv, utvecklingen är
oförändrad eller går i fel riktning.

Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020 (i SKLs Öppna
Jämförelser).
Kommentar
För målområdet handlar det om prognoser/trender vilka inte är entydiga när de delas
upp på olika årskurser eller organisation (barn- och ungdomsnämndens och Södermöre kommundelsnämnds prognoser). Barn- och ungdomsnämndens prognoser av
olika delmål för att uppnå en förbättrad ranking i SKLs Öppna jämförelser 2017 är
positiv och framför allt i förhållande till åk 9 medan trenden är oförändrad för åk 6.
Södermöres prognos är något mer pessimistisk och man bedömer att man sannolikt
inte kommer att nå uppsatta mål.
Aktuell forskning visar på att skillnader mellan olika orter/skolor när det gäller elevernas skolresultat kan ha många olika orsaker. Inte minst betonas vikten av en god
ledning, bra lärare och en trygg studiemiljö som har stora betydelser för resultaten.
Både barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning utgår
från den forskning som finns om vad som är kännetecknande för en framgångsrik
skolutveckling i sina aktiviteter och insatser. Andra orsaker såsom utbildningsnivå
och migrationsbakgrund hos föräldrarna spelar också roll men är svårare för skolan
att påverka, både barn- och ungdomsförvaltningen arbetar metodiskt med det kompensatoriska uppdraget. I uppföljningen lyfter Södermöre fram ökningen av antalet
"nyanlända" i verksamheten som en faktor som påverkar måluppfyllelsen, då antalet
nyanlända elever har ökat de senaste åren. Fler nyanlända elever påverkar skolans elevsammansättning vilket behöver tas hänsyn till i uppföljningen av elevers resultat.
Öppna Jämförelser Grundskolan 2017 planeras att publiceras i november/december
2017.

Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun

Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020 (i SKLs
Öppna Jämförelser).
Kommentar
Det finns en positiv utveckling på flera kvalitetsparametrar som mäts genom brukarundersökning. Bedömningen är att brukarnas nöjdhet med verksamheten ökar.
Om detta kommer att räcka till att nå målet går inte att uttala sig om eftersom det är
mycket som ska falla på plats för att målet nås, men verksamheten är på rätt väg.

Fullmäktigemål - Hälsa och välbefinnande

Skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper
och olika delar av kommunen ska minska.
Kommentar
Sverige är ett land där folkhälsan mätt på traditionellt sätt som spädbarnsdödlighet
eller medellivsläng är väldigt god, men där ojämlikheten i hälsa och livskvalitet är
påtaglig. I välfärdsbokslutet ser vi samma mönster i Kalmar som i landet för övrigt.
Mer kan och behöver därför göras, dels för att stärka individers egna möjligheter att
agera och generera resurser. Dels för att öka det allmännas förmåga att bidra med
resurser till individer och familjer under perioder i livet eller i situationer där de egna
resurserna eller handlingsutrymmet inte räcker till. Med mer likvärdiga livsvillkor och
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möjligheter till sådant som en god uppväxt, en bra utbildning, ett gott arbete och en
rimlig försörjning kommer också en mer jämlik hälsa. Vägen mot en mer jämlik hälsa
går inte via en eller ett par avgörande åtgärder, utan det behövs ett helhetsgrepp. Detta
med utgångspunkt i tidigt och förebyggande tålmodigt arbete med många frågor inom
ett brett spektrum av sektorer. Det går inte att överskatta betydelsen av mer jämlika
uppväxtvillkor, kunskaper, arbete och försörjning.
Skillnader i hälsa syns enligt Folkhälsomyndighetens årsrapport 2017 särskilt mellan
grupperna med förgymnasial och eftergymnasial utbildning. Att denna skillnad ökar
tyder på att den sociala gradienten i hälsa växer. Det finns även andra grupper i befolkningen som av olika skäl också har sämre förutsättningar för god hälsa och därmed
kan sägas vara utsatta. Exempelvis har personer med funktionsnedsättning genomgående sämre livsvillkor, sämre levnadsvanor och sämre hälsa jämfört med personer utan
funktionsnedsättning. Homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbtq-personer)
rapporterar genomgående sämre livsvillkor och främst sämre psykisk hälsa i jämförelse
med heterosexuella och cispersoner (motsats till transpersoner). En större andel hbtqpersoner anger flera riskfaktorer för hälsa och även en sämre hälsa. Detta gäller främst
självskattad hälsa, suicidtankar, suicidförsök, självrapporterad psykiska och somatiska
besvär bland unga, ängslan, oro eller ångest samt självrapporterat nedsatt psykiskt
välbefinnande. Migrationens inverkan på folkhälsan är oklar. Det finns indikatorer på
att ungefär en tredjedel av flyktingarna i Sverige lider av någon form av psykisk ohälsa.
Barn och ungdomar är särskilt utsatta.
Att gå ut skolan med godkända betyg är en mycket stark skyddsfaktor mot ohälsa.
Betygen i grundskolans årskurs 9 är av avgörande betydelse för skolelevers benägenhet
att studera vidare. Både barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning arbeta aktivt med att minska skillnaderna i skolresultat mellan olika
grupper och individer. Insatser som genomförs för att stärka skolans kompensatoriska
uppdrag och därmed minska skillnaderna är fokustid på samtliga skolor, extratid på
fritidshem, digitala kompensatoriska hjälpmedel, nya rutiner för studiehandledning,
intensivundervisning och specialpedagogik för lärande.
Arbetet mot barnfattigdom fortsätter, dels genom arbetsmarknadsinsatser men också
i ett kompensatoriskt avseende genom exempelvis kraftigt subventionerade eller gratis
aktiviteter för barn och unga inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Ett
exempel är sommarlovsaktiviteter på Getterö, en mycket uppskattad aktivitet men
även en central insats i ett hälsofrämjande perspektiv. En annan viktig insats i arbetet
för likvärdig tillgång till offentligt finansierade aktiviteter är gratistransporter. Detta
har erbjudits unga i olika stadsdelar för att kunna i delta i aktiviteter så som Summer
Beach sports camp på Långviken, som genomförts under sommaren. Kalmar kommun arbetar med stöd från Boverket med att utveckla aktivitetsparker i Smedby och
Norrliden, en insats som kan förväntas förbättra förutsättningarna för hälsa för invånarna i dessa stadsdelar.
För att möta situationen för hbtq-personer pågår en hbt-certifiering av bland annat
elevhälsans verksamheter.
Aktiviteterna inom målområdet ökar, medan en effektmätning av målområdet kommer att ske först 2019 då ett nytt välfärdsbokslut presenteras.
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Uppdrag - Volontärpool

Genomförd

Uppdrag - Förebyggande sociala
insatser
Pågående

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder
och bolag upprätta en volontärpool där frivilliga privatpersoner kan registrera
sig för frivilligarbete till föreningslivets registrerade evenemang.
Kommentar
En utredning är genomförd och en föredragning är gjord för kultur- och fritidsnämnden den 23 mars 2017.

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
Socialnämnden har koncentrerat arbetet med förebyggande arbete i utsatta bostadsområden till förebyggandeteamet och detta arbete pågår kontinuerligt. Samarbetet
med Kultur- och fritidsförvaltningen har utvecklats under 2017 genom att fler aktiviteter samordnas och bedrivs ute i områdena.

Uppdrag - Barn och ungas psykiska
hälsa

Pågående

Alla nämnder får i uppdrag att utifrån välfärdsbokslutet arbeta med att förbättra
barn och ungas psykiska hälsa.
Kommentar
Kommunstyrelsen: Tillsammans med företrädare för bland annat barn- och ungdomsförvaltningen har vi informerat oss om vilka evidensbaserade metoder som finns
samt genomfört en workshop med fokus på barn och unga. Det framåtriktade arbetet
kommer att finnas med i planen för att förebygga suicidtankar och försök. I samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen genomförs en utbildning i Mental Health
First Aid (MHFA) ungdom i september 2017. En plan för utbildningar 2017/2018
är under utarbetande.
Samhällsbyggnadsnämnden: Samhällsbyggnadskontoret verkar för en socialt hållbar
miljö i såväl detaljplanearbetet som i genomförandeprojekten. Detta är en faktor som
ska finnas med i varje enskilt projekt. Fysisk aktivitet är viktigt för barns och ungas
fysiska och psykiska hälsa. Därför arbetar förvaltningen med att lyfta fram de höga
naturvärdena i Kalmar kommun för att skapa bättre förutsättningar för ökad rörelse.
Vidare har förvaltningen arbetat med planering och genomförande av lek- och aktivitetsparker/stråk i kommunen, exempelvis Vattentornsparken och stråket från Berga
till Norrliden. Riktlinjerna för bostadsförsörjning (antagna juni 2017) inkluderar ett
fokus på barn och unga i detaljplaneprocessen.
Kultur- och fritidsnämnden: Ung i Kalmar (UNIK) arbetar aktivt och metodiskt
med uppdraget barn och ungas psykiska hälsa. UNIK har två instruktörer som är
utbildade i Karolinska institutets utbildning i första hjälpen vid psykisk ohälsa. Dessa
två instruktörer har även utbildat all personal på UNIK förutom fyra personer. Dessa
fyra personer kommer genomgå utbildningen under 2017. Detta är en viktig grundkunskap för fritidsledarna i deras arbete att se och upptäcka psykisk ohälsa hos de
ungdomar som besöker UNIKs verksamheter. Det ihop med ett nära samarbete med
socialförvaltningen skapar goda förutsättningar att i tid upptäcka psykisk ohälsa och
stötta ungdomarna.
Fritidsgårdarna arbetar aktivt med förebyggande arbete kring ANTD-problematik (alkohol, narkotika, dopning och tobak), detta sker genom kontinuerlig utbildning av
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personalen och förebyggande arbete på fritidsgårdarna.
Förvaltningen arbetar att utifrån välfärdsbokslutet skapa arrangemang och aktiviteter
som är gratis och tillgängliga. Lovprogram görs flera gånger per år för att samla alla
aktiviteter som erbjuds via föreningar, organisationer och kommunen. Detta i syfte att
främja ungdomars fritid som i sin tur är en del i att skapa god psykisk hälsa. Under
sommaren erbjöds en stor mängd gratisaktiviteter inom hela kultur- och fritidsområdet där välfärdsbokslutet var vägledande i form av att säkerställa gratis busstransporter
med mera. Tack vare externa MUCF-medel var denna verksamhet återigen väldigt
omfattande för sommaren 2017.
Barn- och ungdomsnämnden: Fortsatt arbete med fortbildning av samtlig personal
samt specifika utbildningstillfällen för elevhälsans personalgrupp.
Socialnämnden: Kommunerna i Kalmar län arbetar tillsammans med Landstinget
Kalmar län för att förbättra barn och ungas hälsa och har för 2017 fastställt en aktivitetsplan för det gemensamma utvecklingsarbetet. Under 2017 kommer nedanstående
aktiviteter att genomföras i syfte att stärka barn och ungas hälsa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revidera och implementera den regionala överenskommelsen.
Hälsoundersökningar och munhälsoundersökningar för placerade barn.
Utveckla arbetet med individuella samordnade planer.
Utveckling av samverkan mellan socialtjänst, skola och landsting.
Revidera överenskommelse mellan socialtjänsterna och BUP.
Fortsätta påbörjad utveckling med Ungdomsmottagningar.
Utveckla barns delaktighet.
Kartlägga behov av samverkan kring ensamkommande barn.
Göra en fördjupad analys av de behov som finns hos barn, unga och unga vuxna.

Södermöre kommundelsnämnd: I åk 8 genomför kuratorerna enskilda samtal med
eleverna kring psykisk hälsa. I hälsosamtalen i åk 7 ställs frågor kring elevernas psykiska hälsa och samtal kring dessa.

Uppdrag - Funktionshinderfrågor

Ej påbörjad

Uppdrag - Självmord och psykisk
ohälsa

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med socialnämnden utarbeta en
lokal strategi för frågor runt funktionshinder.
Kommentar
Arbetet med att ta fram en lokal strategi för funktionshinderfrågor har avvaktats med
anledning av att beslut om en ny nationell funktionshinderpolitik ska fattas. Regeringen har nu fattat beslut om en ny nationell funktionspolitik som ska upp i Riksdagen
för beslut. Socialförvaltningen har utsett en förvaltningsrepresentant som tillsammans
med ansvarig tjänsteman på kommunledningskontoret ska starta upp arbetet. Arbetet
ska startas upp i september 2017.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att förebygga
självmord och minska psykisk ohälsa.
Kommentar
En tidsplan är framtagen och en första workshop har genomförts, med fokus på barn
och unga samt det akuta omhändertagandet.
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Barn och utbildning
Väsentliga händelser under året
Barn- och ungdomsförvaltningen har
haft en mycket positiv utveckling de senaste åren; budgeten är i balans, elevernas måluppfyllelse blir bättre och bättre,
vårdnadshavarna är mycket nöjda med
verksamheten, eleverna är nöjda och trygga i verksamheten, nöjd medarbetarindex
ligger över kommunsnittet och för tredje
året i rad förbättras värdet på mätningen
av personalens upplevelse av stress.
Tack vare den positiva utvecklingen finns
stora förhoppningar på elevprestationerna framåt. Det visar de olika årgångarnas
utveckling av meritvärde i högstadiet.
Årets åttor ligger högre än de senaste tre
årens åttor, och årets sjuor ligger högre än
de tre senaste årens sjuor. Detta visar att
de insatser som genomförts genom åren
för att stärka barnens och elevernas måluppfyllelse ger effekt. Den ständigt pågående utvecklingen ger möjlighet att hitta
nya insatser för ytterligare förbättringar.
Barn- och ungdomsförvaltningens signum de senaste åren har varit en väl utvecklad förmåga till innovation och genomförande. Under det senaste läsåret
har det för första gången påbörjats och
genomförts många olika projekt, till exempel ”Fokustid” i fullt utbyggd skala,
”Matematik de Luxe”, modersmålsstöd
i förskolan, genomförande av bedömningsstödet i årskurs ett och förskoleklass,
omfattande och fokuserad kompetensutveckling, pedagogisk dokumentation,
”Läslyftet” och ”Mattelyftet”. De här insatserna och många till fortsätter att rulla.
Några av dem går i projektform, och när
de är klara så är de klara (exempelvis Läslyft och Mattelyft), andra övergår till ordinarie verksamhet (exempelvis Fokustid
och Matematik de Luxe).
Det är en stor utmaning att rekrytera
behörig personal. Inom alla verksamheter krävs ett strategiskt arbete vad gäller
rekrytering av behöriga medarbetare. Att
marknadsföra sig mot framtida medarbetare och att fortsätta samarbetet med Linnéuniversitetet är ett prioriterat område
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för att säkerställa att kommunens framtida efterfrågan tillfredställs. Övergripande handlar det om att vara en attraktiv
arbetsgivare som tillhandahåller en bra
arbetsmiljö, scheman, arbetskläder, löner
och löneutveckling. Inom förskolan har
det under våren rekryterats både förskolelärare och barnskötare. Tillgången på förskolelärare med de krav på examen och
legitimation som ställs är för närvarande
mindre än efterfrågan, därför har en större andel barnskötare än planerat anställts.
Inom skolan har rekrytering gjorts av 25
lärartjänster med olika ämnesbehörigheter inför läsåret 2017/2018.
En ökande befolkningstillväxt i Södermöre kommundel har bidragit till att
verksamheterna i Södermöre kommundelsförvaltning har setts över för att
klara en högre beläggning. Under första
halvåret av 2017 har nybyggnationer av
Halltorpsskolan samt Hagby skola och
bibliotek påbörjats.
Gymnasieskolan
De demografiska förutsättningarna med
minskande elevkullar har under flera år
inneburit stora kostymanpassningar och
avveckling av personal. År 2016 var antalet 16- till 19-åringar inom medlemskommunerna som lägst men nu står förbundet i jämförelse med de senaste åren
inför en omvänd situation. Under den
kommande perioden (2017-2026) ökar
antalet 16- till 19-åringar inom medlemskommunerna, vilket innebär att den
potentiella målgruppen till gymnasieskolan blir större. Dessutom beräknas nivån
på andelen ensamkommande ungdomar
vara fortsatt hög. Under samma period
står även Kalmarsunds gymnasieförbund
inför stora pensionsavgångar vilket kommer att innebära ett betydande rekryteringsbehov.
För att säkra gymnasieförbundets kompetensförsörjning behöver förbundet därför
bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare och
stärka sitt varumärke mot interna och externa målgrupper. Under våren 2017 har
förbundet tagit fram kärnvärden och ett
kommunikativt löfte som ska kommuniceras med såväl interna som externa ak-

törer. Förbundets kärnvärden är; ”Mångfald och framtidsmöjligheter”, ”Trygghet
skapar trivsel”, ”Digital kompetens i
framkant”, ”Engagemang och glädje ger
utveckling”. Av dessa kärnvärden har
ett kommunikativt löfte tagits fram och
sammanfattar Kalmarsunds gymnasieförbund med en mening: Fler möjligheter.
Som ett fortsatt steg i att vara en attraktiv
arbetsgivare så har förbundet även arbetat
fram ett personalpolitiskt program och
en kompetensförsörjningsplan. Konkurrens om kompetent personal kommer
att öka och förbundet anser att detta
måste mötas med strategiska beslut och
handlingsplaner. Förbundet vill genom
det personalpolitiska programmet och
kompetensförsörjningsplanen
erbjuda
attraktiva arbetsförutsättningar både för
nuvarande och för potentiella framtida
medarbetare.
För att möta de kommande befolkningsförändringarna med framtida lokalbehov
har förbundet under 2017 bland annat
arbetat fram en lokalbehovsplan. Lokalbehovsplanen ska skapa bättre handlingsoch planeringsutrymme samt ge förbundet en gemensam bild av lokalbehovet ur
ett ekonomiskt perspektiv. Grundprinciperna är att sträva efter att hyra från ett
litet antal fastighetsägare och att hålla
respektive skolors verksamheter samlade
geografiskt inom varje medlemskommun.
Ett flertal olika insatser har även genomförts med syfte att utveckla och förstärka
organisationen både internt och externt.
En insats är ny utvärdering av gymnasieförbundets nya organisation som genomfördes 1 september 2013. Utvärdering
har genomförts av PWC och visar totalt
sett på en förbättrad organisation, men
förbundsledningen, rektorer och den
centrala samverkansgruppen kommer
fortsätta arbetet med att förbättra organisationen ytterligare. Ett flertal redovisningar av olika projekt har även framförts
till styrelsen. Ett projekt är ”Mångkulturell kompetens” som är ett projekt som
Kalmarsunds gymnasieförbund och Arbetsförmedlingen startade våren 2016.
Syftet är att ge gymnasieförbundets ut-

