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Kommunstyrelsen

Tid
Tisdagen den 7 november 2017 kl. 8:00
Plats
Sammanträdesrum Magistern
Enligt uppdrag

Anette Mellström

Föredragningslista
Val av protokollsjusterare
1.

Redovisning kring namnsättning av gator av nu levande
personer
Föredragande: Lisa Klasson, samhällsbyggnadskontoret

2.

Genomgång av beslutsärenden
_________________
Ajournering för gruppmöten
_________________

3.

Svar på revisorernas granskningsrapport om arkiv- och
diarieföring
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningskontorets yttrande som sitt och överlämna det till
kommunens revisorer som svar på granskningsrapporten om
arkiv- och diarieföring. Kommunstyrelsen ger samtidigt
nämnderna i uppdrag att säkerställa att uppdraget som
arkivansvarig har delegerats till förvaltningschef/
administrativ chef.
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Investerings- och borgensram för Kalmar Hamn AB
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att Kalmar Hamn AB får
genomföra ny-, om- och tillbyggnader, markarbeten, inköp av
verksamhetsanknutna inventarier och med nya krav från
Sjöfartsverket ny bogserbåt inom en investerings- och
borgensram upp till 100 miljoner kronor för perioden 20172020.

5.

Insatser för ökad attraktivitet genom en bygdepeng,
stöd till föreningsägda anläggningar och enskilda vägar
– utökning av nämnders budgetramar 2017
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsens budgetram 2017 utökas med 5, 0 miljoner
kronor för stöd till byalag/intresseföreningar.
Kultur- och fritidsnämndens budgetram 2017 utökas med
10,0 miljoner kronor för utökat investeringsbidrag till
föreningar.
Servicenämndens budgetram 2017 utökas med 0,3 miljoner
kronor för förbättrings- och beläggningsåtgärder på enskilda
vägar.
________________
Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverade sig skriftligen i
arbetsutskottet den 31 oktober 2017, se bilaga.

6.

Verksamhetsplan med budget 2018 och ekonomisk
planering 2019-2020
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Jonas Agerhed, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till verksamhetsplan
med budget för 2018 och ekonomisk planering för 20192020.
Det innebär att samtliga nämnders begäran om medel inför
2018 är besvarade.
1.

För 2018 anslås till kommunstyrelsen 1,5 mnkr för
kommunens kostnad att genomföra val till riksdag,
landsting och kommun. För 2019 anslås till
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kommunstyrelsen 1,0 mnkr för val till
Europaparlamentet. För dessa val ska - liksom vid
tidigare val och folkomröstningar - gälla följande
principer för fördelning av kostnader för lokaler och
personal: Valnämnden får disponera de kommunala
lokaler som behövs för valförrättningen och liksom
tidigare ska det inte tas ut någon hyra för dessa lokaler.
Däremot ska valnämnden stå för extrakostnader som
drabbar förvaltningarna för i första hand städning och
extratid för vaktmästare och hantverkare. Vidare får
valnämnden i samma utsträckning som tidigare använda
personal på kommunens förvaltningar för planläggning
av valen och det ska ske utan kostnad för valnämnden.
2.

Anslag i budgeten för 2018 anvisas direkt till nämnderna
som ”totala nettoanslag” i driftbudgeten. För
ombudgeteringar av anslag gäller;
- Nämnd får inte fatta beslut om ombudgeteringar som
medför väsentliga ändringar av servicenivå, berör
frågor av principiell art eller annars är av särskild vikt.
Sådana förslag ska överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. I övriga fall kan nämnd besluta
om ombudgeteringar inom sitt verksamhetsområde.
- Kommunstyrelsen får fatta beslut om sådana
ombudgeteringar mellan nämnder som inte medför
ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell
art eller annars är av särskild vikt.
-

3.

Justering av ramar mellan nämnder, av administrativ
karaktär, som inte får någon nettopåverkan på
resultatet eller nämndernas verksamhet får beslutas
av kommundirektören.

Kommunstyrelsen får rätt att, utifrån ändrade
förutsättningar, besluta om ändringar i investeringsbudgeten för planperioden 2018-2020. För beslut om
ändringar gäller;
-

Omdisponeringar får göras mellan åren i
planperioden.

-

Den totala investeringsbudgetramen för respektive år
inom plan-perioden får inte överskridas.

-

Omdisponeringar får göras mellan objekt som ingår i
underlaget för planperioden.

-

Helt nya objekt kan växlas mot att ett tidigare
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beslutat objekt helt eller delvis tas bort för
planperioden.
4.

Kommunstyrelsen får rätt att besluta om senareläggning
av planerade investeringar i budgeten för 2018, om det
riskerar att bli avvikelser mot fastställd budget som
begränsar kommunens finansiella handlings- utrymme.

5.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld
ingå borgen för Kalmar Kommunbolag AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
82 500 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.

6.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld
ingå borgen för Kalmarhem AB:s låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 1 588 200 000 kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

7.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld
ingå borgen för KIFAB i Kalmar AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 768 200 000
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

8.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld
ingå borgen för HB Telemarkens låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 192 000 000 kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

9.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld
ingå borgen för Kalmar Vatten AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 000 000
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

10. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld
ingå borgen för Kalmar Öland Airport AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
30 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
11. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld
ingå borgen för Kalmar Hamn AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100 000 000
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader
12. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen
under år 2018 har rätt att nyupplåna, d.v.s. öka
kommunens skulder, upp till totalt 1 416 700 000
kronor.

5 (13)

Kommunstyrelsen

KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA

13. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen
under år 2018 har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning
under år 2018.
14. Den årliga avgiften för borgensåtagande för lån till
helägda företag fastställs till 0,30 procent av utnyttjad
borgen vid det senaste årsskiftet.
15. Kommunfullmäktige beslutar att betala ut 1 811 359
kronor i partistöd år 2018. Av partistödet ska 10 %
fördelas som ett grundstöd till varje parti i fullmäktige
och resterande som ett mandatbundet stöd.
16. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2018
till 21:81 per skattekrona.
7.

Godkännande av avtal om fiberutveckling i Kalmar
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Annika Fonseca, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner tilläggsavtal till
Samverkansavtal samt Avtal om åtagande om fiberutbyggnad
och upplåtelse av kanalisation m.m.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson får i uppdrag
att underteckna avtalen.
________________
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning
i arbetsutskottet den 31 oktober 2017, se bilaga.

8.

Handlingsplan för Giftfria förskole- och skolmiljöer i
Kalmar kommun
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna handlingsplanen
för giftfria förskole- och skolmiljöer i Kalmar kommun.
Till den 1 januari 2019 ska samtliga berörda nämnder ha
genomfört de åtgärder som finns under nivå ett, inventerat
vilka åtgärder under nivå två och tre som kan vara aktuella
för verksamheten samt upprättat en tidplan för när
åtgärderna under nivå två och tre kan vara åtgärdade.
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Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att en återkoppling
av arbetet med åtgärderna i handlingsplanen sker vid
kommunstyrelsens sammanträde mars 2019.
9.

Ändringar i revisorernas reglemente
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige fastställer kommunledningskontorets
förslag till ändringar i revisorernas reglemente.

10.

Detaljplan för Tullhuset 1, Kvarnholmen
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Tullhuset
1, Kvarnholmen.

11.

Försäljning av fastigheten Nyhagen 1
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Nyhagen 1
enligt kommunledningskontorets förslag till Kalmarsundsregionens renhållare (org. nr 222000-1883) för en
köpeskilling om 4 844 100 kronor.

12.

Försäljning av fastigheterna Svalan 21 och Svalan 22
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen får sälja fastigheterna Svalan 21 och Svalan
22 på Malmen enligt kommunledningskontorets förslag till
Riksbyggen ekonomisk förening (org. nr. 702001-7781) för
en köpeskilling om 9 475 000 kronor.

13.

Markreservationer för fastigheterna Asplövet 1, Barret 1,
Eklövet 1, Tekoppen 1 och Tekoppen 2, Karlssons äng
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Birgit Endom, samhällsbyggnadskontoret
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag:
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Fastigheten Asplövet 1 reserveras för GBJ Bostadsutveckling
AB (org nr. 556974-6729).
Fastigheten Barret 1 reserveras för I Am Home AB (org nr.
559039-1784).
Fastigheten Eklövet 1 reserveras för GBJ Bostadsutveckling
AB (org nr. 556974-6729).
Fastigheten Tekoppen 1 reserveras för APP Properties AB
(org nr. 559082-7076).
Fastigheten Tekoppen 2 reserveras för Gullmanders
Arkitekter & Ingenjörer AB och Fagnes AB (org nr. 5561734236 och 556859-2275).
Markreservationen ska gälla till och med den 30 april 2018.
14.

Markreservation för fastigheten Blickfånget 1, Karlssons
äng
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen reserverar fastigheten Blickfånget 1 till
Kalmarhem AB (org. nr 556526-5906) enligt kommunledningskontorets förslag.
Markreservationen ska gälla till och med den 30 april 2018.

15.

Renhållningstaxa för hushållsavfall 2018 samt
taxeföreskrifter 2018 för Kalmarsundsregionens
renhållare
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Mikael Svensson, Kalmarsundsregionens
Renhållare
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till taxor och
taxeföreskrifter 2018 för Kalmarsundsregionens renhållare.
_______________
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning
i arbetsutskottet den 31 oktober 2017, se bilaga.

16.

Godkännande av Kalmarsundsregionenens Renhållares
delårsrapport 2017
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner delårsupprapport efter
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augusti 2017 för Kalmarsundsregionens renhållare.
17.

Ändring i regler för kommunstyrelsens externa priser
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att prissummorna för Kalmar
kommuns externa jämställdhetspris, tillgänglighetspris och
integrationspris höjs till vardera 15 000 kronor.
Kommunstyrelsen bemyndigas att göra ändringar i reglerna
samt prissummorna.

18.

Motion från Jonas Lövgren (M) om att öka
valdeltagandet med en valbuss
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Jonas Lövgrens (M)
motion om att öka valdeltagandet med en valbuss.

19.

Motion från Jonas Lövgren (M) om förtätning av
centrala Kalmar
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens
yttrande ska utgöra svar på motionen om förtätning av
centrala Kalmar.
Motionen ska härmed anses besvarad.
__________________
Christina Fosnes (M) reserverade sig mot beslutet i
arbetsutskottet den 17 oktober 2017.

20.

Motion från Måns Linge (M): Vad går våra skattepengar
till?
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att besvara Måns Linges (M)
motion ”Vad går våra skattepengar till?” genom att uppdra åt
kommundirektören att titta på en intern lösning för att möta
intentionerna i motionen.
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Motionen ska härmed anses besvarad.
______________
Christina Fosnes (M) reserverade sig mot beslutet i
arbetsutskottet den 31 oktober 2017.
21.

Medborgarförslag om gratis busskort eller bidrag till
cykeldubbdäck för elever på gymnasiet
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att inte ge busskort till elever med
mindre än sex kilometer till skolan under vinterhalvåret eller
något bidrag till dubbdäck.

22.

Nominering av ledamöter i styrelsen för Del-Ta
Produktion AB
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen nominerar Urban Sparre och Ulrick
Hultman som kommunens representanter i styrelsen för
Del-Ta Produktion AB.

23.

Yttrande över Klimat att växa i – Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande
som sitt och överlämnar det till Regionförbundet i Kalmar
län som Kalmar kommuns svar på remissen om ”Klimat att
växa i – Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030”.

24.

Sammanträdestider 2018 för kommunstyrelsen
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att under 2018 sammanträda vid
följande tillfällen:
9 januari, 6 februari, 6 mars, 3 april, 2 maj (onsdag), 5 juni, 4
september, 2 oktober, 30 oktober, 6 november (prel), 27
november (prel), 4 december

Delegationsbeslut
-

Beslut om att avstå yttrande över remiss av Transport-
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styrelsens föreskrifter om järnvägens säkerhetsbestämmelser
vad gäller trafik och arbeten på spår
-

Beslut om att avstå yttrande över remiss om statistik på
upphandlingsområdet, Ds 2017:48

-

Beslut om att avstå yttrande över remiss av premorian
Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän
handling, Ds 2017:37

-

Beslut om att avstå yttrande över remiss om dataskydd inom
socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till
EU:s dataskyddsförordning

-

Yttrande över Kalmar Vattens ansökan om kameraövervakning

-

Yttrande över Kriminalvårdens ansökan om utvidgning av
kameraövervakning

-

Sammanställning delegationsbeslut inom kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenheten – september 2017

-

Anställningar på kommunledningskontoret september 2017

-

Brandkårens tillsyn av skydd och tillstånd september 2017

Anmälningsärenden
-

Arbetsutskottets protokoll 29 september, 17 oktober och 24
oktober 2017

-

Planutskottets protokoll 26 september och 24 oktober 2017

-

Länsstyrelsens i Östergötlands inspektion enligt 20 §
förmynderskapsförordningen (1995:379) av överförmyndarnämnden i Kalmar kommun

-

Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport för
september 2017
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Reservationer och protokollsanteckningar
Ärende 5, Insatser för ökad attraktivitet genom en bygdepeng, stöd till
föreningsägda anläggningar och enskilda vägar – utökning av nämnders
budgetramar 2017
Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverade sig skriftligen i arbetsutskottet den 31
oktober 2017:
”Min motion om att dela ut gratis broddar till en riskgrupp gällande fall har
tidigare bemötts med att satsningen måste vägas mot andra insatser som kostar
pengar. När resultatet är så gott 2017 att det finns ett ekonomiskt utrymme för
engångssatsningar om 15,3 Mkr samt ett engångsbidrag om 13,5 Mkr till
Kalmar FF (tot. 28,8 Mkr) föreslår jag att Kalmar kommun satsar 0,2 Mkr på
att ge broddar till äldre med beslut om hemtjänst eller larm. En satsning som
borde kunna göras då överskottet är så stort både för kommunen som helhet
men även för omsorgsnämnden som kommer lämna ett mångmiljon överskott
2017.
Kommunen har budgeterat ett resultat för 2017 på 55,0 miljoner kronor. Om
kommunfullmäktige beslutar att öka den samlade budgetramen enligt även mitt
förslag så ändras det budgeterade resultatet för 2017 till 39 500 000 kronor.”
Ärende 7, Godkännande av avtal om fiberutveckling i Kalmar
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning i arbetsutskottet
den 31 oktober 2017:
”2014 tecknades Kalmar kommun ett samverkansavtal med Telia, vilket
påskyndade utbyggnaden av fiber i Kalmars tätorter. Det är bra, utbyggnaden i
tätorterna har gått fort och många hushåll har fått snabbt bredband på kort tid.
Då avtalet ingicks förklarade emellertid den styrande majoriteten (S, C, V) ’att
byalag och ekonomiska föreningar kommer få möjlighet att ansluta sig till det
nya fibernätet i kommunen.’ Sanningen är emellertid att avtalet främst gynnade
Kalmars tätorter och inte innebar någon förändring alls för landsbygden. Som
många invånare fått erfara - där det inte är ekonomiskt lönsamt har Telia inte
heller ut byggt ut.
Sedan 2014 avsatte Kalmar kommun 1 miljon kr om året för att på olika sätt
stödja utbyggnaden av fiber i kommunen. I Kalmar kommuns
bredbandsstrategi från 2016 beslutad av kommundirektören finns att läsa att
’alla Kalmars invånare och arbetsställen ska kunna beställa 100 Mb/s bredband
… senast år 2020’. Den miljon som avsattes årligen var bra, men tyvärr varit
för lite. 1 miljon kr räckte i huvudsak till att stötta några enskilda projekt
snarare än att få ut ett erbjudande om fiber till många. Kommunen har i min
mening behövt göra mycket mer för att nå alla hushåll och arbetsställen
utanför tätorterna.
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Nuvarande stödregler gör det svårt för små byalag och samfälligheter att få
statligt stöd för sina bredbandsprojekt. Ju större projekt desto större
sannolikhet att få medel. Det är orimligt som systemet är utformat idag att
lekmän och ideella krafter, i sina byar, ska konkurrera med kommuner eller
kommunala bolag. I nuvarande system skulle Kalmar kommun kunna söka och
troligen beviljas medel för återstående delar av kommunen. Detta borde göras.
I den nyligen presenterade parlamentariska landsbygdskommitténs
slutbetänkande föreslås bra förslag för att driva på fiberutbyggnaden nationellt.
Kommittén har dock haft ett längre tidsperspektiv med sikte på 2025 snarare
än vår lokala bredbandsstrategi som har sikte på 2020.
Jag har tidigare efterfrågat att Kalmar kommun gör en rejäl engångssatsning för
att erbjuda alla Kalmarbor bredband, detta inklusive att ta en engångskostnad
för att erbjuda alla bredband till ett marknadsmässigt pris. Det är glädjande att
detta nu blir av.
Redan idag har vi en positiv inflyttning inte bara i staden utan också i våra byar
och små samhällen. Satsningen på kommunikationsinfrastruktur utanför
tätorterna genom snabbt bredband kommer skapa bättre möjligheter för
företagande, vidareutbildning och samhällsservice. Det är viktigt om hela
kommunen ska leva.”
Ärende 15, Renhållningstaxa för hushållsavfall 2018 samt taxeföreskrifter
2018 för Kalmarsundsregionens renhållare
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning i arbetsutskottet
den 31 oktober 2017:
”Varje människa har ett eget ansvar för sina handlingar. När det gäller miljön
påverkar våra beslut även andra. Jag vill att individen genom sitt beteende och
sina val ska kunna bidra till en hållbar miljö, bra val ska också vara lönsamt
ekonomiskt. Omvänt ska förorenaren betala.
Kommunen och de kommunala bolagen har i sin taxesättning idag en stor fast
del, så också KSRR. Dvs. en del av avgiften på fakturan är alltid densamma,
oavsett hur mycket sopor kunden slänger. Det är kanske praktiskt att ha en
stabil extraintäkt likt en skatt, men det gynnar inte vare sig miljön eller
kommuninvånarna.
Är det rimligt att kostnaden per liter sopor är billigare ju större kärl kunden
använder? Det tycker inte jag.
Hur kan vi uppmuntra kunder som redan har minsta sopkärlet med
månadstömning att slänga mindre? Det är lätt att kunder känner att deras insats
för att minska sin sopmängd inte spelar någon roll.
Jag vill att den som är sparsam och slänger mindre mängd sopor också ska
märka detta i större utsträckning på sin räkning. De kunder som slänger
mycket sopor ska i motsvarande omfattning betala mer.
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FÖREDRAGNINGSLISTA

Det är glädjande att KSRR inför 2018 års taxor aktivt arbetar för en övergång
till elektroniska fakturor genom swe-faktura.
Jag önskade att direktionen inför 2018 skulle titta på den rörliga delen gällande
avgiften för hushållsopor för KSRR:s kunder. Tyvärr har min önskan inte
hörsammats och jag upprepar därför min önskan inför 2019 års översyn. Se
över literpriset på kärl. Skapa ett hållbart taxesystem som gynnar mindre kärl
med färre tömningar framför stora kärl.”

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ann-Mari Nilsson
Tel 0480-45 01 31

2017-10-13

Ärendebeteckning

KS 2017/0920

Kommunstyrelsen

Svar på revisorernas granskningsrapport om
arkiv- och diarieföring
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningskontorets yttrande som
sitt och överlämna det till kommunens revisorer som svar på granskningsrapporten om arkiv- och diarieföring. Kommunstyrelsen ger samtidigt nämnderna
i uppdrag att säkerställa att uppdraget som arkivansvarig har delegerats till förvaltningschef/administrativ chef.
Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun har Ernst &
Young AB (EY) granskat om kommunstyrelsen och nämnderna har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa en god diarieföring och arkivhållning.
Revisorernas sammanfattande bedömning är ”att arkiv och diarieföring fungerar i stort. Dock finns det en del brister i styrdokument och efterlevnaden av
dessa. Gällande digitalisering och samverkan finns det möjligheter till förbättring.”
Revisorerna har följande rekommendationer till kommunstyrelsen och övriga
granskade nämnder:
-

”säkerställa att arkivbeskrivningarna lever upp till lagstiftningens krav
samt kommunens interna riktlinjer,
se över funktionen arkivansvarig och säkerställa att det finns ett tydligt
uppdrag samt kompetens och utrymme i tjänsten,
göra en översyn av nämndens arkivlokaler och arkivskåp, och detta
gärna utifrån framtagna direktiv
säkerställa en ändamålsenlig kommunövergripande samverkan gällande
hela dokument- och ärendehanteringsprocessen,
säkerställa ändamålsenlig gallring”.

Kommunledningskontoret Kontorsledning
Adress , │ Besök

Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax Klicka

här för att ange text.│AnnMari.Nilsson@kalmar.se

KS 2017/0920
Yttrande
Som EY skriver har diarieföring och arkivering en viktig roll för både demokratin och forskningen. För att säkerställa offentlighetsprincipen är det därför
avgörande att kommunen följer lagstiftningen. De iakttagelser och rekommendationer som EY noterat hjälper till att utveckla kommunens arkiv- och diarieföring. Kommunstyrelsen har i samarbete med övriga nämnder tagit fram
nedanstående svar på de rekommendationer som framkommer i granskningsrapporten:
Säkerställa att arkivbeskrivningarna lever upp till lagstiftningens krav
samt kommunens interna riktlinjer
Enligt både offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Samtliga
nämnder utom samhällsbyggnadsnämnden har en arkivbeskrivning. En arkivbeskrivning som motsvarar de krav som finns kommer nu, med stöd av kommunarkivarien, att upprättas även för denna nämnd och efter fastställande
skickas till kommunarkivet. Under 2018 års internrevision kommer samtliga
nämnders arkivbeskrivningar att granskas. Härigenom ska det säkerställas att
de lever upp både till lagstiftningens krav och till kommunens interna riktlinjer.
Se över funktionen arkivansvarig och säkerställa att det finns ett tydligt
uppdrag samt kompetens och utrymme i tjänsten
Ytterst är det nämnden som bär ansvaret för verksamhetens allmänna handlingar. Av praktiska skäl delegeras dock ansvaret för myndighetens arkivvård
till en särskild befattningshavare, så kallad arkivansvarig. Den arkivansvarige
bör vara den som har möjlighet att påverka och belysa arkivfrågor så att finansiella resurser avsätts vid behov. Det är därför naturligt att denna funktion
upprätthålls av respektive förvaltningschef alternativt av en administrativ chef
med budgetansvar. I kommunens arkivreglemente framgår att ”Arkivansvarig
hos en myndighet ska normalt vara förvaltningschefen.” I anvisningarna till
arkivreglementet står ”Vanligtvis är chefen arkivansvarig om det inte delegerats
enligt beslut.” Det behöver tydligare framgå vilken chef som ska vara arkivansvarig. Kommunstyrelsen ger därför respektive nämnd, där det inte redan är
gjort, i uppdrag att delegera uppdraget som arkivansvarig till förvaltningschef/administrativ chef. Uppgifterna som ingår i uppdraget finns tydligt beskrivet i kommunens anvisningar till arkivreglementet. Att de arkivansvariga
ges utrymme för detta uppdrag åvilar respektive nämnd.
Av nämndernas arkivbeskrivningar ska det tydligt framgå vilken funktion som
är arkivansvarig respektive arkivredogörare. Även arkivredogörarnas uppgifter
framgår tydligt av anvisningarna till arkivreglementet. Däremot saknas en
kommunövergripande förteckning över vilka som är arkivredogörare. Med en
sådan förteckning kan information/kommunikation enklare upprätthållas till
och mellan dessa personer. Kommunarkivarien kommer att ställa samman en
sådan förteckning.
Dessutom kommer kommunarkivarien att från och med 2018 skapa ett nätverk
för nämndernas arkivredogörare och införa årliga möten med dessa. Härigenom tydliggörs och säkerställs deras uppgifter samt ges en möjlighet till kompetensutveckling och nätverkande om gemensamma frågeställningar.
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Göra en översyn av nämndens arkivlokaler och arkivskåp, och detta
gärna utifrån framtagna direktiv
I arkivlagen framkommer att arkivmyndigheten, det vill säga kommunstyrelsen,
ska se till att nämnderna fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen. Av arkivförordningen framkommer att arkiven regelbundet ska inspekteras av respektive arkivmyndighet. Denna arkivtillsyn genomförs av kommunarkivarien och
som stöd finns ett särskilt dokument framtaget. Dokumentet som heter ”Arkivtillsyn – frågeformulär” finns i verksamhetshandboken. I dokumentet ingår
kontrollen av att närarkiv och dokumentskåp uppfyller Riksarkivets rekommenderade riktlinjer, vilka som har tillgång till närarkiv och dokumentskåp och
hur säkerhetsnivån upprätthålls. Det är av stor vikt att tillförlitligheten till arkivmaterial inte bryts och det finns ett nära samband med den idag så aktuella
frågan om informationssäkerhet. Tillsynsbesöken är relativt omfattande och
genomförs därför inte årligen. Under 2018 kommer därför de interna revisorerna att revidera om arkivlokaler och arkivskåp uppfyller de rekommenderade
riktlinjerna.
Säkerställa en ändamålsenlig kommunövergripande samverkan gällande
hela dokument- och ärendehanteringsprocessen
För kommunens nämndsekreterare och registratorer finns idag ett nätverk som
träffas regelbundet och som samordnas av kommunledningskontorets (KLK)
kanslichef. Nätverket kommer under 2018 att revidera kommunens ärendehanteringsprocess. Som tidigare nämnts kommer även ett nätverk att inrättas för
nämndernas arkivredogörare. De olika nätverkens uppdrag är intimt sammankopplade och KLK kommer att säkerställa att det blir en ändamålsenlig kommunövergripande samverkan inom och mellan nätverken.
Säkerställa ändamålsenlig gallring
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor är ett samverkansorgan mellan
Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Landsting. De ger bland annat ut
skriften ”Bevara och gallra” med råd om bevarande och gallring i kommunal
verksamhet. Det åvilar respektive nämnd att ansvara för bedömningen av och
besluta om vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska gallras. Skriften
”Bevara och gallra” är ett bra stöd inför dessa beslut. Nämndernas beslut om
vilka handlingar som ska gallras respektive bevaras ska framgå av respektive
dokumenthanteringsplan. De två nätverk, som tidigare nämnts i detta svar,
kommer vid något av sina årliga möten att ta upp frågan om ändamålsenlig
gallring. Detta säkerställs av KLK:s kanslichef och kommunarkivarien.
I verksamhetshandboken finns även ett dokument om gallring av diarieförda
pappershandlingar efter skanning till dokument- och ärendehanteringssystemet
Public 360. Syftet med dokumentet är att underlätta för nämnderna så att de
inte behöver arkivera samma handling både analogt och digitalt.
Utöver det som ovan nämnts kommer även under 2018 en genomgång ske av
övriga dokument i verksamhetshandboken som rör området dokumenthantering samt arkivering- och diarieföring för att säkerställa att nödvändig information finns där. Detta arbete kommer kommunarkivarien att göra tillsammans
med ett par av nämndernas registratorer.
Ann-Mari Nilsson
Verksamhetsutvecklare
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1. Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun granskat om
kommunstyrelsen och nämnderna har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för
att säkerställa en god diarieföring och arkivhållning.
Vår sammanfattande bedömning är att arkiv och diarieföring fungerar i stort. Dock finns det en
del brister i styrdokument och i efterlevnaden av dessa. Gällande digitalisering och samverkan
finns det möjligheter till förbättring.
Vi har bland annat gjort följande iakttagelser:
„

„
„

„

„
„
„

„

Kommunen har tagit fram en mall för arkivbeskrivningar och alla nämnder utom två
hade vid tiden för granskningens genomförande en arkivbeskrivning framtagen utifrån
mallen. Samhällsbyggnadsnämnden har istället utdrag ur sin verksamhetshandbok
som arkivbeskrivning. Södermöre kommundelsnämnd hade vid tiden för
sakgranskning tagit fram en arkivbeskrivning.
En del nämnder har inte en funktion utan en namngiven person som arkivansvarig.
Vid intervjuerna framkommer det att det finns arkivredogörare i alla verksamheter
men att dessa inte styrs och samordnas av en arkivansvarig och att samordning,
informationsutbyte och kompetensöverföring är ett utvecklingsområde.
De flesta arkivbeskrivningar saknar historiska beskrivningar som kan förklara
organisationens ursprung och på så vis förklara var tidigare handlingar kan finnas och
hur de ska eftersökas.
De granskade arkivlokalerna har inga större brister. De påpekande vi gör gäller
framförallt att arkiven innehåller även andra handlingar än arkivhandlingarna.
Kommunen har ett ärendehanteringssystem som enligt vad som framkommer
fungerar tillfredställande.
Digitaliseringsprocessen har kommit långt men den har inte minskat
pappershanteringen i samma takt. Istället hanteras dokument ofta i parallella
processer.
Det finns en efterfrågan på utbildning i ärendehanteringssystemet.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen och övriga granskade
nämnder att:
„
„
„
„
„

säkerställa att arkivbeskrivningarna lever upp till lagstiftningens krav samt kommunens
interna riktlinjer,
se över funktionen arkivansvarig och säkerställa att det finns ett tydligt uppdrag samt
kompetens och utrymme i tjänsten,
göra en översyn av nämndens arkivlokaler och arkivskåp, och detta gärna utifrån
framtagna direktiv,
säkerställa en ändamålsenlig kommunövergripande samverkan gällande hela
dokument- och ärendehanteringsprocessen,
säkerställa ändamålsenlig gallring av arkivhandlingar.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund
Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för den svenska förvaltningen i stat,
landsting och kommun. Medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar endast med
undantag om det är påkallat utifrån bland annat rikets säkerhet eller skydd för uppgifter om
enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Lagstiftningen kräver att allmänna
handlingar ska registreras utan dröjsmål så snart de inkommit eller upprättats.
Diarieföringen har tillsammans med arkivet en viktig roll för både demokratin och
forskningen. Arkivet ger möjlighet till insyn för andra än de som har den direkta makten i ett
samhälle. Medborgarna och medierna får möjlighet att granska myndigheterna.
Utöver ovanstående är ordning bland ärenden och handlingar av vikt för en myndighet för att
kunna upprätthålla hög effektivitet och god lagenlighet.
Med detta som utgångspunkt har revisorerna i sin väsentlighets- och riskbedömning sett det
som angeläget att granska huruvida kommunstyrelsen och nämnder säkerställer att
diarieföring och arkivering sker i enlighet med lagar och interna riktlinjer.
2.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har en
ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa en god diarieföring och
arkivhållning. Med ändamålsenlighet avses kommunstyrelsens och nämndernas
förutsättningar för att hantera, verkställa och följa upp arbetet med ett tillfredsställande
resultat utifrån sitt uppdrag.
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:
„
„
„
„
„
„

Finns det arkivansvariga och arkivredogörare och har arkivbeskrivningar,
dokumenthanteringsplaner och arkivförteckningar antagits, är aktuella och följs?
Är arkivlokalerna utformade i enlighet med gällande krav och så att det vid behov
enkelt går att söka och hämta ut handlingar?
Finns aktuella styrdokument inom kommunen avseende diarieföring, offentlighet och
sekretess?
Fungerar registrering och diarieföring tillfredställande?
Hanteras allmänna handlingar i enlighet med gällande lagstiftning?
Finns en systematisk uppföljning och kontroll av kommunens diarieföring?

2.3. Genomförande och avgränsning
Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentstudier samt en enkätundersökning
till nämndsekreterare och registratorer. Enkätundersökningen innehåller frågor om
kommunens diarieföring och arkiv. De tillfrågade nämndsekreterarna har fått möjlighet att vid
behov svara på enkäten tillsammans med registratorer för att enkäten skulle omfatta hela
nämndprocessen. Därmed kan fler svarande finnas bakom svaren. Enkäten skickades ut till
elva personer och nio svar inkom. Inget svar inkom från Södermöre kommundelsnämnd eller
från samhällsbyggnadsnämnden. Enkäten i sin helhet finns bifogad i bilaga 2.
3

2.4. Revisionskriterier
2.4.1. Tryckfrihetsförordningen
I första kapitlet första paragrafen fastställs det att det ska stå varje svensk medborgare fritt
att, med iakttagande av de bestämmelser som äro i denna förordning meddelade till skydd
för enskild rätt och allmän säkerhet, i tryckt skrift yttra sina tankar och åsikter, offentliggöra
allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vilket ämne som helst. I
tryckfrihetsförordningens 2 kap 3 § fastställs att en handling är en framställning i skrift eller
bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med
tekniskt hjälpmedel. Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 §
är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. I 2 kap 2 § fastställs
undantagen för rätten att ta del av allmän handling.
2.4.2. Offentlighets- och sekretesslagen
Lagen innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid
registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar.
I 4 kap 1 § fastställs vad som gäller för organiseringen av allmänna handlingar. En
myndighet ska ta hänsyn till rätten att ta del av allmänna handlingar när den organiserar
hanteringen av sådana handlingar och vid övrig hantering av allmänna handlingar:
Myndigheten ska särskilt se till
„ att allmänna handlingar kan lämnas ut med den skyndsamhet som
krävs enligt tryckfrihetsförordningen,
„ att allmänna handlingar kan skiljas från andra handlingar,
„ att rätten att ta del av allmänna handlingar enligt
tryckfrihetsförordningen säkerställs samtidigt som sekretesskyddet
upprätthålls, och
„ att automatiserad behandling av uppgifter hos myndigheten ordnas
med beaktande av det intresse som enskilda kan ha av att själva
utnyttja tekniska hjälpmedel hos myndigheten för att ta del av
allmänna handlingar.
En myndighet ska vidare särskilt beakta:
„ att enskilda bör ges goda möjligheter att söka allmänna handlingar,
„ att det bör framgå när uppgifter har tillförts en allmän handling och,
om de har ändrats eller gallrats, vid vilken tidpunkt detta har skett,
samt
„ att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller
liknande som kan försvåra insynen enligt tryckfrihetsförordningen.
Ovan skrivelse har betydelse för hur diarium och arkiv organiseras. Vidare står det fastställt i
4 kap 2 § att varje myndighet ska upprätta en beskrivning som ger information om:
„

myndighetens organisation och verksamhet i syfte att underlätta sökande efter
allmänna handlingar,
„ register, förteckningar eller andra sökmedel till myndighetens allmänna handlingar,
„ tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos myndigheten för att ta
del av allmänna handlingar,
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„

vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om myndighetens
allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter,
„ vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar på uppgifter i
sina handlingar,
„ uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra samt hur
och när detta sker, och
„ myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter. I beskrivningen ska uppgifter
utelämnas om det behövs för att beskrivningen i övriga delar ska kunna hållas
tillgänglig för allmänheten.
2.4.3. Förvaltningslagen
I § 10 fastställs att en handling anses komma in till en myndighet den dag då handlingen
anländer till myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman till handa. Kan det antas att
handlingen en viss dag har lämnats i myndighetens lokal eller avskilts för myndigheten på en
postanstalt, anses den ha kommit in den dagen, om den kommer en behörig tjänsteman till
handa närmast följande arbetsdag.
2.4.4. Arkivlagen
I § 3 fastställs att en myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens
verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen och som
myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering. Vidare står det att myndigheternas
arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:
„ rätten att ta del av allmänna handlingar,
„ behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
„ forskningens behov.
I § 6 fastställs att i arkivvården ingår att myndigheten ska:
„
„

„
„
„

organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar
underlättas,
upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar
som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en
systematisk arkivförteckning,
skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst,
avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som skall vara arkivhandlingar,
och
verkställa föreskriven gallring i arkivet.

I § 16 ges kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige rätt att meddela föreskrifter om
arkivvården inom kommunen, i den utsträckning något annat inte är särskilt föreskrivet.