bildningar ett personellt stöd, inom SFI
och språkintroduktion, genom att till
exempel erbjuda nyanlända praktik och/
eller instegsjobb. Förbundet ser ett ökat
behov av språkstöd och under 2017 har
förbundet fortsatt sitt arbete med att göra
en förnyad kartläggning för att förhoppningsvis få in fler personer med utländsk
bakgrund. Ytterligare ambition för gymnasieförbundet är att fortsatt vara i framkant när det gäller digital skolutveckling.
Förbundets satsningar kring digital kompetens är en av de mest kraftfulla och
långsiktiga pedagogiska satsningar som
gymnasieförbundet genomfört sedan förbundet bildades. Utifrån det har en ny
upphandling genomförts där förbundets
digitala agenda varit styrande.
En trend som fortsätter är att fler ungdomar från våra egna kommuner väljer skolor inom förbundet samtidigt som antalet
elever från andra kommuner i förbundets
skolor blir fler. Kalmarsunds gymnasieförbund har under flera år arbetat för
att vår regions elever ska ha tillgång till
ett stort och varierat utbud av program
och inriktningar. Förbundet har ett idag
ett utökat samarbete med tio kommuner (Emmaboda, Oskarshamn, Nybro,
Lessebo, Växjö, Tingsryd, Karlskrona,
Olofström, Karlshamn och Ronneby) i
sydostregionen i form av ett gemensamt
samverkansavtal. Inom den regionen söker alla elever fritt utan prövning av hemkommunen. Förbundet har också enskilda samverkansavtal med kommuner som
Högsby och Mönsterås för att tillgodose
behovet av ”smala” utbildningar som kräver ett stort elevunderlag. En ytterligare
kvalitetssäkring av förbundets utbud är
att förbundet ingår i det samverkansorgan som Vård- och omsorgscollege (VOCollege) utgör. Kalmarsunds gymnasieförbund beslutade under 2015 att delta
i bildandet av vård- och omsorgscollege i
Kalmar Län. Samarbetet regleras genom
ett regionalt samverkansavtal och nuvarande avtal löper ut 30 november 2017.
Styrelsen beslutade därför i mars månad
att teckna en ny avtalsperiod för att säkerställa en långsiktig finansiering för ett
vård- och omsorgscollege inom Kalmar
län.
Vuxenutbildning
Kunskapsnavet har ansökt om statsbidrag
för ett regionalt yrkesvux. Det riktade

statsbidraget kräver att minst tre kommuner söker tillsammans. Nybro och
Emmaboda kommuner har framfört
önskemål om att få ansöka om statsbidrag tillsammans med Kunskapsnavet.
Första halvåret 2017 har därför Kalmar,
Mörbylånga, Torsås, Nybro och Emmaboda gjort en gemensam ansökan om
statsbidrag gällande regionalt yrkesvux.
Uppföljning och redovisning ska ske gemensamt.
Under 2016 beviljades bidrag från
Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) för att kunna bedriva barnskötarutbildning för utrikes födda. De tre
medlemskommunerna (Kalmar, Mörbylånga och Torsås) såg återigen ett behov
av att anställa barnskötare, gärna flerspråkiga med annan kulturell bakgrund än
svensk. Utbildningen påbörjades i september 2016 med 21 deltagare och kommer att avslutas vid årsskiftet.

Framtid
Under kommande läsår ligger bland annat följande insatser för genomförande:
• En tydligare mätning och utvärdering av förskolans verksamhet genom att
använda resultaten av bedömningsstöden, men också genom att omsätta Skolinspektionens rapport ”Måluppfyllelse i
förskolan” i tydliga mätkriterier. Därpå
en strukturerad analys så att slutsatser
kan dras om förbättringsområden. Detta
för att ytterligare förbättra måluppfyllelsen för verksamheten och måluppfyllelsen för barnen.
• Fortsatt fokuserad kompetensutveckling, nu kompletterad med ”Specialpedagoglyftet”.
• Utveckling av insatsen ”Matematik
de Luxe”, så att metodiken ska kunna
riktas mot elever som klarar alla ämnen
utom Engelska.
• Ett eget ledarförsörjningsprogram
börjar i september 2017.
• Fysiska arbetsplatser – ett treårigt
projekt som syftar till bättre arbetsplatser
för att vara en ännu attraktivare arbetsgivare.

• Saker behöver inte bara utvecklas –
de ska även avvecklas, därför är projektet
”Kill your darlings” ett viktigt projekt.
Framgång ligger inte bara i att göra nya
bra saker, den ligger också i att sluta göra
saker som inte fungerar tillräckligt bra.
• Individuellt riktat stöd till lärare,
vars undervisning inte i tillräcklig grad
anpassas till elevernas olika behov. Främst
finns behov på skolor som inte når tillräcklig utveckling i meritvärdet jämfört
med det modellberäknade.
Ökningen av antalet barn gör att förskolan har ett fortsatt stort utbyggnadsbehov. Till detta kommer att Skolverket
tagit fram rekommendationer för barngruppernas storlek, vilket innebär att
förskolan behöver byggas ut ytterligare.
Planering för detta görs tillsammans med
serviceförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret. Processen att bygga en ny
förskola kan vara lång, ofta handlar det
om flera år. Eftersom planeringen då bygger på antaganden om barn som ännu
inte är födda kan stora förändringar i
födelsetal, eller inflyttning, i ett område
snabbt förändra förutsättningarna. De
långa ledtiderna, det vill säga från det att
behovet i ett område är identifierat till att
en förskola kan tas i bruk, är ett problem
i sammanhanget. I ett växande Kalmar
med ett högt bostadsbyggande och stark
inflyttning behöver processerna bli snabbare. Blir de inte det så riskerar kommunen att inte kunna klara uppdraget med
att erbjuda förskoleplats i rätt tid och i
rätt område.
De närmaste åren sker en kraftig ökning
av antalet elever i grundskolan. På tio
års sikt ökar antalet elever i grundskolan med cirka 1 600 i hela kommunen,
det vill säga en ökning med 22 procent.
Detta kommer att ställa nya krav på lokaler, personal, kost, administration, med
mera. De stora utmaningarna för Kalmar
kommun kommer då dels att vara att rekrytera lärare och dels att tillgodose behovet av ytterligare skollokaler.
Gymnasieskolan
Enligt befolkningsprognosen i medlemskommunerna kommer antalet 16- till
19-åringar att öka markant de kommande åren och de sammantagna befolkningsprognoserna visar på en procentuell
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ökning för ålderskategorin med cirka 22
procent fram till år 2026. Elevökningen
kommer att ställa krav på kontinuerlig
behovsplanering och analyser för att optimalt möta förändringarna av exempelvis lokaler, lärarresurser och elevhälsa.
Utöver elevökningen står även gymnasieförbundet inför eventuella lagförändringar som kan komma att påverka
ekonomin. Under 2016 har två statliga
offentliga utredningar presenterats. Storleken på de ekonomiska konsekvenserna
är svåra att beräkna men förslagen kommer innebära ökade kostnader både för
kärnverksamheten och för den administrativa verksamheten. Den första utredningen, En attraktiv gymnasieutbildning
för alla, åtgärder för att alla unga ska
påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (2016:77), förordar exempelvis
högre krav på stödåtgärder, tydligare
studieplaner och utökad garanterad undervisningstid. Dessutom föreslås återinförande av estetiskt ämne. Den andra
utredningen, Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (2016:66),
föreslår exempelvis förändringar i dagens
regler för beräkning av beslut för bidrag
till fristående skolor. Därutöver ger utredningen förslag på regler för fristående
skolors rätt till kompensation vid eventuella underskott i den kommunala verksamheten.
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Stöd och omsorg

Foto: Annika Wahlqvist

Väsentliga händelser under året
Socialtjänst
Förändrade förutsättningar har utmanat socialförvaltningens verksamhet för
ensamkommande barn. Verksamheten
byggdes upp i rekordfart 2015 och 2016
och anpassades till den stora inströmningen (2015: 202 ungdomar, 2016: 17
ungdomar). Under 2017 har verksamheten fått arbeta med att ställa om för att
anpassa sig efter att det nu kommer färre
ungdomar, och för att ersättningen till
kommunerna sänktes från och med juli
2017. Hittills i år har tre ungdomar anvisats. Under våren har två HVB-boenden
avvecklats, och ett HVB-boende har ombildats till stödboende. Regeringen har
beslutat införa ett tillfälligt kommunbidrag för att ge ensamkommande ungdomar som har sökt asyl möjlighet att bo
kvar i vistelsekommunen även efter att de
har fyllt 18 år. Bidraget kommunen får
täcker inte de kostnader som socialnämnden skulle få om kommunen låter dessa
ungdomar bo kvar. Socialnämnden har
lyft frågan vidare till kommunledningen
för ställningstagande.
Försäkringskassans förändrade tillämpning av lagstiftningen kring personlig assistans har lett till att fler personer har fått
sina beslut indragna från Försäkringskassan. Förändringen innebär att det ställs
krav på kommunen att utreda och verkställa andra typer av insatser, vilket medför förändringar för de personer som berörs men också ökad arbetsbelastning och
ökade kostnader för socialnämnden. För-

dröjningen av upphandling av personlig
assistans har påverkat både den enskilde
samt deras assistenter på ett negativt sätt.
Det har också lett till att väntade besparingar inte kunnat genomföras.
Det märks ett ökat behov för flera målgrupper inom socialförvaltningens verksamheter. En orsak är befolkningsökningen. Bland de som beviljats gruppbostad
enligt LSS märks en delvis ny målgrupp
med förvärvade hjärnskador som tidigare
fått sitt stöd av omsorgsförvaltningen.
Ökningen av beslut om insatsen daglig
verksamhet LSS och sysselsättning SoL är
fortsatt stor. Inom målgruppen personer
med missbruk ökar behovet av boendestöd, men också någon form av stödboende där de med större behov kan få stöd.
Inom öppenvården för barn och unga är
det ett mycket högt tryck, med bland annat ett ökat antal komplexa ärenden.
Hittills under 2017 har antalet inkomna
bostadsanpassningsärenden varit ungefär
på samma nivå som under föregående
år. Under perioden januari-augusti har
bostadsanpassningsbidrag på 5,4 mnkr
betalats ut, vilket är en ökning med 0,8
mnkr jämfört med samma period föregående år. De flesta bidragen handlar om
förändringar och anpassningar för låga
belopp men det finns undantag.
Äldreomsorg
Utifrån omsorgsnämndens mål har omsorgsförvaltningen tagit fram en ny handlingsplan för att förbättra personalkontinuiteten inom hemtjänsten. År 2016 låg

Kalmar kommun på riksgenomsnittet
med 15 olika personal i snitt som besökte
en hemtjänsttagare under 14 dagar. Det
är en förbättring jämfört med både 2015
och 2016, men för att nå topp 30 i landet
behöver det minska till 11 olika personal
i snitt under en 14-dagarsperiod. Bland
planerade aktiviteter ingår framtagande
av nya riktlinjer för planeringsystemet
Laps Care med fokus på att förbättra
personalkontinuiteten. Riktlinjerna ska
inkludera att arbetsgrupperna delas in i
mindre grupper, hanteringen av dubbelbemanning samt kontaktpersonens roll.
I samtliga team införs en teampool och
alla enheter arbetar med utökad grundbemanning. Planeringsdagar genomförs
med personal med fokus på förbättrad
personalkontinuitet.
Individens behov i centrum är ett flerårigt projektarbete med start våren 2016
och som omfattar hela socialtjänstverksamheten. Från biståndshandläggning till
verkställighet av insatser i såväl egen som
privat regi. Genomförandetiden är två år.
Individens behov i centrum är ett behovsinriktat systematiskt arbetssätt. Fokus ligger på individen och en kärnkomponent
bestående av strukturerad dokumentation utifrån nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk. Syftet är att
säkerställa att insatser blir utförda och att
individens behov blir tillgodosedda, samt
att stärka dennes egna resurser. I samband med implementeringen av IBIC
införs även digitalisering av den sociala
dokumentationen.
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Restaurangerna på Stensberg och Oxhagshemmet kan nu erbjuda alkohol i
form av öl och vin till måltiden. Vid valda tillfällen kommer även försäljning av
spritdrycker att ske. Ett samarbete mellan
omsorgsförvaltningens träffpunkter och
restaurangerna har utvecklats under året
där man anordnar olika temakvällar med
mat och trivsel.
Arbetsmarknad
Område arbetsmarknad har i samverkan
med Arbetsförmedlingen startat ett arbetsmarknadspolitiskt projekt, Falken.
Det vänder sig till arbetssökande som
är i behov av kartläggning och arbetsträning inom olika områden. Genom
regeringens sommarjobbssatsning kom
fler ungdomar i kommunen ut i en prova-på-praktik under sommaren. Under
perioden januari-juli har område arbetsmarknad i genomsnitt haft 208 tidsbegränsade anställningar per månad. Under
samma period gjordes också insatser för
26 ungdomar som stod långt från arbetsmarknaden. Område arbetsmarknad
och Kunskapsnavet har i samarbete med
serviceförvaltningen och Arbetsförmedlingen erbjudit en grupp utrikesfödda
arbetssökande en förberedande kurs i
grönyteskötsel. Insatsen är ett avstamp
inför en kommande praktik hos servi-
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ceförvaltningen som sedan kan övergå i
en tidsbegränsad anställning via område
arbetsmarknad. Utvärdering av insatsen
kommer att ske framöver.
Flykting och integration
Från och med januari till och med augusti 2017 togs 242 nyanlända flyktingar
emot. Av dessa är 118 anvisade av 189
planerade anvisningar. Till detta kommer
ytterligare 15 flyktingar som ska erbjudas mottagande i Kalmar från Hultsfreds
kommun enligt regional överenskommelse. På grund av den rådande bostadssituationen finns för närvarande en kö av 13
anvisade med mottagningsdatum i juni,
juli och augusti där boendet inte är löst.
Uppskattningen är att kommunen 2017
landar på 350 – 400 mottagna flyktingar
och att de planerade 189 anvisade uppnås under förutsättning att det lättar på
bostadsmarknaden.
Antalet som bosätter sig själva i kommunen är fortsatt högt. De hamnar ofta
i otrygga boendeförhållanden med trångboddhet, osäkra hyresvillkor samt svåra
ekonomiska villkor. I kommunen råder
bostadsbrist och under första halvåret har
det varit stora svårigheter att lösa boendefrågan. Eftersom en stor andel är ensamhushåll krävs många enskilda lägenheter.

Idag hyr flykting och integration nästan
200 lägenheter för vidareuthyrning till
mottagna nyanlända flyktingar. Kommunens flyktingmottagande är hårt belastat.
I dagsläget är cirka 820 individer aktuella
inom flyktingmottagandet. Av dessa är
312 barn under 18 år (38 procent). Under första halvåret har förstärkning skett
i form av handläggare, administratör och
genom samverkan med Rädda Barnen
kring barn och ungdomars fritidsaktiviteter i projektet ”Vägen In”.
Överförmyndarverksamheten
Under 2017 har utvecklingsarbetet i verksamheten fortsatt i och med övertagandet
av Borgholm och Mörbylångas verksamheter. I det har ingått grupputveckling
och förändrad fördelning av arbetsuppgifterna och även utveckling av rutinerna
för många av verksamhetens uppgifter.
Resultaten har blivit goda och för många
av uppgifterna är verksamheten nu ifatt.
Under året har ny personal anställts vilket
ställt krav på utbildning och introduktion. Mycket arbete har lagts på arvoden
till gode män för ensamkommande barn.
Nya regler gäller från och med den 1 juli
avseende ersättning från Migrationsverket för arvoden till gode män.

Framtid
Bristen på bostäder påverkar flera av socialförvaltningens verksamheter, vilket gör
det svårt att planera verksamheten och
verkställa på bästa sätt, både utifrån kvalitet och utifrån kostnader. Bostadsbristen
gör till exempel att placeringstiden för
vissa personer måste förlängas.
Socialtjänsten utvecklas till att bli mer
specialiserad och kräver därför djupare
kunskaper inom socialtjänstens olika områden. En strukturerad och kontinuerlig
kompetensutveckling är en förutsättning
för att socialnämnden ska kunna bedriva
en ändamålsenlig och kostnadseffektiv
verksamhet, och för att kunna behålla
personal och rekrytera ny när det behövs.
Som exempel satsar socialförvaltningen
under hösten på att utbilda all personal
som arbetar med barn i ett samarbetsstyrt
och nätverksinriktat arbetssätt, Signs of
Safety. Under hösten startar också införandet av Individens behov i centrum
(IBIC) som är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt som gör det lättare
att följa upp resultat på individnivå och
värdera valet av arbetssätt och metoder.

Samverkan med olika aktörer blir allt viktigare, dels inom kommunen, men också
med andra aktörer. Samverkan bidrar
till att höja kvaliteten, öka effektiviteten
och minska kostnaderna. Som exempel
kan nämnas att Regionförbundet i Kalmar län utreder möjligheten att utveckla
samverkan när det gäller familjehemsvård
och familjerätt. Ett annat exempel är den
förändring i lagstiftning som sker vid årsskiftet 2017/2018 som rör utskrivning
från landstinget till kommunen, vilket
kräver bra samarbete med landstinget.
I januari 2018 träder en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård i kraft. Den nya lagen ska
främja en god vård för enskilda som efter
utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt
finansierade hälso- och sjukvården eller
den landstingsfinansierade öppna vården.
Vänskapens väg är ett nytt vård- och omsorgsboende med 85 lägenheter som ersätter Norrlidshemmet. Inflyttningsklart
i början av 2018. Modern design och
standard möter dagens och morgondagens vård- och omsorgsbehov. Inrymmer
både permanent vård- och omsorgsboende liksom platser för korttidsvistelse.

Omsorgsnämnden gör satsningar för att
nå målet att vara bland de 30 bästa äldreomsorgskommunerna i landet. Satsning
på det sociala innehållet, projekt med
landstinget kring mobila läkare inom geriatriken, följa SKLs riktlinjer kring nattbemanning i vård- och omsorgsboende
fortsätter.
Då verksamheten bostadsanpassningsbidrag numera ingår i samhällsbyggnadskontorets bygglovsenhet så kommer det
att utvecklas ett större samarbete i tillgänglighetsfrågor. Där bland annat fokus
kommer att ligga på att tidigt lyfta frågorna i bygglovsprocessen för att till exempel
undvika att nya byggnader behöver förses
med enklare bostadsanpassningar. Ett
nytt lagförslag avseende Lagen om bostadsanpassningsbidrag har överlämnats
till regeringen. Om lagförslaget träder i
kraft kommer detta innebära en del förändringar i kommunerna. Bland annat
att bostadsanpassningsbidraget ska omfatta brandskydd för personer med kognitiv funktionsnedsättning, att lättnader
görs angående återställningsbidrag och
att kommunerna, i stället för kontantbidrag, ska kunna lämna bostadsanpassningsbidrag som ett åtagande från kommunen att genomföra åtgärderna.
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Kultur och fritid
Väsentliga händelser under året
Kultur- och fritidsförvaltningen har
för andra året i rad anordnat en mängd
kostnadsfria sommarlovsaktiviteter, både
inom ramen för medel från MUCF och
inom sådant som förvaltningen själva
finansierat. Aktiviteterna har skett varje
vardag hela sommarlovet för barn mellan 6-16 år. I år har satsning gjorts på
ett bredare utbud av aktiviteter för barn
och unga i olika åldrar för att så många
som möjligt ska kunna delta. Det har
även tagits in fler aktörer i aktiviteterna
som till exempel ”fritidskanalen för
funktionsnedsatta”. Planeringen av årets
MUCF-aktiviteter har skett i samråd
med socialförvaltningen och nytt för i år
var att flera olika enheter samarbetade för
att fokusera på strategiska platser under
en intensiv tid. Ett exempel på detta är
aktiviteterna i Långviken där deltagarna
förutom olika idrotter fick pröva kulturaktiviteter som exempelvis filmskapande.
Flera av aktiviteterna har förlagts till Berga, Smedby, Norrliden och Oxhagen. Aktiviteterna innehöll bland annat simskola,
prova-på-verksamheter samt evenemang i
Bergaparken.
Omorganisationen inom kultur- och
fritidsförvaltningen har nu helt genom-
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förts och de frigjorda resurserna inom de
administrativa processerna har möjliggjort en förstärkning av utrednings- och
utvecklingsdelen. Under året har förvaltningen bemannat upp organisationen för
att möta kraven på att utreda och genomföra en mängd uppdrag: Kulturkvarteret,
ny bad- och friskvårdsanläggning, KIFAB
arena, ny ishall, friidrottens framtid, nya
konstgräsplaner och utbyte av befintliga
mattor, nya bidragsnormer, genomförande av ”Mållinjen”, kultur- och fritidsfilialer, plan för friluftslivet med mera.

Framtid
Kultur- och fritidsförvaltningens e-tjänster behöver ständigt utvecklas. Förvaltningen samarbetar med 200 andra kommuner genom SKL i en upphandling
av administrativt system för bidragsansökningar, bokning av idrottshallar med
mera. Biblioteket genomgår en digitaliseringsprocess som kommer att fortgå
under lång tid framåt. Medborgarna gör
allt fler lån av e-böcker, omlån och sökningar via nätet. Bokningar av publika
datorer ökar. Digitalisering ger medborgarna och kunderna högre kvalitet och
tillgänglighet men ger sällan personellaoch/eller lokaleffektiviseringar. Därför är
det en stor utmaning för förvaltningen

att kunna erbjuda och hänga med i den
digitala utvecklingen samtidigt som det
ska finnas resurser för basuppdraget. Vi
ser att vi under några år tvingats förstärka
budgeten för IT och det kommer blir en
stor ekonomisk utmaning att i framtiden
kunna tillsätta resurser utan att behöva
dra ner på andra områden som lokaler
och personal.
Kultur- och fritidsförvaltningen deltar i
eller driver flera stora projekt som både
tar resurser och är tidskrävande. Alla
projekten syftar till att skapa bättre infrastruktur inom fritids- och kulturområdet
och kommer ge fantastiska möjligheter
för medborgare, kunder, besökare med
flera. Den stora utmaningen kommer
att bli att fylla lokalerna med det verksamhetsinnehåll som förväntas. Större,
mer omfattande lokaler driver personalbemanningen. Detta ihop med att vi ska
utöka verksamheten i bland annat ett
kulturkvarter gör att det krävs adderade
resurser för bemanning för att upprätthålla alla delar av vår verksamhet idag i
form av öppettider, tillgängliget, samarbeten, integration, med mera. Förvaltningens arbete med nya bidragsnormer
har visat att stödet till främst egenägda
anläggningar behöver förstärkas för att
inte underhållet av fastigheter ska åsidosättas.

Kvalitetsarbetet
Verksamhetsledningssystemet
Arbetet med kommunens verksamhetsledningssystem och verksamhetshandbok pågår löpande.
Under våren har arbetet bland annat
bestått i att planera den kommande externrevisionen då kommunen ska omcertifieras samt uppgraderas till att uppfylla kraven i ISO 9001:2015 och ISO
14001:2015.
Antalet ärenden till kommunens synpunktshantering ”Tyck till” fortsätter
att öka i antal. Under perioden januari
– augusti inkom 710 synpunkter till
kommunen, detta är en ökning med
15 procent jämfört med samma period
2016. Flest synpunkter har inkommit till
samhällsbyggnadskontoret och socialförvaltningen.

Förbättrade företagskontakter
Under 2016 genomförde delar av
kommunledningskontoret,
samhällsbyggnadskontoret, service- och socialförvaltningen tillsammans med SKL
utbildningssatsningen ”Förenkla helt enkelt”. Detta för att förbättra bemötande,
effektivitet, tillgänglighet, information,
kompetens och rättssäkerhet i kontakten
med näringslivet. Under ledning av styroch arbetsgrupp har arbetet under 2017
utmynnat i ett flertal aktiviteter under
benämningen ”Förbättrade företagskontakter”.

Social hållbarhet och Ännu bättre
Kommunfullmäktige har avsatt en miljon kronor för ”Socialt hållbara projekt”.
För närvarande pågår två projekt inom
detta område: ”Våga prata om psykisk
hälsa” samt ”Trygghetsskapande insatser
på Kvarnholmen”.
Medel för förbättringsprojekt har även
avsats inom ”Ännu bättre” samt ”Klimatkompensationssystemet”.
De pågående projekten behandlar ”Kemikaliehantering”, ”Genomlysning av
kommunikationsmaterial ur ett normkritiskt perspektiv”, ”Förbättringsarbete
vid musselskörd” samt ”Giftfri förskola”.
Intern kontroll
Riktlinjerna för intern kontroll har uppdaterats vilket bland annat innebär att
bedömning av stödprocesser ska göras
kommunövergripande. Detta arbete pågår parallellt med att integrera uppföljning av kontrollmoment i internrevisionsarbetet. Uppföljning av de interna
kontrollplanerna för 2017 pågår ute på
förvaltningarna och riskanalysarbetet inför 2018 har påbörjats.
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Jämförelser med andra kommuner
Kalmar kommun arbetar aktivt med jämförelser med andra kommuner. Syftet är
att ge en bild av hur de egna verksamheterna står sig i jämförelse med andra.
Jämförelserna på kommunövergripande
nivå sker utifrån två presentationer: Rådet för främjande av Kommunala Analysers (RKA) presentation ”Jämföraren”
i Kolada samt SKLs presentation ”Kommunens Kvalitet i Korthet” (KKiK).
Mätparametrarna är en kombination av
subjektiva värden där uppgiftslämnarna
och/eller brukarna har fått uttrycka sina
uppfattningar och upplevelser samt ob-

jektiva värden med faktiska mätvärden.
Mätningarna omfattar såväl kvalitet, resultat, som insatta resurser (kostnader).
Färgerna rött, gult och grönt används för
att visa hur resultaten ligger i jämförelse
med andra.
För kvalitets- och resultatnyckeltalen gäller att de 25 procent bästa erhåller grön
färg, de mittersta 50 procent gul och de
25 procent sämsta röd färg. Viktigt att
notera är att färgsättningen inte visar om
resultatet är bra eller dåligt, utan endast
visar resultatet som en jämförelse med

andra kommuner. För kostnadsnyckeltalen gäller det att 25 procent av kommunerna med lägst kostnad för respektive
verksamhet erhåller grön färg, de mittersta 50 procenten erhåller gul färg och 25
procent med högst kostnad får röd färg.
Förhållandet mellan insatta resurser
(kostnader) och kvaliteten (objektiv och
subjektiv) i verksamheternas utförande,
benämns "verkningsgraden".

Kommunens kvalitet i korthet 2016
En av de största och viktigaste undersökningarna är KKiK där 250 av Sveriges
kommuner deltog 2016. KKiK genomförs årligen av SKL och jämför ett fyrtiotal mått inom fem olika områden. Ambitionen är att ge ett förbättrat underlag
till styrning, verksamhetsutveckling och
dialog med medborgarna.

de bästa 25 procenten,

Tillgänglighet

Området mäter olika aspekter på tillgänglighet, exempel på detta är möjligheten att
få kontakt och svar på frågor via e-post och
telefon samt vilket bemötande medborgarna får. Andra exempel är öppethållande
i exempelvis simhall och bibliotek samt
väntetider gällande olika ärenden, såsom
ansökan om plats i barnomsorg och särskilt
boende.
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Jämförelsen visar att generellt sett så står
sig Kalmar kommuns verksamheter väl i
jämförelse med andra kommuner. Kalmar har deltagit i undersökningen under
flera år och den övergripande trenden
över tid är att placeringen allt oftare blir
bland de bästa 25 procenten (grönt) eller de mittersta 50 procenten (gult), och i
färre fall blir bland de sämsta 25 procen-

de mittersta 50 procenten,

ten (rött) av de jämförda kommunerna.
För 2016 är utfallet att 49 procent av
måtten är gröna, 49 procent är gula och 2
procent av måtten är röda. Starkaste perspektiven är tillgänglighet och delaktighet och de svagaste perspektiven är effektivitet och trygghet.

de sämsta 25 procenten av de jämförda kommunerna.

Kalmar når ett mycket gott resultat inom området tillgänglighet. Ett exempel på detta
är resultatet av servicemätningen via telefon och e-post där Kalmar kommun får ett
resultat som ligger bland de 25 procent av kommunerna som är bäst.
Väntetiden för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats
har kortats från 40 dagar 2014 till 21 dagar 2016. Skapandet av nya boenden är en
starkt bidragande orsak till den positiva trenden, men även god planering och effektiv
handläggning bidrar.
Även handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök visar en positiv
trend. Här har väntetiden minskat från 24 till 20 dagar jämfört med föregående år.
Kalmar kommuns värde ligger dock fortfarande över rikssnittet som är 17 dagar.

Trygghet

Inom flera av de genomförda mätningarna följer Kalmar kommun snittet för landet.
Antalet vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod
har i snitt minskat från 19 till 15 personer sedan 2014. Rikssnittet ligger på 15 personer bland de deltagande kommunerna.

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

Delaktighet

Även inom detta område får Kalmar kommun ett bra resultat, dock har ”Nöjd inflytande index” visat en negativ trend sedan 2014 och sjunkit från 48 till 40 indexenheter. Detta är något som Kalmar kommun kommer att jobba vidare med.

Området mäter medborgarnas upplevda
delaktighet i utvecklingsfrågor samt insyn
och delaktighet i beslutsprocesser och möjligheten att inhämta information via webben.
Effektivitet

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

Kostnad och effektivitet är områden som Kalmar kommun har haft stort fokus på de
senaste åren. Inom ett flertal områden har förbättringar skett, men kostnaden ligger
fortfarande över snittet inom vissa områden, exempel på detta är särskilt boende och
hemtjänst inom äldreomsorgen.
Eleverna i årskurs tre har förbättrat sina resultat i de nationella proven markant och
resultatet har ökat från 74 till 87 procent sedan föregående år. Den positiva utvecklingen är resultat av ett aktivt förbättringsarbete inom olika områden. Exempel på
sådana förbättringsarbeten är gemensam rättning följt av analys och förbättringsåtgärder, kompetensutveckling, ämnesnätverk, med mera.
Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende inom
äldreomsorgen liksom kvalitetsaspekter vid LSS grupp- och serviceboende visar förbättrade värden jämfört med föregående år. Fokus kommer att hållas på detta område
även fortsättningsvis.

Samhällsutvecklare

Inom detta område visar Kalmar kommun ett något lägre resultat jämfört med föregående år. En av anledningarna är att kommunen inte längre tillhör de 25 procent
av kommunerna som har störst andel ekologiska livsmedel. Kalmar kommun ligger
sedan några år kvar på en relativt stabil nivå runt 30 procent medan snittet i övriga
kommuner ökar.

Området fokuserar på kommunens roll
som samhällsbyggare och utvecklare. Måt�tet mäter och jämför andel företag, andel
förvärvarbetande och andel personer med
försörjningsstöd. Även miljöfrågor och
medborgarnas allmänna upplevelse av att
bo och leva i kommunen vägs in i området.

Kalmar återvinner 35 procent av kommunens hushållsavfall. Värdet är hämtat från
”Avfall Sverige” och är ett snitt av Kalmarsundsregionens Renhållares (KSRR) resultat.
Jämförande värde för tidigare år saknas. Medel för landets kommuner är 39 procent.
Även i år startas fler företag i Kalmar än vad det gör i snitt i landet; 6,8 företag per
1000 invånare att jämföra med rikssiffran 5,4 företag per 1000 invånare.
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FOKUSOMRÅDE – VERKSAMHET
OCH MEDARBETARE
Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor
trivs och känner sig delaktiga. För att

klara av detta behöver vi samverka inom
kommunen och samarbeta externt med
andra kommuner för att utveckla kompetensen och organisationen.

Fokusområdets text i sin helhet finns att
läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget.

Måluppfyllelsen bedöms med följande
utfall:
Målet är upppnått

Målet är ännu inte uppnått.
Trenden är positiv, utvecklingen går i rätt riktning.

Målet är inte uppnått. Trenden
är inte positiv, utvecklingen är
oförändrad eller går i fel riktning.

Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet

Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.

Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.

Kommentar
Ett arbete för att ta fram en strategi för målet har påbörjats med deltagande från barnoch ungdomsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret, Södermöre kommundelsförvaltning, socialförvaltningen, omsorgsförvaltningen
och kommunledningskontoret. Ett förslag till strategi kommer att presenteras för förvaltningschefsgruppen under hösten 2017.

Kommentar
Den ackumulerade sjukfrånvaron är 6,8 procent vilket är exakt samma nivå som förra
året. Sjukfrånvaron har ökat något på barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen, socialförvaltningen samt i Södermöre kommundelsförvaltning. I
övriga förvaltningar har den minskat. Utvärdering av insatser och prognos för långtidssjukskrivna pågår och ska utvärderas under hösten 2017. Sjukfrånvaron under det
första kvartalet 2017 ligger högre än 2016 men sedan har varje månad visat lägre
siffror. Det kan ge en fingervisning om att sjukfrånvaron nu är sjunkande och att året
bör sluta med en lägre sjukfrånvaro än 2016.

Fullmäktigemål - Heltid som norm

Vid nyanställning ska heltid vara norm.
Kommentar
Andelen heltidsanställda ökar jämfört med föregående år; 83 procent i år jämfört med
81 procent 2016.
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Uppdrag - Våld i nära relationer

Pågående

Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera och uppdatera handlingsplanen för
att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer (från 2010). I uppdraget ingår
att inventera eventuella insatser och effektivisera Kalmar kommuns arbete ur ett
arbetsgivarperspektiv.
Kommentar
En tidsplan är framtagen och en arbetsgrupp har påbörjat arbetet. Vissa insatser genomförs under processen med att utveckla en strategisk plan. Planen kommer att
presenteras för förvaltningschefsgruppen under hösten, innan den politiska processen tar vid.fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret i behovsanalyser och
områdesarbeten.
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Väsentliga personalförhållanden
Personalsammansättning
Under perioden januari till augusti 2017
hade Kalmar kommun 5 337 personer
tillsvidareanställda (snittanställda). Utöver dessa finns ett antal vikarier anställda
för kortare eller längre tid. Jämfört med
31 augusti 2016 är det en ökning med 64
personer. Ökningen på barn- och ungdomsförvaltningen beror främst på demografiska förändringar och därmed ökad
verksamhet för barn- och ungdomar. Ökningen på kommunledningskontoret hör
främst ihop med förändrad organisation
av ekonomi- och löneadministration. Andelen kvinnor av de tillsvidareanställda var
77,6 procent vilket är en liten minskning.
Av samtliga anställda har 82,8 procent av
de anställda en heltidsanställning vilket är
en ökning sedan samma tid förra året.
Mertid
Övertiden och uttaget av fyllnadstid har
under året ökat med 2 278 timmar vilket
motsvarar en ökning på cirka 5 procent.
Ökningen kan bero på svårigheter att få
tag på kompetens och hög arbetsbelastning.