2.4.5. Arkivförordningen
Arkivförordningen fastställer bestämmelser om sådana arkiv och arkivmyndigheter som
avses i arkivlagen (1990:782). Förordningen förtydligar bland annat när handlingar ska
arkiveras, att arkivmyndigheten regelbundet ska inspektera arkiven och vad som gäller vid
omorganisation.
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2.4.6. Arkivreglemente Kalmar kommun
Arkivreglementet antogs av Kalmar kommuns kommunfullmäktige den 26 januari 2009, § 10.
I reglementet fastställs bland annat myndighetens1 arkivansvar, arkivmyndighetens
(kommunstyrelsens) ansvar, avgifter, redovisning av arkiv, rensning, bevarande och gallring.
2.4.7. RA-FS 2013:4. Riksarkivets aktuella föreskrift för arkivlokaler
Föreskrifterna är inte styrande för kommuner men kan fungera som vägledande vid
upprättandet och driften av arkivlokaler. Föreskrifterna fastställer att:
„
„
„

„

„
„

„
„

Lokalen ska inte ha genomgående vattenrör (annat än för lokalens uppvärmning).
Rör för fjärrvärme eller fjärrkyla får inte förekomma.
Arkivlokalens luftfuktighet och temperatur ska dokumenteras, och hålla lämpliga
nivåer för den typ av handlingar som ska förvaras i lokalen.
Arkivlokalerna ska vara en egen brandcell som skyddar handlingarna mot skadlig
upphettning, brandgas, öppen låga och genombränning i 120 minuter. Dörrar ska
vara märkta med brandteknisk klass och ha anslagströskel och automatisk
dörrstängare. Arkivlokalen ska vara utrustad med ett automatiskt brandlarm.
Byggnadens bärande konstruktion ska vara dimensionerad för den belastning som
arkivet och arkivverksamheten medför. Arkivlokalens bärande konstruktion ska lägst
ha brandteknisk klass R60.
Lokalen ska kunna göras strömlös utifrån och bör vara försedd med kontrollampa
som visar om strömmen är av eller på.
Det får endast finnas fasta elektriska installationer som är nödvändiga för
arkivlokalens drift, exempelvis belysning, radiatorer och motoriserade hyllsystem.
Permanent placerad elektrisk arbetsplatsutrustning, t.ex. datorer, skrivare, elektriskt
höj- och sänkbara bord samt kopieringsmaskiner får inte finnas i arkivlokalen.
Arkivlokalens belysning ska utgöras av lysrörsarmatur som har ett tillfredsställande
skydd mot damm. Den elektriska anslutningen ska vara fast monterad.
Arkivlokaler ska skyddas mot skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst.

1

En myndighet är en institution som ingår i den offentliga förvaltningen eller rättsväsendet. En
myndighet kan ha en eller flera uppgifter som det uteslutande åligger på staten eller kommunen att
sköta.
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3. Granskningsresultat
3.1. Arkiv -ansvar och dokumentation
3.1.1. Iakttagelser
Kommunen har tagit fram en mall för arkivbeskrivningar och alla nämnder utom två hade vid
tiden för granskningens genomförande en arkivbeskrivning framtagen utifrån mallen.
Samhällsbyggnadsnämnden har istället utdrag ur sin verksamhetshandbok som
arkivbeskrivning. Södermöre kommundelsnämnd hade vid tiden för sakgranskning tagit fram
en arkivbeskrivning.
I arkivreglementet står det fastställt hur ansvarsfördelningen är uppdelad mellan
arkivansvariga och arkivredogörare:
Den arkivansvarige ska bevaka arkivfrågorna inom hela myndigheten samt informera
nämnd/styrelse och berörd personal om bestämmelser och rutiner inom arkivområdet. Arkivredogörare ska svara för tillsyn och vård av den egna förvaltningens/enhetens handlingar.
Arkivansvarig och arkivredogörare är myndighetens kontaktpersoner i arkivfrågor.
I arkivreglementet står det fastställt att arkivansvarig hos en myndighet ska (normalt) vara
förvaltningschefen. De intervjuade menar att det är förvaltningscheferna som är
arkivansvariga på sina respektive förvaltningar förutom på barn- och ungdomsnämnden där
den administrative chefen är arkivansvarig. Det som framkommer vid intervjuerna
överensstämmer med vad som finns skrivet i barn- och ungdomsnämndens arkivbeskrivning
men inte med övriga nämnders arkivbeskrivningar. Kommunstyrelsen har enligt sin
arkivbeskrivning inte någon enskild arkivansvarig utan det är respektive enhetschef. Det
finns därmed flera arkivansvariga. Servicenämndens, omsorgsnämndens,
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämndens arkivansvarige är inte en
funktion utan en namngiven person. Även socialnämndens och Södermöre
kommundelsnämnds arkivbeskrivning innehåller en namngiven person, dock är det
nuvarande förvaltningschefens namn som står inskrivet. Enkätsvaren visar att det finns
utvecklingsområden gällande arkivansvarigas och arkivredogörares ansvar och arbete:
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Vid intervjuerna framkommer det att det finns arkivredogörare i alla verksamheter men att
dessa inte styrs och samordnas av en arkivansvarig och att samordning, informationsutbyte
och kompetensöverföring är ett utvecklingsområde. Det saknas samverkan mellan
arkivansvariga och det sker ingen systematisk kompetensöverföring i form av
samverkansträffar eller auskultation2.
De flesta arkivbeskrivningar saknar historiska beskrivningar som kan förklara
organisationens ursprung och på så vis förklara var tidigare handlingar kan finnas och hur de
ska eftersökas. I mallen efterfrågas eventuella föregångare till myndigheten men det är inte
ifyllt. I socialnämndens arkivbeskrivning finns dock en beskrivning av hur de tagit över
verksamheter från annan nämnd. I omsorgsnämndens arkivbeskrivning finns det förklarat att
de har bytt namn en gång, det tidigare namnet framgår dock inte.
Samhällsbyggnadsnämnden har en beskrivning av vilka tidigare nedlagda myndigheter som
nu ingår i samhällsbyggnadsnämnden.
Det finns en kommungemensam dokumenthanteringsplan och varje nämnd har en plan för
deras specifika verksamhet. Vi har tagit stickprov för att se om dokument finns med och om
gallringstiden är konsekvent. I de prov vi genomfört har så varit fallet. Däremot visar svaren i
enkäten att det saknas kunskap om dokumenthanteringsplaner bland medarbetarna:

I närarkiven3 finns inga arkivförteckningar utan det är när handlingarna överlämnas till det
centrala arkivet som de förtecknas. Centralarkivet har tagit fullt ansvar för att förteckna
handlingarna efter att de överlämnats.
Gällande gallring framkom det vid intervjuer och vid besök i arkiven att det för många
ärendetyper inte genomförs någon systematiskt planerad gallring. Gallring blir lite av ett
dåligt samvete som ofta inte prioriteras. Enkätsvaren bekräftar att
dokumenthanteringsplanernas gallringsfrister inte följs:

2
3

Här i syfte att gå bredvid andra inom samma yrkesgrupp med kompetensöverföring som syfte.
De arkiv som finns ute i nämndernas verksamhet. Kan vara större arkivlokaler eller arkivskåp.
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3.1.2. Bedömning
Det är vår bedömning att arkivprocessen i Kalmar kommun fungerar i stort. Dock finns det
delprocesser så som gallring som inte fungerar samt vissa otydligheter i ansvarsförhållande
och rutiner. Arkivbeskrivningarna behöver tydliggöras bland annat gällande arkivansvariges
uppdrag och nämndens historiska beskrivning. Bristerna i arkivbeskrivningarna minskar
sökbarheten.
Gällande arkivansvarig vill vi framhålla att det är av vikt att arkivansvaret kopplas till en
funktion som innehar kompetens och utrymme i sin tjänst. Den arkivansvarige bör stötta
arkivredogörarnas i deras löpande arbete och tillse att de har möjligheter att utföra sina
uppdrag. Den arkivansvarige bör också uppmärksamma brister som till exempel när gallring
inte följer uppsatt plan. Vi menar att de handlingar som under längre tid förvaras i närarkiven
under längre tid bör förtecknas. Utan förteckning finns det större risk att handlingar blir
förlagda och förteckningarna bidrar till ordning och ökad sökbarhet.
Vi menar att det i arkivprocessen finns stora fördelar med att samverka
kommunövergripande. De som arbetar med arkivfrågor bör träffas löpande för att arbeta för
en likformad process med kompetensöverföring och stöd över förvaltningsgränserna.
3.2. Arkivlokaler
3.2.1. Iakttagelser
I granskningen genomfördes stickprov av fyra arkivlokaler. När vi granskar arkivlokaler
kontrollerar vi om:
„
„
„
„
„
„
„

lokalen har genomgående vattenrör (annat än för lokalens uppvärmning),
brandsäkerheten är tillfredställande,
lokalen kan göras strömlös utifrån och är försedd med kontrollampa som visar om
strömmen är av eller på,
lokalen endast har fasta elektriska installationer som är nödvändiga för arkivlokalens
drift, exempelvis belysning, radiatorer och motoriserade hyllsystem,
arkivlokalerna skyddas mot skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst,
det råder allmän ordning och
golvet är fritt (undvika förluster av material vid översvämning).
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Granskningsområden

A - Närarkiv BUF

B (plan)

B (bygg och miljö) C - kommunarkiv

Strömbrytare
utvändigt

Nej, på insidan

Ja

Ja

Kontrollampa på
utsidan
Vattenrör/rännor
Allmän ordning

Nej

Nej

Nej, troligtvis
tidigare flyttad
från utsidan till
insidan
Nej

Nej
Inboxat enligt
dokumenthanterings
planen. En hel del
gamla och ogallrade
handlingar. Arkivet
används även som
förråd vilket ger en
oordning i vissa
sektioner.

Nej
Mappar per
fastighet.
Färgkodat för år.
Arkivet används
även som
"bibliotek" och
därmed gallras
det inte och en
del handlingar
sparas för behov
och inte enligt
dokumenthanteri
ngsplanen. En
hel del pärmar
med gammalt
arbetsmaterial.
Lite tavlor på
golvet.

Nej
Hyllor och
arkivskåp. Även
pärmar med
underlag. Verkar
fungera som
"bibliotek" också.

Nej
Bra ordning dock
inte helt
ändamålsenliga
lokaler.

Fri golvyta

Nej, lådor på golvet
(ej källare)

Delvis, enstaka
saker (ej källare,
fanns dock
element)

Delvis, enstaka
saker (ej källare,
fanns dock
element)

Ja, till största del.
Några tomma
flyttkartonger samt
lådor och några
fyllda flyttkartonger
som ska sorteras.
(Nedre arkivet:
element. Övre
arkivet: element
men inte i bruk)

Branddetektor/
varnare
Ventilation
Rejäl dörr/
brandsäker
Övrigt

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Inne på kontoret:
Horisontella
arkivskåp,
kartskåp.
handlingar 20162017. Utanför
arkivet fanns ett
arkivskåp (aktskåp)
med okänt innehåll
och okänd ansvarig.

Ja

Lokalerna är inte
fullt ut
ändamålsenliga
utifrån ett
användarperspektiv.
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Arkivet används
också som förråd,
fläkt, teknikprylar,
gamla bandspelare.

Arkivet har
fönster.

Arkivet har fönster

3.2.2. Bedömning
Det är vår bedömning att arkiven är utformade enligt gällande krav och så att de dokument
som förvaras går att söka. Dock är vår bedömning gjord utifrån dagens lagstiftning där det
inte finns några omfattande krav gällande kommuners arkiv. Vi ser att det skulle vara positivt
om kommunen fastställde vilka krav som ska ställas på arkivskåp och hur arkiven bör vara
utformade med till exempel strömbrytare och kontrollampa på utsidan.
3.3. Diarieföring
3.3.1. Iakttagelser
Kalmar kommun använder sedan 2012 ärendehanteringssystemet Public 360. Systemet
omfattar hela ärendehanteringsprocessen. De intervjuade är av uppfattningen att systemet
fungerar tillfredställande. Kommunen har en verksamhetshandbok som fungerar som ett
paraply för alla rutiner och riktlinjer. I verksamhetshandboken finns det rutin för vad som ska
diarieföras. Rutinen fastställer att inte bara sekretessmaterial utan allt material som inte är
ovidkommande (t.ex. reklam, kursinbjudan) ska diarieföras. I enkäten framkommer det att
alla tillfrågade anser att organisationen kring diarieföring fungerar och är tillräcklig:

Enkäten visar att över hälften av de tillfrågade menar att ärendeprocessen är olik på de olika
förvaltningarna:
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Medarbetare får utbildning i offentlighet och sekretess. De intervjuade framhåller dock att det
krävs att denna utbildning upprepas löpande både för nyanställda och för övriga som
behöver uppdateras. Nya medarbetare får inte utbildning per automatik utan de får gå när
det erbjuds för alla. En föreläsare har varit och utbildat och av de intervjuade är det endast
en som inte gått denna utbildning. Enkäten visar även att de tillfrågade menar att
medarbetarna vet vem som är registrator och därmed vem de vid behov ska vända sig till:

Respektive förvaltning tar hand om att utbilda nya medarbetare i ärendehanteringssystemet.
Enligt de intervjuade finns det brister i detta tillvägagångssätt; för vissa har den inte inneburit
någon utbildning i tillräcklig utsträckning. En del har själva fått söka upp någon som har
kunnat lära dem systemet. Därmed har de intervjuade en splittrad bild gällande om de fått
tillräcklig utbildning. Vissa anser sig ha fått en adekvat utbildning medan andra inte fått
någon utbildning utan lämnats att söka hjälp själv. En del superanvändare4 känner sig inte
tillräckligt kompetenta för att ge support åt andra. Det finns en film på intranätet Piren som
beskriver hur man lägger upp ett ärende i ärendehanteringssystemet. Den kan vara till stöd
för den som inte använder systemet frekvent. Det framkommer också att
ärendehanteringssystem ska upphandlas på nytt och att det planeras utbildning i samband
med detta. Enkätsvaren visar en positiv bild av utbildningsläget:

Däremot framkommer det både vid intervju och i enkät att det finns en del brister gällande
allmänna handlingar bland vissa medarbetare. Framförallt gäller det medarbetare längre ut i
verksamheten och som är sällanmottagare av allmänna handlingar:

4

De som ska ha extra hög kompetens inom systemet och stötta andra i deras användande.
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För att diarieföra bygg- och miljöärenden används de verksamhetsspecifika systemen
Byggreda och Miljöreda. Systemen fungerar och nämndsekreterarna har rutiner för att
kommunen ska kunna ha tre ärendehanteringssystem.
Gällande begäran av allmän handling menar de intervjuade att det sker relativt frekvent. Det
innebär att de har god kompetens för att handlägga och hantera begäran. Den som ”äger”
handlingen hanterar begäran. Enkätsvaren bekräftar att de tillfrågade bedömer sig ha hög
kompetens gällande utlämning av handlingar:

Enligt enkätsvaren finns det däremot förbättringsutrymme gällande återkopplingar när
handlingar lämnas för diarieföring:

Kommunstyrelsen, servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden har med diarieföring och
gallring som en kontrollpunkt i internkontrollplanen.
I kommunstyrelsens internkontrollplan för 2017 står det att det finns risk för att diarieföring,
arkivering, bevarande och gallring inte sker enligt gällande lagstiftning och antagna
dokumenthanteringsplaner. Vidare står det att lagstiftningen är komplex och att gråzoner
finns och att osäkerhet kan finnas avseende dokumenthanteringsplaner och lagstiftningens
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krav på registrering av allmänna handlingar. Sannolikheten att kommunen skulle bryta mot
arkivlagen bedöms som mycket stor då osäkerhet finns hos personalen om vad som ska
diarieföras eller inte samt vad som ska gallras eller inte.
Kontrollerna ska göras genom en uppföljning av om rutinerna följs på respektive enhet.
Samtliga enheter ska gås igenom under 2017.
I servicenämndens internkontrollplan för 2017 finns ”hantera ärenden och dokument” med
som en övervägd risk. Risk och väsentlighet är värderad till sex poäng. Enligt riktlinjer för
intern kontroll ska kontrollmoment alltid anges om riskvärdet blir nio poäng eller högre eller
om konsekvensen bedöms till fyra poäng.
Kultur och fritidsnämnden genomför kontrollerna av dokument- och ärendehanteringen
genom internrevisionen. Internrevisionen ska ge kunskap om ledningssystemet har införts
och underhållits på ett bra sätt, om erforderlig dokumentation finns och efterföljs samt om
den visar överensstämmelse med:
„
„
„
„

kraven i ISO-standarderna
övergripande/ kommungemensamma krav
krav från den egna förvaltningen
lagar och andra krav.

Inom ramen för nämndens internrevision planeras intervjuer med chefer och medarbetare
samt stickprov på diarieförda handlingar.
Vår enkät visar att det inom förvaltningarna finns en osäkerhet kring om det finns tillräcklig
kunskap om hanteringen av allmänna handlingar:

Gällande digitaliseringen menar de intervjuade att Kalmar kommun har införskaffat tillräckliga
verktyg för att möta behovet. Detta bekräftas av enkätsvaren:
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Däremot framkommer det av intervjuerna att det finns utvecklingsmöjligheter gällande
användandet av de digitala verktygen samt avskaffandet av pappershantering. Det är vanligt
att pappershanteringen finns kvar som en parallell process. Detta bekräftas av
enkätresultaten:

3.3.2. Bedömning
Det är vår bedömning att ärendeprocessen i Kalmar kommun i stort fungerar tillfredställande.
Det finns dock utvecklingsutrymme gällande den digitala hanteringen.
Om dubbla processer med både digital hantering och pappershantering undveks skulle
processerna effektiviseras. Det är enligt vår mening viktigt att särskilja begreppen angående
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digital process och papperslös process. Kalmar kommun har digitaliserat
ärendehanteringsprocessen men har en bra bit kvar till en papperslös process.
Vi ser det som positivt att kommunstyrelsen, servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden
efter riskanalys har fört in ärendehantering i internkontrollplanerna. Övriga nämnder bör ha
med processen i sin riskanalys för att analysera om den bör finnas i deras
internkontrollplaner.
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4. Sammanfattande bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att arkiv och diarieföring fungerar i stort. Dock finns det en
del brister i styrdokument och i efterlevnaden av dessa. Gällande digitalisering och samverkan
finns det möjligheter till förbättring.
Revisionsfråga
„ Finns det arkivansvariga och
arkivredogörare och har
arkivbeskrivningar,
dokumenthanteringsplaner
och arkivförteckningar
antagits, är aktuella och följs?
„

Är arkivlokalerna utformade i
enlighet med gällande krav
och så att det vid behov enkelt
går att söka och hämta ut
handlingar?

„

Finns aktuella styrdokument
inom kommunen avseende
diarieföring, offentlighet och
sekretess?

„

Fungerar registrering och
diarieföring tillfredställande?

„

Hanteras allmänna handlingar
i enlighet med gällande
lagstiftning?

„

Finns en systematisk
uppföljning och kontroll av
kommunens diarieföring?

Svar
Ja, alla ansvar är fördelade och dokumentationen
finns på plats. Det finns dock brister både i
dokumentationen och gällande arkivansvaret.

Ja, arkivlokalerna är utformade enligt gällande
krav. Det finns dock inte några omfattande krav i
lagstiftningen. Vår granskning visar på mindre
brister som vi bedömer bör åtgärdas på lång sikt.
Ordningen är tillräcklig för att det enkelt ska gå
att söka och hämta ut handlingar. Bättre rutiner
för gallring kan säkerställa att allmänna
handlingar även fortsättningsvis är enkla att
söka.
Ja, kommunen har tagit fram styrdokument och
de finns tillgängliga för alla anställda via
intranätet.

Delvis. Vad vi har kunnat utröna finns det tydliga
rutiner och tillräcklig kompetens bland
registratorer och nämndsekreterare. Utbildningen
i ärendehanteringssystemet kan dock förbättras
och det finns brister i kunskapen om diarieföring
bland de medarbetare som mottager handlingar
ute i verksamheterna.
Ja, rutinbeskrivningar och övriga styrdokument
är upprättade i enlighet med lagstiftningen och vi
har inte funnit några uppenbara brister.
Delvis, det saknas en systematisk
kommunövergripande uppföljning. Dock finns det
i kommunstyrelsens och kultur- och
fritidsnämndens internkontrollplaner och i årets
internrevision.
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen och övriga granskade
nämnder att:
„
„
„
„
„

säkerställa att arkivbeskrivningarna lever upp till lagstiftningens krav samt kommunens
interna riktlinjer,
se över funktionen arkivansvarig och säkerställa att det finns ett tydligt uppdrag samt
kompetens och utrymme i tjänsten,
göra en översyn av nämndens arkivlokaler och arkivskåp, och detta gärna utifrån
framtagna direktiv
säkerställa en ändamålsenlig kommunövergripande samverkan gällande hela
dokument- och ärendehanteringsprocessen.,
säkerställa ändamålsenlig gallring av arkivhandlingar.

Kalmar den 17 augusti 2017
Malin Lundberg
EY

Negin Nazari
EY
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Bilaga 1: Källförteckning
Intervjuade funktioner:
„

Jan G Nilson, stadsingenjör

„

Jonas Sverkén, kanslichef

„

Irene Jonsson, nämndsekreterare

„

Marcus Kindahl, nämndsekreterare

„

Marina Pull, nämndsekreterare

„

Martina Eriksson, nämndsekreterare

„

Martin Westbrandt, nämndsekreterare

„

Pia Axeheim, nämndsekreterare

„

Maria Johansson, kommunarkivarie

„

Annette Andersson, kommundirektör

„

Mats Linde, förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen

„

Benny Wennberg, förvaltningschef serviceförvaltningen

„

Lolita Persson, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen

„

Lena Thor, förvaltningschef Södermöre kommundelsnämnd

„

Cecilia Frid, förvaltningschef socialförvaltningen

Dokument:
„ Arkivreglemente
„

Anvisningar till arkivreglemente

„

Nämndernas arkivbeskrivningar

„

Nämndernas delegationsordningar

„

Kommungemensam dokumenthanteringsplan

„

Nämndernas dokumenthanteringsplaner

„

Nämndernas internkontrollplaner

„

Instruktion för tillsyn

„

Handlingar som ska till kommunarkivet

„

Riktlinjer för intern kontroll
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

2017-10-24

Ärendebeteckning

KS 2016/0343

Kommunfullmäktige

Insatser för ökad attraktivitet genom en bygdepeng, stöd till föreningsägda anläggningar och
enskilda vägar – utökning av nämnders budgetramar 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens budgetram 2017 utökas med 5, 0 miljoner kronor för stöd
till byalag/intresseföreningar.
Kultur- och fritidsnämndens budgetram 2017 utökas med 10,0 miljoner kronor
för utökat investeringsbidrag till föreningar.
Servicenämndens budgetram 2017 utökas med 0,3 miljoner kronor för
förbättrings- och beläggningsåtgärder på enskilda vägar.
Bakgrund
Med hänvisning till de positiva prognoser som redovisats avseende årets
resultat, senaste bedömningen från delårsrapporten är på 95,9 miljoner kronor,
bedömer vi att det finns ett ekonomiskt utrymme för att föreslå ytterligare
insatser för ökad attraktivitet och stöd 2017.
För ökad attraktivitet i vill vi aktivt stödja engagemang bland ideella föreningar
och sammanslutning av invånare. Vi föreslår därför att kommunstyrelsens
budgetram 2017 utökas med 5,0 miljoner kronor för stöd till byalag /intresseföreningar. Dessa kan sedan själva eller tillsammans med andra aktörer som
till exempel lokala företag förverkliga sådant som främjar utvecklingen i
byn/tätorten/stadsdelen. Kriteriet för ansökan om bidrag är att by/ tätort/
stadsdel ska ha en fungerande förening som har minst två öppna möten för
invånarna om året. Maxbeloppet per förening är 0,3 miljoner kronor.
Kalmar kommun beviljar årligen, via kultur- och fritidsnämnden,
investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar. Varje år finns ansökningar
som inte kan beviljas inom den ram som kultur- och fritidsnämnden förfogar

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se
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över. Kommunfullmäktige har därför genom åren beslutat om särskilda
insatser. Exempel på detta är bidrag till Kalmar Hästsportklubb om 16,5
miljoner kronor för uppförande av ridanläggning 2008, bidrag till IFK Kalmar
om 5,0 miljoner kronor för nya omklädningsrum 2011 och utökning av
budgetramen för investeringsbidraget 2016 om 15,3 miljoner kronor. Även i år
finns ett stort behov bland kommunens föreningar att göra investeringar i
föreningslokaler/anläggningar. Föreningarna bedriver en stor barn- och
ungdomsverksamhet men har också en avgörande betydelse för folkhälsan i
alla åldrar. Goda förutsättningar för kommunens föreningsliv är avgörande för
att Kalmar ska fortsätta utvecklas och vara attraktivt för både invånare och
besökare. Vi föreslår därför att kultur- och fritidsnämndens budgetram 2017
utökas med 10,0 miljoner kronor för utökat investeringsbidrag till föreningar.
I Kalmar kommun finns ca 500 km enskilda vägar, detta vägnät har stor
betydelse för alla transporter som sker utanför det vägnät som Trafikverket
och kommunen ansvarar för. Behovet av angelägna förbättrings- och
beläggningsåtgärder är stora. En förutsättning för Trafikverkets
medfinansiering är att kommunen och den enskilda vägsamfälligheten
medverkar. På så sätt växlar vi upp dessa pengar och får många
förbättringsåtgärder gjorda. Vi föreslår därför att servicenämndens budgetram
2017 utökas med 0,3 miljoner för förbättrings- och beläggningsåtgärder på
enskilda vägar.
Kommunen har budgeterat ett resultat för 2017 på 55,0 miljoner kronor. Om
kommunfullmäktige beslutar att öka den samlade budgetramen enligt vårt
förslag så ändras det budgeterade resultatet för 2017 till 39 700 000 kronor.

Johan Persson (S)
kommunalråd

Dzenita Abaza (S)
kommunalråd

Ingemar Einarsson (C)
kommunalråd

Bertil Dahl (V)
kommunalråd
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Verksamhetsplan med budget 2018 och
ekonomisk planering 2019-2020
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till verksamhetsplan med budget för
2018 och ekonomisk planering för 2019-2020.
Det innebär att samtliga nämnders begäran om medel inför 2018 är besvarade.
1.

För 2018 anslås till kommunstyrelsen 1,5 mnkr för kommunens kostnad
att genomföra val till riksdag, landsting och kommun. För 2019 anslås till
kommunstyrelsen 1,0 mnkr för val till Europaparlamentet. För dessa val
ska - liksom vid tidigare val och folkomröstningar - gälla följande principer
för fördelning av kostnader för lokaler och personal: Valnämnden får
disponera de kommunala lokaler som behövs för valförrättningen och
liksom tidigare ska det inte tas ut någon hyra för dessa lokaler. Däremot
ska valnämnden stå för extrakostnader som drabbar förvaltningarna för i
första hand städning och extratid för vaktmästare och hantverkare. Vidare
får valnämnden i samma utsträckning som tidigare använda personal på
kommunens förvaltningar för planläggning av valen och det ska ske utan
kostnad för valnämnden.

2.

Anslag i budgeten för 2018 anvisas direkt till nämnderna som ”totala
nettoanslag” i driftbudgeten. För ombudgeteringar av anslag gäller;
- Nämnd får inte fatta beslut om ombudgeteringar som medför
väsentliga ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell art eller
annars är av särskild vikt. Sådana förslag ska överlämnas till
kommunfullmäktige för beslut. I övriga fall kan nämnd besluta om
ombudgeteringar inom sitt verksamhetsområde.
- Kommunstyrelsen får fatta beslut om sådana ombudgeteringar mellan
nämnder som inte medför ändringar av servicenivå, berör frågor av
principiell art eller annars är av särskild vikt.
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-

Justering av ramar mellan nämnder, av administrativ karaktär, som inte
får någon nettopåverkan på resultatet eller nämndernas verksamhet får
beslutas av kommundirektören.

3. Kommunstyrelsen får rätt att, utifrån ändrade förutsättningar, besluta
om ändringar i investeringsbudgeten för planperioden 2018-2020. För
beslut om ändringar gäller;
-

Omdisponeringar får göras mellan åren i planperioden.

-

Den totala investeringsbudgetramen för respektive år inom planperioden får inte överskridas.

-

Omdisponeringar får göras mellan objekt som ingår i underlaget för
planperioden.

-

Helt nya objekt kan växlas mot att ett tidigare beslutat objekt helt eller
delvis tas bort för planperioden.

4.

Kommunstyrelsen får rätt att besluta om senareläggning av planerade
investeringar i budgeten för 2018, om det riskerar att bli avvikelser mot
fastställd budget som begränsar kommunens finansiella handlingsutrymme.

5.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Kalmar Kommunbolag AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 82 500 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.

6.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Kalmarhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 1 588 200 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

7.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
KIFAB i Kalmar AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 768 200 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.

8.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
HB Telemarkens låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 192 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

9.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Kalmar Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 500 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

10. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Kalmar Öland Airport AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 30 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
11. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
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Kalmar Hamn AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 90 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader
12. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt
att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder, upp till totalt 1 416 700 000
kronor.
13. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt
att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller
till betalning under år 2018.
14. Den årliga avgiften för borgensåtagande för lån till helägda företag
fastställs till 0,30 procent av utnyttjad borgen vid det senaste årsskiftet.
15. Kommunfullmäktige beslutar att betala ut 1 811 359 kronor i partistöd år
2018. Av partistödet ska 10 % fördelas som ett grundstöd till varje parti i
fullmäktige och resterande som ett mandatbundet stöd.
16. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2018 till 21:81 per
skattekrona.
Bakgrund
Den politiska majoriteten presenterar förslag till verksamhetsplan med budget
för 2018 och ekonomisk planering för 2019-2020.
Resultatet för år 2018 uppgår till 73,5 miljoner kronor, för år 2019 till 71,8
miljoner kronor och för år 2020 till 48,2 miljoner kronor.

Urban Sparre
ekonomichef

Jonas Agerhed
budgetchef

Bilaga:
Förslag till verksamhetsplan med budget 2018 och ekonomisk planering 20192020

Verksamhetsplan
med budget

2018

och ekonomisk planering för 2019-2020

Utkast 22 oktober
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Så fungerar vår verksamhetsplanering
Den här verksamhetsplaneringen innehåller de mål som vi vill nå, en del av de uppdrag som vi ska arbeta
med och de förhållningssätt och värderingar som vi inom Kalmar kommun ska ha. Verksamhetsplanen
med budget beslutas av kommunens folkvalda politiker i kommunfullmäktige som är det högsta
beslutande organet.
Den största delen av kommunens verksamhet bedrivs genom den ansvarsfördelning som
kommunfullmäktige gjort till respektive nämnd och bolagsstyrelse via reglementen, bolagsordningar,
ägardirektiv och tidigare beslut. Verksamheten ska hålla hög kvalitet, vara ändamålsenlig och
kostnadseffektiv. Vi mäter och jämför därför vår verksamhet med andra kommuner. Mätningen sker
genom att jämföra nyckeltal (indikatorer) bl.a. i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.
För den del av verksamheten där vi vill ha förändring eller särskild uppmärksamhet sätter
kommunfullmäktige mål och ger uppdrag.
Långsiktiga mål siktar mot kommunens vision och gäller för en mandatperiod eller ännu längre tid.
Långsiktiga mål behandlas och följs upp som övriga mål. Skillnaden blir att den löpande uppföljningen
enbart speglar om vi är på rätt väg eftersom målen endast kan vara uppnådda när angiven tid infaller.
Mål för verksamhetsåret har ett kortare tidsperspektiv tills de ska uppnås. Uppföljningen visar om vi är på
rätt väg och kan också visa att målet är uppnått. Hur målen ska mätas framgår i särskilt avsnitt.
Uppdrag delas ut till kommande verksamhetsår och har en karaktär av verkställighet.
Texterna tillsammans med politikens inledningstext ska i sin helhet
betraktas som inriktningar för hela verksamheten.
Med begreppet kommunkoncern avses kommunens nämnder och
majoritetsägda bolagsstyrelser.
Uppdrag ställda till kommundirektören ska i de fall inget annat anges redovisas
till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Vill du veta mer om hur kommunen står sig i olika undersökningar läs mer på www.kalmar.se/kvalitetsmatningar.
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Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre – Vision 2025
I ett Kalmar för alla finns framtidstron och det goda livet med närhet till stadens puls
såväl som livskraftig landsbygd. Kunskap och det livslånga lärandet går hand i hand
med ett välmående näringsliv i en attraktiv och ständigt växande region som tar
ansvar för klimat och miljö. Den demokratiska processen och vardagens verksamhet
präglas av lyhördhet, nyfikenhet och mod att ligga i framkant i arbetet med ständiga
förbättringar för att möta redan stolta invånare med respekt och engagemang.
Tillsammans arbetar vi för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre. I alla beslut och
vägval. Varje dag.

Framtidstro
Kalmar, med sina 75000 invånare, är en attraktiv kommun och navet i ett sydöstra Sverige som präglas av
framtidstro. Med Linnéuniversitetet som motor utvecklas vi i ett kunskapsdrivet kluster av
universitetsstäder runt södra Östersjön. Kalmar är en av Sveriges bästa kommuner att växa upp, bo och
åldras i. I kombinationen av den stora kommunens möjligheter och den lilla kommunens charm skapar vi
en livsmiljö präglad av tillgänglighet, kvalitet, mångfald, jämställdhet, öppenhet och nyfikenhet. Integration
är en del av och en förutsättning för att nå den utveckling och tillväxt som behövs i Kalmar. Optimism
och framtidstro är signum för ett Kalmar där vi söker lösningar.

Ett Kalmar för alla
Kalmar är en kommun med en rik och unik historia och en dynamik som attraherar. Hos oss erbjuds alla
människor, i såväl stad som land och oavsett etnicitet, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning,
goda möjligheter att uppnå livsmål och förverkliga drömmar. Kulturell och mänsklig mångfald bidrar till
attraktivitet liksom jämlikhet och jämställdhet. Vi möter människor med en genuint välkomnande och
tillåtande attityd i en av Sveriges tryggaste städer.

Det goda livet
I Kalmar finns förutsättningarna för det goda livet. Närheten i vardagen till både skola, jobb och fritid
skapar förutsättningar för livsrikedom och får tiden att räcka lite längre och till lite mer. Här finns de goda
boendemiljöerna i olika upplåtelseformer som tar hänsyn till miljö i både material och placering. Kalmar
har gott om mötesplatser för både naturliga och spontana möten som med både nyfikenhet och
experimentlusta bidrar till utvecklingen av vår region. Besöksnäringen utvecklas väl i hela
Kalmarsundsregionen och bidrar inte bara med upplevelser och arbetstillfällen, utan även till regionens
marknadsföring. Genom satsningar på Kalmars unika historia och kulturbebyggelse, vår vackra landsbygd
samt idrotts- och kulturevenemang har vi utvecklats till ett av landets mest attraktiva besöksmål. Vårt rika
föreningsliv inom både idrott och kultur är en viktig grund för den fortsatta utvecklingen.

Näringsliv och arbetsmarknad
Kalmar är motor i en gemensam arbetsmarknadsregion i sydöstra Sverige. Genom utbyggd kollektivtrafik,
bra pendlingsmöjligheter och en infrastruktur för hög digital överföringshastighet i hela regionen kan
människor bo och arbeta var de vill. Vår flygplats fortsätter ge näringslivet och regionens invånare goda
möjligheter att utvecklas och resa genom flygförbindelser med såväl Stockholm som Europa. Näringslivet
betraktar Kalmars företagsklimat som ett av de bästa i landet. Linnéuniversitetet fortsätter att vara
grogrund för innovationer, forskning och nya företag, inte minst tack vare familjen Kamprads
forskningsstiftelse. I nära och djup samverkan med näringslivet har vi modet att satsa på nya idéer.

Kunskap och lärande
I Kalmarsundsregionen är vi stolta över att leva i en miljö som hela vägen från förskola till universitet
sätter fokus på bildning, kunskap och livslångt lärande var du än bor. Vi är en stolt universitetsstad och ett
växande universitet lockar ungdom och kompetens till en region i stark tillväxt där Kalmar är navet. Vår
skola, som står stark i både stad och på landsbygd, rankas som en av landets bästa och vi är stolta över att
vara kända för kreativitet och entreprenörskap. En förutsättning för detta är vår nära samverkan mellan
samhälle, akademi och näringsliv.
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Ett grönt Kalmar
I ett grönt Kalmar är både vatten och gröna ytor en viktig resurs och förutsättning för det goda livet. Vi
utvecklar vår verksamhet i samklang med naturen och vi ligger långt fram när det gäller klimat- och
miljöarbetet. Vi utvecklar transportsystem som är långsiktigt hållbara, snabba och effektiva. Andelen
förnyelsebar energi ökar kraftigt och Kalmar har kommit långt i arbetet att vara en fossilbränslefri
kommun 2030. Kalmars rena vatten och vår giftfria miljö har lett till att vi är en av landets grönaste
kommuner.

Demokrati och kommunal verksamhet
I Kalmar utövas ett öppet och inkluderande politiskt ledarskap som välkomnar medborgarnas insyn och
delaktighet. Politiken är lyssnande och lyhörd mot omvärlden och dess påverkan och gör medvetna
anpassningar i en föränderlig omvärld. Den kommunala verksamheten utvecklas och står för ständiga
förbättringar drivna av att ge den bästa möjliga servicen till invånarna. Verksamheten bedrivs med ansvar
för ekonomin och med kompromisslös respekt för medborgarnas krav på kvalitet. Vi nyttjar de
möjligheter som den snabba teknikutvecklingen ger oss. Det är en merit att vara anställd i kommunen och
vi är ett föredöme som attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att hela
tiden göra Kalmar ännu bättre. I alla beslut och vägval. Varje dag.
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Framtidstro för hela Kalmar
Idag presenterar vi, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet vår budget. Det är satsningar för
att hela Kalmar ska fortsätta att utvecklas och förutsättningarna är goda. Senaste årens arbete har lagt en
god grund för våra satsningar. 2016 gjorde Kalmar kommun ett överskott på 166 miljoner. Vi minskade
vår skuldsättning och finansierade våra investeringar utan att låna. För de kommande tre åren budgeterar
vi ett överskott på nästan 200 miljoner. Vi investerar närmare 1,5 miljard. Vi klarar de finansiella målen.
Av en hundralapp så fördelar sig vår budget på följande sätt: 36 kronor går till äldre och
funktionsnedsatta, 41 kronor går till förskola, grundskola och gymnasium. 6 kronor till kultur och
fritidsverksamhet. 4 kronor till gator, parker och samhällsplanering. 4 kronor till arbetsmarknadsåtgärder
och vuxenutbildning. 3 kronor till miljö och räddningstjänst och 1 krona till politik, val och ledning.
En sund ekonomi möjliggör stora satsningar på både kärnverksamhet och det lilla extra. Här är ett axplock
av det vi vill göra:

Ett grönare Kalmar

Vi fortsätter arbetet med giftfria miljöer med särskilt fokus på barnen. Genom byggnationen av Sveriges
bästa reningsverk säkerställer vi långsiktig tillgång till vårt viktigaste livsmedel vatten. Vi ökar också
insatserna för kustmiljöåtgärder. Vi fortsätter vårt energieffektiviseringsprojekt med målet att ha minst 25
solcellsanläggningar på egna byggnader. Vid flygplatsen byggs Sveriges största solcellspark.
Vi ställer tydliga krav i upphandlingar som innebär att vi värnar arbetsrättsliga villkor, socialt
ansvarstagande och djurskydd. Över 90 % av kött, kyckling och ägg ska vara producerat i regionen. I vår
översiktsplan skyddar vi värdefull åkermark från exploatering.
Under budgetperioden satsar vi 46,5 mnkr på utbyggnad och komplettering av gång- och cykelvägnätet.
Alltfler åker med kollektivtrafiken som drivs på biogas.

Ett växande attraktivt Kalmar

Vi gör en storsatsning på ett idrotts- och föreningspaket som bland annat innehåller fyra konstgräsplaner,
en ny ishall, två nya sporthallar, en multiarena för innebandy och friidrott och en vädersäkrad fotbollsplan.
Föreningsbidraget höjs med 2 mnkr. Vi jämställdhetssäkrar elitstödet och ökar beloppet från dagens 380
tusen till 1 mnkr. Beslut om ny bad och friskvårdsanläggning tas under 2018.
Vi bygger Kulturcentrum och moderna lokaler för Byteatern. Ett rikt kulturliv är en viktig del i Kalmars
utveckling.
Kalmar har lägre arbetslöshet än riket och det ska vi fortsätta med. Integration prioriteras. Vi ökar
insatserna för att få nya svenskar i arbete eller utbildning.
Vi är en del av sydostregionen och tillsammans med övriga Sydost vill vi förhandla med staten om ett
samlat infrastrukturpaket med syfte att stärka arbetsmarknadsregionen med goda pendlingsmöjligheter.
Det långsiktiga målet är dubbelspår på sträckan Kalmar-Alvesta och en mötesstation norr om Kalmar.
Vårt näringsliv går bra. Vi ska som kommun erbjuda god service och ett bra företagsklimat. De senaste
åren har vi förbättrat oss i olika mätningar över just företagsklimatet. Det arbetet ska fortsätta. Vi ska
genomföra minst 100 företagsbesök per år. Vi tar fram nya områden där företag kan etablera sig.
Vi har utsetts till Årets sommarstad tre år i rad. Vi går nu vidare genom att en helhetslösning för
Tjärhovsbågen med bland annat strandpromenad från Sylvanderparken ut till Lotsutkiken.
Vi ser att vi behöver öka kapaciteten för besöksnäringen genom fler möjliga övernattningsplatser inom
hotell, vandrarhem och camping.
Vi har som mål att medverka till att minst 700 bostäder färdigställs per år fram till 2020. Vi ligger i topp
när det gäller bostadsbyggande. Bostadsbristen slår hårt mot alla grupper, inte minst ungdomar.
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För att möjliggöra fortsatt utveckling på landsbygden/stadsdelar anslår vi en bygdepeng om 5 mnkr och
ökar stödet till enskilda vägar med 300 000 kronor. Den viktigaste satsningen på att hela Kalmar ska
utvecklas är vårt anslag om 48 mnkr för att alla senast år 2020 ska ha tillgång till fiber motsvarande
100Mbit/sekund. Vi kommer inte att söka nationellt stöd för denna utbyggnad. Det statliga stödet behövs
i de kommuner som har svårare att klara en utbyggnad. Ökar attraktiviteten i våra grannkommuner så
gynnar det också Kalmar.
Vi ska ta fram en handlingsplan för att förbättra tillgänglighet till stadskärnan. Ett steg är att fortsätta att
skapa parkeringsplatser. Under 2017 har 160 extra parkeringsplatser lagts till de befintliga 2800 platserna
på Kvarnholmen. Vi går vidare och skapar cirka 250 nya p-platser i Cellgraven och på Ängö. Trygghet är
ett prioriterat område och vi permanentar systemet med ordningsvakter i centrala Kalmar. Under 2018
bygger vi pollare vid Stortorget för att öka säkerheten vid evenemang. Vi förstärker belysningen vid
Västerport, Baronen och Stadsmuren.

Hög kvalitet i välfärden

Enligt Lärarförbundet är Kalmar Sveriges fjärde bästa skolkommun 2017 och vi satsar totalt 1,2 mdkr på
att fortsatt ha en förskola och skola i nationell framkant. Vi lägger 400 miljoner under tre år för att bygga
30 förskoleavdelningar och nya skollokaler. Det är den enskilt största satsningen under dessa år.
För att göra en god omsorg ännu bättre fortsätter vi arbetet med att minska antalet delade turer. Vi bygger
också ut vård- och omsorgsboenden och ökar med 68 nya platser. Under 2018-2019 färdigställs 25-30
gruppbostadsplatser och den dagliga verksamheten byggs ut.
Kalmar ska vara en jämställd och tillgänglig kommun och vi anslår ökade resurser för detta. Kunskap om
funktionshinderpolitiken måste bli bättre och vi fortsätter att utveckla Tillgänglighetsrådet.
Vi ska fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare och fortsätter arbetet med att skapa hälsofrämjande
arbetsplatser. Sjukskrivningarna ska minska. Stödet för friskvård permanentas.
Satsningarna är många och vi står fast i vår grundsyn om att vi är en kommun som präglas av demokrati,
solidaritet, mångfald och rättvisa villkor. Detta grundar sig på miljötänkande, jämställdhet och en stark
framtidsoptimism för hela kommunen. Vi vill ha ett växande, integrerat och framgångsrikt Kalmar som är
socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Vi ska leverera de tjänster och verksamheter som vi har lovat
att göra och vi ska göra det inom den budget som angivits.
Det här är den nuvarande majoritetens inriktning för de kommande åren. Det är en inriktning som vi går
till val på. Vi hoppas att gemensamt få Kalmarbornas förtroende att förverkliga detta efter valet nästa
höst.

Johan Persson (S)

Dzenita Abaza (S)

Ingemar Einarsson (C)

Bertil Dahl (V)
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Ordning och reda i ekonomin
God ekonomisk hushållning

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 och ett verksamhetsperspektiv.
Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för den
service som den konsumerar, det vill säga ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare
generation har förbrukat. Kommunen ska ange en ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och
ställningen i form av finansiella mål.
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 ska det finnas ett klart samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter.
Kontinuerliga uppföljningar syftar till att bedöma hur väl kommunen lever upp till god ekonomisk
hushållning.
God ekonomisk
hushållning

Finansiella

Verksamhets-

perspektivet

perspektivet

Mål om
nettokostnadsandel
Mål om
självfinansiering av
investeringar

Kostnadseffektiv
och ändamålsenlig
verksamhet
Indikatorer och
nyckeltal

Kommunsektorns utveckling

Kommunsektorn har haft en period av hög tillväxt i skatteunderlaget. 2016 gjordes ett historiskt högt
resultat på 21,7 miljarder kronor. Kommunernas resultat har under några år hållits uppe av
engångsintäkter, dels i form av tillfälliga statsbidrag för exempelvis flyktingmottagning, dels i form av
återbetalningar från inbetalda pensionspremier. Under de närmaste åren väntas dock minskande
resultatnivåer.
Från SKL (Sveriges kommuner och landsting) görs en samlad bedömning över kommun- och
landstingssektorns utveckling fram till 2021. På intäktssidan väntas den årliga tillväxten av skatteunderlaget
inte bli på samma höga nivå som de senaste åren. Den starka återhämtningen i konjunkturen mattas av
och stabiliseras. På kostnadssidan väntas den samlade effekten av flera faktorer ge stora kostnadsökningar:
 Demografiska förändringar. En växande befolkning med större andelar unga och äldre medför
utökad omfattning av kommunala verksamheter som exempelvis barnomsorg, skola och
äldreomsorg. Det årliga behovet av ökade resurser drivet av demografiska faktorer beräknas bli
cirka 1,5 procent de närmaste åren, medan det i genomsnitt hittills under tjugohundratalet varit
cirka 0,6 procent.
 Ökade yttre krav och höjda ambitioner i verksamheterna i enlighet med den historiska
utvecklingen hittills.
 Högre avskrivningskostnader till följd av en fortsatt hög investeringstakt. Nivån på
investeringarna i kommunsektorn har fördubblats på tio år, utryckt i löpande priser. Kommuner
med växande befolkning behöver förtäta bostadsområden och samtidigt exploatera nya. Det
genererar investeringsbehov i form av såväl gator och parker som förskolor, skolor,
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idrottsanläggningar och äldreboenden. Dessutom behöver nu en stor andel av den infrastruktur
och de lokaler som byggdes upp under de expansiva 1960- och 70-talen renoveras eller ersättas.
Försämrat finansnetto med ökade räntekostnader till följd av större upplåning för att finansiera
höga investeringsnivåer och ett förväntat högre ränteläge än idag.

Den samlade effekten är att det fram till 2021 uppstår ett gap mellan intäkter och kostnader på 39
miljarder kronor för kommunsektorn. I framräkningen ingår att resultatet tillåts sjunka till en nivå
motsvarande en procent av skatter, utjämning och generella statsbidrag. Vidare antas en uppräkning av det
generella statsbidraget med 4 miljarder kronor även 2021. Detta i linje med den i höstbudgetpropositionen
aviserade uppräkningen 2019-2020 med 3,5 miljarder årligen. Gapet är ingen prognos utan en illustration
av behovet av resultatförbättrande åtgärder. En av slutsatserna blir att kommunerna behöver ta sig an
uppgiften att bli effektivare – främst genom att ta tillvara potentialen i digitalisering, ändrade arbetssätt
och ny teknik.
De riktade statsbidragen har ökat kraftigt i omfattning de senaste åren. Dessa medel är värdefulla
förstärkningar i verksamheterna. De riktade statsbidragen är dock administrativt krävande och som enskild
kommun har man små möjligheter att påverka inriktning och ambition. Regeringens uttalande om färre
styrsignaler till kommunsektorn är därför positiv och förväntan finns om en omfördelning från riktade till
generella statsbidrag där kommunerna själva har rådighet och kan göra prioriteringar utifrån sina egna
förutsättningar.

Kalmars väg framåt
Kalmar växer och det ska hanteras utifrån de ekonomiska utmaningar som hela kommunsektorn och
samhällsekonomin står inför. De senaste årens budgetar har lagt en stabil finansiell grund för de närmaste
åren. En ekonomi i balans utgör fundamentet för en verksamhet av god kvalitet som står väl rustad för
framtida utmaningar.
En viktig egenskap hos en framgångsrik kommun är god förmåga att över tid kunna anpassa sig till
ändrade förutsättningar. Samtidigt är det en styrka att så långt det är möjligt kunna ge verksamheterna
stabila planeringsförutsättningar. Ett uttryck för det är att upprätthålla resursfördelningssystem som
säkerställer att nya invånare och brukare får samma resurser till förfogande som de befintliga. Med 2018
som basår utvärderas systemet utifrån tilläggen vistelsetid inom förskola, omsorgstagare under 65 samt
äldre multisjuka. Exakt modell kommer att redovisas under 2018.
En annan viktig egenskap är förmågan att som växande kommun klara av de investeringar som krävs både
för att möta det demografiska trycket, som för att ersätta gamla uttjänta anläggningar och även utveckla
nya verksamheter med hög kvalitet. Rådande höga byggkonjunktur har tydlig påverkan på både priser och
byggkapacitet. Utmaningen är att tidsmässigt, och till rimliga priser, tillgodose det ökade behovet av
lokaler. Mer tillfälliga lösningar kan därför bli aktuellt under en period. I detta sammanhang ser vi fram
emot resultatet av SKL:s, Sveriges Kommuner och Landsting, ramupphandling som kan göra det enklare
att avropa nya lokaler till förskola och skola till en lägre kostnad.
Arbetet med att utveckla organisation och arbetssätt pågår ständigt. Ekonomiska och verksamhetsmässiga
fördelar kan uppnås genom ökad samverkan med andra aktörer, såsom andra kommuner. Möjligheter till
extern finansiering ska alltid undersökas. Kalmar ska ha en ändamålsenlig och kostnadseffektiv
verksamhet.
Långsiktiga mål
 Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
Mål 2018
 Begränsa nettokostnaderna till högst 99 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning över
en rullande femårsperiod.
 Självfinansiera investeringarna till 50 procent över en rullande femårsperiod.
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Ett grönare Kalmar
Kalmar ska fortsätta vara en av Sveriges grönaste kommuner och ett föredöme inom miljöområdet.
Agenda 2030 ska vara vägledande för hållbarhetsarbetet i Kalmar kommun. Vi agerar lokalt, tänker globalt
och vågar ta konkreta beslut för att skapa ett hållbart samhälle. Inom kustmiljöarbete är vi Sverigeledande.
Vi ska arbeta för ett renare Östersjön samtidigt som besöksnäringen och matproduktionen ska öka. Där är
lokal biogasproduktion en nyckelfaktor. Även inom förnybar energi och energieffektivisering ligger vi i
topp. Genom att hitta smarta lösningar som alla tjänar på ska vi koppla ihop miljöarbetet med människors
välmående, en attraktiv kommun och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Vårt årliga miljöbokslut redovisar
vad vi uppnått och vad vi planerar framåt. Medarbetare i Kalmar kommun ska ha rätt miljökompetens.

Sveriges bästa vattenkommun
Vi vill skapa ett vattensmart samhälle där vattnet räcker till för allas behov och är fritt från ämnen som
påverkar miljön eller människors hälsa negativt. Övergödningen i Kalmarsund ska minska, så att havet kan
fortsätta bidra till livskvaliteten hos invånare och besökare. Kommunens arbete för att hålla näringsämnen
kvar på land ska intensifieras, bland annat genom utökat stöd till lokala ideella vattenråd och
kustmiljögrupper. Kalmar ska fortsätta vara världsledande när det kommer till att ta upp överflödig näring
ur havet, bland annat genom kommersiella mussel- och algodlingar som testas just nu. Vi vill att
näringsämnen från havet ska bidra till en ökad livsmedelsproduktion i kommunen.
Majoritetens inriktning är att:
 Ta vår andel av minskade utsläpp av kväve och fosfor i enlighet med Baltic Sea Action plan. Det
görs genom att anslaget för vattenåtgärder utökas med 500 000 kronor från och med 2018.
Ytterligare 250 000 anslås för ökad provtagning i våra vattendrag.
 Vi ska ensamt eller tillsammans med Kalmarsundskommissionen och eventuella andra aktörer
söka de nationella vattenmedel som finns tillgängliga från och med 2018. Behövs ytterligare medel
för att klara medfinansiering får kommunstyrelsens arbetsutskott ta ställning till detta.
 Vi säkerställer medfinansiering av projektet som syftar till att med ny teknik ta upp och rena
bottensediment i Malmfjärden.
 Att säkerställa ökad rening och cirkulär produktion av dricksvatten genom byggnationen av
Sveriges bästa reningsverk.

Fossilbränslefri kommun 2030

Kalmar ska bli fossilbränslefritt till 2030. Vi har kommit en bra bit på väg. Energin som produceras av
Kalmar Energi är redan förnybar. I Kalmar byggs Sveriges största solcellsanläggning. Kollektivtrafiken
körs på biogas.
Vi ska utveckla snabba och effektiva transportsystem som stimulerar hållbart resande. På så sätt blir
gatorna trafiksäkrare och vi får mindre buller och en renare luft. Smidig kollektivtrafik och ett ökat
samnyttjande av resurser, till exempel bilpooler, ska göra det enklare att inte äga en bil. Bilen kommer
dock fortfarande att behövas, inte minst på landsbygden. Därför ska vi fortsätta arbetet med att skapa
förutsättningar för förnybara drivmedel så som biogasstationer och laddplatser för elbilar.
Kalmar är, och ska förbli, en av Sveriges ledande cykelstäder. Vi underlättar för människor att välja cykel
framför bil. Antalet elcyklar som ger oss möjlighet att färdas längre sträckor, ökar markant och vi ges nya
möjligheter att pendla. Att anlägga cykelgarage kan vara ett sätt att underlätta för cykelpendlarna. En
utmaning är att majoriteten av alla resor till det nya universitetet förväntas ske med cykel. Till detta
kommer ytterligare satsningar på gång- och cykelvägar i samband med åtgärder i gatumiljön. Vi ska också
arbeta för att knutpunkter mellan olika transportslag ska vara av högsta kvalitet och en del av arbetet är att
åtgärda ”missing links” i gång- och cykelvägnätet.
Majoritetens inriktning är att:
 Söka nationella medel för ökad inblandning av biodrivmedel i flygbränsle
 Fortsätta och fullfölja kommunens energieffektiviseringsprojekt.
 Ha minst 25 solcellsanläggningar på kommunens egna byggnader år 2018.
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Fortsätta utbyggnaden av gång och cykelvägar i hela kommunen. I budget 2018 sker investeringar
på 9,6 mnkr i bland annat Ljungbyholm, Smedby, Djurängen, Falkenbergsvägen, Berga, Malmen,
Norrgårdsgärdet och Rinkabyholm. Totalt satsas 46,5 mnkr under perioden 2018-2020.
Att under 2018 ta fram en klimatanpassningsplan.
Fortsätta arbetet med giftfria miljöer, särskilt i våra förskolor.

Miljösmart liv
Frisk luft, rent vatten och livskraftiga naturområden kännetecknar Kalmar. Bostadsområden ska ha nära
till service och nära till naturområden av hög kvalitet. Vi ska säkerställa att naturens gratistjänster fungerar
även i framtiden, t.ex. skuggning från träd, rening av vatten, pollinering och skydd mot översvämningar.
Därför måste vi prioritera arbetet med att bevara ekosystem och biologisk mångfald. Vårt samhälle ska
vara väl rustat för att möta utmaningar i form av vattenbrist, klimatförändringar och resursbrist. Den
kommande klimatanpassningsplanen är en viktig del i arbetet. Vi ska värna om och vårda våra unika naturoch kulturmiljöer. Friluftsliv och naturvård ska kopplas samman med syfte att tillgängliggöra naturen för
alla människor och skapa rekreation och välmående.
Medborgarna i Kalmar kommun ska erbjudas kunskap och möjlighet att leva hållbara och miljösmarta liv.
Det ska också vara enkelt att konsumera hållbart och lämna avfall till återanvändning eller återvinning.
Kunskapsnivån inom hållbarhet hos alla som har gått i Kalmars skolor och förskolor ska vara bland den
högsta i landet. Kommunens verksamheter ska vara fria från farliga ämnen, och vi ska ta vårt ansvar för
att erbjuda kommunens invånare en giftfri vardag.

Hållbar konsumtion

Kalmar kommun är mån om att konsumera hållbart inom den egna verksamheten. Alla resurser ska
utnyttjas så effektivt det bara går. Matsvinn ska minimeras och allt avfall ska källsorteras. Vi ska föregå
med gott exempel när det gäller att minska användning och spridning av plast. KSRR:s arbete med
sortering av hushållsavfall och återvinning är viktigt i detta arbete.
Kommunen ska fortsätta att ligga i frontlinjen inom hållbar upphandling. Leverantörer som kan visa på
ekonomisk och miljömässig resurshushållning, cirkulärt tänkande, socialt ansvarstagande och effektivt
kvalitetsarbete ska premieras. Arbetsrättsliga villkor ska minst vara i nivå med svenska kollektivavtal.
Mänskliga rättigheter ska alltid respekteras. Vi skapar förutsättningar för mindre företag, småskaliga
producenter och sociala företag att delta i våra upphandlingar.
Vi ska stödja en levande landsbygd med ett levande kulturlandskap och god djurhushållning. När det gäller
kött, mjölk och ägg ställer vi krav motsvarande svensk djurskyddslagstiftning. Vi tar aktiv ställning kring
livsmedel som innebär extra stor miljöpåverkan bland annat palmolja, soja och fisk- och skaldjur. Vi avser
att intensifiera uppföljningen av våra upphandlingar, för att utvärdera vilken effekt våra krav har fått.
Majoritetens inriktning är att:
 Ställa tydliga krav i upphandlingar som innebär att vi värnar arbetsrättsliga villkor, socialt
ansvarstagande, djurskydd och minimal miljöpåverkan.
 Kommunens invånare ska ha bra möjligheter att leva klimatsmart.
 Vi aktivt ska söka pengar för och stärka vårt arbete med lokal naturvård, LONA-pengar.

Långsiktiga mål








Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030.
År 2020 ska alla kommunbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala.
Energianvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2018 till 2022.
Kalmarsund och våra vattendrag ska ha uppnått God vattenstatus år 2025.
Vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2015 till 2020.
Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025.
Andelen livsmedel som är ekologiska eller ursprungsmärkta Sverige i de kommunala
verksamheterna ska uppgå till 75 procent 2020, varav minst 30 procent ska vara ekologiska. Minst
40 procent ska komma från närområdet.
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Mål 2018



Cykeltrafiken ska öka.
Kollektivtrafiken ska öka.

Uppdrag till kommundirektören:




Ta fram en koncernövergripande handlingsplan för att nå målet om Fossilbränslefritt 2030.
Ta fram en koncernövergripande handlingsplan för att nå målet God vattenstatus.
Komplettera vattenförsörjningsplanen med en plan för att återskapa och bevara vattenhållande
områden.
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Ett växande attraktivt Kalmar
Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om
framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Kalmar är i dag ett av Sveriges mest
attraktiva besöksmål och vi fortsätter att utveckla detta. Men attraktiviteten ska också finnas i vardagen.
För det behöver vi bra och varierade bostäder och en väl utbyggd infrastruktur i hela vår region. Vi ska
fortsätta att erbjuda ett rikt kultur- och fritidsutbud.
Vi ska vara en internationellt attraktiv plats. Vi ska delta i internationellt samarbete och stödja
internationalisering. Kalmar kommuns internationella arbete ska ge höjd kompetens och ökad tillväxt. Vi
ska aktivt söka stöd ur EU:s och andra internationella fonder och program.
Kalmar kommun ska bedriva samverkan med Linnéuniversitetet för att främja forskning, utveckling och
högre utbildning i universitetsstaden Kalmar. Samarbetet mellan Linnéuniversitetet, Linnéstudenterna och
Kalmar kommun ska leda till ökat antal studenter som stannar i regionen efter avslutade studier.

Växande näringsliv och minskad arbetslöshet
Kalmar har idag en lägre arbetslöshet än våra jämförelsekommuner, men vi kan bli ännu bättre. Vi
behöver en utvidgad arbetsmarknadsregion, bra näringslivsklimat och en förmåga att använda
möjligheterna med olika typer av elektroniska tjänster. Huvuddelen av nya arbetstillfällen skapas i små och
medelstora företag och dessa företag ska ges de bästa förutsättningarna att verka i Kalmar.
Kalmar kommun ska vara aktiv i arbetet med att få nya företag att starta verksamhet och etablera sig i
kommunen samtidigt som vi stödjer redan befintliga företag. Kalmar Science Park och våra egna
företagslotsar är exempel på insatser för att stimulera ett växande näringsliv. Vi arbetar målmedvetet för
att förbättra företagsklimatet, bland annat genom kontinuerlig dialog med näringslivet samt förenkling av
regler och rutiner när det gäller kommunens myndighetsutövning. Under det senaste året har kommunen
deltagit i SKL:s arbete ”Förenkla - Helt enkelt”.
Kunskapsintensiva miljöer, innovation och inkubatorverksamhet har avgörande betydelse för nya jobb
och tillväxt. Linnéuniversitetet har bestämt sig för att entreprenörskap ska genomsyra hela universitetets
arbete. Även familjen Kamprads stiftelse har denna inriktning. Kalmar kommun jobbar tätt med Ung
Företagsamhet, gymnasieförbundet samt rektorer och lärare för att så många som möjligt ska få en inblick
i hur det är att driva företag redan i en tidig ålder.
Kalmar ligger numera bra till i Tillväxtverkets analys över sårbarheten i landets kommuner. Vi har en stor
spridning och bredd i vårt näringsliv. Med omlokaliseringen av E-Hälsomyndigheten till Kalmar skapas
ytterligare möjligheter.
De gröna näringarna i vår kommun tillhör de mest framgångsrika i hela vårt land. Vi kommer genom ett
nära samarbete med näringen och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) att arbeta för att
livsmedelsproduktionen och lönsamheten ska öka ytterligare för att på så sätt öka tillgången på
miljövänliga och bra livsmedel.
Kalmar är en av landets främsta handelsstäder. Det ska vi fortsätta vara.
Den typ av servicegarantier som införts när det gäller byggande är viktigt för fortsatt näringslivutveckling.
Vi har varit framgångsrika med att förenkla rutiner och regler vid olika former av tillståndsgivning och vi
kommer att titta vidare på hur regelverket ytterligare kan förenklas.
Ett av kommunens redskap för att främja tillväxt av befintligt näringsliv och nya etableringar är KIFAB.
En god och långsiktig planberedskap för nya verksamhetsområden är en annan nyckel.
Arbetslösheten i Kalmar är idag lägre än i riket och våra jämförelsekommuner. Under 2017 har arbetet
med att pressa tillbaka arbetslösheten samlats på enheten för arbete och välfärd. Under de kommande
åren kommer det vara av särskild vikt att få människor med utländsk bakgrund i arbete och

11

egenförsörjning. För det krävs god samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och
utbildningsanordnare.
Majoritetens inriktning är att:
 Genomföra minst 100 företagsbesök per år.
 Ha lägre arbetslöshet än riket totalt, bland ungdomar och bland utrikesfödda
 under 2018 ska Kalmar kommuns förvaltningar och bolag samt föreningslivet ha lägst 70 så
kallade extratjänster för personer långt ifrån arbetsmarknaden.
 Nyttja möjligheterna som e-hälsomyndigheten för med sig.
 Basfinansieringen via Kalmar Kommunbolag AB till Kalmar Science Park AB permanentas.
 Under de kommande fem åren ska ytterligare ett eller flera verksamhetsområde för etableringar
tas fram.
 Ha fortsatt tätt samarbete med de Gröna Näringarna i Kalmar kommun.
 Från och med 2019 införs ett Näringslivsråd med politisk representation.

Sydost – en gemensam arbetsmarknadsregion

Sydöstra Sverige har cirka 400 000 invånare. Gemensamt ligger vi i topp när det gäller bostadsbyggande,
och tillväxt. Efter Stockholmsregionen har vi näst flest IT-jobb. Vi har Linnéuniversitetet och Blekinge
Tekniska högskola.
Ytterligare samverkan finns i Kalmarsundsregionen där vi har en konkret samverkan mellan Kalmar,
Mönsterås, Oskarshamn, Mörbylånga och Torsås. Syftet med samarbetet är att skapa fler och
ändamålsenliga kontaktytor, hitta nya och konkreta arbetssätt som kan bidra till Kalmarsundsregionens
attraktivitet och underlätta kompetensförsörjningen. Målet är att öka invånarantalet i hela
Kalmarsundsregionen.
För att åstadkomma en gemensam arbetsmarknadsregion i Sydost och i Kalmarsundsregionen krävs en
förbättrad infrastruktur. Mot den bakgrunden har Kalmar initierat ett gemensamt arbete med Växjö och
Karlskrona som syftar till ett gemensamt arbete kring infrastrukturfrågor. Målet är att under nästa
mandatperiod få till en konkret förhandling med staten om ett Sydostpaket.
Mot Trafikverket har vi väckt frågan om placering och utformning av en framtida centralstation för
Kalmar.
För näringslivet i regionen är Kalmar hamns verksamhet strategisk. Vårt fokus är också att utveckla flyget
till och från Kalmar samt att vidga arbetsmarknadsregionen med möjlighet till arbetspendling norrut via
Stångådalsbanan. Vi har medverkat till finansieringen av Stångådalsbanan och även deltagit i en
åtgärdsstudie som visar att för att möjliggöra ökad arbetspendling norrut krävs en mötesstation norr om
Kalmar. Det är en fråga vi fortsatt kommer att driva.
Majoritetens inriktning är att:
 Gemensamt med övriga aktörer i sydost få till en förhandling med staten som innebär ett samlat
infrastrukturpaket med syfte att bygga en gemensam arbetsmarknadsregion. Det kommer att
kräva medfinansiering.
 Fortsatt aktivt stödja infrastrukturåtgärder med tåg mellan Kalmar och Alvesta samt
Stångådalsbanan i syfte att skapa en gemensam arbetsmarknadsregion. Det långsiktiga målet är
dubbelspår på sträckan Kalmar-Alvesta.
 Fortsatt aktivt stödja utvecklingen av flyget till och från Kalmarregionen.
 Fortsatt aktivt stödja expansionen av Kalmar hamn.
 Stödja arbetet med att få till stånd förbifart Bergkvara, Mönsterås och Jämjö.

Universitetsstaden Kalmar

Uppbyggnaden av Högskolan i Kalmar där Kalmar kommun var en aktiv part genom Graningestiftelsen
lade grunden för att vi idag är en universitetsstad. Det skapar en synnerligen god grund för tillväxt,
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utveckling och kompetensförsörjning. Genom fler samarbeten och gemensamma aktiviteter med
Linnéuniversitetet ska vi stärka Kalmar som en modern universitets- och studentstad.
Kalmar kommun har avsatta medel för forskning, utveckling och tillväxt. Målet är att stärka
Linnéuniversitetet i Kalmar, att främja samverkan mellan näringsliv och universitet och stimulera tillväxten
i Kalmar. För att Kalmar ska utvecklas till en modern, ledande universitetsstad, som är en effektiv motor
för tillväxt, måste betydligt bredare samverkan mellan kommunen och universitetet komma till stånd.
Ett förslag på överenskommelse har tagits fram som ska vara till gagn för såväl Kalmar kommuns som
Linnéuniversitetets utveckling med avseende på forskning inom områden för utveckling och tillväxt.
Inledningsvis är fokus på projektet ”Linnéuniversitetets betydelse i regionens utveckling” samt områdena
Grön tillväxt, Blå tillväxt och IT/Teknik.
Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig
forskning så att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. I första hand
stöds forskning och utbildning som bedrivs eller tillgodoser intressen i Småland och som bedrivs inom
ramen för Linnéuniversitetet. Vår förmåga att samarbeta med universitetet blir avgörande för den
verksamhetsutveckling som kan få stöd från stiftelsen.
Kalmar är också ny studieort för läkarutbildningen vid Linköpings universitet. Att läkarutbildning
etablerats i Kalmar stärker regionen som en akademisk utbildnings- och forskningsmiljö vilket även
främjar den regionala utvecklingen.
Linnéuniversitetets Summer Academy, som bara ges i Kalmar, är en internationell, interkulturell och
tvärvetenskaplig sommarakademi som är unik i sitt slag i Sverige. Utbildningen ger fantastiska
förutsättningar till att nätverka med Summer Academy-studenter såväl som med företrädare från
näringslivet. Summer Academy pågår mellan mitten av juli till mitten av augusti. Samtliga kurser ges på
engelska, utgår från innovativt tänkande och är workshop-orienterade.
Majoritetens inriktning är att:
 Öka samverkan mellan Linnéuniversitet, Kalmar kommun och övriga aktörer. Därför anslås 1,5
mnkr inom områdena Grön tillväxt, Blå tillväxt och IT/teknik.

Besöksnäring
Kalmar har blivit en upplevelsestad med rikt kulturellt utbud. Konserter och teaterföreställningar ges året
om och vi lyckas locka både sverigeelit och världsartister till vår region. Under en 10-årsperiod har
omsättningen och sysselsättningen ökat mycket kraftigt. Vi har blivit Årets Sommarstad tre år i rad.
Kommunfullmäktige har ställt sig bakom en destinationsutvecklingsstrategi. Bra service till arrangörer och
näringsidkare är en nyckelfråga. Det kan vi bland annat ge genom kommunens tillståndsgrupp där även
polisen ingår.
Vi vill stärka hela kommunens besöksnäring och har genomfört flera projekt för att stärka landsbygden.
Bland annat har vi färdigställt badplatsen och bryggan i Vita sand samt rustat upp vandringsleder. Vi kan
konstatera att kommunens insatser har betalat sig och vi fortsätter våra satsningar på att göra hela Kalmar
attraktivt året om.
En av utmaningarna är bristande kapacitet under delar av året. Det gäller framförallt tillgång på boende. Vi
satsar alltid på hela kommunen och vi ser att behovet av ökad kapacitet vad gäller övernattning i form av
vandrarhem och camping kommer att komma landsbygden till dels.
Majoritetens inriktning är att:
 En arena för evenemang vid Bastionen färdigställs under våren 2018. Framtida intäkter ska täcka
del av finansieringen.
 Öka kapaciteten för besöksnäringen genom fler möjliga platser inom hotell, vandrarhem och
camping.
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Göra en helhetslösning för Tjärhovsbågen med bland annat strandpromenad från
Sylvanderparken ut till lotsutkiken. Lycksalighetens ö, som är en mycket populär fotoplats, ska
gestaltas om och rustas upp ytterligare. Den före detta småbåtshamnen muddras och tas åter i
drift som en del av gästhamnen. Medel för förändringarna anslås i budgeten.
Anlägga en längre brygga i Norrliden under 2018.
Skyltar och informationsmaterial ska vara på svenska och engelska.