Tillsvidareanställda (snitt jan-aug)

2017

2016

Förändring

Barn- och ungdomsförvaltningen

1 602

1 557

46

Kommunledningskontoret

252

219

33

Kultur- och fritidsförvaltningen

146

143

3

1 200

1 243

-43

Samhällsbyggnadskontoret

106

98

8

Serviceförvaltningen

505

496

9

1 180

1 177

3

347

341

6

5 337

5 273

64

Destination Kalmar AB

20

17

3

Kalmar Airport AB

47

44

3

Kalmar Hamn AB

16

18

-2

Kalmarhem AB

43

43

0

Kalmar kommunbolag AB

2

2

0

Kalmar Science Park AB

5

5

0

87

79

8

521

470
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Kalmarsundsreg renhållare

76

74

2

KIFAB

15

13

2

6 103

5 967

136

Omsorgsförvaltningen

Socialförvaltningen
Södermöre kommundelsförvaltning
Totalt
Kommun, bolag och förbund

Kalmar Vatten AB
Kalmarsunds gymnasieförbund

Totalt kommunkoncernen
Mertid i timmar (jan-aug)

2016

Förändr i

Förändr

timmar

i%

Barn- och ungdomsförvaltn

14 500

12 950

1 550

12,0

Kommunledningskontoret

2 065

2 096

-31

-1,5

Kultur- och fritidsförvaltningen

1 127

946

181

19,1

11 474

11 604

-130

-1,1

344

408

-64

-15,6

Serviceförvaltningen

6 714

6 073

641

10,6

Socialförvaltningen

7 779

8 998

-1 219

-13,5

Södermöre kommundelsförv

4 937

3 586

1 351

37,7

48 940

46 662

2 278

4,9

Omsorgsförvaltningen
Samhällsbyggnadskontoret

Totalt

52

2017

Sjukfrånvaro, frisknärvaro och
rehabilitering
Den ackumulerade totala sjukfrånvaron
under det första halvåret 2017 är 6,8
procent, vilket är samma nivå som föregående år. Långtidssjukfrånvaron utgör
48,3 procent av den totala sjukfrånvaron
i kommunen. Det är 41,5 procent av de
anställda som har noll sjukfrånvarodagar,
så kallad frisknärvaro, hittills under året.
I januari 2017 infördes ett friskvårdsbidrag på 800 kronor till alla anställda.
Hittills i år har cirka 1 200 personer tagit
ut sitt friskvårdsbidrag.

Sjukfrånvaro i % av ord. arbetad tid

Aug

Ackumu-

> 59 dgr

lerat

i % av tot
sjfrv

Summa totalt

Man

Kvinna

Sjukfrånvaro
Ackumulerad sjukfrånvaro (jan-aug) i

4,2

6,8

48,3

18 - 29 år

3,0

4,8

20,5

30 - 49 år

3,9

6,4

50,1

50 - 67 år

5,2

7,8

52,5

Totalt

2,8

4,4

37,6

18 - 29 år

2,3

3,1

1,8

30 - 49 år

2,0

3,7

30,5

50 - 67 år

4,0

5,7

50,1

Totalt

4,7

7,6

50,5

18 - 29 år

3,3

5,5

24,3

30 - 49 år

4,5

7,3

53,7

50 - 67 år

5,7

8,6

53,1

2017

2016

2015

2014

6,8

6,8

6,6

5,9

procent av arbetad tid
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Resultaträkning
Koncernen
Mnkr

Not

Kommunen

2017-01-01

2016-01-01

2017-01-01

2016-01-01

-2017-08-31

-2016-08-31

-2017-08-31

-2016-08-31

Verksamhetens intäkter

1

1 272,8

1 365,6

713,1

716,0

Verksamhetens kostnader

2

-3 214,9

-3 193,5

-2 930,9

-2 806,8

Avskrivningar

3, 4, 5

-240,3

-225,3

-126,4

-111,4

-2 182,4

-2 053,2

-2 344,2

-2 202,2

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

6

2 004,2

1 912,0

2 004,2

1 912,0

Generella statsbidrag och

7

446,2

438,5

446,2

438,5

Finansiella intäkter

8

23,1

21,3

18,8

18,3

Finansiella kostnader

9

-48,3

-57,8

-0,9

-5,5

242,8

260,7

124,1

161,1

0,5

0,7

243,4

261,4

utjämning

Resultat efter finansiella
poster
Skattekostnader
Årets resultat
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10

124,1

161,1

Balansräkning
Koncernen
Mnkr

Not

Kommunen

2017-08-31

2016-12-31

2017-08-31

2016-12-31

3

0,7

0,8

-

-

4

6 171,5

6 053,0

2 794,5

2 710,5

Maskiner och inventarier

5

971,1

960,4

236,7

243,7

Finansiella anläggningstillgångar

11

116,0

115,3

247,0

247,0

7 259,3

7 129,6

3 278,3

3 201,3

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

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd

12

107,0

105,3

79,6

81,0

Fordringar

13

423,8

569,7

238,5

266,8

Kortfristiga placeringar

14

50,0

50,0

50,0

50,0

Kassa och Bank

15

217,1

137,9

1,4

1,1

797,9

862,9

369,5

398,9

8 057,2

7 992,5

3 647,8

3 600,1

2 368,1

2 102,4

1 616,9

1 450,2

243,4

272,1

124,1

166,7

155,0

155,0

155,0

155,0

2 766,5

2 529,6

1 896,1

1 771,9

17

236,5

222,8

233,9

220,0

18

229,4

234,1

117,7

118,8

Långfristiga skulder

19

3 665,7

3 579,6

658,7

758,7

Kortfristiga skulder

20

1 159,1

1 426,4

741,4

730,8

8 057,2

7 992,5

3 647,8

3 600,1

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

16

Eget kapital
Årets vinst

10

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

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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Koncernen
Mnkr

Not

Kommunen

2017-08-31

2016-12-31

2017-08-31

2016-12-31

1 363,6

1 389,7

1 338,5

1 366,0

282,8

283,2

2 721,4

2 771,3

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte upptagits

21

bland skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser

56

Finansieringsanalys
Koncernen
Mnkr

Not

Kommunen

2017-01-01

2016-01-01

2017-01-01

2016-01-01

-2017-08-31

-2016-12-31

-2017-08-31

2016-12-31

243,4

272,1

124,1

166,7

240,3

347,1

126,4

184,3

51,6

57,6

13,9

48,8

-42,6

-29,3

-1,1

-4,0

-6,3

-16,1

0,0

-13,8

486,4

631,5

263,4

382,1

145,8

-120,5

28,3

-50,5

-1,7

28,8

1,4

31,9

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar
Gjorda avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring

22

av rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning förråd och varulager
Ökning/minskning kortfristiga skulder

-267,2

176,8

10,7

139,4

Kassaflöde från den löpande verksamhe-

363,3

716,5

303,7

502,9

-

0,0

-

-

-375,5

-798,6

-209,4

-448,6

6,0

16,5

6,0

6,2

-0,6

-0,2

-

-

-370,1

-782,3

-203,4

-442,4

316,0

244,4

-

-

-

3,7

-

3,7

-230,0

-407,5

-100,0

-250,0

-

20,8

-

21,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

86,0

-138,7

-100,0

-225,0

Årets kassaflöde

79,2

-204,5

0,3

-164,5

Likvida medel vid årets början

137,9

342,4

1,1

165,6

Likvida medel vid årets slut

217,1

137,9

1,4

1,1

ten

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Ökning/minskning finansiell leasing
Amortering av skuld
Ökning/minskning långfristiga fordringar

57

Noter
Koncernen

Mnkr

Kommunen

2017-01-01

2016-01-01

2017-01-01

2016-01-01

-2017-08-31

-2016-08-31

-2017-08-31

-2016-08-31

Försäljningsintäkter

387,7

386,0

54,8

55,8

Taxor och avgifter

190,9

173,3

83,4

77,8

Hyror och arrenden

423,4

404,7

115,8

113,5

Bidrag

549,9

514,0

332,4

319,8

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

133,1

107,0

85,0

59,1

41,1

83,2

41,1

83,2

Realisationsvinster

0,9

4,2

0,1

3,7

Försäkringsersättningar

0,6

0,2

0,6

0,2

-454,7

-307,0

-

2,9

1 272,8

1 365,6

713,1

716,0

Not 1

Verksamhetens intäkter

Exploateringsintäkter

Övriga intäkter/elimineringar
Summa

Jämförelsestörande intäkter
Summa

-

-

-

-

0,0

0

0,0

0

1 272,8

1 365,6

713,1

716,0

-2 042,4

-1 916,2

-1 773,2

-1 670,8

-136,5

-117,5

-118,6

-107,0

-75,2

-52,2

-4,7

-6,1

Bränsle, energi och vatten

-158,4

-166,8

-36,9

-38,6

Köp av huvudverksamhet

-551,3

-517,4

-489,7

-462,4

Lokal- och markhyror

-185,3

-178,0

-145,6

-137,8

Övriga tjänster

-128,1

-131,5

-64,2

-56,6

-96,1

-110,1

-95,0

-108,5

-

-0,0

-

-

Bolagsskatt

-44,1

-43,8

-

-

Övriga kostnader/elimineringar

202,3

40,0

-203,1

-219,0

-3 214,9

-3 193,5

-2 930,9

-2 806,8

0,0

0

0,0

0

-3 214,9

-3 193,5

-2 930,9

-2 806,8

Not 2

Verksamhetens kostnader

Löner och sociala avgifter
Pensionskostnader
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial

Lämnade bidrag
Realisationsförluster och utrangeringar

Summa

Jämförelsestörande kostnader
Summa
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Koncernen
Mnkr

Kommunen

2017-01-01

2016-01-01

2017-01-01

2016-01-01

-2017-08-31

-2016-12-31

-2017-08-31

-2016-12-31

7,1

7,1

-

0,0

7,1

7,1

-6,3

-6,0

-Årets avskrivningar

-0,2

-0,2

Utgående ackumulerade avskrivningar

-6,4

-6,3

Utgående restvärde enligt plan

0,7

0,8

Not 3

Immateriella anläggningstillgångar

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

Not 4

Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärden

8 603,2

8 809,1

4 174,5

3 866,5

250,4

351,6

222,3

283,9

-0,2

-8,9

-

-2,4

323,6

151,6

-

26,6

9 177,0

9 303,4

4 396,8

4 174,5

-3 039,1

-3 185,6

-1 651,0

-1 498,5

-

3,2

-

0,2

-Omklassificeringar

1,1

-26,6

-

-26,6

-Årets avskrivningar

-164,2

-225,6

-91,4

-126,1

-3 202,2

-3 434,6

-1 742,3

-1 651,0

-151,0

-148,2

-2,8

-

-

-2,8

-

-2,8

-151,0

-151,0

-2,8

-2,8

5 823,8

5 717,8

2 651,7

2 520,8

Ingående balans

335,2

216,0

189,8

96,4

Utgifter under året

259,4

393,9

118,9

170,6

Under året genomförda omfördelningar

-247,0

-274,7

-165,8

-77,3

Utgående balans

347,6

335,2

142,8

189,8

6 171,4

6 053,0

2 794,5

2 710,5

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

Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar
- Årets nedskrivningar
Utgående nedskrivningar
Summa
Pågående nyanläggningar

Utgående restvärde enligt plan
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Koncernen
Mnkr

Kommunen

2017-01-01

2016-01-01

2017-01-01

2016-01-01

-2017-08-31

-2016-12-31

-2017-08-31

-2016-12-31

296,3

331,1

25,6

23,5

3 217,2

3 120,2

1 698,8

1 559,0

Fastigheter för affärsverksamhet

825,7

817,7

57,5

59,5

Publika fastigheter

866,9

875,8

866,9

875,8

2,8

2,9

2,8

2,9

Pågående projekt

372,8

335,2

142,8

189,8

Övrigt

589,6

570,0

-

-

6 171,4

6 053,0

2 794,5

2 710,5

2 035,7

1 497,6

690,7

621,4

102,5

189,0

28,0

69,1

-0,1

-25,9

-

-3,7

-35,6

17,7

-

3,9

2 102,5

1 678,5

718,7

690,7

-1 082,0

-656,0

-466,2

-417,9

0,3

15,1

-

0,1

-1,1

-3,9

-

-3,9

-67,7

-92,5

-35,0

-44,4

-1 150,6

-737,3

-501,2

-466,2

951,9

941,2

217,5

224,5

19,2

14,4

19,2

14,4

- Årets anskaffningar

-

12,1

-

12,1

- Årets avskrivningar

-

-7,4

-

-7,4

19,2

19,2

19,2

19,2

971,1

960,4

236,7

243,7

Bokförda värden
Mark
Verksamhetsfastigheter

Fastigheter för annan verksamhet

Summa bokförda värden

Not 5

Maskiner och inventarier

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
-Årets aktiverade utgifter
-Försäljningar och utrangeringar
-Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar
-Omklassificeringar
-Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Summa
Finansiell leasing
Ingående balans
Årets förändringar

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

Kommunen

2017-01-01

2016-01-01

2017-01-01

2016-01-01

-2017-08-31

-2016-08-31

-2017-08-31

-2016-08-31

2 017,9

1 923,6

2 017,9

1 923,6

3,6

1,1

3,6

1,1

-17,2

-12,8

-17,2

-12,8

2 004,2

1 912,0

2 004,2

1 912,0

Inkomstutjämningsbidrag

397,0

378,5

397,0

378,5

Kommunal fastighetsavgift

73,9

70,9

73,9

70,9

Regleringsbidrag/avgift

-0,4

-1,5

-0,4

-1,5

Kostnadutjämningsavgift

-133,7

-126,1

-133,7

-126,1

Bidrag för LSS-utjämning

91,8

91,5

91,8

91,5

Generella bidrag från staten

17,7

25,3

17,7

25,3

446,2

438,5

446,2

438,5

Utdelningar

9,7

7,5

5,7

4,7

Räntor

5,6

6,2

5,3

6,0

Övriga finansiella intäkter

7,9

7,6

7,8

7,6

23,1

21,3

18,8

18,3

-38,8

-47,6

-0,6

-5,1

Ränta på pensionskostnader

-0,4

-0,0

-

-

Övriga finansiella kostnader

-9,1

-9,8

-0,4

-0,4

-48,3

-57,8

-0,9

-5,5

Not 6

Skatteintäkter

Preliminära skatteintäkter
Slutavräkning föregående år
Preliminär slutavräkning innevarande år
Summa

Not 7

Generella statsbidrag och utjämning

Summa

Not 8

Finansiella intäkter

Summa

Not 9

Finansiella kostnader

Räntekostnader

Summa
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Koncernen
Mnkr

Not 10

Kommunen

2017-01-01

2016-01-01

2017-01-01

2016-01-01

-2017-08-31

-2016-08-31

-2017-08-31

-2016-08-31

124,1

161,1

-0,1

-3,7

124,1

157,4

-

157,4

124,1

157,4

124,1

157,4

Årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår: samtliga realisationsvinster
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat
Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5§:
Årets balanskravsresultat efter synnerliga skäl
Mnkr

2017-01-01

2016-01-01

2017-01-01

2016-01-01

-2017-08-31

-2016-12-31

-2017-08-31

-2016-12-31

-

-

136,4

136,4

Övriga aktier och andelar

61,7

61,6

58,5

58,5

Långfristiga fordringar

52,4

51,8

50,2

50,2

1,9

1,9

1,9

1,9

116,0

115,3

247,0

247,0

Förråd

45,2

39,7

17,9

15,4

Exploateringsmark

37,1

40,7

37,1

40,7

Tomträttsmark

24,6

24,9

24,6

24,9

107,0

105,3

79,6

81,0

84,8

169,0

38,8

38,0

198,8

202,2

139,9

157,0

Skattefordringar

61,5

60,4

46,8

42,8

Statsbidragsfordringar

38,9

45,6

12,4

28,5

Övriga kortfristiga fordringar

39,8

92,5

0,6

0,5

423,8

569,7

238,5

266,8

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

Not 11

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andra andelar i dotterbolag

Bostadsrätter
Summa

Not 12

Förråd

Summa

Not 13

Fordringar

Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa

Not 14

Kortfristiga placeringar

Placerade pensionsmedel KLP

Anskaffningsvärde

Bokfört värde

Marknadsvärde
bokslutsdag

Noterade aktier och aktiefonder

60,2

25,0

69,9

Noterade räntebärande papper

49,2

25,0

49,6

109,4

50,0

119,5

Summa
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Koncernen
Mnkr

Kommunen

2017-01-01

2016-01-01

2017-01-01

2016-01-01

-2017-08-31

-2016-12-31

-2017-08-31

-2016-12-31

Kassa

28,4

2,7

0,1

0,1

Bank

187,5

134,3

-

-

1,3

1,0

1,3

1,0

217,1

137,9

1,4

1,1

2 368,1

2 102,4

1 616,9

1 450,2

Resultatutjämningsreserv

155,0

155,0

155,0

155,0

Årets resultat

243,4

272,1

124,1

166,7

2 766,5

2 529,6

1 896,1

1 771,9

155,0

28,0

155,0

28,0

- årets avsatta medel

-

127,1

-

127,1

- årets använda medel

-

-

-

-

155,0

155,0

155,0

155,0

Not 15

Kassa och bank

Övriga poster
Summa

Not 16

Eget kapital

Eget kapital

Utgående eget kapital
Resultatutjämningsreserv
Ingående resultatutjämningsreserv

Utgående resultatutjämningsreserv

Not 17

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Ingående avsättning

222,8

212,5

220,0

211,2

Pensionsutbetalningar

-5,7

-6,9

-5,5

-6,6

Nyintjänad pension

9,9

20,2

9,9

20,2

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

2,7

0,3

2,7

0,8

Förändring av löneskatt

2,7

1,7

2,7

1,7

Ändringar av försäkringstekniska grunder (i förekommande

0,0

-

-

-

4,1

-5,0

4,1

-7,3

236,5

222,8

233,9

220,0

99

99

99

99

13,0

12,2

12,6

11,9

140,2

135,3

139,0

133,6

6,8

6,1

6,5

5,8

Visstidspension

30,2

25,7

30,2

25,7

Löneskatt

46,2

43,5

45,7

43,0

236,5

222,8

233,9

220,0

Politiker

1

1

1

1

Tjänstemän

1

1

1

1

fall)
Övrigt
Utgående avsättning

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

Antal visstidsförordnanden

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet redovisningsprinciper.

Koncernen
Mnkr

Kommunen

2017-01-01

2016-01-01

2017-01-01

2016-01-01

-2017-08-31

-2016-12-31

-2017-08-31

-2016-12-31

217,8

216,2

78,8

82,7

Periodens avsättningar

33,9

47,2

40,0

40,0

Ianspråktaget under perioden

-1,1

-8,1

-1,1

-4,0

-21,2

-21,2

-

-

229,4

234,1

117,7

118,8

Avsättning deponi Moskogen

95,0

87,1

77,7

78,8

Avsättning Ölandshamnen

40,0

40,0

40,0

40,0

Avsättning för uppskjuten skatt

97,2

103,1

-

-

1,2

2,2

-

-

-4,0

1,6

-

-

229,4

234,1

117,7

118,8

Not 18

Andra avsättningar

Avsättning vid periodens ingång

Periodens återföringar av outnyttjade belopp
Summa andra avsättningar
Specifikation

Gymnasiereformen GY 2011
Övrigt/elimineringar
Summa

Kommunens och största delen av koncernens avsättning avser återställande av deponin Moskogen. Återställandet påbörjas 2012 och beräknas
pågå till om med 2050. Kommunen har gjort en avsättning för framtida kostnader i Ölandshamnen i samband med att Linnéuniversitetet uppför
en ny fastighet där. Kostnaderna täcks av erhållen intäkt i samband med försäljningen. Fastigheten beräknas vara färdig 2020.

Not 19

Långfristiga skulder

Ingående låneskuld

3 140,5

3 739,1

758,7

1 005,0

755,1

248,0

-

3,7

-230,0

-407,5

-100,0

-250,0

3 665,7

3 579,6

658,7

758,7

3 034,9

2 964,9

625,0

725,0

630,7

614,7

33,7

33,7

3 665,7

3 579,6

658,7

758,7

1,3

28,8

-

-

Checkräkningskredit

227,2

309,6

145,3

76,9

Leverantörsskulder

189,1

307,2

75,3

149,4

5,8

5,9

-

-

112,0

99,8

100,6

89,0

13,7

82,6

1,2

1,2

609,9

592,4

419,0

414,2

1 159,1

1 426,4

741,4

730,8

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

Not 20

Kortfristiga skulder

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut

Moms och punktskatter
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Övriga kortfristiga skulder
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Summa
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Koncernen
Mnkr

Kommunen

2017-01-01

2016-01-01

2017-01-01

2016-01-01

-2017-08-31

-2016-12-31

-2017-08-31

-2016-12-31

1 389,7

1 450,0

1 364,4

1 424,3

-39,3

-52,7

-38,5

-51,6

5,4

16,2

4,3

15,6

Ränte-och basbeloppsuppräkningar

24,8

11,9

24,4

11,8

Förändring löneskatt

-5,2

-11,8

-5,4

-11,7

6,6

-

6,5

-

-18,4

-23,9

-18,8

-24,0

1 363,6

1 389,7

1 336,9

1 364,4

99

99

99

99

-

-

1,6

1,6

Borgensförbindelser

211,8

212,1

2 699,9

2 749,7

Operationell leasing

65,9

65,9

16,4

16,4

5,1

5,2

5,1

5,2

1 646,6

1 673,0

4 060,1

4 137,4

Not 21

Ansvarsförbindelser

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

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

Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser

Kalmar kommun har i april 2007 ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2017-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande
borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av
ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande
till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kalmar kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s
totala förpliktelser till 368 097 240 516 kronor och totala tillgångar till 369 960 434 499 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna
uppgick till 3 744 051 618 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 3 762 241 189 kronor.
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Koncernen
Mnkr

Kommunen

2017-01-01

2016-01-01

2017-01-01

2016-01-01

-2017-08-31

-2016-12-31

-2017-08-31

-2016-12-31

21,9

21,9

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

40,9

40,9

21,5

21,5

7,7

7,7

6,4

6,4

- därav förfall inom 1-5 år

17,8

17,8

15,1

15,2

- därav förfall senare än 5 år

15,0

15

16,4

16,4

16,4

16,4

- med förfall inom 1 år

9,2

9,2

9,2

9,2

- med förfall inom 1-5 år

7,2

7,2

7,2

7,2

-4,8

-

-4,8

- därav förfall inom 1 år

Operationella leasingavtal

över 3 år

Minimileaseavgifter

- med förfall senare än 5 år

Not 22

Ej likviditetspåverkande poster

Förändring finansiell leasing
Reavinster/förluster

-0,9

-4,2

-0,0

-4,2

Justering för betald skatt

0,5

-11,9

-

-

Elimineringar i koncernen

-5,9

4,8

-

-

-

-

-

-4,8

-6,3

-16,1

-0,0

-13,8

Övrigt
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Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad i enlighet
med lagen om kommunal redovisning
och rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning. Samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen
tillämpas. Eventuella avsteg redovisas
nedan.
Tillämpade redovisningsprinciper
Intäkter redovisas i den omfattning det
är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits
till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till
anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter
har skett enligt god redovisningssed.
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Erhållen utdelning redovisas när rätten att erhålla utdelning
bedöms som säker.
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Detta
innebär att den pension som intjänats
före år 1998 behandlas som en ansvarsförbindelse ”inom linjen”. Pensionsförmåner som intjänats från och med 1998
redovisas som kostnad i resultaträkningen och som en avsättning i balansräkningen. I kostnaden och avsättningen ingår särskild löneskatt med 24,26 procent.
Värdering av pensionsförpliktelserna har
gjorts med tillämpning av RIPS 17.
Kommunens finansiella placering i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning
AB (KLP) redovisas som en portfölj för
pensionsförvaltning. Placeringen innehåller både ränte- och aktierelaterade instrument och behandlas i redovisningen
som en placering i en blandfond. Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som finansiell omsättningstillgång. Portföljens förvaltning regleras i
av fullmäktige antaget reglemente KF §
208/2008 och är värderad till det lägsta
av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet.

Den preliminära slutavräkningen för
skatteintäkter baseras på SKL:s augustiprognos i enlighet med rekommendation
RKR 4.2.
Kapitalkostnaderna består dels av rak avskrivning på anskaffningsvärdet, dels av
internränta med 1,75 procent på bokfört
värde. Avskrivning påbörjas månaden efter slutförd investering och beräknas på
anskaffningsvärdet. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter bedömning
av tillgångens nyttjandeperiod. Korttidsinventarier och inventarier av mindre
värde under ett prisbasbelopp kostnadsförs direkt. Kommunens avskrivningstider för fastigheter är 20-50 år, för maskiner och inventarier 5-20 år och för mark
och konst sker ingen avskrivning.
För att bättre spegla hur anläggningstillgångars värde och servicepotential
successivt förbrukas har kommunen
påbörjat ett arbete med att dela upp
materiella anläggningstillgångar i komponenter.
Komponentuppdelningen
ska ske i enlighet med RKR:s rekommendation nr 11.4 ”Materiella anläggningstillgångar”. Kalmar kommuns anläggningstillgångar som blir föremål för
komponentavskrivning har identifierats
samt vilka komponenter och avskrivningstider som ska tillämpas. Tidigare
anskaffade anläggningstillgångar, som
inte från början delats upp i komponenter, kommer schablonmässigt delas upp
i komponenter. Utgångspunkten för
schablonuppdelningen är att minimera
eventuella felaktigheter i framtida resultaträkningar vad gäller periodiseringar
av anskaffningsutgifter. Övergången till
komponentavskrivning bedöms vara
slutförd till årsbokslutet 2017.
Lånekostnader redovisas i enlighet med
huvudmetoden och belastar följaktligen
resultatet för den period de hänför sig
till.
Någon förändring av den finansiella
leasingen bokförs inte i samband med
delårsbokslutet utan först i årsbokslutet.
De förändringar som uppkommit under
årets första åtta månader bedöms inte

vara så väsentliga att de påverkar resultatet eller den rättvisande bilden.
Semesterlöneskuld och okompenserad
övertid för de anställda har redovisats
som en kortfristig skuld. Periodens semesterlöneskuld har beräknats utifrån
8/12 av budgeterad ökning av semesterlöneskulden och har belastat resultaträkningen. De intjänade förmånerna har belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter.
Kommunen har per 31 december 2005
klassificerat om anläggningstillgångar
i exploateringsverksamheten i enlighet med RKR:s rekommendation nr 11
”Materiella anläggningstillgångar”. De
tomter som producerats för försäljning
i exploateringsverksamheten redovisas
som omsättningstillgångar. Beräkning
av anskaffningsvärde och värdering sker
i enlighet med Redovisningsrådets (RR)
rekommendation nr 2:02 ”Varulager”.
Anskaffningsvärdet för exploateringstomter och tomträtter tillverkade till och
med 2005 har fastställts schablonmässigt
eftersom underlag saknas och kostnaden
för arbetsinsatsen inte bedömts stå i proportion till informationsvärdet.
Den del av köpeskillingen för exploateringsfastigheter som avser de investeringar som kommunen åtagit sig att göra i
infrastruktur i området periodiseras som
förutbetald intäkt för att matcha kommande kapitalkostnader.
Kommuninvests
överskottsutdelning
bruttoredovisas – utdelning av överskott
som finansiell intäkt i resultaträkningen
och ökning av medlemsinsats som utgift
i investeringsredovisningen (finansiell
anläggningstillgång).
Sammanställd redovisning (koncernen)
Den sammanställda redovisningen
upprättas enligt den kommunala redovisningslagen kapitel 8 och utformats
enligt god redovisningssed. Enligt redovisningslagen ska kommunens delårsrapport även omfatta sådan kommunal
verksamhet som bedrivs genom andra
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juridiska personer där kommunen har
ett betydande inflytande. Den sammanställda redovisningen för koncernen omfattar aktiebolag, kommunalförbund och
handelsbolag i vilka kommunen har ett
bestämmande eller betydande inflytande.
Med betydande inflytande avses de fall
där kommunens röstandel i bolaget överstiger 20 procent. Kommunkoncernens
medlemmar och ägarandelar framgår av
figur på sid 7.
Den sammanställda redovisningen för
koncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, vilket innebär att det av kommunen vid förvärvstillfället förvärvade egna
kapitalet i dotterbolaget har eliminerats.
I koncernens eget kapital ingår därmed,
förutom kommunens eget kapital, endast den del av dotterföretagens eget kapital som intjänats efter förvärvet. Med
proportionell konsolidering menas att
endast ägda andelar av dotterföretagens
resultat- och balansräkningar tas med i
den sammanställda redovisningen.
Obeskattade reserver har efter avdrag för
uppskjuten skatt hänförts till eget kapital. Uppskjuten skatt redovisas under
avsättningar.
Inom koncernen förekommer omfattande transaktioner mellan bolagen och
kommunen. Alla koncerninterna transaktioner har eliminerats för att ge en
rättvisande bild av koncernens totala
ekonomi.
Enhetliga redovisningsprinciper för
kommunen och i koncernen ingående
företag saknas. För de aktiebolag och
handelsbolag, som ingår i koncernen,
gäller bokföringslagen och årsredovisningslagen, och bokföringsnämndens
allmänna råd. I kommunen gäller kommunal redovisningslag samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Därför kan det skilja i
redovisningsprinciperna mellan kommunen och bolagen i koncernen.

Foto: pixabay.com
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Utfall och prognos 2017
Driftsredovisning

Utfall aug

Utfall aug

Budget

Prognos

Avvikelse

2017

2016

2017

2017

2017

-136,7

-126,3

-235,3

-230,2

5,1

-överförmyndarnämnden

-9,7

-9,9

-11,4

-11,4

0,0

-exploateringsverksamhet

33,6

53,7

30,0

35,0

5,0

-183,9

-180,3

-271,9

-273,3

-1,4

-1,0

-0,8

-2,7

-2,7

0,0

-27,2

-29,2

-45,3

-41,3

4,0

Servicenämnden

-164,7

-146,9

-241,2

-240,9

0,3

Kultur- och fritidsnämnden

-109,6

-115,2

-177,4

-175,9

1,5

Barn- och ungdomsnämnden

-627,8

-604,6

-965,3

-959,5

5,8

Socialnämnden

-504,4

-499,3

-734,1

-748,1

-14,0

Omsorgsnämnden

-426,9

-424,1

-658,6

-652,6

6,0

Södermöre kommundelsnämnd

-141,2

-141,3

-217,8

-217,1

0,7

-2 299,5

-2 224,2

-3 531,0

-3 518,0

13,0

-44,7

22,0

-117,5

-102,4

15,1

Mnkr
Kommunstyrelsen:
-kommunledningskontoret

-gymnasieförbundet
-kommunens revisorer
Samhällsbyggnadsnämnden

Summa nämnder
Finansförvaltningen, del av
Jämförelsestörande poster
Verksamhetens nettokostnader

0,0

0,0

-2 344,2

-2 202,2

-3 648,5

-3 620,4

28,1

2 004,2

1 912,0

2 999,1

2 999,1

0,0

446,2

438,5

693,7

696,5

2,8

Finansiella intäkter

18,8

18,3

23,7

22,7

-1,0

Finansiella kostnader

-0,9

-5,5

-13,0

-2,0

11,0

124,1

161,1

55,0

95,9

40,9

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

Årets resultat

Tabellen ovan redovisar utfall per augusti
samt prognos och budgetavvikelse för
helåret 2017. Periodens resultat uppgår
till 124,1 mnkr. Budgeterat resultat för
helåret uppgår till 55,0 mnkr medan
prognosen pekar mot ett resultat på 95,9
mnkr. Avvikelse bedöms för verksamhetens nettokostnader med 28,1 mnkr där
nämndernas överskott och finansförvaltningen står för ungefär hälften var. Till
detta kommer en positiv resultatpåverkan som är av engångskaraktär då kommunen innan årsskiftet ska övergå till
komponentavskrivning. Exakt belopp är
ännu inte klart. För skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal utjämning prognostiseras en positiv budgetavvikelse med 2,8 mnkr och finansnettot

bedöms redovisa en positiv budgetavvikelse med 10,0 mnkr.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen prognostiserar ett
överskott på 8,7 mnkr jämfört mot
budget. Avseende intäkterna noteras avvikelser på brandkåren som har lägre
utbildningsintäkter än beräknat medan
försäljningen av exploateringsfastigheter
är högre än budgeterat. Prognosen för
de lägre utbildningsintäkterna är cirka 1
mnkr lägre än budget medan intäkterna
från exploateringsverksamheten visar på
ett överskott på 5 mnkr. Även schablonintäkterna från Migrationsverket avseende personer med uppehållstillstånd
bedöms överskrida budget med cirka

5 mnkr. Kunskapsnavet har erhållit ett
utökat generellt statsbidrag och detta bedöms inte hinna förbrukas fullt ut innan
årsskiftet.
Personalkostnaderna är lägre än förväntat
och förväntas bli så vid årets slut också.
De lägre kostnaderna beror på vakanser,
sjukfrånvaro och föräldraledigheter som
inte ersatts med vikarier och bedöms generera 1,5 mnkr lägre personalkostnader.
Lokalkostnaderna är och bedöms bli högre än budgeterat då nya lokaler anskaffades för ekonomi- och lönecenter och
ytterligare lokaler ska tillträdas för område arbetsmarknad samt Kunskapsnavets
utbildningsverksamhet. Detta påverkar
även andra lokalkostnader såsom städ-
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kostnader och inköp av förbrukningsmaterial.
Kostnaderna för miljöåtgärder uppgår
per augusti till 1,4 mnkr och bedöms
bli cirka 2,0 mnkr vid årets slut. Någon
budget för dessa åtgärder finns inte avsatt. Kommunens kostnad för gymnasieskolan bedöms bli 1,4 mnkr högre än
budgeterat beroende på fler antalet 16till 19-åringar.
För de verksamheter som prognostiserar
ett underskott följs utvecklingen noggrant. Avseende brandkåren har en organisationsöversyn skett samtidigt som ytterligare medel har äskats i budget 2018.
Även avseende kostnader för miljöåtgärder har ytterligare medel äskats.
Kommunens revisorer
Kommunrevisionen prognostiserar för år
2017 ett resultat i nivå med budget. Anslaget har hittills förbrukats till 38,1 procent men flera granskningar är beställda
och pågående. Hittills i år har granskning skett eller påbörjats av:
•
•
•
•
•

Skolans arbete mot kränkande behandling
Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete
Granskning av arkivering och diarieföring
Granskning av verkställighet av
full mäktiges beslut
Granskning av överförmyndar-		
nämnden

En granskning av intern kontroll är också
på gång, kopplad till arbete mot oegentligheter och korruption.