Pressa tillbaka bostadsbristen
En attraktiv kommun erbjuder bra bostäder och hela Kalmar ska växa. Vi har fått fart på byggandet och
vår höga ambition kvarstår. Bostadsbristen är en av vår tids största samhällsutmaningar. Den slår hårdast
mot ungdomar och svagare grupper på bostadsmarknaden. Den är också ett hinder för tillväxt. Därför
måste alla resurser sättas in för att pressa tillbaka bostadsbristen.
Kommunen ska ha en fortsatt god planberedskap. Vår målsättning är fortsatt att år 2016-2018 planera för
minst 2500 bostäder. Vi har hittills uppnått en planering om drygt 1700 bostäder och i slutet av 2018
kommer vi att ha minst 2500 planlagda bostäder. Därmed kan vi säga att planberedskapen i Kalmar är god
och bör därefter upprätthållas en nivå så att vi klarar bostadsförsörjningen långsiktigt. Inriktningen är nu
att få det som har planerats att också genomföras. I detta arbete kommer det att krävas god samverkan
mellan kommunens förvaltningar, bolag och privata aktörer.
Kalmar ska ha en blandad bebyggelse där vi värnar hyresrätten och prioriterar aktörer som satsar på denna
boendeform. Under de kommande åren vill vi i dialog med fastighetsägare och byggbolag fortsätta bygga
en planberedskap som, oavsett konjunktur, medger en hög produktion. Vi vill medverka till att det byggs i
hela kommunen och vi har en generös syn på byggande på landsbygden.
De nya bostadsområdena som växer fram ska vara miljövänliga, barnanpassade och bidra till ett varierat
bestånd. Fler tomter för egnahemsbyggare ska skapas i områden där söktrycket är stort.
Vårt kommunala bostadsbolag Kalmarhem har ett särskilt ansvar för att byggtakten hålls på en hög nivå
och Kalmarhems andel av byggandet är 75 hyreslägenheter per år.
Det är av vikt att vi har ett socialt hållbarhetsperspektiv i bostadsplaneringen för att motverka hemlöshet
och sociala problem.
Majoritetens inriktning är att:
 Vår målsättning är fortsatt att år 2016-2018 planera för minst 2500 bostäder.
 Samlat i kommunkoncernen ska vi arbeta för att färdigställa minst 700 bostäder per år fram till
2020.
 Kalmarhem ska producera minst 75 bostäder per år.
 Statliga investeringsstöd ska sökas där det är möjligt. Detta för att få ned hyrorna.

Attraktiva tätorter och landsbygd
I stort sett alla mindre tätorter och större byar i vår kommun har växt upp kring någon å eller bäck. Idag
kan å-landskapet fylla en annan roll än det gjorde i historisk tid. På samma sätt som Kalmarsund bidrar till
att skapa attraktivitet och tillväxt i staden och vid kusten kan våra åar med sina skönhetsvärden göra det i
inlandet.
Vi vill fortsätta satsa på landsbygdsutveckling och lägger mening bakom uttrycket att hela Kalmar ska leva.
Vårt arbete ska stärka servicen på landsbygden och vi ska aktivt stödja engagemanget bland ideella
föreningar, invånare och näringsliv. Vi ska fortsätta arbetet med att skapa mötesplatser för att främja
dialogen. Hela Kalmar ska växa och frågor som fiberutbyggnad, digitalisering, byggnation av alternativa
boenden och fortsatt utveckling av förskolor och skolor är avgörande för att vi ska kunna ha en fortsatt
växande landsbygd. Stora kommunala investeringar i hela Kalmar kommun visar att vi menar allvar. Vi ser
gärna en högre nyttjandegrad av till exempel skolmatsalar och samlingslokaler samt att lekplatser på
skolgårdar och förskolor görs tillgängliga på kvällar och helger.
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Med den utbyggnad av fiber som nu kommer att ske löser vi den kanske mest avgörande förutsättningen
för att nå tillväxt och utveckling i hela kommunen. Bra digital infrastruktur får en allt större betydelse för
privatpersoner, näringsliv och myndigheter. Nya tjänster utvecklas kontinuerligt och möjligheten att
använda dessa är direkt beroende av bra bredband. Tillgång och utbyggnad av den digitala infrastrukturen
har blivit en samhällsutvecklingsfråga och ses idag som lika viktig som vägar, järnvägar, el och vatten.
Redan idag ligger vi långt fram i Kalmar. Cirka 88 procent har tillgång till fiber. Kommunens strategi är att
utbyggnaden ska ske på kommersiella villkor varför kommunen tecknat ett samverkansavtal med Telia.
Majoritetens inriktning är att:
 En bygdepeng om 5 mnkr för utveckling av den egna orten anslås ur 2017 års budget. Sökande
by/tätort/stadsdel ska ha ett fungerande byalag/intresseförening. Kriteriet är att
byalaget/intresseföreningen ska ha minst två öppna möten för invånarna per år och maxbelopp
att söka är 300 000 kronor.
 Tillskapa ett årligt anslag på 300 000 kronor för att smidigt göra små stödinsatser inom
landsbygdsutvecklingen. Ärendena ska beredas gemensamt mellan landsbygdsutvecklaren och
kommundelsutvecklaren i Södermöre.
 Anslaget för stöd till enskilda vägar ökas med 300 000 kronor ur 2017 års budget.
 En utredning om samarbetsavtal för Servicepunkter i tätorter enligt Västerviksmodellen
genomförs under första halvåret 2018. Servicepunkt innebär en fysisk plats där man som besökare
kan hitta information från kommunen och om besöksmål i närheten.
 Hela Kalmar senast år 2020 ska ha tillgång till fiber motsvarande 100Mbit/sekund. För detta anslås
48 mnkr under tre år. Kommunen kommer bygga och äga kanalisation på platser där det inte är
kommersiellt lönsamt. Kalmar kommun kommer inte att söka nationellt stöd för denna utbyggnad.
De resurser som är avsatta för Kalmar län behövs i de kommuner som har svårare att klara en
utbyggnad.

Attraktiv stadskärna

Kalmar har en av Sveriges mest attraktiva stadskärnor. Inte minst har vi en fantastisk kulturhistorisk miljö
med många intressanta byggnader. Stadskärnan omgärdas också av flera vattenrum som alla bidrar till att
öka attraktiviteten. Mitt i centrum finns både lek- och badplatser i direkt anslutning till stadsrummet. Vi
vill i samarbete med Kalmar City utveckla stadskärnan med plats för kultur, upplevelser, möten, aktiviteter
och handel.
Majoritetens inriktning är att:
 Gemensamt med näringsidkare och fastighetsägare i Kalmar City arbeta för att bli Årets
Stadskärna.
 Tillsammans med Kalmar City samplanera grävningar och andra åtgärder i stadskärnan.
 Gemensamt med näringsidkare och fastighetsägare ta fram en handlingsplan på kort och lång sikt
för att förbättra tillgängligheten för alla trafikslag till stadskärnan.
 Hitta lösningar så att helgstädningen i stadskärnan kan pågå året runt.
 Fortsätta arbetet med att skapa fler parkeringsplatser. Under 2017 har 160 extra parkeringsplatser
tillskapats till de befintliga 2800 platserna på Kvarnholmen. Vi vill nu gå vidare och skapa cirka
250 nya parkeringsplatser i Cellgraven och på Ängö. Under 2018 kommer kommunen att ta över
delar av Baronens parkering. Huvuddelen av investeringarna för de nya parkeringsplatserna, blir
räntabla och framtida intäkter ska täcka del av finansieringen.

Tryggaste Residensstaden

Upplevelsen av att bo i en trygg kommun är en stark tillväxtfaktor och också avgörande för livskvaliteten i
en kommun. Den viktigaste utgångspunkten för trygghetsarbetet i Kalmar är att fortsätta att utvecklas
som en säker plats att leva på och att invånarna ska kunna känna sig trygga och uppleva livskvalitet i en
växande och utvecklande kommun. För att undersöka hur invånarna upplever tryggheten och hitta
utvecklingsområden genomförs en trygghetsundersökning varje år. Den ska vi fortsätta med.
Under hösten 2017 inrättas en Trygghets- och larmcentral på nya brandsstationen i Kalmar.
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Kommunens trygghetsarbete bedrivs i nära samverkan med polisen och andra aktörer. I Kalmars lokala
brottsförebyggande råd sker samverkan på både övergripande och verksamhetsnivå och där delar polis
och kommunens olika verksamheter kunskap och erfarenheter, samt samverkar för att
minska identifierade problemområden. Kalmar kommun ska fortsätta att arbeta i nära samverkan med
polisen och föreningslivet genom samverkansavtal och gemensamma medborgarlöften.
Majoritetens inriktning är att:
 Samtliga verksamheter inom kommunkoncernen ska, så långt det är möjligt, använda kommunens
Trygghets- och larmcentrals tjänster för sina larm.
 Under 2018 bygga pollare vid Stortorget för att öka säkerheten vid evenemang.
 Permanenta systemet med ordningsvakter i centrala Kalmar.
 Aktivt understödja mer kameraövervakning när den nya lagstiftningen är på plats.
 Öka insatserna när det gäller belysning vid Västerport, Baronen och Stadsmuren.
 Budgeten för Brottsförebyggande rådet förstärks.
 Kalmar ska aktivt delta i det arbete som nu sker med att stärka civilförsvaret sett till det
förändrade säkerhetspolitiska läget. En del i det arbetet ska vara att säkerhetsklassa viss personal.

Integration
Begreppet integration innehåller många dimensioner men det råder stor samstämmighet om att det är
inträdet på arbetsmarknaden som är nyckeln till en framgångsrik integration. I kampen mot utanförskapet
har kommunerna fått ta en allt viktigare roll. Det vinnande konceptet är att kedjan till arbete – motivation,
aktivering, utbildning och matchning – kombineras med ett gott företagsklimat, där kommunens
förvaltningar och näringslivet samverkar för att få folk i jobb. En stor del arbetslösa med utländsk
bakgrund behöver mer individuellt stöd för att komma in på arbetsmarknaden. För oss är det självklart att
de ska få all hjälp och stöd de behöver.
Kalmar kommun ska vara en öppen stad, där individen har möjlighet att bosätta sig, utbilda sig, arbeta,
driva företag och ingå i föreningslivet och samhället oberoende av bakgrund. Som en öppen stad
välkomnar vi alla som vill vara en del av oss.
Ett ökat samarbete mellan den offentliga, privata och ideella sektorn är nödvändig för att utveckla
samhället och integrationen. Kalmar kommun har tagit initiativ till en gemensam mötesplats, ett
integrationsråd, för att öka förutsättningar och möjligheter för integration och samordning av insatser.
Syfte med rådet är att öka dialogen och att förenkla och förkorta vägen till aktiviteter och handling. Rådet
vill också synliggöra befintliga insatser för att utveckla samverkan. Detta arbete kommer att fortsätta att
utvecklas.
Majoritetens inriktning är att:
 Att fokus under planperioden är arbete och utbildning. Arbetslösheten bland utrikesfödda ska
vara lägre än i riket.

Tillgänglighet

Arbetet med att öka tillgängligheten i Kalmar kommun har intensifierats de senaste åren. Viljan och
strävan efter att vara en kommun som präglas av tillgänglighet för alla är hög och ständigt pågående. Ändå
kvarstår många hinder för full delaktighet och personer med funktionsnedsättning kan inte delta på
jämlika villkor i samhället.
Det behövs en ökad kunskap och förståelse för att funktionshinderpolitiken är tvärsektoriell och berör alla
samhällets områden och nivåer; från nationell nivå till regional och lokal. Kalmar kommun ska stödja
samverkan på regional nivå för att lyfta och synliggöra tillgänglighetsfrågorna.
Kommunen ska fortsätta att utveckla Tillgänglighetsrådets samrådsfunktion. Ett nära samarbete med
funktionshinderorganisationerna är avgörande för den fortsatta utvecklingen. Vi ska på bred front arbeta
för att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionsnedsättning. Det kan handla
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om vägar som underlättar anmälningar av enkelt avhjälpta hinder till checklistor av badplatser och
dialoger.
Majoritetens inriktning är att:
 Att öka insatserna på tillgänglighetsområdet. Särskilda investeringsmedel finns avsatta.
 Att öka dialogen med unga funktionsnedsatta.

Kalmar 2020
År 2020 är ett händelserikt år i Kalmars historia. Linnéuniversitet är färdigbyggt, Kulturcentrum invigs,
flertalet nya stadsdelar har påbörjats och det är 500 år sedan Gustav Vasa landsteg på Stensö udde. 2020 är
ett år som vi ska uppmärsamma i Kalmar kommun.
Majoritetens inriktning är att:
 Skapa en projektgrupp inom kommunen som i samverkan med övriga aktörer ska göra år 2020 till
ett år fyllt av aktiviteter.

Långsiktiga mål








Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner, gäller alla grupper.
Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun.
Totala Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning Öppna jämförelser avseende företagsklimatet
ska vidmakthållas eller öka.
Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa kommuner att besöka, att växa
upp, bo och åldras i.
Kalmar ska vara en kommun med hög tillgänglighet.
Tågsträckan Kalmar-Alvesta ska förses med dubbelspår.
En mötesstation på Stångådalsbanan tillskapas för att underlätta pendlingstrafik.

Mål 2018
 Under åren 2016 till och med 2018 ska Kalmar planera för 2500 bostäder, varav 300 småhus.
 Samlat i kommunkoncernen ska vi arbeta för att färdigställa minst 700 bostäder per år fram till år
2020.

Uppdrag till kommundirektören:





Ta fram ett underlag som ska ligga till grund för att förbättra tillgängligheten till kommunens
badplatser och utifrån detta föreslå åtgärder för tillgänglighet på ett antal platser.
Skapa en projektgrupp inom kommunen som i samverkan med övriga aktörer ska göra år 2020 till
ett år fyllt av aktiviteter.
Samordna utbyggnaden av Södra staden så att ett helhetsgrepp för en flexibel utbyggnad och
ianspråktagande av lokaler för alla verksamheter som ska finnas där, tas.
Slutföra arbetet med förslag till evenemangsstrategi och därefter koordinera kommunkoncernens
arbete med att stärka Kalmar som en attraktiv evenemangsstad.
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Hög kvalitet i välfärden
I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Invånare i Kalmar ska
känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att
verksamheten bedrivs med god kvalitet. Den fattigdom som drabbar barn ska med alla tillgängliga medel
speciellt bekämpas. Varje barn och elev i Kalmar kommun ska utvecklas allsidigt, såväl socialt och
emotionellt som kunskapsmässigt. Våra förskolor och skolor ska hålla en hög kvalitet.

Attraktiv skola

I Kalmar kommun har alla barn och elever rätt att få de bästa förutsättningarna att nå sin maximala
förmåga. Förskolan, skolan och fritidshemmen ska fånga alla barns och elevers lust att lära sig och
uppmana varje individ att vilja utvecklas. Hela verksamheten ska samarbeta i ett 1–16-årsperspektiv för att
förbättra kunskapsresultaten. Kommunens barn och elever ska ha höga och positiva förväntningar på sig.
Målsättningen är att alla elever som går ut grundskolan ska vara behöriga i samtliga ämnen.
I Lärarförbundets ranking för 2017 kom vi på fjärde plats och vi ska fortsatt vara en av landets bästa
skolkommuner. Vi utökar därför resurserna avseende förskola, grund- och gymnasieskola fram till och
med 2020 med 83 mnkr jämfört med 2017 inklusive tillägg och avdrag enligt finansieringsprincipen i
höstbudgetpropositionen. Det gör att vi satsar totalt sett nära 1,45 miljarder kronor på förskola och skola
kommande år. Nya riktade statsbidrag för bland annat en jämlik kunskapsskola ger 12 mnkr i ytterligare
resurser, förutsatt att Kalmar får sin proportionella andel baserat på invånarantal.
Vi satsar också på ett inrättande av en professur med inriktning mot pedagogiskt ledarskap på
Linnéuniversitetet. Rektors ledning av en skola och lärarens ledning av undervisningen har mycket stor
inverkan på elevernas måluppfyllelse. En professorstjänst som kan stötta detta arbete och få fram
fördjupad kunskap om skolans uppdrag är något vi vill prioritera. Kommunen satsar 1 mnkr per år i fem
år på detta.
För att möta befolkningstillväxten och skapa goda lärmiljöer behöver vi bygga fler klassrum, förskolor, en
ny särskola, med mera. Vi behöver också ha inflytande och delaktighet för elever och trygghet i form av
goda utvecklings- och studiemöjligheter, trygga och säkra skolvägar, en giftfri vardag och kunskap om
kommande arbetsliv och en jämställd skola. Utbildningen ska självklart också vara avgiftsfri.
I våra ambitioner att vara en av landets bästa skolkommuner ingår gymnasieskolan. Vi vill att våra
gymnasieskolor förbereder våra ungdomar på såväl högre studier som ett inträde på arbetsmarknaden.
Alla vuxna ska ges möjlighet att vidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja
personlig utveckling, livslångt lärande och sysselsättning. Vuxenutbildning ska ha fokus på resultat i form
av arbete och utbildning med de studerande och näringslivets behov i centrum. Regeringens kunskapslyft
byggs ut med nya platser inom Yrkeshögskolan, högskoleutbildningar, folkhögskolan och den
yrkesinriktade vuxenutbildningen. För Kunskapsnavets del innebär detta en möjlighet till utökningar inom
yrkesvux och yrkesförarutbildningen. Det finns en stor efterfrågan på sådan kompetens från arbetslivets
företrädare och många kommuninvånare efterfrågar utbildning på denna nivå.
Svenska för invandrare ska uppnå goda resultat i ett nationellt perspektiv. Undervisningen ska utgå från
individens utbildningsbakgrund och kopplas till tidigare arbetslivserfarenhet för att främja snabbare
etablering på arbetsmarknaden. Digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara.
Den snabba befolkningsutvecklingen i Kalmar ställer stora krav på utbyggnad av både skola och förskola.
Förutsättningarna i varje enskilt bostadsområde kan förändras snabbt, nya bostadsprojekt planeras, och vi
behöver beredskap för att kunna möta nya behov. Antalet barn i förskole- och skolåldrar ökar också
snabbare än befolkningen som helhet. Befolkningsprognosen följs årligen och enligt den nuvarande
befolkningsprognosen som sträcker sig fram till år 2025 ökar antalet förskolebarn med cirka 680. Antalet
elever i grundskolan ökar ännu mer, ca 1800 elever. Kommunens förskolor och skolor är i dag i stort sett
fullt utnyttjade. Utmaningen blir alltså att möta ökningen och bygga ut verksamheten i rätt område och i
rätt tid.
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Utifrån det demografiska behovet planerar vi för cirka 30 förskoleavdelningar samt skollokaler till en
beräknad investeringskostnad på 400 mnkr under budgetperioden. Planerade och pågående byggnationer
nu är:
 Nybyggnad av tvåparallellig F-6 skola med förskola på Djurängsskolan
 Tillbyggnad- och ombyggnad av Falkenbergsskolan
 Tillbyggnad av nya klassrum och grupprum på Hagbyskolan
 Om- och tillbyggnad av nya klassrum på Halltorpsskolan
 Nybyggnad av förskola i Lindsdal
 Nybyggnad av förskola på Karlssons äng
 Nybyggnad av förskola i Snurrom
 Ombyggnad av förskola och ny skola på Brofästet
 Tillbyggnad med klassrum på skolan samt nya avdelningar till förskolan i Ljungbyholm
 Ombyggnad av kök och tillbyggnad av matsal på Barkestorpsskolan
 Ombyggnad av kök/matsal till skollokaler på Dörbyskolan
 Ny förskola i Läckeby
 Ny förskola i Södra staden
 Ny förskola i Norrliden.
Utbyggnadstakten anpassas efter prognosen och vi noterar att byggnationer av vissa förskolor och skolor
kan vara lämpligt att skjuta framåt i tiden. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, håller just nu på med
en ramupphandling som kan göra det enklare att avropa nya lokaler till förskola och skola till en lägre
kostnad.

Stöd och social omsorg

Hur bra välfärdspolitiken än är så kommer det hända att människor hamnar i ekonomiska och sociala
svårigheter. Människor som befinner sig i svåra och utsatta situationer ska kunna få stöd och hjälp för att
förbättra sin livssituation. Vi vill att stödet/behandlingen i så stor utsträckning som möjligt ska tillgodoses
på hemmaplan. De insatser som erbjuds, oavsett om vi utför dem internt eller om vi köper dem externt,
ska matcha individens behov och vara av hög kvalitet..
Samverkan är en förutsättning för ett gott resultat inom socialtjänsten. Samverkan på alla nivåer är viktig,
både generell och individuell. Kalmar kommun ser positivt på samverkan med ideella organisationer och
ska undersöka möjligheten till fler idéburna offentliga partnerskap gällande sociala frågor som exempelvis
våld i nära relationer.
Kalmar ska verka för ett samhälle fritt från narkotika och doping, med minskade medicinska och sociala
skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Kalmar är känt i hela riket för sitt arbete med
ANDTS-frågorna (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar) och vi ska fortsätta utveckla
arbetet med Kalmar mot droger inom hela ANDTS-området. Utgångspunkten för arbetet är det
drogpolitiska programmets uppdrag, mål och plan för uppföljning. Speciellt fokus ska riktas på
förebyggande insatser bland barn och ungdomar. Från årsskiftet utökas kommunens ansvar att även
omfatta spelberoende. Detta ska tas i beaktande i utformandet av det framtida arbetet med ANDTSfrågorna. Budgetramen för socialnämnden utökas med 56 mnkr fram till 2020 jämfört med 2017 inklusive
resursfördelningen till LSS-verksamhet. Det gör att socialnämndens budget 2020 uppgår till 790 mnkr.
Sedan några år tillbaka har staten, via Försäkringskassan, inlett en omtolkning av vilka behov som
berättigar till personlig assistans. Resultatet har lett till att ansvaret för personlig assistans i allt högre grad
skjutits över på kommunerna. De ökade kostnader som detta medför ska särredovisas.
Människor med funktionsvariationer ska i Kalmar kommun kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv, ha
inflytande och delaktighet i samhället och över sin vardag. Viljan och strävan efter att vara en kommun
som präglas av tillgänglighet för alla är hög och ständigt pågående. I Kalmar finns det ett varierat utbud av
verksamheter för personer som har rättigheter enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS). Insatserna möjliggör integrering, ett aktivt deltagande i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor.
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Majoritetens inriktning är att:
 Vi ska fortsätta att arbeta förebyggande för att motverka social utslagning och missbruk.
 Vi ska alltid ha barnens bästa i fokus. Även om insatser i första hand riktar sig till vuxna är det
viktigt att barnperspektivet alltid säkras.
 Vi ska erbjuda rådgivning, stöd, behandling och boende till vuxna med missbruk eller beroende av
alkohol och/eller droger samt anhöriga till dessa.
 Vi ska erbjuda stöd till barn som lever/levt med föräldrar med missbruks-/beroendeproblematik.
 Vuxna och barn som har utsatts för, bevittnat eller utövat våld i nära relationer ska erbjudas
rådgivning, stöd, behandling och skyddat boende.
 Behovet av försörjningsstöd ska minska och krav på motprestation ska ställas när så är möjligt.
 Med anledning av befolkningstillväxten tillförs socialnämndens budget 1 miljon kronor 2018 och
ytterligare en miljon 2019.
 Det under 2018-2019 färdigställs ca 25-30 gruppbostadsplatser, fördelade på fyra-fem nya
gruppbostäder. Flera av dessa kommer att finnas i hyresfastigheter som nu färdigställs i centrala
och norra Kalmar. Under samma period byggs den Dagliga verksamheten ut för att bereda
sysselsättning för 40-60 nya personer.
 För att motverka inlåsningseffekter är det viktigt att ha ett nära samarbete mellan kommunen,
arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Den dagliga verksamheten måste utformas på ett sätt
så att den kan skapa förutsättningar för personlig utveckling och en möjlig väg till ett lönearbete.

Omsorg för de äldres skull

Vi är fast beslutna att tillsammans jobba vidare för att Kalmar ska ha en omsorg i nationell framkant.
Målet är tydligt – vi ska bli en av Sveriges trettio bästa äldreomsorgskommuner år 2020. Vi har satsat extra
på äldreomsorgen, vilket har möjliggjort ökad bemanning i syfte att stärka det sociala innehållet för de
äldre i vård- och omsorgsboende. Vi ska fortsätta jobba innovativt och vidareutveckla samarbetet med till
exempel frivilligorganisationer, studieförbund och skolor. Inom hemtjänsten prioriterar vi särskilt
personalkontinuiteten. Detta i syfte att de äldre ska möta så få olika personal som möjligt och uppleva en
ökad kvalitet och trygghet hemma.
Äldre i Kalmar kommun ska kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv, ha inflytande och delaktighet i
samhället och över sin vardag. Var och en ska kunna verka och åldras i trygghet och med bibehållen
integritet, bemötas med respekt och värdighet samt ha tillgång till god vård och omsorg.
Vi vill ha en modern äldreomsorg och vi gör också satsningar på boenden för att nå dit. Genom mångfald
av attraktiva boendeformer ska äldre kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Det görs
också stora satsningar för ökad standard inom äldreboendena och fler platser skapas. Det ska kännas
tryggt att bli gammal i Kalmar! Vi utökar budgetramen för omsorgsverksamheten inom omsorgsnämnden
och Södermöre kommundelsnämnd med 41 mnkr till och med 2020 jämfört med 2017. Det gör att
budgeten växer till 763 mnkr år 2020.
Majoritetens inriktning är att:
 Fortsätta den minskning av antalet delade turer som nu sker. Heltid ska alltid erbjudas vid nya
tillsvidareanställningar. Redan anställda ska ha rätt till heltid. Det är en viktig rättvise- och
jämställdhetsfråga.
 Fortsätta bygga ut vård- och omsorgsboenden. Vi har byggt nytt och byggt ut på Varvsholmen,
Berga, Smedby, och Jungmansgården. Just nu pågår bygget av Vänskapens hus i Norrliden. Inom
kort byggs ett boende vid Folkets park. I Lindsdal pågår planering. Oxhagshemmet ska renoveras.
När utbyggnaden är genomförd har vi tillskapat 68 nya platser och lagt en mycket god grund för
målet att bli en av Sveriges bästa äldrekommuner.

Ett rikt föreningsliv
Kalmar ska vara en generös och nyfiken kultur- och fritidskommun. Vi ska ge både invånare och
föreningsliv de bästa förutsättningarna till att uppleva och erbjuda en lustfylld, spontan och
hälsofrämjande fritid.
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För föreningslivet behövs bra ändamålsenliga lokaler. Satsningar på att rusta upp och att bygga ny badoch friskvårdsanläggning, ishall och friidrottshall är några exempel på behov som finns de närmaste åren.
Det är investeringar som ger dubbel effekt, både genom ökad folkhälsa och genom fler arbetstillfällen.
”Mötesplats Smedby” på Silverbackskolan ska bli en plats där fritidsgårdens, bibliotekets och
kulturskolans verksamheter samsas under ett tak och därigenom kunna bli en attraktiv och aktiv
mötesplats för föreningar, studieförbund, näringsliv och inte minst de boende i området. Det blir en plats
för interaktion och integration som skapar nya bekantskaper över generations- och kulturgränser, en plats
där arbetssätt och verksamhet vilar på demokratiska och jämställda principer.
På Mötesplats Smedby kan man få hjälp att bli lotsad in i samhället och få redskap för att möta samhället
utanför. Det är också ett ställe med medvetna och strukturerade aktiviteter, men också en plats där man
kan hänga och bara vara. Med Mötesplats Smedby kan våra resurser utnyttjas mer effektivt och våra
verksamheter bli mer tillgängliga. Det kan bidra till att skapa ett tydligare och tryggare centrum och ökar
integrationen mellan olika grupperingar. Genom samverkan med andra organisationer och verksamheter
kan en mångsidighet i Mötesplats Smedby erbjudas.
Vi skapar också en aktivitetspark i centrala Smedby. I samverkan med Smedby BOIK kommer vi att vid
Tingbyskans skapa en mötesplats med aktiviteter för alla åldrar. Parken ska utformas så att den blir
tillgänglig för alla målgrupper och åldrar. Det är också i detta område som Kalmarhem undersöker
möjligheten till en pool.
Kalmar kommun har under de senaste tio åren gjort stora satsningar för att öka tillgängligheten för
föreningslivet. Det har byggts:
 Ny sporthall i Rockneby inklusive allaktivitetshus
 En helt ny idrottsplats i Fjölebro
 En multiarena i Lindsdal
 En ny konstgräsplan och sporthall i Ljungbyholm
 Nya omklädningsrum i Rinkabyholm
 Ny ridanläggning i Smedby
 Ny sporthall i Trekanten
 Guldfågeln arena inklusive Gastens träningsplaner
 Träningsplan för innebandy i kvarteret Bilen
 Ny gräsplan inklusive belysning på Gröndal
 Padeltennisbana vid Gröndal
 Renovering av Kalmar sportcenter
 Ny ishall för träning
 Ny sporthall på södra området
 Konstgräs på södra Utmarken
 Långvikens beachsportcenter
 En mobil näridrottsplats
 Multiarenor vid skolgårdar
 Nytt klubbhus på Kalmar golfklubb
 Renovering av Lindsdals sporthall
 Extra ridsportsatsning 2014-2016, 3 mnkr
 Extra investeringsbidrag till föreningslivet under 2016 på 15,3 mnkr.
 Extra satsning på ridsporten under 2017 med 500 tkr till Udden och 500tkr till KBF.
Mellan åren 2007 till och med 2017 har drifts- och kapitalkostnaderna för idrottsanläggningar ökat från
17,3 mnkr till cirka 54 mnkr. Det här har varit medvetna och nödvändiga satsningar. Vi hade och har
fortfarande kapacitetsproblem när det gäller tillgången till idrottsanläggningar. Satsningarna behöver
därför fortsätta.
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Majoritetens inriktning är att:
 Beslut om byggnation av ny bad- och friskvårdsanläggning vid Snurrom tas som särskilt beslut av
kommunfullmäktige före årsskiftet 2018.
 Byggnation av KIFAB arena genomförs. I anläggningen ska ingå matcharena för innebandy,
träningsanläggning för innebandy samt ny anläggning för friidrott. I detta ingår en rundbana på
200 meter, kast och hoppgrenar och läktare.
 En ny sporthall byggs i Södra staden, Rinkabyholm
 Konstgräsmattorna byts ut i Lindsdal, på Gasten och södra Utmarken. De återinstalleras i
Smedby, Läckeby och på skolidrottsplatser.
 Ny konstgräsplan anläggs på Gröndal.
 I samband med förändringar i Gröndalsområdet, med anledning av den kommande grundskolan
på Telemarken samt att kommunen tänker bygga en skolidrottshall på ytan för delar av Kalmar
Tennisklubbs grusplaner, planeras för förbättringar och nya grusbanor i området.
 Stödet till föreningslivet höjs med 2 mnkr kronor från och med 2018.
 Vi ska ha ett jämställt elitstöd och ökar också beloppet från dagens 380 tkr till 1 mnkr.
 Ur budget för 2017 tas 10 mnkr för investeringsstöd till föreningslivet varav 3 mnkr riktas till
ridsporten. Under 2016 avsattes 15,3 mnkr.
 Under nästa mandatperiod startar arbetet med att ersätta IFFE-hallen och bygga en ny ishall. En
del av investeringen är redan gjord i samband med att träningshallen byggdes. Hallen ska klara
kraven för spel i hockeyallsvenskan. Beräknad kostnad är i dagsläget 80 mnkr, exklusive rivning av
den befintliga hallen.
 Kalmar Södras och eventuella andra föreningars behov av omklädning och klubblokal löses via
övertagande av KSRR:s lokaler vid Södra Utmarken.
 Skyttis idrottsplats blir kvar och bebyggs inte.
 För att öka möjligheterna att träna oavsett väder och vind byggs ett väderskydd över befintlig
konstgräsplan på Södra Utmarken. Medel avsätts i budgeten.
 Skate som sport saknar en modern anläggning. I dialog med berörda vill vi därför bygga en ny
anläggning och en beräkning av kostnaden ska göras. En utredning har gjorts och Norrliden är
den plats som förordas. Medel avsätts i budgeten.
 Vi gör en satsning på Bergaviks IP. En konstgräsplan med, enligt Svenska Fotbollförbundet,
godkända mått ska anläggas senast våren 2018. Ny teknik för att förhindra att mikroplatser
kommer ner i grundvattnet prövas. Belysning ska ordnas på konstgräsplan, A-plan och parkering.
IFK Berga erbjuds ett långsiktigt arrende för att möjliggöra långsikta satsningar. Vi vidtar också
omedelbara åtgärder för A-planen och ger 300 tkr i stöd för att rusta lokalerna redan under 2017.

Folkets park

2005 köpte Kalmar kommun Folkets park i Kalmar. Under ett antal år användes delar av anläggningen till
Monokroms verksamhet. Nu används Folkets park av föreningar, till loppis med mera.
Anläggningens huvudbyggnad är i mycket dåligt skick. Kommunen står inför valet att riva byggnaden eller
rusta upp den. Under de senaste åren har framförallt pensionärsorganisationerna framfört önskemål om
att få använda Folkets park. Detta beroende på att det idag är brist på föreningslokaler för lite större
evenemang. Mot den bakgrunden gavs ett uppdrag i förra budgeten att utreda användningen av Folkets
park. Detta i samråd med pensionärsorganisationerna.
Förslaget är att Folkets parks huvudbyggnad rustas upp för att kunna bli ett ”Föreningarnas hus”. Här ska
man kunna ha sina kontor men också kunna genomföra större evenemang och möten. Anläggningen ska
också vara öppen för andra typer av evenemang såsom loppis och auktioner. Alternativa driftsformer samt
samlokalisering av förskola ska också utredas. Parallellt med detta görs parkområdet i ordning för att
kunna fungera som en grannskapspark och grön lunga till gagn för bland annat det nya vård- och
omsorgsboendet som ska byggas vid Folkets park.
I budgeten anslås 25 mnkr i investeringsmedel för denna satsning.
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Kalmars kulturliv

I vår kommun finns ett rikt föreningsliv med många ideella krafter som tillsammans gör ett fantastiskt
arbete. Varje höst arrangeras tillexempel kulturfestivalen Ljus på Kultur tillsammans med föreningarna.
Ljus på Kultur är en kulturexplosion med flera hundra programpunkter inom musik, teater, konst, film,
litteratur, dans, historia och hantverk. Kalmar erbjuder mängder av kulturupplevelser, vare sig du bor i
Kalmar eller är här på besök.
Vi vill att alla barn och ungdomar i Kalmar ska ha möjlighet att uppleva och utöva kultur i olika former,
därför är barn och ungdomar en prioriterad målgrupp för all verksamhet.
Kalmar erbjuder ett rikt musikutbud med allt från musikfestivaler till små, lokala spelningar. På sommaren
kan du lyssna på musik i stadsparken, musik på Larmtorget, eller varför inte besöka den årligen
återkommande stadsfesten på Kvarnholmen och Sveaplan. En stor del av Kalmars musikunderhållning
arrangeras av ideella krafter till vilka kommunen ger stöd. Det finns ett brett utbud för dig som är
intresserad av att sjunga eller spela instrument.
Kulturen är viktig för Kalmar och vi jobbar för att öka tillgången till och kännedomen om kommunens
rika utbud. I kommunens planerade Kulturkvarter med kulturcentrum kommer vi därför att samla flera
kulturverksamheter och föreningar på samma plats för att skapa nya möten och möjligheter till ett bredare
och mer tillgängligt kulturutbud för alla Kalmarbor. Det nya kulturkvarteret blir en viktig länk mellan
Kvarnholmen och Malmen och ligger strategiskt nära kollektivtrafiken. Vi fullföljer också ombyggnaden
av Byteatern Kalmar läns lokaler.
Majoritetens inriktning är att:
 1-procentregeln för konstnärlig gestaltning ska vara norm vid nybyggnation.
 Ett färdigt Kulturcentrum ska stå klart senast år 2020.
 Fortsatt stödja ideella krafter som bidrar till ett stort och varierat kulturutbud i Kalmar.