Med anledning av den stora ärendemängd som samhällsbyggnadskontoret
har hanterat under första delen av året
ligger intäktsdebiteringen inom framförallt bygglovsenheten och statsingenjörsverksamheten högre än budgeterat.
Däremot har TME-enheten (trafik,
markupplåtelse och evenemang) lägre
intäkter än budgeterat, vilket gör att de
totala intäkterna till och med augusti är
lika med budget. Prognosen för helår
2017 är ett plus på cirka 3 mnkr.
Personalkostnaderna till och med augusti
uppgår till 43,7 mnkr och ger ett stort
överskott mot budget, plus 4,9 mnkr.
Överskottet beror på ett flertal vakanser
samt tjänstledigheter under första delen
av året. Bland annat har det på fem chefstjänster helt eller delvis varit vakanser.
Tjänster som planarkitekt, projektör och
bygglovarkitekt har även varit vakanta
under denna period. Prognosen för helår
2017 är ett överskott på cirka 7 mnkr för
personalkostnader.
Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag uppgår till 5,5 mnkr till och med
augusti, vilket är lika med budget. Prognosen för helår 2017 är ett underskott på
cirka 1,5 mnkr. Övriga kostnader uppgår
totalt till 23,7 mnkr vilket ger en avvikelse mot budget på minus 0,6 mnkr till
och med augusti. Den största avvikelsen
är konsultkostnader för detaljplaner. För
helår 2017 är prognosen ett underskott
på totalt cirka 6 mnkr.
Totalt för samhällsbyggnadskontoret är
prognosen för helår 2017 ett överskott
på cirka 4 mnkr.

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.

Med anledning av flera vakanser och
stor belastning på grund av ökade ärendemängder har verksamheterna varit ansträngda under första delen av året. Trots
detta har mål och uppdrag i stort sett
kunnat uppfyllas, handläggningstiderna
har fortsatt att vara korta och servicegarantier har i stort sett uppnåtts.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadskontorets verksamheter redovisar ett överskott till och med
augusti på 4,3 mnkr mot budget vilket
innebär en positiv budgetavvikelse på 9,0
procent.

Förhoppningen är att personalproblematiken, med ett flertal uppsägningar och
svårigheter att rekrytera nya medarbetare, kommer att minska och att verksamheterna därmed kommer att vara fullt
bemannade i början av nästa år.

70

Servicenämnden
Delårsuppföljningen för serviceförvaltningens driftsbudget visar på ett resultat
på minus 3,9 mnkr för perioden, vilket
innebär 68,3 procent av helårsbudget
(linjär riktpunkt 66,7 procent). Vid föregående delårsuppföljning redovisades
ett plusresultat om 15,1 mnkr (60,5 procent).
Det negativa resultatet beror på ofakturerade interna intäkter gällande IT om 3,2
mnkr samt ökade kapitaltjänstkostnader
om 3,9 mnkr som kommer att kompenseras med ökad budget vid årsbokslutet.
De bokade intäkterna (67,4 procent)
ligger något över riktpunkten beroende
på ökade volymer. Personalkostnaderna
(64,4 procent) ligger lägre än riktpunkten beroende på vakanta tjänster och
svårigheter att tillsätta vikarier. Övriga
kostnader (69,0 procent) ligger över riktpunkten till stor del beroende på stormskador, ökade kapitalkostnader samt högre volym än budget.
Prognosen baserad på årets åtta första
månader visar på ett resultat på plus 0,3
mnkr i förhållande till årsbudget för serviceförvaltningen. Personalkostnaderna
ser ut att landa något lägre än budget på
grund av vakanta tjänster. Totalt sett ser
kostnaderna ut att takta med intäkterna
vid årets slut, trots oförutsedda kostnader
för stormskador. Prognosen bygger på att
väderförhållandena under resterande del
av året inte är alltför extrema. I prognosen har inte hänsyn tagits till eventuella
justeringar orsakade av övergången till
komponentredovisning.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens prognos för
2017 är ett överskott om cirka 1,5 mnkr.
Det är 0,6 mnkr bättre än vid första tertialet 2017. Detta beror på att nämnden
inte får helårseffekt på kostnaderna för
ersättningslokaler för Byteatern.
Nämnden har i sin budgetram fått hyreskompensation för KIFAB-arena om 4,8
mnkr. Eftersom byggprojektet ej kommer vara avslutat under 2017 så kommer
inga kostnader för KIFAB-arena att belasta nämnden under 2017. Dessa medel
är budgeterade på idrottsanläggningar
vilket gör att verksamheten uppvisar ett

överskott om 5,1 mnkr. Fullmäktige har
gett nämnden möjlighet att utnyttja delar av dessa medel för extraordinära kostnader såsom ersättningslokaler för Byteatern, hyreskostnad för Posthuset, extra
föreningsstöd, med mera. Överskottet
härleds således till fullo av hyreskompensationen för KIFAB-arena.
Nämndens ordinarie verksamhet går i
övrigt enligt plan förutom att IT-kostnaderna blivit högre än budgeterat. Det
är framförallt inom biblioteksverksamheten som kostnaderna ökat men generellt
sett så ökar kraven på digitala tjänster i
verksamheten. Biblioteket är en teknikoch IT-tung verksamhet. Biblioteket ska
kunna möta allmänhetens behov av information och service och måste därför
ha hög IT-nivå. Idag går IT-utvecklingen
fort framåt och för att biblioteket ska
vara en attraktiv mötesplats både besöksmässigt och via digitala plattformar,
måste verksamheten följa med besökarnas önskemål. Idag önskar fler och fler
människor kunna sköta sina bibliotekstjänster via nätet samt kunna betala påminnelse, kopieringsavgifter, med mera
via nätet eller mobilen.
Äventyrsbadet har en negativ prognos
som i sin helhet beror på minskande intäkter från hyresgästen Actic. Actic erbjuder gym och träning på sin anläggning i
anslutning till Äventyrsbadet. Intäkterna
baseras till stor del på Actics omsättning
vilket medför att minskande intäkter för
Actic i sin tur påverkar Äventyrsbadet.
Den minskande intäktstrenden har pågått sedan cirka ett år tillbaka och flera
dialoger har förekommit. Dock har trenden accelererat sedan april och medför
nu direkt negativ påverkan på Äventyrsbadets ekonomi. En fortsatt dialog med
Actic krävs för att hitta en ekonomiskt
framkomlig väg för Äventyrsbadet.
Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämndens driftsbudget ger ett överskott på 12,0 mnkr, vilket
innebär att 97,6 procent av periodens
budget har förbrukats, vilket motsvarar
65 procent av helårsbudgeten.
Intäkterna blev under perioden 28,6
mnkr högre än budgeterat, varav cirka 8
mnkr avser överflyttning av statsbidrag
för lågstadiesatsning och fritidshemssats-

ning från föregående år. Resterande del
består av ökade statsbidrag, exempelvis:
• Statsbidrag på 9 mnkr från Migrationsverket avseende HT15-VT17 har
inkommit.
• Försäljning av skolplatser till andra
kommuner.
• Intäkter från Linnéuniversitetet för
verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter.
• Interna debiteringar för försäljning
av tjänster, så som vaktmästarnas lokalskötsel
• Ersättning för kostnader som delas
med annan förvaltning, så som socialnämndens sociala insatser.
Personalkostnader var under perioden
5,8 mnkr högre än budgeterat, och belastar förskoleverksamheten till största delen. Fler barn och högre vistelsetider kräver mer personal. Då förskola och skola
är inne i ett växande barn- och elevantal
utökas personalstyrkan, främst i förskola
och skola men även fritidshem. Även
statsbidragen gör att fler pedagoger kan
anställas vilket medför ökade kostnader.
Övriga kostnader ger ett underskott mot
periodens budget på minus 7,6 mnkr.
Underskott på minus 2 mnkr finns på
de utbetalningar som kommunen gör
till de fristående enheterna. För perioden
blev utbetalningarna högre än vad som
planerats då förskolorna haft högre vistelsetider och skolorna har haft fler elever
i fritidshemmen. Andra kostnader som
översteg budget var bland annat förbrukningsinventarier och material, till exempl
inköp av Chromebooks samt hyra och
städ på grund av några nya förskoleavdelningar. De kostnaderna ger ett sammanlagt underskott på minus 3,3 mnkr
för perioden. Köp av skolplatser i andra
kommuner uppgick till 2 mnkr under
perioden, och bidrar även det till det totala underskottet på övriga kostnader.
Prognosen för hela året ger ett överskott
på 5,8 mnkr. Förskoleverksamheten
prognostiserar ett underskott på minus 8,1 mnkr, övriga verksamheter ger
överskott. Orsaken till underskottet på
förskolan är högre utbetalningar till fristående verksamhet än planerat på grund
av fler barn (-1,7 mnkr) samt lägre statsbidragsintäkter än förväntat för mindre

barngrupper (-1,0 mnkr). Resterande 5,4
mnkr i underskott beror på högre personalkostnader än planerat. Skolorna gynnas ekonomiskt av statsbidrag som exempelvis lågstadiesatsningen och fokustid
(läxhjälp) samt bidrag från Migrationsverket. Ökade intäkter medför inte alltid
direkt ökade kostnader i samma storlek
eftersom det finns en viss fördröjning,
så som när ny personal ska anställas eller
att man behöver göra vissa omorganisationer. Inom förskolan finns inte samma
ekonomiska gynnsamhet när det gäller
statsbidragen. Kriterierna för tilldelning
av statsbidraget för mindre barngrupper
förändras från år till år. Detta ger osäkra
planeringsförutsättningar och därför är
det statsbidraget inget större tillskott
för kommunen. Under hösten kommer
kostnaderna att öka, främst personalkostnaderna inom skolan, då mer personal kommer att anställas som en följd av
det ökande elevantalet.
Socialnämnden
Prognosen visar på ett underskott på minus 14,0 mnkr. Ökade kostnader för vård
i familjehem och institution kan komma
att försämra prognosen framöver.
Omställningsarbetet inom verksamheten
för ensamkommande barn märks främst
genom minskade bidrag från Migrationsverket och minskade personalkostnader
jämfört med förra året, men också genom minskade övriga kostnader, till exempel för husbyggnadsentreprenad och
livsmedel.
Försäkringskassans förändrade tillämpning av personlig assistans överför kostnader från staten till kommunen. Detta
märks genom minskade intäkter från
Försäkringskassan, minskade kostnader
för kommunen till Försäkringskassan för
de 20 första timmarna, samt ökade kostnader för köp av verksamhet till privata
utförare av personlig assistans enligt LSS.
Kostnaderna för externt köpta tjänster
för konsulentstödda familjehem och institution ökar jämfört med förra året.
Arbete pågår för att utveckla arbetet med
vårdkedjan och hemmaplanslösningar
för att skapa bättre lösningar för den
enskilde. Arbetet försvåras på grund av
konkurrens om personal med rätt kompetens, bostadsbrist och svårighet att rekrytera interna familjehem.
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd
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minskar med minus 5,5 mnkr jämfört
med förra året. I början av året gjordes
en omorganisation vilken har lett till
minskat dubbelarbete och en förbättrad
struktur i handläggningen. Detta leder
till ökat fokus på det sociala arbetet och
hur den enskilde ska nå självförsörjning.
Flera omvärldsfaktorer, så som bostadsbrist, befolkningsökning, Försäkringskassans ändrade tillämpning inom
assistansen, sänkt ersättning från Migrationsverket, gör stor påverkan på socialnämndens verksamheter. Efter flera år
av sparbeting för socialnämnden är det
därför svårt att minska kostnaderna ytterligare, och risken är stor att vi inte klarar
av att samtidigt uppfylla de lagkrav som
finns inom socialtjänsten.
Socialnämnden har inför 2017 fortsatt arbetet med att se över bemanningen inom
verksamheter inom funktionsnedsättning
och socialpsykiatri för att hantera besparingen 2017. Omställningsarbetet inom
verksamheten för ensamkommande barn
för att anpassa sig till minskat antal barn
och ungdomar samt sänkta ersättningar
från Migrationsverket pågår men väntas
inte ge helårseffekt förrän 2018. Verksamheten visar ett prognostiserat underskott på 2,0 mnkr. Ny upphandling av
verksamheten för personlig assistans är
försenad, och ger därför full effekt först
2018. Däremot täcks inte kostnadsökning orsakad av Försäkringskassans förändringar inom personlig assistans inom
årets anslag för volymökning vilket innebär en budgetavvikelse med minus 5,0
mnkr. Det kommunen kan göra åt denna
förändring är att lyfta konsekvenserna till
nationell nivå.
Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens resultat per augusti
uppgår till plus 3 mnkr medan prognosen
pekar mot ett resultat på 6 mnkr.
Intäkterna för avgifter beräknas bli cirka
3 mnkr högre jämfört med budget på
helår och det beror på en ny generation
omsorgstagare med högre pensioner.
Kostnaderna för LOV kommer att överstiga budget med cirka 4 mnkr. Anledningen är att antalet omsorgstagare med
LOV ökat och uppgår nu till cirka 80
stycken. Hjälpmedelskostnaderna ökar
och kan komma att överstiga budget med
1-2 mnkr. En anledning är att nämnden
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fått utökat kostnadsansvar från och med
2017 enligt en länsuppgörelse med landstinget.
Personalkostnaderna fortsätter att minska mot budget. Anledningarna är flera
men främst kan nämnas det framgångsrika arbetet med verksamhetsuppföljning
(vuf ) och framtagande av hjälpmedel
och stöd för cheferna att använda innan
färdigt schema fastställes för kommande
fyraveckorsperiod, den så kallade bemanningsanalysen. Detta proaktiva arbete har
varit mycket framgångsrikt tillsammans
med en bra semesterplanering
Södermöre kommundelsnämnd
Utfallet efter augusti 2017 uppgår till
141,3 mnkr, vilket motsvarar ett överskott på 5,1 mnkr gentemot periodens
budget. Prognosen för Södermöre kommundelsnämnd visar ett överskott om
0,7 mnkr.
De totala intäkterna för Södermöre
kommundelsnämnd efter augusti 2017
uppgår till 24,0 mnkr, vilket innebär
ett överskott på 3,3 mnkr för perioden.
Prognosen för de totala intäkterna i Södermöre kommundelsnämnd visar att
intäkterna kommer att uppgå till 34,0
mnkr, vilket är 2,1 mnkr mer än budgeterat. Differensen beror till stor del
på de beviljande ansökningarna gjorda
2015-2016 från Migrationsverket, vilket
omfattar intäkter för ungefär 2,0 mnkr
för det första halvåret 2017. Samtidigt
påverkas både utfall och prognos av att
statsbidraget för mindre barngrupper inte
blev beviljat fullt ut.
De totala personalkostnaderna för Södermöre kommundelsnämnd efter augusti
2017 visar ett utfall på 112,0 mnkr, vilket är 5,1mnkr över budget för perioden.
Helårsprognosen för Södermöre kommundelsnämnd efter augusti 2017 visar
ett underskott på 6,7 mnkr jämfört med
budget. Differensen härleds till att enheterna i och med vikariebrist varit tvungna
att överanställa för att på det sättet kunna
klara av att driva verksamhet även under
de månader med hög sjukfrånvaro. Statsbidragen bidrar också till att mer personal
kan anställas, vilket i sin tur påverkar personalkostnaderna.
De totala övriga kostnaderna för Söder-

möre kommundelsnämnd efter augusti
2017 visar ett utfall på 29,0 mnkr, vilket
innebär 6,7 mnkr mindre än budgeterat
för perioden. Helårsprognosen för de övriga kostnaderna visar ett överskott om
3,2 mnkr mot budget. Differensen beror
till stor del på att omsorgsverksamheten
budgeterat en högre kostnad för köp av
tjänst, denna budgeterade kostnad har sedan lagts på personalkostnader. Differensen kan också ses i den pedagogiska verksamheten, där det budgeterats ett större
belopp för övriga kostnader än vad som
kommer att nyttjas under året.
Prognosen visar ett underskott inom
hemtjänstverksamheten till följd av att
det verkliga priset per hemtjänsttimme
ligger över det schablonpris som används
vid budgetering. En analys av verksamheten har gjorts och resulterat i ett beslut
om gemensam planering för hemtjänsten
i Södermöre kommundelsförvaltning.
Detta kommer att ge en helhetsbild av
hemtjänstens omsorgstagare och en möjlighet att kunna använda resurserna på
bästa sätt. Målet med en gemensam samordnare är att se samordningsvinster och
på så sätt kunna reducera restid mellan
omsorgstagare. Detta ska på sikt syfta till
att minska kostnaderna inom hemtjänstverksamheten. Satsningen för bästa äldreomsorgskommun kommer att läggas på
hemtjänstverksamheten för att bibehålla
kvaliteten i verksamheten vilket också
medför att underskottet inom hemtjänstverksamheten minskar.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges kommuner och
Landsting (cirkulär 17:42) beräknas skatteintäkterna, de generella statsbidragen
och kommunal utjämning bli 2,8 mnkr
högre än budgeterat.
Finansnetto
Finansnettot beräknas generera ett överskott med 10,0 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
Utfall aug

Budget

Prognos

2017

2017

2017

44 570,2

105 771,0

86 452,0

6 615,2

32 196,0

27 368,0

1,9

500,0

0,0

Räddningstjänst

3 579,3

3 000,0

4 000,0

Hamnverksamhet

1 427,2

4 000,0

4 000,0

70,2

200,0

200,0

- Idrotts- och fritidsanläggningar

7 892,5

16 289,0

17 278,0

- Fritidslokaler

1 374,7

23 577,2

15 575,0

1 419,8

2 480,0

2 480,0

10 440,3

29 535,3

13 944,0

- Inventarier

2 988,1

4 195,0

4 195,0

- Skollokaler

38 139,2

85 601,0

66 813,0

9 625,5

11 856,4

11 769,0

281,2

19 045,0

12 675,0

2 461,4

2 462,0

2 534,0

Fastighetsförvaltning övr

24 214,6

36 230,2

35 557,0

Gemensamma serviceverksamheter

25 841,9

25 162,0

43 259,0

- Markförsörjning

5 289,8

3 000,0

6 000,0

- Arbetsområden och lokaler

3 002,9

21 649,0

13 700,0

20 277,4

105 051,0

89 011,0

209 513,3

531 800,1

456 810,0

-5 981,0

-3 000,0

-6 000,0

203 532,3

528 800,1

450 810,0

tkr
Gator, vägar o parkering
Parker
Miljöåtgärder

Kultur- och fritidsverksamhet
- Inventarier kulturverksamhet

Förskola
- Inventarier
-Förskolelokaler
Grundskola

Gymnasieskola lokaler
Omsorg
- Inventarier
- Omsorgslokaler

Exploateringsverksamheten

- Bostadsverksamhet
Summa investeringar

Försäljning anläggningstillgångar

Summa nettoinvesteringar

Kommunens investeringar uppgår per
augusti till 203,4 mnkr av budgeterade
528,8 mnkr. Detta motsvarar en förbrukning på 38,5 procent. Utfallet i augusti
föregående år var 251,4 mnkr vilket motsvarade en förbrukning på 49,0 procent av
budgeten. Prognosen för innevarande år
är att 85,3 procent av budgeten kommer
att förbrukas, det vill säga 450,8 mnkr.