Jämställdhet
Jämställdhet är ett mål i sig liksom det är en förutsättning för tillväxt och hållbar utveckling. Jämställdhet
uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter och makt att själva
forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.
Alla former av våld mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som samhället i stort och utgör ett
hinder för jämställdhet och utveckling. Sociala normer och sedvänjor som sanktionerar ojämställdhet och
våld mot kvinnor och flickor måste förändras. Den ojämna fördelningen mellan kvinnor och män av det
obetalda hem- och omsorgsarbetet utgör ett stort hinder för kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och
i samhällslivet i stort. Samhällets välstånd ökar då kvinnor och flickor kan bidra på lika villkor som män
och pojkar genom sina resurser och kunskaper. Att tillvarata både kvinnors och mäns, flickors och pojkars
förmågor och initiativkraft är en viktig drivkraft för kommunens och regionens utveckling.
Könsrelaterat och sexualiserat våld, som drabbar flickor och kvinnor oproportionerligt hårt, är ett brott
mot de grundläggande mänskliga rättigheterna. I Kalmar kommun ska vi även fortsättningsvis ha en
effektiv samordning med andra aktörer och en aktuell handlingsplan för det förebyggande arbetet.
Majoritetens inriktning är att:
 Kalmar ska vara en jämställd kommun. Ytterligare resurser anslås i budgeten.

Hbtq
De flesta hbtq-personer (homo-, bi,- trans- och queerpersoner ) mår bra och livsvillkor och förhållandena
i Sverige är goda jämfört med många andra länder. Trots detta kan det konstateras att hbtq-personer
utsätts för hot om våld och våld i betydligt högre omfattning än den övriga befolkningen.
Alla människor har rätt att känna sig trygga, sedda och respekterade oavsett könsidentitet, könsuttryck
eller sexuell läggning. Vardagen för unga hbtq-personer ser dock inte alltid ut så. Unga hbtq-personer är
särskilt utsatta för diskriminering samt hot och våld jämfört med andra unga och mår därför sämre.
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Förskola och skola är viktiga arenor för att ge barn och ungdomar goda uppväxtvillkor, med normer och
rutiner som inkluderar hbtq-ungdomar. Andra exempel på viktiga arenor är mötesplatser som
fritidsgårdar, träffpunkter och föreningslivet.
I Kalmar kommun ska vi arbeta för att skapa trygga och inkluderande miljöer. Ett aktivt deltagande i
samhällslivet och känslan av att kunna påverka sin situation och sina levnadsförhållanden är viktiga
förutsättningar för ett gott och meningsfullt liv för alla invånare. Bristande inflytande och sämre livsvillkor
kan bidra till både ohälsa och utanförskap. Kalmar kommun ska fortsätta att vara en tolerant och öppen
kommun som utmanar normer som begränsar människor.
Hög hbtq-kompetens och ett gott bemötande är en förutsättning för att man ska kunna vara öppen som
hbtq-person. Det är också en förutsättning för att kunna synliggöra hbtq-frågor och för att dessa inte ska
begränsas till en särfråga. Förtroendevalda, chefer och medarbetare i Kalmar kommun ska ha normkritiskoch hbtq-kunskap för att kunna garantera likvärdig behandling och för att främja jämlika levnadsvillkor.
Vi kommer att fortsätta att arbeta utifrån den kommunövergripande handlingsplanen - ”På lika villkor”
där kompetensutveckling är en omfattande insats. Den årligen återkommande Pride-festivalen kan
ytterligare förstärka arbetet och kommunen ska även i fortsättningen ha en aktiv roll i arbetet.
Majoritetens inriktning är att:
 Kalmar ska vara en öppen och inkluderande plats för alla. Därför ska vi aktivt arbeta för ökad
kunskap och mot diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Vi
ska aktivt stödja evenemang som Pride.
Långsiktiga mål
 Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020.
 Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020.
Uppdrag till kommundirektören:
 I samverkan med berörda verksamheter och lokala aktörer inventera insatser som påverkar
välfärdens fördelning och jämlikhet i hälsa, samt lämna förslag på lokalt genomförbara insatser
som bidrar till att skillnader i tillgång till välfärd och hälsa minskar.
 Mål för integrationsarbetet som underlättar uppföljning av de insatser som beslutas ska tas fram.
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Verksamhet, personal och arbetsmiljö
Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Vi ska vara en attraktiv, effektiv och
utvecklande arbetsplats som präglas av hög kompetens, öppenhet, delaktighet, jämställdhet och trygghet.
Det ska vara positivt och meningsfullt att arbeta i Kalmar kommun. För att klara av detta behöver vi
utöka samverkan inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla
kompetensen och organisationen.
Ledarskapet behöver ständigt utvecklas och vi behöver erbjuda våra chefer goda förutsättningar att utöva
ett gott och nära ledarskap. Det gör vi genom kvalificerade ledarutvecklingsinsatser, chefscoachning, bra
stödfunktioner samt kollegialt stöd i en väl fungerande och anpassad organisation. Rollen som chef i
Kalmar kommun ska upplevas som ett attraktivt karriärval.

Delaktiga medarbetare och en hållbar verksamhet
Stolta medarbetare som upplever att de har ett meningsfullt arbete är en viktig framgångsfaktor för oss
som arbetsgivare. Vi ska arbeta för en långsiktig personalpolitik där kvalitet, jämställdhet, delaktighet och
trygghet är i fokus. Tillsammans med de fackliga organisationerna ska vi utveckla samarbetsformer som
ger personalen inflytande över det egna arbetet. Den kommunala arbetsplatsen ska erbjuda en god
arbetsmiljö med bra anställningsvillkor och trygga anställningar.

Kompetensförsörjning

Det är viktigt att vi når ut med våra villkor och erbjudanden som arbetsgivare för att kunna rekrytera
kompetent personal för framtiden. Heltid ska alltid erbjudas vid nya tillsvidareanställningar. Redan
anställda ska ha rätt till heltid inom budgetram.
Kalmar kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering för att hitta personal med rätt kvalifikationer
och för att säkerställa ett icke-diskriminerande förhållningssätt i anställningsprocessen. Kalmar kommun
kommer att fortsätta arbeta för att ta tillvara nyanländas kompetens och arbetslivserfarenhet genom att
anställa fler personer med olika bakgrund.
I samverkan med Linnéuniversitet och Kalmarsundsregionen ska vi arbeta för att attrahera kompetenser
och ta tillvara de kreativa och innovativa krafter som finns i Kalmar samt locka till oss studenter som vill
stanna i Kalmar efter avslutade studier. Här fyller vårt avtal för studentmedarbetare en stor funktion.
Våra personalprocesser ska vara kostnadseffektiva, jämställdhets- och kvalitetssäkrade. Våra anställda ska
sätta brukare och invånares intressen i centrum och arbeta gemensamt mot verksamhetens uppsatta mål.

Jämställdhet
Kalmar ska ligga i nationell framkant inom jämställdhetsområdet, som plats, i sin verksamhet och i
arbetsgivarrollen. Kalmar kommun ska som organisation vara en lokal förebild inom området och vara
drivande i den lokala utvecklingen.
Kunskapen om jämställdhet behöver i större utsträckning tas tillvara i styrningen av verksamheter, och det
behövs ett ökat fokus på resultat.

Hälsofrämjande arbetsplatser
Hälsofrämjande arbetsplatser fokuserar på medarbetarnas hälsa och att förebygga ohälsa. Kalmar kommun
ska erbjuda en arbetsmiljö med fokus på att stärka medarbetarnas hälsa och trivsel. Genom ett
systematiskt arbete ska arbetsmiljöarbetet vara en naturlig del i den dagliga verksamheten och skapa
förutsättningar för goda arbetsförhållanden. Kommunen deltar också i ett ESF-projekt där en
certifieringsmodell ska utvecklas.
Utbildning inom systematiskt arbetsmiljöarbete, organisatorisk, social och fysisk, ska erbjudas samtliga
chefer och skyddsombud för att öka kompetensen och skapa en grund för ett hälsofrämjande
förhållningssätt. En plan för att minska sjukskrivningarna ska tas fram med utgångspunkt från Sveriges
kommuner och landstings och fackliga organisationers avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser. Vi
permanentar nu också satsningen på ett friskvårdsbidrag för alla anställda.
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Majoritetens inriktning är:
 Fortsätta arbetet med att minska sjukskrivningarna. Sjukskrivningarna ska totalt minska med en
procentenhet under 2018. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska ta fram mål och en plan för det
konkreta arbetet. I budget 2019 återkommer vi med utvärdering och nya mål.
 Vi ska fortsätta arbetet med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser.
 Vi ska än mer utveckla samarbetet med de fackliga organisationerna.
 Vi ska öka anställdas möjligheter att påverka sitt arbete.
 Våra chefer ska erbjudas goda förutsättningar att utöva ett gott och nära ledarskap där
fortlöpande utbildning är en grund.
 Antalet medarbetare per chef ska minska, gäller särskilt stora arbetsgrupper.
 Vi permanentar friskvårdsbidraget.

Internationellt

Internationellt samarbete blir ett allt viktigare verktyg för att skapa mervärden för kommunens invånare,
näringsliv och vår egen verksamhet samt för att uppnå visionen om ett integrerat, hållbart och
framgångsrikt Kalmar. Förvaltningar och bolag i Kalmar kommun uppmuntras att i större utsträckning än
i dag använda resurser från EU:s stöd och program för att förstärka utvecklingsinsatser och höja kvaliteten
i verksamheten. Vi ska ha ambitionen att vara en föregångare i regionen när det gäller att söka och driva
externfinansierade utvecklingsprojekt med internationella partners varför möjligheten till EU- och annan
extern finansiering alltid ska undersökas.

Digitala verktyg som stöd för verksamheten
Vi ser att digitala tjänster blir allt viktigare för en kommuns service och attraktion. Det handlar dels om att
underlätta för invånarna och näringslivet i sina kontakter med kommunen. Det handlar även om att
effektivisera och kvalitetssäkra våra tjänster. Snabbare, enklare och säkrare handläggning ger bättre
upplevelser både för våra kunder och interna handläggare. Kontaktcenter blir ett viktig redskap i arbetet.
Digitala verktyg ska vara ett stöd för verksamheten i att utföra sitt dagliga arbete likväl som att utveckla
det. Vi ska satsa på att ge likvärdiga förutsättningar för alla. En förutsättning är bland annat tillgång till
snabb uppkoppling via fiber och trådlösa nätverk i våra lokaler. Digital verksamhetsutveckling genomförs
till största delen i respektive verksamhet. Verksamhetsutvecklingen behöver stärkas med digital kompetens
och det bör finnas en plan för digitaliseringsarbetet knuten till respektive verksamhet.
Vi vill öka den interna effektiviteten genom att automatisera och förenkla interna processer. Därför
behöver processerna kartläggas och ansvariga utses. Dessa får sedan i ansvar att revidera IT-stödet för
respektive process. På så vis uppnår vi maximal nytta av våra digitala verktyg.
Vi satsar även vidare på e-hälsa och nya tekniska trygghetslösningar. Kalmar ska bli årets e-hälsokommun
år 2022. Det kräver en e-strategi för kommunens gemensamma utveckling att förbättra servicen och
effektivisera verksamheterna genom införande av e-tjänster.
Kommunens IT-avdelning ska ges förutsättningar att samordna verksamheternas användning av ITsystem och underlätta införande och kontakter med leverantörer. Detta kräver att verksamheterna aktivt
involverar IT-avdelningen i sin planering vid införande, förändring eller avveckling av digitala verktyg eller
digitala processer. Vi vill med hjälp av den nya tekniken arbeta smartare och mer tidseffektivt. Positiva
effekter av detta kan bland annat bli fler miljösmarta resfria möten inom kommunkoncernen.
Inom kommunkoncernen pågår ett intensivt arbete i samband med den nya dataskyddsförordningen
(GDPR) där varje nämnd och bolag är ansvariga för att kartlägga alla personuppgifter och säkra
behandlingen av dessa. Mot bakgrund av den aktuella diskussionen om IT-säkerhet och hantering av
personuppgifter är det viktigt att vi stärker vår egen säkerhet och kunskap om hur vi hanterar vår
information. Här spelar vår egen interna IT-verksamhet en viktig roll.
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Majoritetens inriktning är:
 Vår hantering av personuppgifter och annan information ska ske på ett säkert sätt.
 Vi ska bli årets e-hälsokommun år 2022
 Vi ska använda ny teknik och dess möjligheter för att jobba smartare och effektivare.
Långsiktiga mål
 Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla verksamheter
säkerställer:
- Likvärdig service och bemötande
- Likvärdig myndighetsutövning
- Likvärdig resursfördelning
- Jämställd fördelning av makt och inflytande
Till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.
 Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.
 Antalet medarbetare per chef ska minska.
 Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2022.
Mål 2018
 Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang HME.
 Kalmar kommun har heltid som norm, med möjlighet att önska sysselsättningsgrad. Heltid ska
alltid erbjudas vid nya tillsvidareanställningar. Det är en viktig rättvise och jämställdhetsfråga.
 Riktade insatser som uppföljning av kort- och långtidssjukskrivna samt analys ur ett
jämställdhetsperspektiv ska göras årligen.
Uppdrag till kommundirektören:
 Stärka den digitala kompetensen i kommunkoncernen.
 Utarbeta en strategi som vägledning för kommunkoncernen att med hjälp av modern teknik,
effektivisera verksamheten och utveckla en modern e-förvaltning. Syftet med strategin ska bl.a.
vara att beskriva en gemensam målbild som skapar förutsättningar för kommunkoncernen att
utarbeta egna planer för införande av e-tjänster.
 Arbeta aktivt för att sänka sjukfrånvaron alternativt behålla en redan låg sjukfrånvaro. Varje
förvaltning ska ta fram en plan för hur detta ska gå till med utgångpunkt från Sveriges kommuner
och landstings och fackliga organisationers avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser.
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Handlingsplaner och program
Nedanstående handlingsplaner och program är tidigare beslutade av kommunfullmäktige. För aktuella
handlingsplaner och program redovisas en samlad uppföljning vid kommunfullmäktiges sammanträde i
maj varje år.













Drogpolitiskt program 2016-2020
Fossilbränslefria Kalmar 2030, klimat- och energiprogram
Förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism – handlingsplan (arbete pågår)
Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer 2010 (revidering pågår.)
Handlingsplan för ekologiska och närproducerade livsmedel (2014-2020)
Handlingsprogram - Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (2015-2018)
Integration - en handlingsplan med fokus på inrikes och utrikes födda kalmarbor - 2016-2020
Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 (revidering pågår.)
Program för idrottsturism 2013-2018
På lika villkor - hbtq-handlingsplan 2016-2020
Riktlinjer för bostadsförsörjning
Serviceplan 2016 – 2020 - verktyg för att upprätthålla en god service i hela kommunen

Till detta ska läggas Välfärdsbokslutet som är ett underlag för nämnderna och bolagsstyrelsernas
verksamhet.
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Så här mäter vi våra mål
Detta mäter vi för att se om vi har en hållbar utveckling i verksamheten
 Vi mäter upplevd kvalitet hos brukare och kommuninvånare och hur nöjda de är med våra
verksamheter. Andra viktiga kvalitetsfaktorer som vi följer är tillgänglighet, bemötande och ett
hållbart medarbetarengagemang.
 Vi mäter att våra verksamheter är kostnadseffektiva genom att följa kostnader som t.ex. per barn i
förskola, per elev i grundskola, samt per brukare i socialtjänst och äldreomsorg.
 Vi deltar i SCB:s undersökningar, SKL:s öppna jämförelser och Kommunernas kvalitet i korthet,
KKIK. Med hjälp av dessa mått för kvalitet och kostnader jämför vi sedan med andra kommuner
i Sverige och besvarar frågan om vår verksamhet är ändamålsenlig och kostnadseffektiv.

Ordning och reda i ekonomin
Långsiktiga mål
Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
Mäts kommunövergripande genom följande indikatorer:
 SCB:s rapport ”Vad kostar verksamheten i din kommun” avseende
nettokostnadsavvikelser i jämförelse med referenskostnad.
 RKA:s ”Jämföraren” (kolada.se) avseende verkningsgrad (kvalitet jämfört med kostnad) i
jämförda verksamheter.
 Officiell statistik (bl.a. kolada.se) avseende verkningsgrad i övriga verksamheter.
 SKL:s mätning KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet).
Mål 2018
Begränsa nettokostnaderna till högst 99 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning över
en rullande femårsperiod.
Mäts kommunövergripande genom nyckeltalet ”nettokostnadsandel” över en rullande
femårsperiod.
Självfinansiera investeringarna till 50 procent över en rullande femårsperiod.
Mäts kommunövergripande genom nyckeltalet ”självfinansieringsgrad” över en rullande
femårsperiod.

Ett grönare Kalmar
Långsiktiga mål
Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030.
Mäts vartannat år via att Energimyndighetens data över energikällor och koldioxidutsläpp bryts
ned och sammanställs till lokal nivå.
Kommentar: Målet omfattar direkta utsläpp av fossil koldioxid i hela kommunen. Utsläpp från
konsumtion av varor och tjänster utanför kommunens gränser omfattas inte.
År 2020 ska alla kommunbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala.
Mäts årligen av respektive bolag eller förvaltning och sammanställs av KLK.
Kommentar: Mäts via a) ton fossila CO2-utsläpp (egna utsläpp inkl. tjänsteresor) samt b) antal
relevanta avtal som saknar krav på helt fossilfritt bränsle (utsläpp från inköpt tjänst). Där
förnybara drivmedel ännu inte finns att tillgå godkänns klimatkompensation.

Definitioner:

Klimatneutralt
Följande tre steg ingår i begreppet klimatneutralt
 Effektivisera: Ständig optimering av resande och godstransporter ska ske.
 Konvertera: Gå över till förnybara drivmedel.
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Kompensera: För de färdmedel där det ännu inte är möjligt med förnybara drivmedel
godkänns kompensation.
Kommunbetalda
Alla personresor och godstransporter som kommunkoncernen betalar för, som genomförs inom
den egna verksamheten eller av en leverantör. Arbetsmaskiner omfattas inte av målet.
Personresor
Alla resor som kommunens medarbetare gör i arbetet, inom kommunen och utanför kommunen.
Resor till och från arbetet omfattas inte. Resor som görs av privata utförare av kommunens
verksamhet omfattas. Så även tjänster där personresor utgör en betydande del av tjänsten.
Godstransporter
Alla transporter där kommunen själv transporterar material eller varor. Leverantörer där
förflyttning av material eller varor är en central del av den köpta tjänsten omfattas.
Varutransporter in till kommunen omfattas inte.
Energianvändningen i kommunkoncernens verksamhet ska minska med 10 % från 2018 till 2022.
Mäts årligen av respektive bolag eller förvaltning och sammanställs av KLK.
Definitioner: Energi = el respektive värme.
Kommentar: Beräknas i kWh/kvm
Kalmarsund och våra vattendrag ska ha uppnått God vattenstatus år 2025
Mäts årligen via kommunens mätprogram
Kommentar: För Kustvatten samt Sjöar och vattendrag mäts Ekologisk status och Kemisk status. För
Grundvatten mäts Kemisk status och Kvantitativ status.
Vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 % mellan år 2015 och 2020.
Mäts av Kalmar Vatten AB.
Kommentar: Mäts i kubikmeter
Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 % från 2018 till 2025.
Mäts i kg/anställd av KSRR
Kommentar: Omfattar allt avfall som uppstår inom kommunkoncernen, utöver sådant som
återanvänds. Exempel är brännbart avfall, grovavfall, matavfall och det som lämnas till
materialåtervinning.
Andel livsmedel som är ekologiska eller ursprungsmärkta Sverige i de kommunala
verksamheterna ska uppgå till 75 % 2020, varav minst 30 % ska vara ekologiska. Minst 40% ska
komma från närområdet.
Mäts årligen via Ekologiskt och Ursprungsmärkt Sverige mäts varje halvår via statistik från
leverantörerna. Beräknas på kostnad (kr) för livsmedlen. En uppskatting av andel livsmedel som
kommer från närområdet görs årligen. Alla livsmedel omfattas, helheten är därför total
inköpskostnad.
Definitioner:
Ekologisk mat
Ska uppfylla kriterierna enligt förordning (EG) 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk
produktion och märkning av ekologiska produkter. Intygas via tredjepartscertifiering. Även MSCmärkt och etiskt märkt omfattas av målet.
Livsmedlens ursprung
”Ursprungsmärkt Sverige” innebär att livsmedlet ska vara odlat/uppfött samt producerad och
förädlat i Sverige. ”Komma från närområdet” innebär att livs-medlet ska vara odlat/uppfött inom
ett visst avstånd från Kalmar kommun, vilket specificeras för respektive avtal.

Mål 2018
Cykeltrafiken ska öka.
Mäts årligen på nio ställen i kommunen under kvartal tre. Baseras på antal passager med cykel.

30

Kollektivtrafiken ska öka.
Mäts årligen av KLT.
Kommentar: Baseras på antal resor under året.

Ett växande attraktivt Kalmar
Långsiktiga mål
Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner.
Mäts genom SCB:s statistik.
Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun.
Mäts genom polisens trygghetsmätningar och SKLs Öppna jämförelser trygghet och säkerhet.
Totala Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning Öppna jämförelser avseende företagsklimatet
ska vidmakthållas eller öka.
Mäts genom SKL:s mätning Öppna jämförelser.
Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa kommuner att besöka, att växa
upp, bo och åldras i.
Mäts genom SCB:s medborgarundersökningar, inflyttning och besökssiffror/gästnätter, tidningen
Fokus)
Kalmar ska vara en kommun med hög tillgänglighet.
Mäts genom Myndigheten för delaktighets kommunjämförelse.
Tågsträckan Kalmar-Alvesta ska förses med dubbelspår.
Mäts genom att målet uppfylls.
En mötesstation på Stångådalsbanan tillskapas för att underlätta pendlingstrafik.
 Mäts genom att målet uppfylls.
Mål 2018
Under åren 2016 till och med 2018 ska Kalmar planera för 2500 bostäder, varav 300 småhus.
Mäts 2018 genom under perioden antagna detaljplaner.
Samlat i kommunkoncernen ska vi arbeta för att färdigställa minst 700 bostäder per år fram till år
2020.
Mäts två gånger per år på samhällsbyggnadskontoret genom statistik över färdigställda bostäder.

Hög kvalitet i välfärden
Långsiktiga mål
Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020.
Mäts genom SKL:s öppna jämförelser.
Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020.
Mäts via genomsnittet av de två brukarbedömningarna i öppna jämförelser som rör hemtjänst och
särskilt boende ska placera Kalmar bland de 30 bästa kommunerna.

Verksamhet, personal och arbetsmiljö
Långsiktiga mål
Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla
verksamheter säkerställer:
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Likvärdig service och bemötande
Likvärdig myndighetsutövning
Likvärdig resursfördelning
Jämställd fördelning av makt och inflytande

till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet
Mäts genom könsuppdelad verksamhetsstatistik och brukarundersökningar, genom internrevision,
analyser med stöd av SKLs uppföljningssystem Makeequality samt Öppna jämförelser
jämställdhet.
Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag.
Mäts genom förvaltningsuppdelad sjukfrånvarostatistik.
Antalet medarbetare per chef ska minska.
Mäts genom snittet av antalet medarbetare per chef.
Kalmar ska bli årets eHälsokommun år 2022.
Utses av Vitalis, SKL, FSS-Föreningen Sveriges Socialchefer och HSO – Handikappförbunden.
Mål 2018
Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang HME
Mäts genom resultatet i medarbetarenkäten.
Kalmar kommun har heltid som norm, med möjlighet att önska sysselsättningsgrad. Heltid ska
alltid erbjudas vid nya tillsvidareanställningar. Det är en viktig rättvise och jämställdhetsfråga.
Mäts genom statistik från personalsystemet.
Riktade insatser som uppföljning av kort- och långtidssjukskrivna samt analys ur ett
jämställdhetsperspektiv ska göras årligen.
Mäts av arbetsmiljöenheten genom riktade uppföljningar mot förvaltningarna.
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Ekonomiskt utgångsläge
Samhällsekonomin
Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi och resursutnyttjandet förväntas att
stabiliseras på en hög nivå 2018. Under 2019 och 2020 förutsätts konjunkturläget återgå till en neutral
nivå. BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas dessa år därför svagare än normalt.
SKL gör bedömningen att Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) kommer att öka med 3,4 procent 2017
och med 2,8 procent 2018. Åren därefter begränsas tillväxten till cirka 1,5 procent samtidigt som antalet
arbetade timmar i den svenska ekonomin stagnerar. För mer information kring samhällsekonomiska
faktorer som påverkar den kommunala ekonomin se Ekonomirapporten utgiven av Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) i oktober 2017.
Trots att arbetslösheten uppgår till cirka 6,5 procent råder det i praktiken full sysselsättning för den inrikes
födda befolkningen. Samtidigt har många utrikes födda svårt att komma in på arbetsmarknaden, och det
är svårare än normalt för arbetsgivarna att besätta lediga platser. Löneutvecklingen väntas vara fortsatt
dämpad. En starkare krona gör att inflationen pressas tillbaka under nästa år.

Den kommunala ekonomin, verksamheten och skatteunderlaget
Kommunsektorns samlade resultat för 2016 uppgick till 21,7 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 4,2
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. De senaste tio åren har sektorns resultat i genomsnitt
motsvarat 2,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
SKLs bedömning är att det fram till 2021 uppstår ett gap mellan intäkter och kostnader på 39 miljarder
kronor för kommunsektorn. De främsta orsakerna till detta gap mellan kostnader och intäkter är
demografi, historisk trend, högre avskrivningar och försämrat finansnetto. I framräkningen ingår även att
resultatet tillåts sjunka till en nivå motsvarande en procent av skatter, utjämning och generella statsbidrag.
Vidare antas en uppräkning av det generella statsbidraget med 4 miljarder kronor även 2021. Detta i linje
med den i höstbudgetpropositionen aviserade uppräkningen 2019-2020 med 3,5 miljarder årligen. Gapet
är ingen prognos utan en illustration av behovet av resultatförbättrande åtgärder.
I tabellen nedan visas utvecklingen av skatteunderlaget från SKL:s senaste prognos från september 2017
(cirkulär 17:47). Det nominella skatteunderlaget ligger för de enskilda åren 2017 och 2018 över det tioåriga
genomsnittet, för att åren 2019 och 2020 ligga under genomsnittet. Det reala skatteunderlaget, alltså rensat
från pris- och löneökningar, väntas öka med mer än cirka en procent årligen för 2017-2018 för att sedan
sjunka mot en halv procent 2019 och 2020.
Skatteunderlagsutveckling, underliggande

2017

2018

2019

2020

Genomsnitt 10 år bakåt

4,0%

3,9%

3,8%

4,0%

Årlig förändring

4,3%

4,0%

3,5%

3,8%

Differens

0,3%

0,1%

-0,3%

-0,2%

Realt skatteunderlag

1,6%

1,0%

0,8%

0,5%

De demografiskt drivna behoven ökar kraftigt i kommunerna. Dels ökar den totala befolkningen, men
därutöver finns effekten av att antalet barn, ungdomar och äldre ökar betydligt snabbare än antalet
invånare i yrkesverksam ålder. För åren 2017-2021 är den genomsnittliga kostnadsökningen i kommunala
verksamheter 1,5 procent per år till följd av det demografiska trycket. Det ska jämföras med 0,6 procent
per år för perioden 2000-2015. Även utvecklingen att verksamheternas kostnader ökar utöver de
demografiska behoven beroende på andra krav och ambitioner väntas fortsätta.
Kommunsektorns samlade investeringar har ökat kraftigt de senaste åren och förväntas öka ytterligare
under de närmaste åren. Kraven på investeringar gäller såväl egna verksamhetslokaler och
idrottsanläggningar, som infrastruktur i form av VA-ledningar, gator, vägar och parker. Kommunernas
kostnader för avskrivningar ökar därmed successivt och kan då medföra ett minskat ekonomiskt utrymme
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för annan verksamhet i driften. Den höga investeringstakten medför också att låneskulden i sektorn ökar,
då resultatnivån inte medger en självfinansiering fullt ut.
Prisindex för kommunal verksamhet
SKL beräknar kommunernas ökade verksamhetskostnader i löpande och fasta priser. Man tar fram ett
prisidex för kommunal verksamhet (PKV) som harmonierar med övriga beräkningar som SKL gör,
exempelvis skatteunderlagsprognoserna. Indexet återspeglar förändringen av kostnadsläget vid en
oförändrad verksamhetsvolym och kan ligga till grund för en kompensationsmodell inom budgetarbetet.
Eftersom riktade statsbidrag till främst lärarlönesatsningar men även ökade pensionskostnader driver upp
indexet, justeras för detta då beräkningar av interna kompensationer bygger på indexet.
Prisindex för kommunal verksamhet, PKV (SKL 17:47)

2017

2018

2019

2020

Arbetskraftskostnader (justerat för effekt av riktade
statsbidrag och ökade pensionskostnader)

2,9%

3,0%

3,1%

3,4%

Övrig förbrukning

2,1%

2,3%

2,6%

2,6%

Sammanvägd prisförändring

2,5%

2,7%

3,0%

3,0%

Statsbidrag
Kommunerna är beroende av tidig och tydlig information om intäkternas utveckling i sin budgetprocess.
Statsbidrag utgör en betydande del av kommunernas totala intäkter och har därmed stor betydelse för hur
den kommunala verksamheten ska dimensioneras såväl i omfattning som i kvalitet. Det finns två typer av
statsbidrag:
 Generella statsbidrag. De generella statsbidragen har kommunen egen rådighet över i
enlighet med principerna för det kommunala självstyret. De är föremål för politiska
prioriteringar i respektive kommun.
 Riktade (specialdestinerade) statsbidrag. De är avsedda att finansiera ett förbestämt
ändamål eller uppdrag och redovisas ihop med andra verksamhetsanknutna intäkter. Dessa
bidrag är ofta kopplade till någon form av motprestation samt återrapportering till statlig
myndighet. Nämnderna ansvarar för att bevaka och söka riktade statsbidrag inom sina
respektive verksamhetsområden.
Uppräkning av det generella statsbidraget
Regeringen och Vänsterpartiet har i höstbudgetpropositionen 2017 aviserat att man kommer att räkna upp
det generella statsbidraget i storleksordningen 5 miljarder kronor årligen för 2019 och 2020. Detta utöver
de ”välfärdsmiljarder” som tillfördes kommun- och landstingssektorn 2016 och som fördelas dels efter
invånarantal och dels efter andelen mottagande av nyanlända och asylsökande. En årlig uppräkning av det
generella statsbidraget ger kommunsektorn stabilare långsiktiga planeringsförutsättningar för hela
planperioden. Det är även helt i linje med Kalmars eget tidigare antagande i budgetsammanhang om att
den så kallade regleringsposten hålls till noll då det generella statsbidraget värdesäkras genom en årlig
uppräkning. Något behov av det antagandet i budget föreligger därmed inte längre.
Regleringar enligt finansieringsprincipen
I budgetpropositionen har regeringen lagt in ett antal poster i det generella statsbidraget till kommunerna
avseende finansieringsprincipen. De uttrycks i kronor per invånare. Det kan vara bidrag som tidigare varit
riktade som nu omvandlas till generella eller att kommunerna ges ansvar för nya verksamheter som staten
finanserinar. Kalmars princip är att dessa poster oavkortat fördelas ut till respektive nämnd som har
ansvar för berörd verksamhet. Inför 2018 handlar det om cirka 3 mnkr som fördelas till nämnderna, där
huvuddelen berör skolverksamheten.
Nya riktade statsbidrag
I höstbudgetpropositionen finns nya riktade statsbidrag inom tre områden. Den enskilda kommunen får
på olika sätt ansöka om dessa bidrag hos ansvariga statliga myndigheter. För att få en uppfattning om
storleken på bidragen visas nedan hur stort bidraget skulle bli för Kalmar kommun om det skulle fördelas
per invånare. Totalt 41,3 mnkr.
 2,8 mnkr till kommuner som anställer långtidsarbetslösa i extratjänster.
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11,9 mnkr för en jämlik kunskapsskola, utökat stöd till sommarlovsaktiviteter och satsning på den
sociala barn- och ungdomsvården.
26,6 mnkr för övriga tillskott. Exempelvis stod till socioekonomiskt utsatta områden, yrkesvux,
avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar, habiliteringsersättning, folkhögskolor, Klimatklivet och
biblioteksverksamhet.

Regeringen har i höstbudgetpropositionen även uttalat att arbetet inletts för att uppnå en mer strategisk
och ändmålsenlig användning av de riktade statsbidragen. Det kan innebära att riktade statsbidrag överförs
till det generella, men också att de riktade bidragen förenklas och därmed blir lättare för den enskilda
kommunen att anpassa till sina egna förutsättningar.

Kalmar kommuns egna budgetförutsättningar
Befolkning
Beräkningen av kommunens skatteintäkter och kommunal utjämning, se not 2 i resultaträkningen, baseras
på den senaste prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (cirkulär 17:47). I beräkningen har
antagits att kommunens befolkning kommer att öka med 810 invånare årligen 2018-2020 i enlighet med
kommunens befolkningsprognos 2017.

Personal
Kalmar är en växande kommun och därmed ökar även antalet tillsvidareanställda kontinuerligt.
Genomsnittsantalet tillsvidareanställda under perioden jan-aug 2017 var 5 337 personer (varav 77,6%
kvinnor och 22,4% män). Det är en ökning jämfört med genomsnittet för samma period 2016 med 64
personer. För en utförlig information om, och analys av, personalområdet inom Kalmar kommun
hänvisas till Personalöversikt 2016 utgiven av kommunledningskontorets personalenhet. Dokumentet
finns på www.kalmar.se.

Skattesats
Utdebiteringen i Kalmar kommun uppgår 2017 till 33,18 kronor, varav kommunalskatten uppgår till 21,81
och landstingsskatten 11,37. Enligt Statistiska centralbyrån är den total kommunala medelskattesatsen
32,12 procent 2017, varav den primärkommunala genomsnittliga skattesatsen i riket uppgår 2017 till 20,75
procent. Förslaget till Verksamhetsplan med budget 2018 och ekonomisk planering 2019–2020 baseras på
en oförändrad kommunalskatt för Kalmar kommun, det vill säga en utdebitering på 21,81 procent.

Skatteintäkter
Skatteintäkterna för 2017–2020 grundas på skatteunderlaget enligt 2016 års taxering. Skatteunderlaget
räknas upp till det aktuella budgetåret med uppräkningsfaktorer som innehåller prognoser för den
ekonomiska utvecklingen.

Verksamhetens nettokostnader
Som underlag till budget 2018 ligger 2017 års budget. Nämndernas anslag respektive år 2018–2020 är
angivna i 2016 års lönenivå. Under finansförvaltningen har kostnadsökningar beräknats för 2017–2020 års
lönerevisioner. I samband med att respektive års lönerevision är avslutad kommer de skattefinansierade
nämnderna att kompenseras för den genomsnittliga utvecklingen av lönesumman.
I förslaget till budget för 2018 och ekonomisk planering för 2019–2020 har, i likhet med tidigare budgetar,
inte någon justering av nämndernas budgetramar gjorts med hänsyn till inflation/deflation. Däremot ska
nämnderna bedöma kostnadsutvecklingen för olika typer av varor och tjänster och beakta detta i sina
internbudgetar.
De senare åren har det skett och kommer det att ske omfördelningar av resurser mellan nämnderna. Till
största delen beror omfördelningen på volymförändringar som orsakas av demografiska förändringar. De
största förändringarna har skett för socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden.
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Referenskostnader
Referenskostnaden är den teoretiskt beräknade kostnaden för en kommun och används i
kostnadsutjämningen. Kostnadsutjämningen är till för att utjämna strukturella behovs- och
kostnadsskillnader. Den utjämnar däremot inte för skillnader i ambitionsnivå, effektivitet eller avgiftsuttag.
Referenskostnaden kan också sägas vara den kostnad som kommunen ska ha om verksamheten bedrevs
på en genomsnittlig avgifts-, ambitions-, och effektivitetsnivå och där hänsyn tagits till de strukturella
faktorerna. Strukturella faktorer är exempelvis åldersstruktur, medborgarnas socioekonomiska bakgrund,
geografisk struktur m.m. Standardkostnader beräknas inom verksamhetsområdena förskola, fritidshem,
grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg.
Kalmars nettokostnadsavvikelse totalt 2016 var en kostnad som överstiger referenskostnaden med 7 mnkr
vilket motsvarar 0,3 procent. Det är en minskning från föregående år då avvikelsen var 54 mnkr vilket
motsvarar 2,5 procent.
Nettokostnadsavvikelse
totalt (exkl. LSS)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mnkr
Procent

138
7,3%

154
8,0%

145
7,3%

122
5,9%

54
2,5%

7
0,3%

Investeringar 2018–2020
I bilaga 3 och 4 redovisas investeringsplan för åren 2018–2020. Totalbeloppet för respektive investering är
fördelat under den period den beräknas kunna genomföras. Sammantaget för åren 2018–2020 uppgår
investeringarna till 1 533 mnkr. Av dessa investeringar avser 483 mnkr exploateringsverksamhet eller
andra räntabla investeringar. Det årliga taket för icke räntabla investeringar ligger fast på 350 mnkr vilket
ger 1 050 mnkr för planeringsperioden.

Pensionerna i dag och i framtiden
Enligt lagen om kommunal redovisning ska pensioner redovisas efter den så kallade blandmodellen. Detta
innebär att pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen.
Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. Av det skälet redovisas
soliditetsmåttet både med och utan den skuld som redovisas i ansvarsförbindelsen. Under planperioden
ökar pensionskostnadernas andel av summan av skatteintäkter och kommunal utjämning från 2,0 procent
2017 till 2,2 procent 2020.

Kommunalekonomiskt regelverk
God ekonomisk hushållning (balanskravet)
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både kort och
lång sikt. Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning är att varje generation av invånare ska
bära kostnaderna för den service som de själva beslutar om och som de själva konsumerar, samt att gjorda
investeringar ska kunna ersättas. En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns
balans mellan löpande kostnader och intäkter. Verksamhetens nettokostnader bör därför inte öka i snabbare
takt än skatteintäkter och statsbidrag. Om förbrukningen under ett år uppgår till mer än intäkterna innebär
det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. En ekonomi i balans samt en väl
fungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet än nödvändiga förutsättningar för att
kommunen ska kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning. Kravet på god ekonomisk
hushållning är överordnat balanskravet. Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. För att
uppnå kravet på god ekonomisk hushållning räcker det inte att balanskravet är uppfyllt, utan resultatet bör
ligga på en nivå som realt sett konsoliderar ekonomin på kort och lång sikt. En tumregel inom
kommunsektorn är att resultatnivån för att uppnå god ekonomisk hushållning bör uppgå till minst 2 procent
av skatter och utjämning och generella statsbidrag.
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Reglerna om återställande av uppkomna underskott och så kallade synnerliga skäl benämns ofta som
”balanskrav”. Balanskravet är det resultatmässiga golv som inte får underskridas om man ska efterleva
lagstiftningen. Kravet på återställande har stärkts genom att fullmäktige ska anta en åtgärdsplan som ska
täcka hela underskottet. Beslut om en reglering av underskottet ska tas senast i budget det tredje året efter
det år då underskottet uppkom. Om negativt resultat konstateras ska en åtgärdsplan tas fram. Enligt
regelverket ska en kommun återställa ett negativt balanskravsresultat inom tre år. Ett underskott 2015 ska
vara återställt senast vid utgången av 2018. Det lokala ansvaret för att tolka och efterleva lagstiftningen är
tydligt. Laglighetsprövning av en kommuns budgetbeslut eller ett beslut att inte återställa ett negativt
resultat kan inte ske. Dessa beslut ska prövas i det politiska systemet. Om det finns ”synnerliga skäl” kan
dock den budgeterade resultaträkningen undantagsvis underbalanseras. Det innebär att synnerliga skäl
omfattar både budget och utfall.
Från och med 2013 anger kommunallagen att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk
hushållning. Om vissa förutsättningar är uppfyllda får kommunen i en balanskravsutredning reservera och
disponera medel till/från en resultatutjämningsreserv (RUR). Om RUR ska användas måste riktlinjerna för
god ekonomisk hushållning även omfatta hanteringen av en sådan reserv. Det främsta syftet med
lagändringen är att kommuner och landsting i balanskravsutredningen ska få möjligheter att utjämna
intäkter över tid och därigenom få bättre förutsättningar att möta effekterna av konjunktur variationer.
Kommunfullmäktige beslutade i december 2013 om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv (RUR).

Utformning och innehåll i finansiella mål och övriga mål och riktlinjer för
verksamheten
Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret.
I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Av planen ska också framgå hur verksamheten ska
finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Kommuner ska för
verksamheten ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För
ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges. Budgeten
ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska alltid vara periodens
första år.
Det är viktigt att mål och riktlinjer uttrycker realism och handlingsberedskap samt att de kontinuerligt
utvärderas och omprövas. Verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det ska
finnas ett tydligt samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Det kräver också en
utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en
rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål.
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat om.
I planen ska anges en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen. Exempel på vad som kan
ingå i den finansiella målsättningen är resultatkrav med anledning av framtida kapacitetsbehov med
nuvarande service. Resultatkravet bör ligga på en nivå som konsoliderar ekonomin. Andra exempel på mål
är skuldsättningen på kort och lång sikt, soliditet samt hur investeringar och pensioner ska finansieras.

Kommunalekonomisk utjämning, LSS-utjämning och fastighetsavgift
I systemet för kommunalekonomisk utjämning ingår en modell för inkomstutjämning, en för
kostnadsutjämning samt strukturbidrag, införandebidrag och en regleringspost. Syftet med utjämningen är
att åstadkomma likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting att bedriva sin
verksamhet.
Kommuner garanteras genom ett inkomstutjämningsbidrag 115 procent av den uppräknade
medelskattekraften. Kommuner som har en skattekraft över den nivån betalar en inkomstutjämningsavgift
till staten.
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Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna för strukturella behovs- och kostnadsskillnader. Systemet ska
däremot inte utjämna för kostnader som beror på skillnader i vald ambitionsnivå, avgiftsuttag och
effektivitet. Kostnadsutjämningen för kommuner består av nio delmodeller, nämligen förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg, barn och
ungdomar med utländsk bakgrund, äldreomsorg, befolkningsförändringar, bebyggelsestruktur samt
lönestruktur. Därtill kommer delmodellen kollektivtrafik som är gemensam för kommuner och landsting.
För varje delmodell beräknas en standardkostnad. Standardkostnaderna summeras till en referenskostnad
för varje kommun. Kommuner som har en lägre referenskostnad än genomsnittet får betala en
kostnadsutjämningsavgift och de kommuner och landsting som har en högre referenskostnad får ett
kostnadsutjämningsbidrag.
Nettot av inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag och införandebidrag jämförs med statens
anslag för kommuner för aktuellt utjämningsår. Om bidragsinkomsterna för kommunerna överstiger
anslaget i statsbudgeten till kommunsektorn ska en regleringsavgift erläggas. Om bidragsinkomsterna för
kommunerna uppgår till ett belopp som är mindre än anslaget till sektorn utgår ett regleringsbidrag.
Bidraget eller avgiften beräknas för kommuner på totalnivå och var för sig som ett enhetligt belopp
uttryckt i kronor per invånare.
För den kommunala ekonomin är effekten av en befolkningsförändring marginell, vilket också är den
bärande tanken med den kommunalekonomiska utjämningen. I ett vidare samhällsperspektiv finns det
positiva effekter av en befolkningsökning. Det går dock inte att säga att en befolkningsökning per
automatik är lönsam för den rent kommunala ekonomin. Avgörande för det är den demografiska
fördelningen av befolkningsökningen och kostnadsläget i de kommunala verksamheter som dessa
personer kommer att nyttja.
Intäkter från skatt och
utjämning (kronor per
invånare), SKL 17:47

2017

2020

Skatteintäkter
Slutavräkning
Inkomstutjämningsbidrag

45 654
-264
8 982

48 617

Kostnadsutjämningsavgift

-3 025

-2 497

-10
2 077

669
2 134

1 671
55 085

1 759
60 367

Regleringsbidrag/avgift
LSS-utjämning
Fastighetsavgift
Summa intäkter (kr/invånare)

9 685

LSS, Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, tillkom 1993 i samband med den
handikappreform som då genomfördes. Syftet med reformen var i första hand att ge personer med
omfattande funktionshinder en starkare ställning i samhället med hjälp av insatser anpassade till den
funktionshindrades individuella behov. Från och med 2004 infördes ett nationellt
kostnadsutjämningssystem avseende kommunernas LSS-kostnader. Utjämningssystemet för LSSkostnader innebär att den enskilda kommunens standardkostnad relateras till den genomsnittliga
standardkostnaden i landet. Beroende på avvikelse lämnas ett bidrag eller betalas en avgift. LSSutjämningsbidraget för Kalmar kommun 2016 uppgår till 137,2 mnkr.
År 2008 infördes en kommunal fastighetsavgift. För 2008 var denna intäkt neutral då motsvarande belopp
minskades i den kommunala utjämningen. Avgiften som fastighetsägarna får betala räknas upp med
inkomstbasbeloppets förändring och dessutom kommer troligen avgiften öka genom att taxeringsvärdena
på fastigheterna ökar. Detta innebär för kommunernas del en uppräkning av intäkterna med en
eftersläpning på två år. Intäkterna från fastighetsavgiften för Kalmar kommun 2017 uppgår till cirka 110,8
mnkr.
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Kalmar kommuns principer för ekonomistyrning
Budgetprocess
Kommunens budgetprocess innebär att tyngdpunkten i det centrala budgetarbetet är under hösten.
Kommunfullmäktige i november tar inte enbart beslut om ramar för den kommande treårsperioden, utan
fastställer budgeten som helhet, inklusive skattesatsen.
Nämnderna formulerar under hösten mål och riktlinjer samt gör prioriteringar för den egna verksamheten.
Respektive facknämnd beslutar om internbudget och verksamhetsplan senast den 31 december.

Justering av budgetramar, fördelningsprinciper
Anslag i budgeten anvisas till nämnderna som ”totala nettoanslag” i driftbudgeten. För ombudgeteringar
av anslag gäller:







Nämnd får inte fatta beslut om ombudgeteringar som medför väsentliga ändringar av
servicenivå, berör frågor av principiell art eller annat av särskild vikt. Sådana förslag ska
överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. I övriga fall kan nämnd
besluta om ombudgeteringar inom sitt verksamhetsområde. Nämnd får uppdra åt sin ordförande
och vice ordförande eller åt förvaltningschefen att fatta beslut om rutinmässiga ombudgeteringar
av administrativ karaktär.
Kommunstyrelsen får fatta beslut om sådana ombudgeteringar mellan nämnder som inte medför
ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell art eller annars är av särskild vikt. Övriga
förslag ska överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.
Justering av ramar mellan nämnder av administrativ eller redovisningsteknisk karaktär som inte
får någon nettopåverkan på resultatet eller de faktiska resurserna för nämndernas verksamhet får
beslutas av kommundirektören. Exempel på sådan åtgärd är att skifta internfakturering mot
ramjustering för interna tjänster i syfte att förenkla den administrativa hanteringen.
Kommunstyrelsen får besluta om senareläggning av planerade investeringar i budgeten, om det
riskerar att bli avvikelser mot fastställd budget som begränsar kommunens finansiella
handlingsutrymme.

Resursfördelningssystem
I Kalmar kommun tillämpas en resursfördelningsmodell där hänsyn tas till befolkningsförändringar i olika
åldersgrupper. Detta innebär att budgetramarna för grundskola, gymnasieskola och barnomsorg räknas
fram utifrån antalet barn och elever som beräknas finnas i verksamheterna för det aktuella budgetåret.
Den senaste befolkningsprognosen ligger till grund för en sådan justering. Det finns även en modell för
att ta hänsyn till befolkningsförändringar för hemtjänsten inom äldreomsorgen samt för drift av
tillkommande ytor (gator, vägar och parker) i serviceförvaltningen.
Resursfördelningssystemen bygger på en politisk vilja att säkerställa att nya invånare och brukare får
samma resurser till förfogande som de befintliga. Med 2018 som basår utvärderas systemet utifrån
tilläggen vistelsetid inom förskola, omsorgstagare under 65 samt äldre multisjuka. Exakt modell kommer
att redovisas under 2018.
Löneökningar
I central pott upptas belopp för beräknade kostnadsökningar till följd av årliga lönerevisioner. Potten
fördelas till nämnderna utifrån personalenhetens löneunderlag. Därutöver finns ett årligt anslag på 1,5
mnkr för personalutskottet att fördela till särskilda insatser. Pottens storlek tar sin utgångspunkt i
antaganden om framtida löneutveckling.
Hyror och kapitaltjänstkostnader
I central pott upptas belopp för beräknade kompensationer till nämnderna för nya hyror och
kapitaltjänstkostnader baserat på de interna och externa hyror som ger rätt till kompensation. Endast
nettokostnadsökningen kompenseras. Pottens storlek tar sin utgångspunkt i investeringsbudgeten och
externa hyror.
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Komponentredovisning
Under 2017-2018 införs komponentredovisning i Kalmar kommun. Det innebär att anläggningstillgångar
delas upp i komponenter med olika avskrivningstider och en omfördelning görs mellan
underhållskostnader i driftredovisningen och investeringsutgifter. Kortsiktigt ger övergången en positiv
resultateffekt som över tid minskar i omfattning i takt med att avskrivningarna på investeringarna ökar.
Denna effekt är redovisningsteknisk och medför inte ett motsvarande kassaflöde. Beräknad nettoeffekt på
resultatet till följd av övergången till komponentredovisning finns upptagen i budgeten. Däremot är det
för tidigt att göra de exakta justeringarna i nämndernas ramar då alla beräkningar ännu inte finns
framtagna. När det samlade underlaget för att göra ramjusteringarna finns framme ges kommundirektören
rätt att genomföra erforderliga ombudgeteringar.
Upphandling
I de fall upphandlingar av varor och tjänster medför väsentligt förändrade kostnader kan nämnds
budgetram bli föremål för justering. Effekten av upphandlingarna följs upp löpande, och halva
kostnadsförändringen kan utgöra grund för ramjustering.
Allmänna val till kommun, landsting och riksdag 2018 samt Europaparlamentet 2019
För 2018 anslås till kommunstyrelsen 1,5 mnkr för kommunens kostnad att genomföra val till riksdag,
landsting och kommun. För 2019 anslås till kommunstyrelsen 1,0 mnkr för val till Europaparlamentet. För
dessa val ska - liksom vid tidigare val och folkomröstningar - gälla följande principer för fördelning av
kostnader för lokaler och personal:
Valnämnden får disponera de kommunala lokaler som behövs för valförrättningen och liksom tidigare ska
det inte tas ut någon hyra för dessa lokaler. Däremot ska valnämnden stå för extrakostnader som drabbar
förvaltningarna för i första hand städning och extratid för vaktmästare och hantverkare. Vidare får
valnämnden i samma utsträckning som tidigare använda personal på kommunens förvaltningar för
planläggning av valen och det ska ske utan kostnad för valnämnden.

Resultatöverföring i samband med bokslut
Överskott eller underskott mot driftbudget regleras mot resultatutjämningsfonden. Kommunfullmäktige
kan senast i samband med fastställande av årsredovisning justera det belopp som ska regleras mot
resultatutjämningsfonden.
Nämnd kan föreslå disponering av medel från resultatutjämningsfonden. Förslaget får inte innebära
utökad verksamhet på längre sikt. Resultatutjämningsfonden kan också användas till investeringar. Ett
sådant förslag ska lämnas senast den 30 oktober och som behandlas av kommunfullmäktige i samband
med beslut om budget för kommande år.
När ett underskott regleras mot resultatutjämningsfonden ska det täckas med motsvarande överskott de
närmast två följande åren. Nämnden ska löpande i årsrapport, delårsbokslut och budgetuppföljningar
redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas för att återställa resultatutjämningsfonden.

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
En fungerande ekonomistyrning förutsätter att det finns en utvecklad ekonomi- och
verksamhetsuppföljning. Ekonomistyrningens främsta uppgift är att signalera avvikelser så att
organisationen så snabbt som möjligt ska kunna göra förändringar i verksamheten.
Respektive nämnd ansvarar för uppföljning av verksamhet och ekonomi inom sitt verksamhetsområde.
Uppföljning ska ske på nivåer som tilldelats ett verksamhets- och ekonomiskt ansvar. Varje förvaltning
ansvarar för att kontinuerlig avrapportering sker till respektive nämnd vid fastställda tidpunkter.
Nämnderna ansvarar för att rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige i enlighet med
anvisningar genomförs. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att följa hur verksamhet och
ekonomi utvecklas för hela kommunkoncernen.
Uppföljning ska ske i form av:
 Delårsrapport per den siste augusti och årsredovisning per den siste december till
kommunfullmäktige.
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Budgetuppföljning per den siste april till kommunstyrelsen.
Ekonomirapport per den siste februari, juni och oktober till kommunstyrelsen. Ekonomirapporten tas
fram av ekonomienheten för att få en snabb rapportering av det ekonomiska läget.
Fokusområden, fullmäktigemål och uppdrag följs upp i budgetuppföljning per den siste april, i
delårsrapporten efter augusti och i årsredovisningen.

Nämnds åtgärder vid konstaterad eller befarad budgetavvikelse
Med budgetavvikelse avses både verksamhets- och beloppsavvikelse från fastställd årsbudget eller särskilt
budgetbeslut (tilläggsbudget). Så snart avvikelse befaras eller har konstaterats är nämnd skyldig att vidta
åtgärder så att anslaget kan hållas. I de fall nämnden planerar eller har vidtagit åtgärder för att hålla
budgeten ska dessa också redovisas i den löpande uppföljningen. Åtgärder som innebär väsentliga avsteg
från de av kommunfullmäktige antagna målen eller ambitionsnivåerna för verksamheten får inte vidtas
utan kommunfullmäktiges beslut.
Vid konflikt mellan anslag och verksamhetsvolym gäller anslag. Ekonomin utgör därmed gräns
för verksamhetens omfattning.

Investeringsverksamheten
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den av kommunfullmäktige beslutade
investeringsbudgeten. Investeringsbudgetramen utgör ett ”tak” för respektive år. Oförbrukade medel
mellan faktisk förbrukning och taknivån överförs inte till nästkommande år. Tidsförskjutna investeringar
får inrymmas i kommande års ram. Två tjänstemannagrupper har införts med beredande ansvar i
investeringsprocessen; plan- och investeringsberedningen (PIB) och genomförandegruppen. PIB är
beredande grupp till kommunstyrelsen samt till planutskottet, som är underställt
kommunstyrelsen. Genomförandegruppen består av representanter för funktionerna inom kommunen
med ansvar för utförandet av beställda investeringar. I genomförandegruppen finns även representanter
från Kalmar Vatten och Kalmar Energi för samordning av projekt.
Planering
• Kommunledningskontorets ekonomienhet ansvarar för den övergripande tidplanen och
kopplingen till budgetprocessen i övrigt.
• Kommunledningskontorets ekonomienhet ansvarar för att i samverkan med förvaltningarna ta
fram underlag för samtliga investeringar.
• Serviceförvaltningen ansvarar för att ta fram underlag för investeringar avseende verksamheternas
lokalbehov, som överlämnas till kommunledningskontorets ekonomienhet för vidare hantering.
• Samhällsbyggnadskontoret ansvarar tillsammans med serviceförvaltningen för att ta fram underlag
för investeringar avseende infrastruktur (gatuverksamhet, parkverksamhet, friluftsverksamhet
etc.), som överlämnas till kommunledningskontorets ekonomienhet för vidare hantering.
• Projekt- och exploateringsenheten ansvarar för att ta fram underlag för investeringar gällande
exploateringsverksamheten, som överlämnas till kommunledningskontorets ekonomienhet för
vidare hantering.
• För löpande investeringsbehov av inventarier etc. har respektive förvaltning ett samlingsanslag.
Varje förvaltning tar fram underlag för de investeringar som redovisas på förvaltningen och
överlämnar dessa till kommunledningskontorets ekonomienhet för vidare hantering. Investeringar
som redovisas på respektive förvaltning avser främst inköp av inventarier etc.
Serviceförvaltningen ansvarar också för inköp inom till exempel IT och transport.
• Framtagna underlag sammanställs av kommunledningskontorets ekonomienhet för beredning i
PIB. Investeringar avseende lokaler, infrastruktur och exploateringsverksamhet bereds i
genomförandegruppen innan det överlämnas till PIB. Respektive förvaltning rapporterar
framförda investeringsbehov avseende lokaler och infrastruktur till respektive nämnd. PIB
bereder investeringarna och överlämnar underlag till politiska majoriteten som en del i det totala
budgetförslaget för vidare hantering i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelse, för
att slutligen fastställas i kommunfullmäktige. PIB informerar också förvaltningschefsgruppen
under beredningstiden.

41

Genomförande
Kommunstyrelsen är ansvarig för samtliga investeringar förutom för de investeringar (vanligtvis
inventarier) som hanteras på respektive nämnd.
Kommunstyrelsen har rätt att, utifrån ändrade förutsättningar, besluta om ändringar inom
kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget. För beslut om ändringar gäller följande:
• Omdisponeringar får endast göras mellan åren i den aktuella planperioden.
• Den totala investeringsbudgetramen för respektive år inom planperioden får inte överskridas.
• Omdisponeringar får endast göras mellan objekt som ingår i underlaget för kommunfullmäktiges
beslutade budget för planperioden.
• Helt nya objekt kan enbart växlas mot att ett tidigare beslutat objekt helt eller delvis tas bort ur
planperioden.
Uppföljning
Beslutad total investeringsbudget följs löpande upp av kommunledningskontorets ekonomienhet och
redovisas till kommunfullmäktige i samband med ordinarie budgetuppföljningar. Uppföljning och prognos
rapporteras löpande till PIB med uppgift om eventuella avvikelser mot investeringstak och/eller enskilt
projekt för vidare åtgärd.

Finansiell analys
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.

Resultat och kapacitet
Ett sätt att belysa god ekonomisk hushållning är att studera det löpande resultatet. Balans mellan löpande
intäkter och kostnader är en grundförutsättning för god ekonomi i kommunen. 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
Årets resultat (mnkr)
Effekt av komponentredovisning
Årets resultat exklusive komponentredovisning

Bokslut
2016
166,6

Budget
2017
55,0

2018
73,5
-34,0
39,5

Budget
2019
71,8
-28,5
43,3

2020
48,2
-22,5
25,7

För planeringsperioden beräknas ett resultat på 73,5 mnkr för 2018, för 2019 beräknas ett resultat på 71,8
mnkr och för 2020 ett resultat på 48,2 mnkr. Det genomsnittliga budgeterade resultatet för perioden
2018–2020 planeras uppgå till 64,5 mnkr.
I resultatet ingår den beräknade nettoeffekten av övergången till komponentredovisning. Det vill säga att
anläggningstillgångar delas upp i komponenter med olika avskrivningstider och en omfördelning görs
mellan underhållskostnader i driftredovisningen och investeringsutgifter. Kortsiktigt ger övergången en
positiv resultateffekt som över tid minskar i omfattning i takt med att avskrivningarna på investeringarna
ökar. Denna effekt är redovisningsteknisk och medför inte ett motsvarande kassaflöde. För att kunna göra
en rättvisande jämförelse gentemot tidigare års resultat redovisas även en resultatrad ovan där effekten av
komponentredovisningen är borträknad.
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Nettokostnadsandel
En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan intäkter och
kostnader. Intäkterna måste överstiga kostnaderna så att utrymme skapas, dels för att skap en rimlig nivå
för egenfinansierade investeringar och dels för att möta förändrade ekonomiska förutsättningar.
Ett sätt att belysa detta är att analysera hur stor andel nettokostnaden tar i anspråk av skatteintäkter och
kommunal utjämning. Enligt principerna för god ekonomisk hushållning är tumregeln att nettokostnaden
över tid inte bör överstiga 98 procent av summan av skatteintäkter och mellankommunal utjämning.
SKL:s bedömning är dock att sektorn de närmaste åren inte kommer att klara detta, utan istället hamna i
närheten av 99 procent trots att man förutsätter uppräkningar av de generella statsbidragen,
skattehöjningar och effektiviseringar i verksamheterna.
Kommunens nettokostnadsandel för det enskilda året 2016 var 95,3 procent och för den rullande
femårsperioden 2012-2016 97,5 procent, vilket därmed uppfyllde det finansiella målet om högst 99,0
procent i verksamhetsplan 2016.
Enligt budget kommer nettokostnadsandelen för de enskilda åren att vara 98,1 procent 2018, 98,2 procent
2019 och 98,9 procent 2020. Motsvarande andelar med effekten a kompontentredovisning avräknad blir
99,0% 2018, 98,9% 2019 och 99,4% 2020.
Över en rullande femårsperiod bakåt med 2018 som utgångspunkt beräknas nettokostnadsandelen till 98,0
procent. Med utgångspunkt 2019 beräknas nettokostnadsandelen till 97,7 procent och 2020 till 97,9
procent.
Nettokostnadsandel
(%)
Årsvis
Rullande femårsperiod

Bokslut
2016
95,3%
97,5%

Budget
2017
98,5%
98,2%

2018
98,1%
98,0%

Budget
2019
98,2%
97,7%

2020
98,9%
97,9%

Självfinansieringsgrad
När den löpande driften har finansierats bör det återstå en så stor andel av intäkterna från skatter,
generella statsbidrag och kommunal utjämning att större delen av investeringarna kan finansieras med
egna medel. Kassaflödet från den löpande verksamheten (enligt finansieringsanalysen) utgör det finansiella
utrymmet för investeringar som kommunen kan göra utan att ta upp nya lån eller minska befintlig
likviditet. Detta nyckeltal (kassaflödet från den löpande verksamheten/kassaflödet från
investeringsverksamheten) benämns självfinansieringsgrad. 100 procent innebär således att samtliga
investeringar självfinansieras. Det finansiella målet i Kalmar kommun för perioden är att 50 procent av
investeringarna ska självfinansieras under en rullande femårsperiod.
Självfinansieringsgrad
av investeringar (%)
Årsvis
Rullande femårsperiod

Bokslut

Budget

Budget

2016

2017

2018

2019

2020

113,6%

42,5%

54,4%

59,8%

69,8%

90,5%

58,7%

68,0%

66,3%

67,9%

Kommunens självfinansieringsgrad för 2016 var 113,6 procent och över en rullande femårsperiod 90,5
procent, vilket därmed uppfyllde det finansiella målet om självfinansieringsgrad. Enligt planeringen
kommer självfinansieringsgraden att vara 54,4 procent 2018, 59,8 procent 2019 och 69,8 procent 2020.
Över en rullande femårsperiod med 2018 som utgångspunkt beräknas självfinansieringsgraden till 68,0
procent. Med utgångspunkt 2019 beräknas självfinansieringsgraden till 66,3 procent och med
utgångspunkt 2020 till 67,9 procent.
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Risk - kontroll
Soliditet (eget kapital/totala tillgångar) är ett viktigt nyckeltal när kapaciteten ska analyseras. Soliditeten
mäter kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som
har finansierats med skatteintäkter.
Soliditet,
kommunen, %
Exkl. pensionsskuld
intjänad före 1998
Inkl. pensionsskuld
intjänad före 1998

Bokslut
2016

Budget
2017

2018

Budget
2019

2020

49,2%

42,0%

46,0%

44,6%

43,4%

11,3%

5,1%

15,8%

17,0%

17,8%

Kommunens långfristiga skulder beräknas uppgå till 1 512,2 mnkr 2020. Kommunens samlade
pensionsförpliktelser uppgick i bokslutet 2016 till 1 584,4 mnkr, varav 220,0 miljoner kronor redovisas
som avsättning i balansräkningen och 1 364,4 mnkr som ansvarsförbindelse. Det betyder att cirka 86
procent av pensionsskulden ligger utanför balansräkningen.
Kommunsektorns årliga investeringar har i löpande priser fördubblats mellan 2005 och 2015. Detta
påverkar såväl de långfristiga skulderna som soliditeten. En hög nivå på investeringsutgifterna gör det
svårt att självfinansiera, och då kan ökade långfristiga skulder vara ett sätt att finansiera detta. En ökande
befolkning ställer krav på exploatering, VA-utbyggnad, skolor, förskolor, äldreboenden etc.
Kalmar kommunkoncerns långfristiga skulder mätt i kronor per invånare har minskat från 58 236 kr 2012
till 53 772 kronor 2016, vilket är en minskning med cirka 8 procent. Det kan jämföras med gruppen av
”liknande kommuner, övergripande” (SKL:s definition, baserat på strukturella likheter). Dessa var 2016;
Karlstad, Östersund, Skövde, Luleå, Piteå, Halmstad och Gotland. Genomsnittet för denna grupp har
samtidigt ökat från 44 030 kronor per invånare 2012 till 45 648 kronor per invånare 2016, vilket är en
ökning med cirka 4 procent. Den genomsnittliga skulden för de fyra andra jämförelsekommunerna inom
3KVH (Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad) ökat med 21 procent.
Långfristiga skulder kommunkoncernen, kronor
per invånare
Kalmar
KKVH, genomsnitt
Liknande kommuner, genomsnitt

2012

2013

2014

58 236 58 882 57 831
53 886 56 706 61 523
44 030 46 208 47 180

2015

2016

56 908 53 772
66 832 65 251
47 150 45 648

Förändring
2012-2016
-7,7%
21,1%
3,7%

Genom att jämföra soliditeten på koncernnivå elimineras faktorer som kan försvåra en jämförelse, såsom
olika val av driftform. Vissa kommuner har stora verksamheter i bolagsform, andra i förvaltningsform.
Soliditeten i Kalmar kommunkoncern har ökat från 25,6 procent 2012 till 31,2 procent 2016. En ökning
med 5,6 procentenheter. Genomsnittet för gruppen liknande kommuner har under samma period istället
minskat med 0,3 procentenheter och genomsnittet för KKVH har minskat med 2,0 procent.
Soliditet kommunkoncernen (%)
Kalmar
KKVH, genomsnitt
Liknande kommuner, genomsnitt

2012

2013

2014

25,6%
38,2%
46,7%

27,9%
38,0%
48,1%

28,2%
36,8%
47,6%

2015

2016

29,8%
34,8%
45,4%

31,2%
36,2%
46,4%

Förändring
2012-2016
5,6%
-2,0%
-0,3%

Den kortsiktiga betalningsförmågan, ofta uttryckt med nyckeltalet kassalikviditet (de kortfristiga skuldernas
andel av likvida medel och kortfristiga fordringar), bedöms vara mindre relevant för den finansiella
analysen av kommuner. Dels då kommuner i grunden har ett positivt kassaflöde från skatteintäkterna, och
dels har möjlighet att påverka intäkterna genom förändringar i skattesatsen. Vidare bedöms inte en
överlikviditet vara av godo i tider av negativa räntor som kan medföra avgifter på inlåning hos bankerna.
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Budgetföljsamhet
En viktig del i att uppnå och bibehålla en god ekonomisk hushållning är att det finns en god
budgetföljsamhet i kommunen. Genom att nämnderna håller sina budgetramar bidrar de till att de
övergripande finansiella målen uppnås.
Budgetföljsamhet (exkl.
exploateringsverksamhet)
Nämndernas utfall i
förhållande till budget, %

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-0,3

-0,7

-0,6

0,8

1,2

1,3

Nämnderna (exklusive exploateringsverksamheten) redovisade en positiv avvikelse för perioden 20142016, medan avvikelsen varit negativ för 2011-2013. Den samlade budgetföljsamheten får anses vara god
hos nämnderna.

Nettokostnadsavvikelse
Nyckeltalet Nettokostnadsavvikelse totalt visar avvikelsen i procent mellan total nettokostnad och total
referenskostnad för verksamheterna förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, individ- och
familjeomsorg och vård och omsorg om äldre.
Referenskostnaden är den kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en
genomsnittlig nivå i fråga om ambitioner och effektivitet och med hänsyn tagen till strukturen (demografi
etc.). Referenskostnaden används även för att beräkna utfallet i kostnadsutjämningssystemet. Positiva
värden indikerar ett högre kostnadsläge än statistiskt förväntat.
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS) andel
(%)

2012

2013

2014

Kalmar
KKVH, genomsnitt
Liknande kommuner, genomsnitt

8,0%
1,9%
6,8%

7,3%
2,1%
5,2%

5,9%
2,1%
4,1%

2015
2,5%
1,1%
4,8%

2016
0,3%
1,6%
3,6%

Förändring
2012-2016
-7,7%
-0,3%
-3,2%

Mellan 2012 och 2016 har Kalmar minskat sin nettokostnadsavvikelse från 8,0 procent till 0,3 procent.
Det motsvarar en förändring på 147 mnkr från ett högre kostnadsläge på 154 mnkr till 7 mnkr. Det är den
största minskningen av nettokostnadsavvikelsen av alla kommuner inom kommungruppen Större städer
och den klart största minskningen bland jämförelsekommunerna inom 3KVH. Under perioden har
genomsnittet för de fyra andra jämförelsekommunerna varit nästan oförändrat. Liknande kommuner har
minskat sin nettokostnadsavvikelse i likhet med Kalmar, men inte alls i samma utsträckning.