Försäljning har skett av ett antal fordon
samt slutreglering av försäljningen av Valnötsträdet 8 vilket genererar intäkter på
cirka 5,9 mnkr.
Efter cirka två års byggnation invigdes den
nya brandstationen i april. Brandkåren
huserar nu i en toppmodern och högt säkerhetsklassad brandstation med bra läge

vid centrala infarten till Kalmar vid E22.
Byggstart har skett för om- och tillbyggnad av Halltorpsskolan och Hagbyskolan.
På Fjölebro IP håller konstgräsplanen på
att bytas ut. Ett hårt tryck på marknadens
aktörer i byggbranschen påverkar tidsplaner för en del projekt, bland annat ny förskola i Lindsdal.
ETP-projektet har sedan starten 2012
genomfört drygt 800 energibesparande
åtgärder i cirka 50 procent (175 000 kvm)
av fastighetsbeståndet. Projektet är nu
inne i slutskedet för genomförandefasen
och bland annat har i år ny ventilation
installerats i Stadshuset och på Lars Kaggskolan.
Utbyte av ventilationssystem, utbyte av
belysning till LED, tilläggsisolering av
vindar, vattensparåtgärder, skrotat uttjänt
teknik är några exempel där energianvändningen pekar på en minskning med
cirka 18procent. Projektet har möjliggjort
minskade koldioxidutsläpp på cirka 1 000
ton.
Under förra hösten inleddes arbetet med
bullerskärm längs E22 vid Djurängens
nya bostadsområde och den beräknas vara
helt klar innan jul. I samband med byggnationen av den nya brandstationen har
också arbetet genomförts med infrastrukturen vad gäller bland annat utryckningsvägar för brandkåren. Bryggan i Vita Sand
färdigställdes under våren och invigdes lagom till sommaren. Under året har också
arbetet med en brygga vid Norrlidens
strand påbörjats och denna beräknas vara
klar till nästa sommar. I Vattentornsparken på Kvarnholmen har åtgärder utförts
för att öka tryggheten och den intilliggande Teatervallen har rustats upp.
Ställplatser för husbilar efterfrågas allt mer
och under våren har ett antal ställplatser
iordningsställts på Svinö och vid Dämmet. Västra Sjögatan har byggts om till
gångfartsområde. Hela Esplanaden har
byggts om. Kalmar Energi har utfört nya
ledningsdragningar och i samband med
detta har en ny bredare gång- och cykelväg anlagts. En ny gång- och cykelväg har
också anlagts på Magistratsgatan fram
mot Lindöskolan.
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Exploateringsredovisning
Exploateringsmark

Utfall

Bokslut

Utfall

tkr

aug-17

2016

aug-16

Kvarnholmen

8 619,1

8 251,3

11 736,4

Varvsholmen

0,0

0,0

10,5

Stensö

615,5

944,6

Tegelviken

813,5

Utfall

Bokslut

Utfall

aug-17

2016

aug-16

40,9

40,9

-13,3

Gamla industriområdet

641,4

610,3

610,3

995,9

Hagbygärde/svaneberg

306,4

156,8

74,6

796,7

723,5

Flygplatsområdet

666,3

642,4

642,4

8 951,7

8 020,9

6 944,1

0,0

2 922,2

2 922,2

Oxhagen

701,9

783,1

442,2

Djurängen

249,7

3 132,8

4 162,1

Tallhagen

0,0

78,9

0,0

Norrliden

1 400,9

1 344,2

6 730,2

Snurrom

53,7

Vimpeltorpet

4 823,4

4 071,9

3 453,1

Fjölebro

Lindsdal

0,0

25,0

0,0

Rockneby

0,0

267,2

267,2

10,2

0,0

0,0

982,2

864,1

864,1

Rinkabyholm

2 314,6

1 525,8

Ljungbyholm

3 273,4
0,0

Malmen

Smedby
Trekanten bostadsområden

Halltorp

Inom exploateringsverksamheten pågår
arbetet med projektet ”Etablering av det
stadsintegrerade Linnéuniversitetet” med
lokaliseringen för universitetet i Ölandshamnen. I samband med detta har ett
detaljplanearbete inletts för en hotelletablering vid stationsområdet.
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Exploateringsmark
tkr
Övrigt landsbygd

Karlsro
Skälby trafikplats

653,7

Svensknabben

678,5

661,9

661,9

0,0

745,6

745,6

26,7

148,4

0,0

0,0

106,5

904,0

Mosekrog

380,0

380,0

380,0

Smedby arbetsområden

926,8

926,8

926,8

Kalmar västra

0,0

12,7

12,7

1 200,1

Utan objekt

0,0

0,0

-4,5

3 204,2

3 204,7

Total

37 130,5

40 665,2

48 852,7

0,0

255,9

Berga/bergagården

Södra vägen

Andra stora utvecklingsprojekt är Fredriksskans, Erik Dahlbergs väg, Brandvakten, Sveaplan, Södra staden (Rinkabyholm), Västra Djurängen, Karlssons äng
och Snurrom (Norra Staden).
Totalt arbetas det med cirka 40 detaljplaner bland annat i Fjölebro, Trekanten,
Smedby station, T-bryggan (Stensö) samt

vid Lindsdals och Norrlidens centrum. I
Fjölebro, Ljungbyholm, Jakobsberg (västra Smedby) och Snättebro (Läckeby) pågår utbyggnation och försäljning av villatomter. I Flygstaden, Fjölebro, Svaneberg
och Mosekrog finns utbyggda områden
samt pågående byggnationer där tomtförsäljning för verksamhetsändamål pågår.

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

Prognos

Utfall

Utfall

Bokslut

2017

aug-17

aug-16

2016

-3,3

14,6

21,7

8,0

0,0

3,3

0,2

-18,2

Kalmar Kommunbolag AB

33,4

32,3

27,5

41,1

Kalmarhem AB

32,2

28,1

25,3

14,0

Kalmar Vatten AB

0,0

0,0

8,8

0,6

KIFAB i Kalmar AB

36,3

26,8

17,1

4,1

Kalmar Hamn AB

2,7

1,9

1,9

0,3

Kalmar Öland Airport AB

0,0

1,8

1,5

0,0

Destination Kalmar AB

0,0

1,1

-0,8

5,1

Kalmar Science Park AB

0,0

0,2

2,9

0,0

94,1

50,3

53,2

68,7

Mnkr
Kalmarsunds Gymnasieförbund
Kalmarsundsregionens Renhållare

Kalmar Energi Holding AB, koncern
* Prognos och utfall per augusti redovisas som resultat före bokslutsdispositioner och skatt medan bokslut 2016 redovisar årets resultat efter
bokslutsdispositioner och skatt.

Kalmarsunds Gymnasieförbund
Årets helårsprognos innebär ett underskott om 3,3 mnkr vilket är en försämring från prognosen innan sommaren
med 1,3 mnkr. Mellan dessa två prognoser har ett antal påverkande faktorer
tagits med i beräkningen.
Inkomna bidragsbeslut på tidigare inskickade ansökningar till Migrationsverket har medfört en omvärdering av
uppbokade bidragsintäkter. Anledningarna har bland annat sin grund i ålder
på studerande och folkbokföringsort.
Åtgärden påverkade resultatet med nära
5 mnkr. Förbundet har dock sökt bidrag
för speciallokaler (cirka 1,5 mnkr), vilket
till viss del väger upp intäktsbortfallet.
Skolenheterna har till stor del tack vare
en gynnande utveckling av elevinflödet
till skolorna förbättrat sina resultat från
våren. Alla enheter har tillsammans producerat ett förbättrat resultat om nära 5,5
mnkr. Trots detta så beräknas skolenheternas samlade resultat landa på minus 4
mnkr vid årets slut. Prognosen för de interkommunala ersättningarna försämras
något, i jämförelse med vårens prognos,
i samband med elevavstämningen inför
hösten. Helårsprognosen slutar ändå på
ett överskott om 1 mnkr.

Avslutande faktorn är ökade pensionskostnader för 2017. Anledningen till de
ökade kostnaderna är införandet av RIPS
17 vilket innebär en tidigareläggning av
pensionskostnader. För förbundet, som
baserar sina budgetkostnader för pensioner på Skandias prognoser, innebär det
att resultatet sjunker med 2,5 mnkr.
Kalmarsundsregionens Renhållare
KSRR införde söndagsöppet på våra fem
största återvinningscentraler vid årsskiftet. Besökssifforna är höga och visar att
förändringen var riktig, förändringen
genomfördes inom befintlig budgetram.
Ombyggnaden av den optiska sorteringen färdigställdes i mars 2017 och därmed har produktionen succesivt kunna
återgå till normalt. Under våren uppstod
en brand i produktions- och lagerlokaler hos en av KSRRs samarbetspartners.
Detta har inneburit vissa produktionsstörningar för sorteringsanläggningen
och högre kostnader än budgeterat.
I våras startade markarbetena för det nya
huvudkontoret på Moskogen. Beräknad
flytt från Tegelviken är sommaren 2018.
Flytt av återvinningscentralen på Tegelviken till Flygstaden beräknas också att
göras under sommaren 2018, med byggstart under hösten 2017. Regeringen utreder ett kommunalt insamlingsansvar

för förpackningar och tidningar. KSRR
deltar i branschorganisationens projektarbete i frågan. Utfallet kan komma att
påverka KSRRs beslut avseende fastighetsnära insamling av förpackningar och
tidningar.
KSRR redovisar ett resultat på 3,3 mnkr
för perioden (förra året minus 17,8). Avvikelserna beror dels på ett ökat inflöde
till Moskogens avfallsanläggning, delskostnader från tidigare år, bland annat
deponiskatter som gäller 2015-2016.
Årsprognosen beräknas i balans trots resultatet för delåret. Detta beror på att inflödet av förorenade jordar beräknas vara
något lägre än tidigare under året. Dessutom riskerar kostnaderna för avsättning
av vissa fraktioner att vara något högre
under de sista månaderna.
Prognosen för hela 2017 pekar på ett balanserat resultat (förra året minus 18,2).
Den optiska sorteringen är i full produktion, men det pågår ännu ett intrimningsarbete för att nå effektivitet genom
hela KSRRs produktionsprocess, från order och insamling till dess att materialet
är utsorterat och levererat till slutkund,
allt enligt LEAN metodiken. Arbetet
med att utveckla hela Moskogen pågår
ständigt vilket har resulterat i ett ökat
utnyttjande av behandlingsanläggningen
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och deponin för förorenat avfall.
KSRR strävar mot fler medlemskommuner eller samarbete med närliggande
kommuner. Under 2017 samarbetar
KSRR med ett tiotal kommuner i olika
upphandlingsfrågor.
Kalmar Kommunbolag AB
Under perioden har ny VD rekryterats
till Kalmarhem AB. Koncernens styrande
dokument har uppdaterats i ett koncerngemensamt ramverk. Med anledning av
ändrade regler och instruktioner från Sveriges Kommuner och Landsting har en
översyn av koncernens bolagsordningar
gjorts och som godkändes av kommunfullmäktige vid aprilmötet. För att tydliggöra kommunstyrelsens uppsiktsplikt
över den verksamhet som bolagen bedriver har formerna för återrapportering
tydliggjorts och lyfts ur årsredovisningen
och sammanställs istället i en årsrapport.
Årsrapporten redovisar och bedömer hur
verksamheten bedrivits och utfallit mot
bakgrund av det i bolagsordningen och
i kommunens ägardirektiv angivna syftet
och ramarna för verksamheten.
Under våren har också ett arbete påbörjats inom bolagens verksamhetsledningssystem inför ny ISO standard
2018. Tillsammans med Kalmar Hamn
utreds möjligheten att påbörja utfyllnaden av Tjärhovsbågen och muddring av
hamnbassängen. Fokus under perioden
har också varit att i delar medverka i
planeringsarbetet för koncernens investeringar. Med anledning av kommande
investeringar inom vatten- och avlopp
och dagvattenverksamheten har Kalmar
Vattens borgensram utökats från 350
mnkr till 500 mnkr. I systemet Hypergene pågår implementeringen av budget
och prognos. Övergång till finansportalen KI finans samt samordning av krav
inför ny dataskyddsförordning GDPR
2018 pågår också.
Rörelseresultatet efter andra tertialet
uppgår till minus 0,1 mnkr, drygt 0,1
mnkr bättre än periodiserad budget. Avvikelserna mot budget avser i huvudsak
högre intäkter, lägre konsultkostnader
samt högre kostnad för dataprogram
och personalkostnader. Resultatet från
de finansiella posterna är 32,3 mnkr att
jämföras med budgeterade 29,0 mnkr.
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Avvikelsen beror på högre utdelning från
Kalmar Energi och lägre räntekostnader. För perioden är den genomsnittliga
räntan för lånen 2,67 procent, ökningen
från första tertialet (1,93 procent) är en
effekt av lånet som löstes i juni.
Årets andra prognos avseende årets resultat före skatt är 33,4 mnkr och det
är cirka 3,3 mnkr bättre än budgeterat.
Avvikelsen beror i huvudsak på högre
utdelning från Kalmar Energi Holding
AB med 3,3 mnkr, men även 0,1 mnkr i
högre intäkter, 0,2 mnkr i lägre konsultkostnader samt även 0,3 mnkr i högre
personalkostnader. Bolagets trend med
förbättrad soliditet prognostiseras fortsätta öka från 80,2 procent till 88,9 procent. Ökningen är en effekt av att ett lån
om 25 mnkr amorterades i juni.
Kalmarhem AB
Under 2017 har Kalmarhem tillfört 87
nya bostäder genom ny- och ombyggnation. Totalt har Kalmarhem haft två
områden med nybyggnation under 2017
med totalt 189 lägenheter. ”Kajalen” har
tillfört 86 lägenheter under 2017 och
kvarteret ”Skärgårdsstaden” med 102
lägenheter, beräknas stå klart för inflyttning under 2018. Ombyggnation har
skett av en lokal i kvarteret ”Vecklaren”
till en lägenhet. Dessutom pågår ett antal
detaljplaneprojekt. För närvarande planeras nyproduktion av cirka 500-700 lägenheter i olika projekt med byggtid under 2017-2022. Kalmarhem har under
året erhållit statligt investeringsstöd på
cirka 20 mnkr avseende nyproduktionen
av ”Vallmon” och ”Kajalen”. Ansökan
om statligt investeringsstöd är inskickat
för ”Skärgårdsstaden”.
De befintliga fastigheterna har fortlöpande underhållits för att säkerställa att
Kalmarhems bostäder håller den kvalitet
som krävs för att vara ”den goda bostaden”. Cirka 151 större underhållsåtgärder har genomförts eller har planerats
att genomföras under 2017. Kalmarhem
installerade under hösten 2016 bolagets
första laddstolpar för elfordon, totalt 12
stycken med 24 laddplatser. Under 2017
beräknas ytterligare 17 laddstolpar installeras.
Kalmarhem redovisar ett resultat efter
finansnetto på 28,1 mnkr jämfört med