Finansnetto
Summan av finansiella intäkter och kostnader påverkar resurserna som kommunen kan tilldela sina
verksamheter. Nyckeltalet Finansnetto som andel av skatt och generella statsbidrag visar om finansnettot bidrar
till, eller tär på, verksamhetens finansiering. Ett negativt värde innebär att finansnettot är en kostnad, ett
positivt värde en intäkt. Kalmar har gått från att 2012 ha en kostnad motsvarande 0,2 procent till en intäkt
2016 motsvarande 0,4 procent. Förändringen på +0,6 procent är högre än såväl genomsnittet för KKVH
som liknande kommuner. Fortfarande är det dock så att finansnettots bidrag till verksamhetens
finansiering är högre i båda jämförelsegrupperna, som alltjämt har ett gynnsammare ekonomiskt
utgångsläge.
Finansnetto som andel av skatt och generella
statsbidrag, kommunen (%)
Kalmar
KKVH, genomsnitt
Liknande kommuner, genomsnitt

2012

2013

2014

-0,2%
1,5%
0,8%

0,1%
1,8%
0,5%

0,2%
1,9%
0,7%
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2015
0,4%
1,7%
0,4%

2016
0,4%
1,9%
0,7%

Förändring
2012-2016
0,6%
0,4%
-0,1%

Kostnadsökningarnas fördelning
Mellan 2017 och 2020 ökar de budgeterade kostnaderna med 532 mnkr och intäkterna med 495 mnkr.
Diagrammet nedan visar fördelningen av de 532 miljonerna.
 Löneökningar, drivet av pris och löneutveckling.
 Resursfördelning, drivet av demografiska förändringar, befolkningsökning.
 Hyra, kapitalkostnader och finansnetto, drivet av en hög investeringstakt och högre ränteläge.
 Övrigt, exempelvis pensionskostnader och riktade resurstillskott.
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Resultaträkning
RESULTATRÄKNING
Bokslut
2016
-3 396,2

Budget
2017
-3 648,5

Prognos
2017
-3 634,0

Budget
2018
-3 805,8

2 878,8
669,9
20,9
-6,8

2 999,1
693,7
23,7
-13,0

3 009,2
689,3
22,7
-2,0

3 124,9
742,1
23,2
-11,0

3 234,3
787,6
23,2
-19,3

3 357,2
836,7
23,2
-29,0

Resultat före extraordinära poster

166,6

55,0

85,2

73,5

71,8

48,2

Extraordinära poster
Årets resultat

0,0
166,6

0,0
55,0

0,0
85,2

0,0
73,5

0,0
71,8

0,0
48,2

95,3%

98,5%

97,7%

98,1%

98,2%

98,9%

Mnkr
Verksamhetens nettokostnader
Kommunalskatteintäkter
Kommunal utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Nettokostnadsandel, enskilt år

Planering
2019
2020
-3 954,0
-4 139,9

Balansräkning
Mnkr
Anläggningstillgångar
materiella anläggningstillgångar
finansiell leasing
finansiella anläggningstillgångar
långfristiga fordringar
förskottering infrastruktur
Omsättningstillgångar
förråd, lager, exploatering och tomträtter
kortfristiga fordringar
placerade pensionsmedel KLP
kassa, bank
Summa tillgångar

IB
2017
3 201,1
2 934,9
19,2
196,8
11,5
38,7
398,9
81,0
266,8
50,0
1,1
3 600,0

Budget
2017
3 563,2
3 299,1
14,5
196,8
11,5
41,3
386,4
112,9
216,3
50,0
7,2
3 949,6

Prognos
2017
3 469,2
3 203,0
19,2
196,8
11,5
38,7
389,0
81,0
266,8
50,0
-8,8
3 858,2

Budget
2018
3 801,3
3 561,1
19,2
196,8
11,5
12,7
391,5
81,0
266,8
50,0
-6,3
4 192,8

Planering
2019
2020
4 097,3 4 329,3
3 868,3 4 100,3
19,2
19,2
196,8
196,8
11,5
11,5
1,5
1,5
395,5
397,2
81,0
81,0
266,8
266,8
50,0
50,0
-2,3
-0,6
4 492,8 4 726,5

Eget kapital
varav årets resultat
Avsättningar
varav pensioner
varav deponier
Skulder
varav långfristiga skulder
varav finansiell leasing
varav övriga långfristiga skulder
varav kortfristiga skulder
varav koncernkontokredit
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

1 771,8
166,6
338,8
220,0
118,8
1 489,4
737,2
21,5
0,0
653,8
76,9
3 600,0

1 716,9
55,0
284,4
235,7
48,7
1 948,3
1 329,2
17,8
0,0
601,3
0,0
3 949,6

1 857,0
85,2
353,7
234,9
118,8
1 647,5
947,2
21,5
0,0
658,8
20,0
3 858,2

1 930,5
73,5
384,8
266,0
118,8
1 877,5
1 172,2
21,5
0,0
663,8
20,0
4 192,8

2 002,4
71,8
402,9
284,1
118,8
2 087,5
1 372,2
21,5
0,0
673,8
20,0
4 492,8
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2 050,5
48,2
433,5
314,7
118,8
2 242,5
1 512,2
21,5
0,0
688,8
20,0
4 726,5

Finansieringsanalys
Mnkr
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Justering för ianspråktagna avsättningar
Justering för ianspråktagna avsättningar, Moskogen
Justering för ianspråktagna avsättningar, pensioner

Bokslut
2016

Budget Prognos
2017
2017

Budget
2018

Planering
2019
2020

166,6
184,3
44,9
0,0
0,0
0,0

55,0
195,6
14,2
0,0
-17,0
0,0

85,2
188,7
14,9
0,0
0,0
0,0

73,5
189,0
31,1
0,0
0,0
0,0

71,8
208,4
18,1
0,0
0,0
0,0

48,2
226,2
30,6
0,0
0,0
0,0

-8,8

-5,0

0,0

-2,5

0,0

0,0

387,0
-50,5
0,0
31,9
139,4
0,0
0,0
0,0
507,8

242,8
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0
0,0
0,0
247,8

288,8
0,0
0,0
0,0
-51,9
5,0
-56,9
0,0
236,9

291,1
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0
0,0
0,0
296,1

298,4
0,0
0,0
0,0
10,0
10,0
0,0
0,0
308,4

305,0
0,0
0,0
0,0
15,0
15,0
0,0
0,0
320,0

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

0,0
0,0
-463,1
15,9
0,0
0,0

0,0
0,0
-528,8
20,0
0,0
0,0

0,0
0,0
-456,8
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
-554,6
10,0
0,0
0,0

0,0
0,0
-520,6
5,0
0,0
0,0

0,0
0,0
-458,2
0,0
0,0
0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-447,2

-508,8

-456,8

-544,6

-515,6

-458,2

Finansieringsverksamheten
Ökning (+)/minskning (-) långfristiga skulder
Ökning (+)/minskning (-) finansiell leasing
Ökning (-)/minskning (+) långfristiga fordringar
Ökning (-)/minskning (+) förskottering, infrastruktur
Övriga finansiella poster

-250,0
3,7
0,0
21,2
0,0

280,0
0,0
0,0
3,4
0,0

210,0
0,0
0,0
0,0
0,0

225,0
0,0
0,0
26,0
0,0

200,0
0,0
0,0
11,2
0,0

140,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-225,1

283,4

210,0

251,0

211,2

140,0

Årets kassaflöde

-164,5

22,4

-9,9

2,5

4,0

1,8

Justering för övriga ej likvidpåverkande
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar
Ökning (-)/minskning (+)förråd och lager
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder
varav semesterlöneskuld
varav koncernkontokredit
varav övrigt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
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Investeringar
Belopp i tkr
Kommunstyrelsen
Exploateringsverksamhet
Samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Omsorgsnämnden
Socialnämnden
Södermöre kommundelsnämnd
Summa investeringar
varav räntabla investeringar och exploatering
Summa icke räntabla investeringar

2017

2018

2019

2020

Not

370 250
126 700
1 000
1 000
2 650
6 000
18 000
1 200
2 000
528 800
178 800
350 000

380 400
180 700
1 000
24 900
2 700
7 300
18 200
1 200
3 600
620 000
270 000
350 000

335 100
148 200
1 000
23 400
2 700
4 300
13 200
1 200
1 000
530 100
180 100
350 000

335 200
85 800
1 000
23 400
2 700
12 700
3 200
1 200
1 000
466 200
116 200
350 000

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Noter
Skatteintäkter och kommunal utjämning
Belopp i tkr
Kommunalskatteintäkter
Allmän kommunalskatt
Slutavräkning
Summa kommunalskatteintäkter
Kommunal utjämning
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag/avgift
Uppräkning av generellt statsbidrag
Kommunal fastighetsavgift
"Välfärdsmiljarderna" andel fördelat på
"flyktingvariabler"
Byggbonus
LSS-utjämning
Kommunal utjämning
SUMMA

Bokslut
2016

Budget
2017

Prognos
2017

Budget
2018

2 889 600
-10 800
2 878 800

3 019 195
-20 127
2 999 068

3 026 780
-17 565
3 009 215

3 136 875
-11 935
3 124 940

3 234 274
0
3 234 274

3 357 176
0
3 357 176

567 700
-189 200
-2 200

599 884
-198 146
593

595 489
-200 551
-648

107 100

106 289

110 792

612 098
-187 467
10 172
0
121 478

638 168
-181 243
30 649
0
121 478

668 778
-172 414
46 177
0
121 478

49 300
137 200
669 900

25 249
20 000
139 825
693 694

26 518
20 000
137 694
689 294

27 972
14 000
143 896
742 149

18 940
14 000
145 629
787 621

11 360
14 000
147 352
836 731

3 548 700

3 692 762

3 698 509

3 867 089

4 021 895

4 193 907
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Planering
2019

2020

Finansnetto
Bokslut

Budget Prognos

Budget

Planering

2016

2017

2017

2018

2019

2020

6 100
0
7 100
7 700
20 900

5 250
1 500
0
8 475
8 500
23 725

4 250
1 500
0
8 475
8 500
22 725

5 250
1 000
0
8 475
8 500
23 225

5 250
1 000
0
8 475
8 500
23 225

5 250
1 000
0
8 475
8 500
23 225

FINANSIELLA KOSTNADER
Räntekostnader på lång- och kortfristiga skulder
Övriga finansiella kostnader

-6 300
-500

-12 822
-165

-1 822
-165

-10 854
-165

-19 079
-165

-28 459
-165

SUMMA

-6 800

-12 987

-1 987

-11 019

-19 244

-28 624

FINANSNETTO

14 100

10 738

20 738

12 206

3 981

-5 399

Belopp i tkr
FINANSIELLA INTÄKTER
Ränteintäkter, kortfristiga fordringar
Kravverksamhet etc.
Ränteintäkter långfristiga fordringar
Utdelning aktier o andelar
Borgensavgifter
SUMMA

Aktieutdelning Kalmar Kommunbolag AB (tkr)
Borgensåtaganden helägda bolag (mdkr)
Borgensavgift, tkr (0,30%)
Räntekostnader på låneskuld, halvårseffekt
(mnkr)
Använd räntesats i procent, långfristiga skulder

2017

2018

2019

2020

6 975
3,0
8 500

8 475
2,8
8 500

8 475
2,8
8 500

8 475
2,8
8 500

1 172
1,75%

1 172
1,00%

1 362
1,50%

1 482
2,00%

Kommunfullmäktige beslutade i december 1995 att kommunen ska vara delägare av Kalmar Läns
Pensionskapitalförvaltning AB (KLP). Kommunen avsatte 50 mnkr för förvaltning av KLP år 2000.
Marknadsvärdet den 31 augusti 2017 uppgick till 119,5 mnkr.
För planeringsperioden beräknas kommunens borgensåtaganden för helägda företag till 2,8 mdkr.
Borgensavgiften uppgår till 0,3 procent under planeringsperioden, vilket motsvarar 8,5 mnkr i intäkt
respektive år.
För aktieutdelningar från kommunägda bolag har beräknats 975 tkr för respektive år 2017–2019, vilket
avser Kalmar Kommunbolag AB. Denna utdelning är dock beroende av om det finns utdelningsbara
medel i kommunbolaget. Därutöver finns utdelning med 6 mnkr årligen från kommunbolaget som avser
kommunens tjänsteköp från Kalmar Science Park AB med samma belopp.
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om nyupplåning för 2015 till högst 1 055,2 mnkr. 2016-12-31
uppgår den långfristiga låneskulden till 758,7 mnkr. Räntekostnader för långfristig upplåning och
förskottering till satsningar i infrastrukturen har upptagits med 10,9 mnkr 2018, med 19,2 mnkr 2019 och
med 28,9 mnkr 2020. Räntebanan för perioden 2018-2020 har justerats i linje med Riksbankens prognoser
för styrräntan. Antagen genomsnittlig räntesats för de långfristiga lånen är 1,0 % 2018, 1,5 % 2019 och 2,0
% 2020.

Borgensåtaganden
Kommunens borgensförbindelser i delbokslutet augusti 2017 uppgick till 2 699,9 mnkr. Det motsvarar
40 556 kronor per invånare och är en minskning från årsskiftet 2016/2017 med 49,8 mnkr. Lagstiftningen
fastslår att borgensavgift måste vara marknadsmässig för att inte snedvrida konkurrensen. Borgensavgiften
för koncernbolagen är 0,3 procent.
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Finansförvaltning
Belopp i tkr
PENSIONSKOSTNADER
Förändring pensionsavsättning
Löneskatt på pensionsavsättning
Förvaltningsavgifter pensioner
Pensionsutbetalningar
Individuell del
Löneskatt
Antagande; 1 procent ökning av antal anställda årligen
PO-pålägg
SUMMA

Bokslut
2016

Budget Prognos
2017
2017

6 325
1 727
979
63 355
91 269
37 311

11 400
2 766
1 000
63 500
92 500
37 846

12 000
2 911
1 200
65 100
95 300
38 913

Specialregler arbetsgivaravgift
-7 107
Återbetalning premier från AFA Försäkring
0
Finansiell leasing nettoeffekt etc, nedskrivning anläggningar 2 858
Återföring till medlemskommunerna från gymnasieförbundet -7 348

-3 700

-4 500

-6 736

-6 736

26 987
5 000

11 987
5 000

9 320
62 323
0 103 630

Budget
2018

Planering
2019
2020

25 000
14 600
24 600
6 065
3 542
5 968
1 000
1 000
1 000
61 500
61 300
61 300
97 900 101 200 104 700
38 670
39 423
40 272
3 700
5 100
6 700
-126 276 -128 974 -130 000 -135 239 -140 689 -146 359
74 690 80 038 85 424
98 596
85 475
98 181

CENTRALA ANSLAG FÖR KOSTNADSÖKNINGAR ("POTTER")
Kostnadsökningar för investeringar, nya hyror
Förändring semesterlöneskuld
Effekt av komponentavskrivning
Volymökning LSS
Personalkostnader
SUMMA

-4 700

-4 900

-5 100

9 320
52 730
79 037

46 700
5 000
-34 000
27 300
122 500
167 500

70 500
10 000
-28 500
43 470
189 800
285 270

104 500
15 000
-22 500
58 671
259 100
414 771

KAPITALKOSTNADER
Internränta
SUMMA

-81 087
-81 087

-50 625
-50 625

-50 625
-50 625

-51 900
-51 900

-57 700
-57 700

-62 800
-62 800

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER
Jämförelsestörande intäkter
Realisationsvinster
Jämförelsestörande kostnader
Realisationsförluster
SUMMA

0
-19 523
0
0
-19 523

0
-5 000
0
0
-5 000

0
0
0
0
0

0
-2 500
0
0
-2 500

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

SUMMA FINANSFÖRVALTNING

-37 517 117 607 102 600

206 996

308 145

445 052

Pensionskostnader
Pensionskostnad/skuld ska redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Denna innebär att
pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och inte som skuld i
balansräkningen. De löpande pensionsutbetalningarna belastar resultaträkningen. Pensionsförmåner
intjänade från och med 1998 redovisas fullständigt via resultat- och balansräkning. På
pensionsavsättningarna och pensionsutbetalningarna har även budgeterats en särskild löneskatt på 24,26
procent. För att finansiera pensionskostnaderna ingår för hel- och deltidsanställda enligt kommunala avtal
en andel av PO-pålägget på 5,5 procent. För finansiering av särskild löneskatt ingår ytterligare ett pålägg
på 1,33 procent.
För att täcka arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt betalar förvaltningarna internt till
finansförvaltningen ett personalomkostnadspålägg på alla löneutbetalningar. För 2017 är PO-pålägget
följande:
• 38,33 procent för hel-, deltids-, och timanställda enligt kommunala avtal.
• 31,42 procent för förtroendevalda och uppdragstagare.
• 24,26 är den särskilda löneskatten som betalas på pensionsavsättningar och pensionsutbetalningar.
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Utöver pensionskostnaden för befintlig personal budgeteras för en årlig ökning av antalet anställda med
en procent med de ökade pensionskostnader som det medför.

Övriga poster inom finansförvaltningen
För ökade kapitalkostnader eller hyror i samband med om- och nybyggnad av lokaler och anläggningar
m.m. upptas 46,7 mnkr för 2018, 70,5 mnkr för 2019 och 104,5 mnkr för 2020. Budgetramen för de
nämnder som använder respektive anläggning justeras efter hand som anläggningen tas i bruk. Från och
med 2018 gör Kalmarsunds gymnasieförbund bedömningen att en självfinansiering av ”Digital kompetens”
utan medlemskommunernas insatser är möjlig.
För ackumulerad löneuppräkning upptas för 2018 122,5 mnkr, för 2019 189,8 mnkr och för 2020 259,1
mnkr (jämfört med lönenivå 2016). För den resultatmässiga nettoeffekten av införandet av
komponentredovisning upptas en kostnadsminskning på 34,0 mnkr 2018, 28,5 mnkr 2019 och 22,5 mnkr
2020.
För ökad omfattning av insatser inom LSS-verksamheten upptas 2018 27,3 mnkr, för 2019 43,5 mnkr och
för 2020 58,7 mnkr, detta utöver nivån 2017 där 9,3 mnkr kvarstår i pott för ändamålet. Dessa medel
tillförs socialnämndens ram efter hand som man kan påvisa att ny eller utökad verksamhet startar. För
realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar har under planeringsperioden upptagits intäkter
till 2,5 mnkr 2018. Från och med 2019 budgeteras inga intäkter från realisationsvinster.

Kapitalkostnader
För de skattefinansierade nämnderna har kapitalkostnader 2018–2020 beräknats utifrån följande princip
och antaganden:
• Kapitalkostnaden beräknas med halvårseffekt första året utifrån antagandet att aktiveringarna
fördelas jämnt över året.
• Internränta på 1,75 procent för planeringsperioden. Räntesatsen är i linje med SKL:s
rekommendation. Detta är en intern fördelningsmodell och påverkar inte resultatet.
• Ekonomisk livslängd (avskrivningstid) utifrån typ av anläggning och komponent.
• Rak nominell avskrivning tillämpas, d.v.s. lika stort avskrivningsbelopp per år. Detta innebär
vidare att avskrivning sker av investeringens anskaffningsvärde och ränta beräknas på restvärdet.
Metoden ger nominellt minskande kapitalkostnader, eftersom räntan räknas på ett successivt
mindre restvärde.
• Ökningar av kapitalkostnaderna jämfört med den beräknade budgetramen kompenseras inte utan
ska täckas inom given budgetram. Eventuellt utrymme som uppstår vid minskning av
kapitalkostnaderna får behållas av nämnden.
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Bilagor
Bilaga 1 Nämndernas driftbudgetramar
2018

Jämfört
med 2017
2019

2020

447
9 661
0 30 000
4 204
1 510
0
0
34
32
2 355 -19 633
2 833
1 988
22 792 24 855
13 230 13 915
2 026
1 579
1 102
3 964

10 266
30 000
4 629
0
65
-17 660
4 749
44 331
26 653
4 586
7 295

10 713
30 000
8 833
0
99
-15 304
7 582
67 123
39 883
6 613
8 397

3 530 921 67 871 47 043 49 024 67 871

114 914

163 939

Driftbudgetförändringar
2018-2020 (tkr)

Budgetram
2017

Kommunledningskontoret
Exploateringsverksamhet
Gymnasieförbundet
Kommunens revisorer
Samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Omsorgsnämnden
Socialnämnden
Södermöre kommundelsnämnd

Total

Jämfört med föregående
år
2018
2019
2020

246 735
9 661
-30 000 30 000
271 880
1 510
2 655
0
45 311
32
241 132 -19 633
177 437
1 988
965 305 24 855
658 569 13 915
734 135
1 579
217 762
3 964

605
0
3 119
0
33
1 973
2 761
19 476
12 738
3 007
3 331

Bilaga 2 Förändringar i nämndernas driftbudgetramar
Not 1) Kommunstyrelsen

Förändring mot föregående år

Förändringar i driftbudgetram (tkr)
Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löner)
Anslag för riktade insatser permanentas (0,5 mnkr)
Friskvårdssatsning permanentas (2,0 mnkr)
Insatser inom social hållbarhet ("sociala fonden")
Strateg social hållbarhet, m.m.
Jämställt elitstöd, tjänsteköp från Destination Kalmar AB (till totalt 1,0 mnkr)
Ordningsvakter
550
Landsbygdsutveckling
Projekt Kronan (2018-2022)
Nytt avtal för deltidsbrandmän
Info - dataskyddsförordningen (adm. chefstjänst från servicenämnden)
Samlade arbetsmarknadsinsatser från socialnämnden
Avtal med LNU om FoU inom grön tillväxt, blå tillväxt och IT/Teknik
Förvaltningschef kommunledningskontoret
Val till riksdag, landsting och kommun
Val till Europaparlamentet
Arkivcentrum flyttkostnader och drift
Summa
Kalmars proportionella andel av riktade statsbidrag
Summa inklusive riktade statsbidrag
Not 2) Exploateringsverksamhet

2018
1 364
0
0
-1 000
1 000
620

2019
1 405

2020
1 447

-1 500
1 000
-300

-1 000

9 661

605

447

2 800
12 461

605

447

300
100
800
857
2 070
500
1 000
1 500

Förändring mot föregående år

Förändringar i driftbudgetram (tkr)

2018

Nettointäkter från exploateringsverksamhet

30 000

Summa

30 000

Not 4) Gymnasieförbundet

2019

2020

0

0

Förändring mot föregående år

Förändringar i driftbudgetram (tkr)
Justering antal 16-19 åringar
Digital kompetens (motsvaras av utdelning från gymnasieförbundet)
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2018
8 304
-6 736

2019
3 106
0

2020
4 204

Rätt till Komvux (höstbudgetprop. 2016)
Försöksverksamhet med branschskolor (höstbudgetprop. 2017)
Genomströmning i gymnasieskolan (höstbudgetprop. 2017)
Summa
Not 5) Kommunens revisorer

-132
7
67

13

1 510

3 119

4 204

Förändring mot föregående år

Förändringar i driftbudgetram (tkr)

Summa
Not 6) Samhällsbyggnadsnämnden

2018

2019

2020

0

0

0

0

0

0

Förändring mot föregående år

Förändringar i driftbudgetram (tkr)
Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löner)
Summa
Not 7) Servicenämnden

2018
32

2019
33

2020
34

32

33

34

Förändring mot föregående år

Förändringar i driftbudgetram (tkr)
Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löner)
Samlastningscentral
Kustmiljöarbetet; drift musselodling, Race for the Baltic, utveckla våtmarker
Projekt Rena Malmfjärden "Life Sure" (600 tkr årligen 2018-2021)
Mätning av "God vattenstatus"
Köksarbete inom Kost skola, omfördelat från barn- och ungdomsnämnden
Info - dataskyddsförordningen (adm. chefstjänst till kommunstyrelsen)
Kostverksamheten, förändring barn och elever
Kapitalkostnader, tillsyn, yttre underhåll och försäkring för Guldfågeln Arena
Kapitalkostnader för exploateringsinvesteringar till kommunstyrelsen

2018
435
-60
500
600
250
300
-857
2 449
6 750
-30 000

Summa

-19 633

Not 8) Kultur- och fritidsnämnden

2019
448

2020
461

1 525

1 894

1 973

2 355

Förändring mot föregående år

Förändringar i driftbudgetram (tkr)
Kompensation för kostnadsökning övriga kostnader (PKV för 2017 2,3 %)
Indexjustering av föreningsbidraget till Kalmar FF upphör efter arenaförvärvet
Tillkommande hyreskostnader för Byteaterns verksamhet i Oljefabriken 3
Föreningsbidraget till Kalmar FF upphör efter kommunens förvärv av arenan
Utökat stöd till föreningslivet
Summa
Not 9) Barn- och ungdomsnämnden

2018
2 488
0
4 250
-6 750
2 000

2019
2 761

2020
2 833

1 988

2 761

2 833

Förändring mot föregående år

Förändringar i driftbudgetram (tkr)
Resursfördelning grundskola och barnomsorg
Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löner)
Köksarbete inom Kost skola, omfördelat till servicenämnden
Skyldighet att erbjuda lovskola i åk 8-9 (höstbudgetprop. 2016)
"Läsa-skriva-räkna-garanti" (höstbudgetprop. 2016 och 2017)
Effektiviseringar av nationella prov (höstbudgetprop. 2016 och 2017)
Utökad undervisningstid i matematik år 4-6 (budgetprop. 2016)
Skolstart vid sex års ålder (höstbudgetprop. 2017)
Nyanlända elever i grundskolan (höstbudgetprop. 2017)
Förslag från Skolkommissionen (höstbudgetprop. 2017)
Förslag från Skolkostnadsutredningen (höstbudgetprop. 2017)
Offentlighetsprincipen i fristående skolor och förskolor (höstbudgetprop. 2017)
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2018
19 790
1 583
-300
174
755
-290
-65
413
177
295
295
59

2019
16 324
1 631

236

472
236
59

2020
21 112
1 680

Prao i årskurs 8 och 9 (höstbudgetprop. 2017)
Betygssättning i moderna språk (höstbudgetprop. 2017)
Professur på Linnéuniversitetet inom pedagogik (anslag 2018-2022)
Hyra och drift av ny familjecentral Lindsdal
Summa

59
500
1 411
24 855

282
19 476

22 792

Kalmars proportionella andel av riktade statsbidrag
Summa inklusive riktade statsbidrag

10 472
35 327

19 476

22 792

Not 10) Omsorgsnämnden

177
59

Förändring mot föregående år

Förändringar i driftbudgetram (tkr)
Volymutveckling äldreomsorg baserad på demografisk förändring
Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löner)
Återföring av utvecklingstjänst och del av enhetschef till SKDN
Nya platser i vård- och omsorgsboenden
Summa

2018
8 754
464
-203
4 900
13 915

2019
9 010
478

2020
6 238
492

3 250
12 738

6 500
13 230

Not 11) Socialnämnden
Förändringar i driftbudgetram (tkr)
Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löner)
Samlade arbetsmarknadsinsatser under kommunstyrelsen
Ökade behov inom individ- och familjeomsorg till följd av
befolkningsutvecklingen
Utvidgat ansvar avseende missbruk av spel om pengar (höstbudgetprop. 2017)
Driftmedel ny familjecentral Lindsdal
Summa

Förändring mot föregående år
2018
2019
2020
1 910
1 967
2 026
-2 070

Not 12) Södermöre kommundelsnämnd
Förändringar i driftbudgetram (tkr)
Resursfördelning grundskola och barnomsorg
Volymutveckling äldreomsorg baserad på demografisk förändring
Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet (löner)
Återföring av utvecklingstjänst och del av enhetschef från omsorgsnämnden
Skyldighet att erbjuda lovskola i åk 8-9 (höstbudgetprop. 2016)
"Läsa-skriva-räkna-garanti" (höstbudgetprop. 2016 och 2017)
Effektiviseringar av nationella prov (höstbudgetprop. 2016 och 2017)
Skolstart vid sex års ålder (höstbudgetprop. 2017)
Nyanlända elever i grundskolan (höstbudgetprop. 2017)
Förslag från Skolkommissionen (höstbudgetprop. 2017)
Förslag från Skolkostnadsutredningen (höstbudgetprop. 2017)
Offentlighetsprincipen i fristående skolor och förskolor (höstbudgetprop. 2017)
Prao i årskurs 8 och 9 (höstbudgetprop. 2017)
Betygssättning i moderna språk (höstbudgetprop. 2017)

Förändring mot föregående år
2018
2019
2020
2 916
2 654
728
434
357
218
147
151
156
203
24
103
32
-40
56
64
24
32
40
40
8
8
8
24
8

1 000
134
605
1 579

1 000
40
3 007

2 026

Summa

3 964

3 331

1 102

Kalmars proportionella andel av riktade statsbidrag
Summa inklusive riktade statsbidrag

1 428
5 392

3 331

1 102

Bilaga 3 Investeringsbudgetramar per nämnd
Not 1) Kommunstyrelsen
Belopp i tkr
Inventarier kommunledningskontoret
Brandkåren

2017
200
3 000
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2018
200
3 000

2019
200
3 000

2020
200
3 000

Investeringar för Kalmar Hamn AB
Övriga räntabla investeringar
Ramanslag för fastigheter och infrastruktur
Total

4 000
52 100
310 950
370 250

Not 2) Kommunstyrelsen exploateringsverksamhet
Belopp i tkr
Produktion av arbetsområden och bostadsområden
Övrig markförsörjning
Total

4 000
65 400
307 800
380 400

4 000
9 500
318 400
335 100

4 000
8 000
320 000
335 200

2017
123 700
3 000
126 700

2018
177 700
3 000
180 700

2019
145 200
3 000
148 200

2020
82 800
3 000
85 800

Not 3) Samhällsbyggnadsnämnden
Belopp i tkr
Inventarier
Total

2017
1 000
1 000

2018
1 000
1 000

2019
1 000
1 000

2020
1 000
1 000

Not 4) Servicenämnden
Belopp i tkr
Övriga investeringar serviceförvaltningen
Räntabla investeringar; IT, fordon, lokalvård m.m.
Total

2017

2018

2019

2020

1 000
0
1 000

1 000
23 900
24 900

1 000
22 400
23 400

1 000
22 400
23 400

Not 5) Kultur- och fritidsnämnden
Belopp i tkr
Inventarier
Total

2017

2018

2019

2020

2 650
2 650

2 700
2 700

2 700
2 700

2 700
2 700

Not 6) Barn- och ungdomsnämnden
Belopp i tkr
Inventarier
Total

2017
6 000
6 000

2018
7 300
7 300

2019
4 300
4 300

2020
12 700
12 700

Not 7) Omsorgsnämnden
Belopp i tkr
Inventarier
HSL-hjälpmedel
Inventarier till nya äldreboenden
Total

2017

2018

2019

2020

2 000
500
15 500
18 000

2 000
500
15 700
18 200

2 000
500
10 700
13 200

2 000
500
700
3 200

Not 8) Socialnämnden
Belopp i tkr
Inventarier
Total

2017
1 200
1 200

2018
1 200
1 200

2019
1 200
1 200

2020
1 200
1 200

Not 9) Södermöre kommundelsnämnd
Belopp i tkr
Inventarier
Total

2017

2018

2019

2020

2 000
2 000

3 600
3 600

1 000
1 000

1 000
1 000
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Bilaga 4 Investeringar med objekt per kategori för perioden 2018-2020
Nedanstående lista visar framställda investeringsbehov fastigheter och infrastruktur för perioden.
När i tid dessa kommer att genomföras beror bland annat på befolkningsutveckling och rådande
byggkonjunktur.
Förskole- och skollokaler

400,0 mnkr

Djurängsskolan: Nybyggnad av 2-parallellig F-6 skola med förskola och ett gemensamt kök och matsal
Falkenberg, Vallmons förskola, tillbyggnad
Falkenbergskolan, ombyggnad av kök
Falkenbergskolan, tillbyggnad matsal
Falkenbergsskolan, till- och ombyggnad ("ersättning hus 10")
Hagbyskolan. Nya klassrum och grupprum samt om- och tillbyggnad för bibliotek och fritidsgård
Halltorpsskolan, om- och tillbyggnad av skollokaler
Lindsdal, ny förskola centralt
Ljungbyholm. Tillbyggnad förskola
Ljungbyholmsskolan. Utökning klassrum.
Läckeby, ny förskola vid Åbyskolan
Norrliden, ny förskola med tillagningskök
Smedby, Barkestorpsskolan, ombyggnad kök
Smedby, Barkestorpsskolan, tillbyggnad matsal
Smedby, Dörbyskolan. Ombyggnad kök och matsal till skollokaler
Södra staden/Rinkabyholm F-3 skola inkl kök och matsal
Södra staden/Rinkabyholm ny förskola med tillagningskök
Vimpeltorpet, ny förskola området "Karlssons äng"
Fritidslokaler

185,5 mnkr

Bad- och friskvårdsanläggning (särskilt beslut av KF under 2018)
Berga: konstgräsplan
Gasten - Byte av konstgräsmatta med bevattningsanläggning och konstgräsdeponi
Gröndal konstgräsplan
Kulturcentrum
Kvarnholmen, Arena Bastionen
Rockneby Gräsfotbollsplan
Skateanläggning
Södra staden, nybyggnad av sporthall
Södra Utmarken - Byte av konstgräsmatta inklusive konstgräsdeponi
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Södra Utmarken - Tält över konstgräsplan
Fastighet övrigt

56,8 mnkr

Befästningsverk (SF)
Ebbetorp Rökövningshus
Folkets Park
Hyllsystem arkivcentrum
Oförutsedda mindre fastighetsinvesteringar (SF)
Rockneby Brandstationen, ombyggnad omklädningsrum
Gatuverksamhet

111,5 mnkr

Djurängens nya bostadsomr: gatuutbyggnad
Fjölebro Förmansvägen, norra delen, ny sträckning Nils Holgerssons väg
Fjölebro Förmansvägen, södra delen, ny sträckning Nils Holgersson väg
Fredriksskansgatan
Gator/vägar, GC-vägar inkl reinvestering (SF)
Gatuverksamhet (SBK)
Gatuverksamhet (SBK), renovering broar
Hansa-området, Kvarteret Bilen, gestaltning
Hastighetsplan fysiska åtgärder
Hastighetsplan omskyltning/info
Jägarevägen, delen Hjortvägen - Tallhagsvägen
Kaggensgatan - Strömgatan, Kvarteret Tenngjutaren
Korsning Södra kanalgatan-Västra sjögatan
Korsningen Norra Vägen - Tyska vägen
Korsningen Strömgatan Västra sjögatan
Kroksväg (ny gata), exploatering Ebbetorpsvägen
Kvarnholmen, östra delen, upprustning av gator i samband VA-sanering
Ljungbyholm, Tunnbindarevägen (upprustning av vägen)
Norrliden, FÖP, Esplanaden
Norrliden, FÖP, Norrlidens torg
P-ledningssystem
Rinkabyholm, förprojektering ombyggnad E22
Smedby industriområde gata. Utbyggnad industriområde
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Stensövägen-Esplanaden, signalanläggning
Storgatan, pollare
Storgatan, tillgänglighet efter VA-sanering
Strömgatan
Södra staden (Rinkabyholm), FÖP infra, skola, centrum
Södra staden (Rinkabyholm), FÖP stråk/övergångar
Telemarken, infrastruktur
Trafik (SBK)
V Vallgatan, Teatern till "strykjärnet"
Västra Sjögatan, ombyggnad gångfartsområde
Västra sjögatan, Stömgata - Stortorget
Parkering

18,5 mnkr

Parkering (SBK)
Stensö fiskeläge, ombyggnad parkering
Stensö parkering (vid camping)
Parkeringsanläggning Cellgraven
Gång- och cykelvägar

46,5 mnkr

Djurängsvägen. Gångbana och ny belysning.
Dunövägen, GC-väg
Esplanaden, Sveaplan - Norra vägen (södra sidan)
Falkenbergsvägen, GC-väg
GC-väg förbi kvarteret Lärkan
Gång- och cykelvägar (SBK)
Kungsgårdsvägen (del av Oxhagen 2:1)
Skeppsbrogatan
Smedby, bymiljöväg etapp 2
Stensö GC-väg (vid camping)
Tallhagsvägen - projektering
Tallhagsvägen Funkabovägen Jägarevägen
Tjärhovsbågen (gångstråk, muddring, småbåtshamn)
Utbyggnad av gång- och cykelväg vid kvarteret Spiggen (mellan Borgmästaregatan och Lindöskolan, samt
cykelöverfart till Rådmansgatan)
Ångloksleden-Mörevägen, GC
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Parkverksamhet

25,0 mnkr

Attebergska Trädgården
Berga strandpark, färdigställande parkmiljö
Kalmarsundsparken
Laboratorieholmen, kajen (upprustning)
Lindsdal Storlekplats
Norrliden parken (aktivitetspark)
Parkverksamhet (SBK)
Parkverksamhet inkl reinvestering (SF)
Trädplan (inventering)
Utvecklingsdialoger
Valnötsträdet
Friluftsverksamhet

19,7 mnkr

"Farliga bryggor"
Fritids-/friluftsverksamhet inkl reinvestering (SF)
Norrlidens strand, brygga
Stensö motionsspår (omläggning befintligt spår och ny dragning)
Stensö, säsongsöppen toalett vid badet och "entreplats" vid motionsspår etc
Infrastruktur övrigt

82,7 mnkr

Entreprenadmaskiner/maskin-utrustning fritid/park/gata (SF)
Fiber - bredband
Förstudier kajer och skoning
Kalmar City (bl a trygghets- och tillgänglighetsåtgärder)
Kvarnholmen, Bastionen, tllgänglighet
Murverk och kajer runt Systraströmmen
Samlingsanslag Produktion (SF)
Tillgänglighet (SBK)
Utrustning EU-projekt Life Sure
Räntabla investeringar

82,9 mnkr

Energieffektiviseringsprojekt
Hyllsystem arkivcentrum
Investeringar externa intressenter
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Kläckeberga 10:1, ny ladugård
Solcellsanläggningar
Ökad service småbåtshamnar
Parkeringsanläggning Cellgraven

Övriga investeringar (förvaltningarna)

103,8 mnkr

Övriga investeringar räntabla (exploatering, förvaltningarna)

483,4 mnkr

Summa investeringar exklusive räntabla

1 050,0 mnkr

Summa investeringar inklusive räntabla

1 616,3 mnkr
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

2017-10-25

Ärendebeteckning

KS 2014/0556

Kommunfullmäktige

Godkännande av avtal om fiberutveckling i
Kalmar
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner tilläggsavtal till Samverkansavtal samt Avtal
om åtagande om fiberutbyggnad och upplåtelse av kanalisation m.m.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson får i uppdrag att underteckna
avtalen.
Bakgrund
2014 ingick Kalmar kommun och Telia Sonera AB ett samverkansavtal om
utbyggnad av fiber i Kalmar kommun. Samverkansavtalet ledde till att alla
tätorter inom kommunen fick erbjudande om Öppen fiber. I början riktades
erbjudandet till villor men har efterhand utökats med erbjudande till andra
typer av fastigheter. Utbyggnaden av fiber ledde till att kommunen fick en hög
andel hushåll med bredband med minst 100 Mbit/s. Senaste statistiken från
post- och telestyrelsen visar att 86;7 % av våra hushåll har möjlighet till fiber
och att den faktiska anslutningen, det vill säga hushåll som installerat fiber, är
72,6 %, vilket gör att vi har de högsta siffrorna i länet.
Tidigare var inriktningen, både i Kalmar kommun liksom i övriga landet, att
utbyggnad av fiber på landsbygden skulle ske genom fiberföreningar.
Utvecklingen har dock gått åt ett annat håll och de kommersiella parterna har
visat ett större intresse för landsbygden i takt med att tätorterna blir utbyggda.
Dessutom har nuvarande bredbandsstöd via landsbygdsprogrammet varit svårt
att söka. Dels har kraven i stödet krävt en närmast professionell organisation
och konkurrensen om stödet har varit hög varför det krävt stora områden och
en mycket hög anslutningsgrad för att kunna konkurrera om stödet.
Möjligheten till stöd inom de närmaste åren är osäker eftersom de medel som
återstår inom befintliga beslut är högst begränsade.
Kalmar kommun vill driva på utbyggnaden av fiber på landsbygden med en
målsättning att alla ska ha möjlighet att få ett erbjudande om fiber. Kalmar
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kommun bedömer att en utbyggnad på landsbygden inte kan ske på rent
kommersiella villkor. Kommunen ämnar därför bygga en kanalisation som ska
upplåtas till kommersiella aktörer. Inom samverkansavtalet med Telia kommer
i ett första steg Skanova att få tillgång till kanalisationen för en total utbyggnad
i Kalmar kommun i utbyte mot att Skanova sköter drift och underhåll av
anläggningen. Andra aktörer kommer att kunna använda anläggningen genom
avtal med kommunen.
Under våren och sommaren 2016 har Telia genomfört försäljningskampanjer
genom sitt systerbolag Zitius till alla fastigheter och hushåll på landsbygden
som en del av samarbetet med kommunen vilket gör att en utbyggnad nu är
redo att påbörjas under förutsättning att kommunen investerar i en egen
kanalisation. Investeringen av en kanalisation om uppskattningsvis 25 mil
beräknas kosta kommunen 48 miljoner kronor.
För att reglera hur utbyggnaden av fiber på landsbygden ska genomföras
behöver kommunen teckna två avtal. Det ena är ett Tilläggsavtal till
samverkansavtalet från 2014. Det andra är ett Avtal om åtagande om
fiberutbyggnad och upplåtelse av kanalisation m.m. Avtalen undertecknades
den 9 oktober av kommunstyrelsens ordförande och gäller under förutsättning
att avtalen godkänns av kommunfullmäktige. Avtalen förutsätter också att
kommunen efter en upphandling kan genomföra byggnationen av
kanalisationsanläggningarna inom av kommunen beslutad budget för
byggnationen.