budget 20,2 mnkr. Intäktsökning gentemot budget på 4,2 mnkr beror främst
på lägre vakanser, hyresökningar vid installation av säkerhetsdörrar, med mera.
Övriga externa kostnaderna är cirka 1,0
mnkr lägre än budget och anledningen är
främst att perioden varit något varmare
än ett normalår vilket gett lägre kostnader för värme och snöröjning.
Bolagets räntekostnader är lägre än budget med 2,0 mnkr. Inga större förändringar har skett i finansportföljen sedan
årsskiftet eftersom ett par planerade
nyproduktioner ännu inte kommit till
byggstart och därmed har lånevolymen
samt räntekostnaden inte ökat i den takt
som var budgeterat. Total nyupplåning
under perioden uppgår till 30,0 mkr.
Ett swapavtal på 200 mnkr förföll i slutet av augusti vilket kommer att påverka
snitträntan positivt.
Kalmarhem prognostiserar med ett resultat för helåret uppgående till 32,2 mnkr,
vilket är en ökning med 7,1 mnkr mot
budget. I likhet med utfallet per augusti
2017 beräknas intäkterna blir högre än
budget samtidigt som räntekostnaden
beräknas blir lägre vilket har lett till en
högre resultatprognos på helår. I och
med en högre resultatprognos kommer
ytterligare satsningar på underhåll att göras under hösten, så som installation av
fler säkerhetsdörrar.
Utredningsarbetet gällande ”Läppstiftet” har dragit ut på tiden varmed renoveringen till största del kommer att ske
under 2018-2019, varmed kostnaden för
utrangeringar och underhåll främst kommer att belasta dessa år. Den preliminära
kostnaden är beaktad i prognoserna för
åren. Att bolagets resultatutveckling är
positiv stärker inför framtida nyproduktioner. En hög investeringstakt ställer
krav på resultat och kassaflöde för att bolaget ska uppnå sina finansiella mål.
Kalmar Vatten AB
Kalmar Vatten har lyckats rekrytera de
kompetensluckor som tidigare funnits i
verksamheten. Dock behövs en förstärkning på ekonomisidan med en VA-ekonom vilket förhoppningsvis rekryteras
senare i höst. För att ytterligare få ned
sjukskrivningstalen fortsätter bolaget på
prioriterade satsningar inom främst psy-

kisk hälsa.
Kalmarsundsverket, Kalmar Vattens nya
avloppsreningsverk, är nu inne i upphandlingsfasen. En övergripande projektledare med erfarenhet av stora projekt har rekryterats. Projektet kommer
att upphandlas i samverkan. Upphandlingsdokumenten kommer färdigställas under hösten. Kalmar Vatten uppdaterade i början av året sin långsiktiga
vision; ”Sveriges bästa VA-bolag!”. För
att uppnå detta ska Kalmar Vatten vara
professionella, engagerade, pålitliga och
servicemedvetna. Vägen mot visionen
följs upp genom bolagets långsiktiga och
balanserade styrkort.
VA-taxa-projektet för att uppdatera taxastrukturen fortgår med målet att en ny
struktur är på plats inför 2018. Nyupplåning har skett under året på netto 90 000
tkr och de totala låneskulderna uppgår
nu till 345 mnkr. Tertialetresultatet är
bättre än budgeterat beroende på ökade
anslutningsavgifter och upplösning av
avsättning för regresskrav och uppgår till
5,2 mnkr. Bedömningen är att årets resultat kommer att vara ett resultat nära
noll (minus 0,4 mnkr).
Bolaget fortsätter att fokusera på exploateringsområden. Ny samverkansform
kommer prövas ihop med kommunen,
med avseende på främst samhällsbyggnadskontoret och projekt- och exploateringsenheten exploateringskontoret,
samt även Kalmar Energi. Syftet är att bli
än mer samspelta, bli mer effektiva, lättare kunna hantera tidspressen samt skapa
bättre förståelse för varandras verksamheter. Avgränsning just nu är samverkan
i upphandlingsskedet, med gemensamt
tillsatt styrgrupp.

KIFAB i Kalmar AB
Trafikverkets projekt att komplettera
spåranslutningen av tågservicedepån
med utrustning för kraftmatning till
uppställda tåg färdigställs under hösten. Påverkan på kundens verksamhet
är begränsad och fullt fokus på färdigställandet kvarstår. Byggnation av en
industri- och lagerbyggnad om 3 800m2
på fastigheten Skruven 4 färdigställdes
under första tertialet 2017 och kunden
har tagit över lokalen. Fastigheten Plåten
1 om cirka 3600 m2, som blev vakant
genom ovanstående uthyrning på Skruven 4, är till cirka 50 procent uthyrd och
anpassning av lokalerna färdigställdes
under våren för kunden som flyttade in
under semestern. Förhandlingar om uthyrning av den återstående delen pågår.

vite från en entreprenör för försening av
en större entreprenad som färdigställdes
2016. Rörelseresultatet per augusti 2017
uppgår till cirka 35,1 mnkr vilket är klart
bättre än budget. Resultat före dispositioner och skatter uppgår till cirka 26,8
mnkr vilket är cirka 7,5 mnkr bättre än
budget.

Upphandling av parkeringsdäck på fastigheten Sutaren 22 genomfördes innan
semestern. Det fysiska arbetet inleds under våren 2018. Projektering för anbudsinfordran av KIFAB Arena på fastigheten
Släggan 3 slutfördes i juni och anbudshandlingarna publicerades på upphandlingsdatabasen OPIC TendSign. Anbudstiden har förlängts och utvärdering
för fortsatt beredning beräknas ske under
oktober 2017.

Kalmar Hamn AB
Volym och resultat följer enligt tidigare år
som var mycket positiv. Byggande av ny
verkstad har gått enligt plan och beräknas vara klar under oktober 2017. Förberedelse för en större reparation och tillbyggnad av Byteatern pågår. Dessutom
förbereds en utfyllnad av hamnen och
underhållsmuddring. Kalmar hamn har
sett över vilka intäkter som hör till nettoomsättning och övriga rörelseintäkter
vilket har resulterat i att hyresintäkterna
från och med 2017 finns i nettoomsättningen. Intäkterna är jämförbara med
föregående år; 22 356 mnkr jämfört med
22 314 mnkr år 2016. Personalstyrkan
har minskat varmed personalkostnaderna minskar med 0,5 mnkr. Kostnaderna
för underhåll av fastigheter är 0,3 mnkr

KIFABs intäkter är högre än budgeterat
främst på grund av att årets indexuppräkning av hyresintäkter har blivit högre
än budgeterat samt en fortsatt hög uthyrningsgrad under årets första två tertial. Till detta finns en intäkt om cirka
1,1 mnkr av engångskaraktär som avser

Årets första två tertial visar på ett starkt
resultat men det skall noteras en viss engångseffekt på grund av vitesersättning
samt att vissa kostnader inte fördelas
jämt under året. Vakansgraden kommer
att öka under årets sista tertial. Med detta beaktat bedömer vi att resultatet före
bokslutsdisposition och skatt för 2017
kommer att uppgå till cirka 36,3 mnkr,
vilket är klart bättre än budget.

Bolaget fortsätter med den höga investeringstakten. Dock finns risk att resursbrist omöjliggör att hålla planerad investeringstakt vilket gäller främst externa
resurser på konsultsidan. Nya DUVAgruppen (Drift och underhåll VA) fortätter sitt ökade fokus på underhållssidan,
prioriterade underhållsplaner, spolplaner
samt tydligare underhållsplaner på övrigt
eftersatt underhåll på ledningsnät och
VA-anläggningar.
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lägre jämfört mot föregående år. Förlust
av avyttrade maskiner på 0,3 mnkr. Volymen av godston har ökat från föregående
år med 28 ton.

hösten fortsätter arbetet med fossilfritt
flygbränsle bland annat genom att hitta
förutsättningar för regional finansiering
av bioflygbränsle.

Utvecklingen ser god ut för hamnen på
grund av den verksamhet och affärsutveckling som sker. Närtiden ser inte ut
att ge större förändringar i varken personal, ekonomi eller volymer. Dedikerad
personal och uteblivna kundförluster eller reklamationer och verksamhet inom
vårt verksamhetstillstånd borgar för en
fortsatt positiv utveckling. Kalmar Hamn
räknar med ett resultat före bokslutsdispositioner och skatter på 2,7 mnkr jämfört med föregående år 3,4 mnkr.

Intäkterna prognosticeras bli 0,4 mnkr
bättre än budget men såväl avskrivningar
som driftkostnader blir högre så prognos
för helår är att budgeten hålls. Prognos
för passagerare 2017 är 250 000.

Kalmar Öland Airport AB
Den positiva utvecklingen av trafiken
fortsätter och passagerarantalet har ökat
med hela 8,9 procent inrikes jämfört med
förra året och totalt är ökningen 7 procent. Charterutbudet är stort och årets
destinationer är Gran Canaria under vintern och Cypern, Kreta, Mallorca, Rhodos och Sardinien under sommarhalvåret.
Totalt är trafikintäkterna 0,2 mnkr bättre
än budget tack vare ökade intäkter på såväl startavgifter som passageraravgifter.
Övriga intäkter visar plus 0,3 mnkr
jämfört med budget. Ramp- och stationstjänst visar betydligt bättre resultat
eftersom trafiken ökat. Även parkeringsverksamheten visar ett positivt resultat
efter ombyggnaden medan hyror och
reklam ligger lägre än budget. Ett antal
underhållsåtgärder har skjutits upp till
hösten och gör att driftkostnaderna är 0,4
mnkr lägre än budget vilket kommer att
jämna ut sig under året. Personalkostnaderna håller budget medan avskrivningar
ligger något högre.
Arbetet med flygplatsens miljöprövning
pågår och beräknas vara färdigt till våren.
Som ett led i Kalmar Öland Airports hållbarhetsarbete och som en första konkret
satsning på fossilfritt flygbränsle lokalt,
kommer en satsning att göras på bioflygbränsle. Under Kalmarsundsveckan i
augusti fanns det därför bioflygbränsle i
flygplatsens tankanläggning.
Nytt för i höst är att det kommer att avgå
en kortcharter till Haugesund samt en
skidresa till Andorra i februari. Under
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Destination Kalmar AB
Det har varit en bra sommar för Kalmars
besöksnäring. De preliminära siffror
som presenterats visar en något positiv
utveckling av antalet kommersiella gästnätter med plus 2,1 procent. För tredje
året i rad röstades Kalmar fram som Årets
Sommarstad på reseguiden.se, något som
har fått stor uppmärksamhet och skapat
stolthet bland invånarna. Sommarens
marknadsföringskampanj var till stor del
digital, men det gjordes också marknadsföringsinsatser i stadsmiljön i form av
budskap på skyltar och brunnslock. I år
utsågs Kalmar till ”Årets husbilsvänligaste
kommun” av husbilsklubben.se. Efterfrågan på husbilsplatser är stor (större än
utbudet) och det finns en stor utvecklingspotential men situationen kring
tillgängliga platser inför kommande år är
högst osäker.
Mycket arbete läggs också på kommunikation i bolagets egna kanaler. Antalet besök på kalmar.com har ökat jämfört med
samma period i fjol, liksom antalet följare
i sociala medier. Bolaget arbetar aktivt
med PR och har under sommaren tagit
emot flera internationella pressbesök,
bland annat anordnades en träff för internationella så kallade influencers (bloggare
och instagrammare).
Tillströmningen av besökare till Kalmar
Slott ser mycket bra ut med 81 668 entrébetalande och 99 775 intäktsskapande
besökare under perioden januari-augusti
(76 711 resp. 97 386 år 2016). De två säsongsutställningarna har varit välbesökta,
liksom ”Barnens Slott” och årets familjeföreställningar. Det har också anordnats
uppskattade evenemang i samband med
de arkeologiska utgrävningarna och releasen av Dick Harrisons nya bok om Kalmars historia.
Evenemangsutbudet har varit större än

någonsin och antalet besökare har varit
många både på etablerade evenemang så
som Kalmar Stadsfest, Musik på Larmtorget, Sandskulpturfestivalen och Ironman Kalmar samt på nya evenemang så
som SM i Dans. I år har extra stort fokus
lagts på trygghets- och säkerhetsfrågor.
Bolagets totala intäkter under perioden
januari-augusti 2017 uppgick till 35,5
mnkr, att jämföra med budgeterade 32,3
mnkr. Kostnaderna uppgick till 34,3
mnkr att jämföra med beräknad budget
om 32,0 mnkr. Nettoresultatet (efter finansiella poster) för perioden landade på
1,1 mnkr, vilket är 0,9 mnkr bättre än
budgeterat.
I höst påbörjas en ombyggnation av lokalerna i turistcentret och ett utvecklingsarbete pågår för att skapa framtidens besökscenter, som ska inspirera besökarna
på flera ytor. Kalmar Slott är i slutfasen
av att planera nästa års stora säsongsutställning som väntas skapa stort intresse.
Parallellt pågår också planeringen för
ett större evenemang i Kalmar år 2020,
i samband med jubileet av Gustav Vasas
landstigning vid Stensö udde. För att
Kalmar ska kunna behålla sin position
som evenemangsstad är det viktigt att utveckla stadens arenor, så att det finns flera
flexibla arenor att erbjuda arrangörerna,
både inom- och utomhus.
Den ekonomiska helårsprognosen pekar
på att det budgeterade nollresultatet nås.
På intäktssidan överträffar entréavgifterna på slottet bolagets budget, medan de
budgeterade intäkterna från partners inte
riktigt uppnås. På kostnadssidan är det
framför allt volymen av det ökade antalet
evenemang som medför att vissa kostnader kopplade till genomförandet av dessa
överstiger budget.
Kalmar Science Park AB
Före sommaren meddelade Vinnova att
Kalmar Science Parks inkubator har utsetts till en av Sveriges excellentinkubatorer och därmed beviljats 1 mnkr för 2018
med möjlighet till samma belopp för
2019. Vinnovas uppdrag inom utlysningen "Inkubationsstöd - Excellens 20182019" omfattar att finansiera de inkubatorer som har bäst förmåga att accelerera
utvecklingen av nya kunskapsintensiva
företag med internationell potential. Vin-

nova bedömer att Kalmar Science Parks
inkubator uppvisar utmärkta egenskaper.
Men för att finansering av 2019 ska beviljas så ska påtagliga förbättringar påvisas i
relationerna med universitetet som samverkanspartner. Dessa medel innebär en
viktig extrasatsning på de inkubatorbolag
som är antagna vid Kalmar Science Park
och ska användas till tillväxtfrämjande
tjänster och aktiviteter.
Före sommaren meddelades också att Kalmar Science Park beviljats drygt 5 mnkr
för det treåriga projektet ”DigiBusiness”
från Tillväxtverket. Kortfattat kan sägas
att DigiBusiness ska bidra till att företag
och organisationer i Kalmar län bevarar
konkurrenskraften i den rådande digitaliseringstrenden genom att utveckla eller
förändra sig via digitala tekniker. Via en
nystart av Kalmar Science Parks kluster
Digital Business (tidigare e-Commerce)
och med en ny rådgivningsperson som
anställs för att utveckla och leda klustret,
kan DigiBusiness erbjuda möjligheter
som gör att fler av länets företag och organisationer får en ökad insikt i ämnet
och att de ges möjlighet att omsätta detta
i praktiken. Genom att klustrets kunskapsmiljö utvecklas och förädlas via projektet till ett kunskapscenter inom digital
business, kommer det på lång sikt bidra
till och stärka hela regionens utveckling
inom området.
Det ekonomiska utfallet ligger 0,2 mnkr
över det budgeterade för perioden. Verksamhetens kostnadsposter ligger hittills i
stort sett under prognosen. RINK-projektet har här en stor påverkan i samband
med en förändring i personalstrukturen.
Tempot har av naturliga skäl inte kunnat
upprätthållas men man anser att man är
på bra väg att komma ifatt ordinarie plan.

Kalmar Energi Holding AB, koncern
Varm vinter i år igen påverkar omsättning
och resultat i framför allt värmeverksamheten. Den tekniska tillgängligheten är
fortsatt god vilket ger få avbrott till kund.
Byggnationen i Kalmar gynnar verksamheten och anslutningsnivån för både
fjärrvärme, elnät och fiber ligger på en bra
nivå. Trycket i verksamheten att hantera
växande Kalmar är stort men bra planering och engagerade medarbetare bidrar
till att vi löser frågorna. Digitalisering för
förbättrad kunddialog och ökad effektivisering krävs för att klara kraven från
kund. En brand hos vår största kund på
bränslesidan kommer att få konsekvenser
på resultatet under året. Vi har startat ett
försäkringsärende men det beräknas pågå
inpå nästa år varför effekt på resultatet
förutspås bli påverkat negativt. Resultatet
i verksamheten ligger i nivå strax under
budget.
Till följd av ett växande Kalmar ligger
investeringarna inom distribution av
fjärrvärme, elnät och fiber på drygt 20
miljoner för året. Totala investeringsnivån uppgår till 53,8 miljoner i prognos
vilket är en sänkning från budgetnivån på
56,7 miljoner. Några planerade projekt i
investeringsplanen är förskjutna i tiden.
Prognosen för året har endast tagit hänsyn
till en självriskkostnad för försäkringsärendet då de ekonomiska konsekvenserna
av branden ännu inte går att fastställa
och beräkna. Dock beräknas resultatet
komma att påverkas negativt under 2017
och kompensation uppstår under 2018.
Hänsyn till ärendet kommer att hanteras
i årets sista prognos.

Prognosen för 2017 justeras något uppåt,
dock är detta svårt att avgöra i nuläget.
Projektstyrningen i projektet RINK har
alltid strävat mot att uppnå budgetmålen
genom att man påverkar med punktinsatser och kontinuerliga uppföljningar
där man anser att det kan finnas potential. Dessutom kommer det nya projektet
”DigiBusiness” påverka det ekonomiska
utfallet på sitt sätt med tanke på uppstartsfasen och nyrekryteringen.
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Vart går dina skattepengar?
Här kan du se hur 100 kronor i kommunalskatt
användes per verksamhet.

1 kr		 Politisk verksamhet
3 kr

Miljö, hälsa, räddningstjänst

4 kr

Arbetsmarknadsåtgärder och övrig utbildning

4 kr

Gator, parker och samhällsplanering

6 kr

Kultur- och fritidsverksamhet

6 kr

Gymnasieskola

7 kr		 Individ- och familjeomsorg

Produktion: kommunikationsenheten Kalmar kommun
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15 kr

Förskola och skolbarnomsorg

18 kr		

Grundskola

36 kr

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