Annika Fonseca
bredbandssamordnare
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Tilläggsavtal till Samverkansavtal
Mellan Kalmar kommun och Telia Sverige AB
Avtalsparter är Kalmar Kommun, org. nr 212000-0746, nedan kallad ”Kommunen” och Telia
Sverige AB, org. nr 556430-0142, nedan kallad ”Telia”. Kommunen och Telia kallas nedan
gemensamt för ”Parterna” och var för sig för ”Part”.
Parterna träffade den 17 juni 2014 ett Samverkansavtal (”Samverkansavtalet”) genom vilket
Parterna åtog sig att samverka kring etablering och drift av ett aktivt fibernät och en öppen
Tjänsteplattform där Tjänsteleverantörer kan erbjuda bredbandstjänster till boende och
verksamheter i Kommunen. Samverkansavtalet anger en gemensam målsättning att 90 % av
Kommunens invånare och företag ska ha möjlighet att ansluta sig till IT-infrastrukturen senast 1
januari 2020. Regeringen har år 2016 fattat beslut om en ny bredbandsstrategi med
bredbandsmålet att senast år 2020 ska 95 % av Sveriges hushåll och företag ha tillgång till
bredband om minst 100 Mbit/s och att senast år 2025 ska 98 % ha tillgång till bredband om minst 1
Gbit/s, 1,9 % ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och 0,1 % ha tillgång till bredband om
minst 30 Mbit/s. Parterna delar regeringens nya bredbandsmål och detta Tilläggsavtal
(”Tilläggsavtalet”) är en del av den satsning som Kommunen gör för att uppnå målet. Parternas
gemensamma målsättning är att 100 % av Kommunens invånare och företag ska ha möjlighet att
ansluta sig till IT-infrastrukturen år 2020 och att Kommunen senast år 2020 ska vara den mest
framstående kommunen i Sverige vad gäller möjlighet för invånare och företag att få tillgång till
digitala tjänster via fiberbaserad infrastruktur.
I syfte att förbättra förutsättningarna för en kraftfull utbyggnad av fiberaccesser på landsbygden i
Kommunen har Parterna genom Tilläggsavtalet överenskommit om följande tillägg till
Samverkansavtalet.
Vissa av Telias åtaganden enligt Tilläggsavtalet kommer att utföras av Telias systerbolag Skanova
AB (”Skanova”) och Zitius Services Delivery AB (”Zitius”). Vid tillämpning av Tilläggsavtalet svarar
Telia gentemot Kommunen för Skanovas och Zitius rättigheter och skyldigheter såsom för Telias
egna rättigheter och skyldigheter.
Termer med stor begynnelsebokstav i Tilläggsavtalet ska ha den betydelse som definierats i
Samverkansavtalet. Tillägg till eller ändring av Tilläggsavtalet ska vara skriftliga och vederbörligen
undertecknade av båda Parter.
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Identifier

Version

Kalmar kommun

0.1

Status

Relation

Parterna är införstådda med att Tilläggsavtalet utgör en integrerad del av Samverkansavtalet,
varför bestämmelserna i Samverkansavtalet gäller i tillämplig utsträckning även för Tilläggsavtalet.
I det fall det finns motstridiga uppgifter eller villkor mellan Samverkansavtalet och Tilläggsavtalet
ska Tilläggsavtalet gälla före Samverkansavtalet.
1.
1.1

1.2

Utbyggnad av IT-infrastrukturen på landsbygden, Telias uppgifter
I syfte att förbättra förutsättningarna för utbyggnad av IT-infrastruktur (inklusive fiberaccesser) på
landsbygden ska Telia öka fokus på sådan utbyggnad och ansvara för
a) att erbjuda hushåll och företag en fiberanslutning på marknadsmässiga villkor,
b) utbyggnad av IT-infrastrukturen i områden där Kommunen upplåter befintlig och nyanlagd
kanalisation enligt särskilt avtal mellan Skanova och Kommunen (Bilaga Avtal om fiberutbyggnad
och upplåtelse av kanalisation),
c) planering och projektering av utbyggnad av IT-infrastrukturen,
och att
d) erbjuda ett enhetligt tjänsteutbud i IT-infrastrukturen i hela Kommunen.
Utbyggnad av bredbandsinfrastruktur på landsbygden, Kommunens uppgifter
I syfte att förbättra förutsättningarna för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur på landsbygden
ska Kommunen öka sitt engagemang genom att
a) upplåta befintlig och nyanlagd kanalisation enligt särskilt avtal mellan Skanova och Kommunen
(Bilaga Avtal om fiberutbyggnad och upplåtelse av kanalisation)
b) tillsätta en utpekad person som har samordningsansvar för bredbandssatsningar i
Kommunen,
c) säkerställa att ansökningar om tillstånd från Kommunen som krävs för att bygga ut
bredbandsinfrastruktur hanteras på ett effektivt sätt inom Kommunen,
d) delta på informationsmöten som Telia håller för fastighetsägare i samband med planerad
utbyggnad av IT-infrastrukturen och att
e) informera om utbyggnaden av IT-infrastrukturen på Kommunens hemsida.

Ort och datum

Ort och datum

TeliaSonera Sverige AB (publ)

Kalmar kommun

Namnförtydligande

Namnförtydligande

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Jonas Sverkén
50044

Datum

2017-09-21

Ärendebeteckning

KS 2017/0824

Rev 2017-10-25
Kommunfullmäktige

Ändringar i revisorernas reglemente
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer kommunledningskontorets förslag till ändringar
i revisorernas reglemente.
Bakgrund
Enligt 9 kap 18 § kommunallagen (KL) får kommunfullmäktige meddela
närmare föreskrifter om revisionen. Det sker i allmänhet genom att fullmäktige
antar ett revisionsreglemente. Kommunens nuvarande revisionsreglemente
reviderades i november 2006.
Kommunfullmäktiges presidium har träffat kommunens revisorer och
företrädare från Kalmar Kommunbolag AB med anledning av uppkomna
frågor kring upphandling av revisorstjänster. Förslaget är att kommunens
revisorer även fortsättningsvis ska ha uppgiften att upphandla den lagstadgade
revisionen men att reglementet förtydligas såtillvida att det ska skrivas in att det
är själva bolagsstämman som formellt fattar beslutet om revisorer. I övrigt har
ett par mindre justeringar gjorts och följer i stort sett det förslag till reglemente
som Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar.
Kommunens revisorer har vid sitt sammanträde den 17 augusti 2017 tillstyrkt
förslag till ändringar i reglementet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 september 2017 att
återremittera ärendet för att närmare undersöka upphandlingsregler kring
externa revisorer. Efter kontakt med upphandlingsenheten kring regler för
externa revisorer föreslås ingen ändring i förslaget.

Jonas Sverkén
Förvaltningschef kommunledningskontoret
Bilaga:
Förslag till reglemente för revisionen

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│jonas.sverken@kalmar.se

Reglemente för revisorerna i Kalmar kommun
Beslutade av kommunfullmäktige den 19 november 2001, § 207 med ändring beslutad den 27 november
2006, § 210.
Gäller från den l januari 2007.
Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas
demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag.
Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig uppgift är att främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheterna.
Revisionens formella reglering
1§
För revisionsverksamhet gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt
utfärdade ägardirektiv för kommunala företag bolag.
Revisorernas antal och organisation
2§
Kommunen har nio revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat
granskningen av det fjärde årets verksamhet och lämnat revisionsberättelse. Det första året i
mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer.
3§
Revisionen Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget.
4§
Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens majoritetsägda aktiebolag och revisorer och suppleanter till kommunala stiftelser i det
antal som fastställs för varje företag och stiftelse.
5§
Fullmäktige väljer för den tid fullmäktige bestämmer en ordförande och en vice ordförande.

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │

Rollen är att vara sammankallande och leda gemensamma sammankomster och sammanträden. Ordförande hämtas ur minoriteten i fullmäktige.
6§
Revisorerna arbetar för granskning av kommunen och stiftelserna och valda
lekmannarevisorer för företagen. Information om revision i de kommunala företagen och
stiftelserna delges hela revisorsgruppen.
Revisorernas uppgifter
7§
I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig i kommunfullmäktige.
8§
Kommunens revisorer föreslår, efter upphandling, auktoriserade och godkända revisorer till
kommunens företag.
Kommunens revisorer föreslår, efter upphandling, auktoriserade revisorer till kommunens
företag. De auktoriserade revisorerna utses i sin tur på respektive företags bolagsstämma.
Samverkan i upphandling ska ske med Kalmar Kommunbolag AB.
Kommunens revisorer föreslår, efter upphandling, auktoriserade revisorer till kommunens
stiftelser. De auktoriserade revisorerna väljs sedan av kommunfullmäktige.
Revisorernas ekonomi och förvaltning
9§
Kommunfullmäktiges presidium svarar för beredning av revisorernas budget.
10 §
I huvudsak svarar respektive företag för kostnaderna för lekmannarevisorerna i de kommunala
aktiebolagen samt sakkunniga biträden till dessa. Kostnader för revisorerna i stiftelserna ingår i
den kommunala revisionens budget medan kostnader för sakkunnigt biträde och auktoriserad
revisor bekostas av respektive stiftelse. Efter beslut av kommunens revisorer kan
lekmannarevision även finansieras inom revisorernas gemensamma budget.
11 §
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de
regler som gäller för kommunal nämnd.
12 §
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av kommunfullmäktiges presidium.
Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.

Revisorernas sakkunniga biträden
13 §
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga biträden till sin granskning i
den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling tillämpas kommunens upphandlingsregler. Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling.
14 §
Bestämmelser i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt till
upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna.
Revisorernas arbetsformer
15 §
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Ordföranden får kalla även sakkunniga och
andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.
16 §
Minnesanteckningar skall föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet. Ordförande svarar för att anteckningar upprättas.
17 §
De beslut som revisorerna fattar för sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Ordförande svarar för att protokoll upprättas.
Protokoll justeras av ordförande och en annan vald revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen skall redovisas skriftligt innan revisorerna justerar
den.
18 §
En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen skall undertecknas av ordföranden och vice ordföranden i revisionen.
Revisorernas rapportering
19 §
Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer. Till
revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas
granskning.
Lekmannarevisoreras granskningsrapporter skall lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som
fullmäktige bestämmer

20 §
Revisorernas utlåtande om delårsrapporten ska lämnas till styrelsen senast tre veckor efter det
att styrelsen tagit ställning till delårsrapporten. Utlåtandet lämnas också direkt till fullmäktige
inför deras behandling av delårsrapporten.
21 §
Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De sakkunnigas
rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium så
snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges alla ledamöter.
Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen, eller bilaga, förtecknas de rapporter som förmedlats till
fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.
Revisorerna och fullmäktige
22 §
Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst fyra gånger
varje år.
Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst två gånger per
år i samband med granskning av årsredovisningen och granskning av delårsuppföljning.
23 §
Revisorerna närvarar vid fullmäktiges möten för att på fullmäktiges eller revisorernas initiativ
informera om revisionen samt svara på frågor.
Revisorernas arkiv
24 §
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige fastställt arkivreglemente.
Reglementets giltighet
25 §
Reglementet gäller till dess fullmäktige fattar annat beslut.
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Ärendebeteckning
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Detaljplan för

Tullhuset 1
Kvarnholmen, Kalmar kommun

Granskningsutlåtande
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2017-09-01– 201709-22. Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning.
Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter.

Sammanfattning
Under granskningen har det totalt inkommit fyra granskningssvar. Samtliga
granskningsinstanser som har yttrat sig har inga synpunkter på planförslaget.
Mindre redaktionella synpunkter har lämnats till planhandläggaren. Inför
antagande har mindre redaktionella justeringar gjorts i plankarta och
planbeskrivning.

Inkomna synpunkter
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsens har inga synpunkter som måste beaktas för att planförslaget ska
kunna anses vara förenligt 11 kap. PBL och därmed riskera att överprövas.
Kommentar: Noteras.

Planeringsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 │ Fax 0480-45 04 29
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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Granskningsutlåtande
Datum

2017-10-18

Ärendebeteckning

2016-2474

Kalmar Läns Museum
Länsmuseet har inga synpunkter på nya detaljplanen gällande Tullhuset 1 som
är ute på granskning.
Kommentar: Noteras.
Sjöfartsverket
Sjöfartsverket har tidigare yttrat sig i ärendet dnr 17-01528-2.
Sjöfartsverket har inget ytterligare att erinera

Följande har accepterat planförslaget skriftligt:
Kalmar Vatten AB
Följande sakägare och likställda har senast under
granskningstiden inkommit med skriftliga synpunkter som inte
blivit tillgodosedda:
Samtliga sakägare som senast under granskningtiden har inkommit med
skriftliga synpunkter har blivit tillgodosedda.
Bilaga: Samrådsredogörelse daterad 2017-08-23

Freja Råberg
Planarkitekt

Handläggare

Freja Råberg
Tel. 0480-45 03 95

Datum

Upprättad 2017-04-19
Senast reviderad 2017-10-18
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2016-2474

Planhandlingar
Planhandlingarna består av:

•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Grundkarta

Till planen hör också:

•
•
•

Behovsbedömning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Fastighetsförteckning

Medverkande tjänstemän
Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadskontoret på Kalmar kommun,
i samråd med kommunledningskontoret och Lantmäterimyndigheten i Kalmar
kommun.
Freja Råberg
Planarkitekt
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Planbeskrivning
Datum

Senast reviderad 2017-10-18

Ärendebeteckning

2016-2474

Sammanfattning
Planförslaget möjliggör för centrumverksamheter inom fastigheten Tullhuset 1.
Byggrätten föreslås regleras så att tillhörande trappor och ramper tillhör
fastigheten och att byggnaden skyddas mot exteriör förvanskning och rivning.
Vissa delar av byggnaden ligger under + 2,8 meter räknat från nollpunkten där
av föreslås nybyggnad regleras med planbestämmelse för att förebygga risk för
översvämning. Detaljplanen följer ett så kallat standardförfarande.
Kommunen har gjort en behovsbedömning och i den bedömt att
genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte. Relevanta
miljöaspekter behandlas i planbeskrivningen.
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Planbeskrivning
Datum

Senast reviderad 2017-10-18

Ärendebeteckning

2016-2474

Inledning
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och
redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också
redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller
upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och
de bestämmelser som valts motiveras.
Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan ska vara vägledande vid
tolkning av detaljplanen.
I planbeskrivningen används benämningen ”Planförslag”. Det innebär att
planen beskriver förslag till möjlig utveckling. Efter att detaljplanen vunnit laga
kraft gäller planförslaget.

Bakgrund
Fastigheten Tullhuset 1 har användningen allmänt ändamål i gällande detaljplan
(akt 0880K-I:189 antagen 1955-10-14) då den användes för tullverksamheter.
Sedan ett par årtionden tillbaka har byggnaden fått en allt mer kommersiell
användning med kontors- och restaurangverksamheter. År 2009 såldes
Tullhuset av Kalmar kommun till privat fastighetsägare. År 2015 inkom en
ansökan om planbesked för att ändra användningen från allmänt ändamål till
centrumverksamheter. År 2016 tog Samhällsbyggnadsnämnden beslut om att ta
fram en detaljplan för Tullhuset 1.

Syfte med detaljplanen
Syftet med detaljplanen är att ändra användning för Tullhuset 1 så att den
stämmer överens med de verksamheter som finns där idag och är aktuella för
framtiden. Planen syftar även till att skydda byggnadens särskilda historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värde.
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Planbeskrivning
Datum

Senast reviderad 2017-10-18

Ärendebeteckning

2016-2474

Plandata
Planområdet ligger med anslutning till Tullhamnen på sydöstra delen av
Kvarnholmen (se karta nedan). Planområdet omfattar fastigheten Tullhuset 1
och anslutande trappor och ramper. Tullhusets byggnadsarea är cirka 605
kvadratmeter. I Söder angränsar byggnaden till Skeppsbrogatan och i norr till
Ölandsgatan.

Planområdet Tullhuset 1

Översiktlig karta som visar var i Kalmar planområdet för Tullhuset 1 ligger.

Ölandsgatan

Skeppsbrogatan

Det rödmarkerade området visar planområdets geografiska avgränsning.

Samhällsbyggnadskontoret
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Planbeskrivning
Datum

Senast reviderad 2017-10-18

Ärendebeteckning

2016-2474

Planförfarande och tidsplan
Det finns två planförfaranden som kan användas vid framtagandet av en
detaljplan, standard och utökat. Standardförfarandet kan användas om
planförslaget
•

är förenligt med översiktsplanen,

•

är förenligt med länsstyrelsens granskningsyttrande,

•

inte är av betydande intresse för allmänheten,

•

inte i övrigt är av stor betydelse och

•

inte antas medföra en betydande miljöpåverkan

Om alla godkänner planförslaget i samrådet kan ett begränsat
standardförfarande användas. Då behöver inte förslaget ställas ut för
granskning utan kan antas direkt efter samrådet.
Detaljplanen följer planprocessen för detaljplaner enligt så kallat
standardförfarande. Tidsplanen förutsätter att inkomna synpunkter under
remisskeden eller nya förutsättningar under planprocessens gång inte
föranleder omfattande revideringsarbete. Planens preliminära tidsplan:

PLANFÖRSLAG

SAMRÅD

GRANSKNING

2:A KVARTALET
2017

3:E KVARTALET
2017

Synpunkter

Synpunkter

ANTAGANDE
4:E KVARTALET
2017

LAGA
KRAFT

Samhällsbyggnadskontoret
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Planbeskrivning
Datum

Senast reviderad 2017-10-18

Ärendebeteckning

2016-2474

Nuläge
Gällande detaljplaner
Fastigheten omfattas av ändring av stadsplan för kvarteren Krögaren, Tullhuset
samt Tullhamnen i Kalmar akt 0880K-I:189 antagen 1955-10-14.
Bestämmelserna för Tullhuset 1 anger område för allmänt ändamål och en
byggnadshöjd på 10,8 meter.

Gällande detaljplan antagen år 1955 som omfattar Tullhuset. Tullhuset har användningen
allmänt ändamål.

Mark- och vattenförhållanden
Tullhuset ligger på mark som utgörs av utfyllnader som gjordes på 1800-talet.
Se bild på nästa sida.
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Planbeskrivning
Datum

Senast reviderad 2017-10-18

Ärendebeteckning

2016-2474

Det mörkt gråa fältet visar utfyllnadernas utbredning.

Kultur
Planområdet ingår i fornlämningsområde 93:1. Det innebär att kulturlager kan
väntas påträffas från medeltiden, 1500- eller 1600-talet. Varje markingrepp
inom planområdet kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Bebyggelse
Bebyggelseområdet
Planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljö H48 med motiveringen
”Befästnings- och sjöfartsstad som var huvudpunkten för Sveriges
Östkustförsvar vid Danmarksgränsen fram till 1600-talets senare del och som
utgör ett av landets främsta exempel på 1600-talets stadsbyggnadskonst”. Det
innebär att särskild hänsyn ska tas till Kvarnholmens kulturhistoriska värden så
som dess befintliga strukturer.

Samhällsbyggnadskontoret
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Kalmars historiska kärna etablerades under mitten av 1600-talet efter flytten
från den medeltida staden väster om slottet. En tillbakablick till år 1854 speglar
hur den tidens bebyggelse och strukturer på Kvarnholmen var anpassade efter
stadsmurens sträckning. Stadsmuren omgav då nästan hela Kvarnholmen som
utgjorde den historiska stadskärnan. Den plats där Tullhuset står idag upptogs
av stadsmuren. Se karta nedan.

Karta över Kvarnholmen från år 1884. Rött markerat område visar Tullhusets placering idag.

Befästningsstaden har senare förändrats och byggt ut med utfyllnader i nordöst
och hamn i söder. Delar av stadsmuren har rivits och Tullhuset placerades i
anslutning till hamnen i söder för att fungera som tullhus för tullverksamheter.
Hamnområdet där Tullhuset ligger utgörs huvudsakligen av utfyllnader.
Området utanför stadsmuren söder om Tullhuset har en mindre enhetlig
bebyggelseutveckling med varierande strukturer i placering, volym och material
från 1800- och 1900-talet.

Utdrag ur gällande detaljplan från år 1955. Delar av stadsmuren har rivits och Tullhuset
placerades i anslutning till hamnen.
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Idag är Tullhuset och andra byggnader i hamnområdet utanför stadsmuren
präglad av förändringar från nya kommersiella funktioner under senare
årtionden. Marken som angränsar till Tullhuset utgörs till stor del av
bilparkering. Omvandlingen av marken angränsande till Tullhuset förvanskar
den historiska läsbarheten i strukturerna eftersom stadmurens sträckning inte
längre är läsbar.
Tullhuset utgör en kulturhistoriskt intressant byggnad. Huset ritades av
stadsingenjören C H Öhnell och byggdes år 1886 för hamn- och
tullverksamheter. Någon gång mellan år 1900 och 1903 förlängdes Tullhuset
med en två våningar hög tillbyggnad mot öster. Tillbyggnaden utfördes i
samma stil och med samma fasadmaterial som den ursprungliga
byggnadsdelen. Den symmetriska fasaden mot hamnen tillkom därefter. År
1922 byggdes ännu en förlängning av byggnaden i en våning åt öster. År 1995
upphörde tullverksamheterna och ersattes av kontorsverksamheter. Idag
används en del av byggnaden som restaurang och de andra delarna som
kontor.
Den delen av byggnaden som är uppförd i två våningar är markerad på 1989
års karta över ”bevarandevärd bebyggelse med mera i Kalmar centrum”.
Kartan redovisar ställningstaganden i kommunfullmäktiges beslut den 29
september 1980 § 247. Enligt kartan ska ”bevaring främjas och rivning
motverkas”. Vidare skrivs att Tullhuset kan bli Q/q-märkt eller förklarat som
byggnadsminne. I de tidigare nämnda antikvariska synpunkterna som lämnades
i samband vid bygglov för ramp och ytterdörr beskrivs Tullhuset som en
omistlig byggnad. Det framhålls även att bebyggelseområdets särskilda
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden bör skyddas.
I rapporten Riksintresse etapp 1 framhålls att enhetligheten i Ångkvarnen och
Tullhuset utgör en signifikant egenart och markant gatufasad som ska hitta ett
samspel med nya funktioner. I den fördjupade översiktsplanen för
Kvarnholmen pekas Tullhuset ut som ett byggnadsverk vars dominans ska
vidmakthållas i stadssiluetten vid vidare utveckling av staden.
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Tullhuset utgör en kulturhistorisk intressant byggnad med sin markanta gatufasad.

Trygghet och säkerhet
Stadsrummet som den norra fasaden vänder sig mot är relativt definierat och
skapar en känsla av trygghet på platsen. Den rörelse som sker i rummet sker
långsamt, dels eftersom markbeläggningen gör det svårt att ta sig fram snabbt
samt att det är en yta som alla trafikslag ska samsas om. Det sker mänsklig
rörelse i stadsrummet stora delar av dygnet eftersom det finns en variation av
bostäder och verksamheter som är öppna från morgon till kvällstid. Kvällstid
är stadsrummet belyst av gatubelysning. Dock kan det tänkas finnas en viss
otrygghet i den västra och östra delen av stadsrummet som upptas av
bilparkeringsplatser och skapar platser där det saknas mänsklig närvaro.

Det finns en variation av verksamheter och bostäder Den östra och västra delen av stadsrummet kan
som gör att det sker rörelse i stadsrummet stora delar upplevas otryggt eftersom det saknas mänsklig
närvaro.
av dygnet.

Gaturummet som den södra fasaden vänder sig mot är något mindre
odefinierat. I rummet sker rörelser i hög fart. Bilvägen som rak och de
motorfordon som passerar har en hög hastighet. Gång- och cykeltrafiken sker
på ytan närmast hamnen. Gaturummet är belyst kvällstid men saknar faciliteter
som gör att man stannar upp och vistas där. Sommartid finns en mindre
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uteservering intill Tullhusets norra fasad som kan tänkas bidra med en känsla
av trygghet för den som passerar eller stannar upp.

I gaturummet som vänder sig mot Tullhusets södra
fasad sker rörelser i höga hastigheter.

Sommartid finns en uteservering som kan tänkas
bidra till en upplevd känsla av trygghet.

Tillgänglighet och infrastruktur
Parkering och kommunikationer
Idag går det att ta sig till Tullhuset med både bil, buss, cykel och till fots.
Busshållplatsen ligger strax sydväst om planområdet och har en turtäthet på en
gång i timmen. Besökare och personal som kommer med bil hänvisas till
allmän parkering som finns i anslutning till byggnaden. Vid Tullhusets norra
fasad finns idag en cykelparkering där personal och besökare kan parkerar sin
cykel. Då Tullhuset ligger centralt är det enkelt att ta sig dit till fots på mindre
än två minuter från Stortorget. Idag finns infart för bilar i anslutning till
byggnaden.
Varutransport
Varutransport och avlastning sker idag norr om byggnaden. Varorna förs in i
byggnaden direkt.

Service
Idag finns det kontor- och restaurangverksamheter i Tullhuset.

Teknisk försörjning
VA och dagvatten
Planområdet omfattas av verksamhetsområde för vatten, avlopp och
dagvatten. Kalmar Vatten tar hand om vatten, avlopp och dagvatten i sina
system.
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El, tele och fjärrvärme
Tullhuset är anslutet till el, tele och fjärrvärme. Samtliga ledningar är
nedgrävda. Den befintliga anslutningen för el, tele och fjärrvärme bedöms som
tillräcklig.
Avfallshantering
Idag sköts avfallshanteringen i sopkärl intill Tullhusets norra fasad på
kommunens mark. Avfallshanteringen gör att den norra sidan av byggnaden
upplevs som en baksida.

Avfallshanteringen bidrar till att norra sidan av byggnaden upplevs som en baksida.

Tekniska anläggningar
Luftkonditionering
Utanför planområdet, mot byggnadens norra fasad, har en teknisk anläggning
för luftkonditionering anordnats. Denna ska enligt planförslaget anpassas till
byggnadens kulturhistoriska värde. Anläggningen står delvis på kvartersmark
och allmän platsmark.

Bilden visar den tekniska anläggningen för luftkonditionering som står mot byggnadens norra
fasad.
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Störning och risk
Översvämningsrisk
Östra delen av planområdet ligger under 2,8 meter över havsnivån. Se bild
nedan.

Den mörkt rosa linjen markerar 2,5 meter höjdkurva

Om ett 20-års regn skulle komma och havsnivån har stigit till 1,5 meter så
skulle Tullhuset inte påverkas avsevärt. Skulle det komma ett 20-års regn och
havnivån däremot ha stigit till 2,5 meter så skulle Tullhuset påverkas avsevärt
mer.
Se bilder på nästa sida.

Bilden visar hur planområdet och
omkringliggande miljö ser ut om ett 20-års
regn skulle komma och om havsnivån har
stigit 1,5 meter.
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omkringliggande miljö ser ut om ett 20-års
regn skulle komma och havsnivån har stigit 2,5
meter.
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Strandskydd
Om strandskyddet tidigare varit upphävt i detaljplan återinträder det om
området ersätts av en ny detaljplan. Eftersom en ny detaljplan ersätter en
tidigare ligger Tullhuset inom strandskyddsområde och skyddas därför av
strandskyddet. Strandskyddet gäller 100 meter ut i vattnet från strandlinjen och
100 meter in på land.
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Planförslag
Bebyggelse
Byggnaden föreslås regleras med användningen centrumverksamheter.
Användningen centrumändamål innebär att byggnaden får användas för
verksamheter med kombinationer av handel, service, samlingslokaler och andra
verksamheter som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå. Till
byggnaden föreslås anslutande trappor och ramper regleras på kvartersmark
eftersom de är viktiga för att den föreslagna användningen av byggnaden ska
vara tillgänglig och fungera. Genom att reglera anslutande trappor och ramper
på kvartersmark innebär det även att byggrätten föreslås utökas. Marken som
är avsedd för trappor, ramper och hiss får inte förses med byggnad. Syftet med
planbestämmelsen är att göra den första våningen tillgänglig.
Tullhuset föreslås skyddas mot exteriör förvanskning och rivning. De exteriöra
karaktärsdrag som är viktiga att bevara är:
- Symmetriskt utformade fasader i klassicistisk stil med framskjutande
risaliter
- Valmat sadeltak
- Takkupor
- Korspontfönster
- Ljus putsfasad och dess ornament

Bilden visar en av takkuporna som Tullhuset har som
är vänd mot söder.

Bilden visar en av de framskjutande risaliterna på
Tullhuset. En risalit är ett svagt framskjutande parti av
en fasad genom byggnadens hela höjd.

Vid framtida underhåll av byggnadens exteriör bör en byggnadsantikvarie
kontaktas och ett traditionellt utförande användas. Nockhöjden föreslås
regleras till 10,5 meter över markhöjd på den västra delen av byggnaden och 6
meter över markhöjd i den östra delen av byggnaden. Det är samma höjd som
byggnaden har idag och syftet med bestämmelsen är att bevara byggnadens
volym och utseende.
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Tillgänglighet och infrastruktur
Byggnadens tillgänglighet
Planen föreslår att anslutande trappor och ramper till Tullhuset som syftar till
att underlätta tillgängligheten till första våningen regleras på kvartersmark. Det
innebär att fastighetsägaren får ansvaret och möjligheten att göra åtgärder för
att säkerställa byggnadens tillgänglighet. I plankartan regleras ett avgränsat
område i anslutning till samtliga entréer att endast trappa, ramp och hiss får
placeras där för att underlätta tillgängligheten till första våningen. Trappa, hiss
och ramp ska placeras utvändigt och endast i syfte att underlätta första
våningens tillgänglighet eftersom det finns nivåskillnader mellan golvnivå och
marknivå. Vid eventuella åtgärder som syftar till att underlätta första våningens
tillgänglighet inom redovisat området bör en byggnadsantikvarie kontaktas för
att säkerställa att byggnadens exteriör inte förvanskas eftersom byggnaden även
är skyddad mot exteriör förvanskning.
Parkering
Utifrån Kalmar kommuns riktlinjer för parkering ska totalt 20 parkeringsplatser
för bil och 24 parkeringsplatser för cykel lösas till verksamheterna. Siffrorna är
uträknade efter den användning som är mest trolig i framtiden och som
användningen centrumverksamheter innefattar. På övervåningen är behovet
baserat på kontorsverksamheter och på bottenplan på handelsverksamheter (se
tabell nedan). Enligt Boverkets byggregler ska även minst en bilparkeringsplats
för personer med rörelsenedsättning ordnas inom 25 meters gångavstånd från
entréer till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. Se tabell med grundtal
för bil- och cykelparkering nedan.

Grundtal för parkering hämtad från Kalmar kommuns riktlinjer för parkering. Planområdet
ingår i zon A.

Parkeringsefterfrågan är inte tillgodosedd inom fastigheten. För äldre
fastigheter, så som Tullhuset, kan det hända att parkeringsefterfrågan för den
befintliga fastigheten inte är tillgodosedd. Praxis är att kommunen endast
ställer krav på de extra parkeringsplatserna som ombyggnaden medför.
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Eftersom detaljplanen föreslår den användning som Tullhuset används till
redan idag tillkommer därför inget extra krav på att lösa parkeringsefterfrågan.
Besökare och personal hänvisas till allmänna parkeringsplatser för bilar och
cyklar. I dagsläget är det enkelt att ta sig till Tullhuset till fots, cykel, buss och
bil.

Varutransport
Varutransport kan även i fortsättningen ordnas vid Tullhusets norra fasad
utifrån förutsättningen att varorna bärs in i Tullhuset direkt.
Räddningsväg
Vid eventuell utryckning för brandkår finns möjlighet att komma åt byggnaden
med hjälp av en bärbar stege eftersom höjden vid det högsta fönstrets
underkant är lägre än 11 meter. Runt byggnaden finns även en plan markyta
som är minst 4 kvadratmeter för att kunna resa stegen. Det finns även
möjlighet att komma åt byggnaden med höjdfordon.
Idag saknas en nödutgång från plan två. Denna har tidigare ordnats
provisoriskt med en byggnadsställning vid byggnadens norra fasad på allmän
platsmark. I fortsättningen ska nödutgång ordnas inom byggnaden.

Ny service
Planförslaget möjliggör för centrumverksamheter i hela byggnaden.

Förändring av teknisk försörjning
El, tele och fjärrvärme
I nordvästra delen av planområdet finns en ledning som tidigare varit av
allmänt intresse men som inte längre är i drift. Därav regleras inte marken med
planbestämmelsen underjordisk ledning (u) i detaljplan.
Avfallshantering
I planförslaget finns möjligheter att ordna avfallshantering inne i byggnaden.
Tekniska anläggningar
Luftkonditionering
I fortsättningen ska anläggningen för luftkonditionering i första hand ordnas i
eller på byggnaden i samråd med antikvarie.
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Behov av åtgärd mot störning och risk
Åtgärd mot översvämning
Nybyggnad föreslås utformas och utföras så att naturligt översvämmande
vatten upp till nivån +2,8 meter (RH2000) inte skadar byggnadens
konstruktion (4 kap. 12§ 1samt 4 kap 16§ PBL).

Strandskydd
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allmänhetens friluftsliv och samtidigt bibehålla goda livsvillkor för växt- och
djurliv på land och i vatten. Med stöd av de särskilda skälen enligt 7 kap 18c §
MB upphävs strandskyddet i detaljplanen då planområdet redan har tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Eftersom planområdet redan är bebyggt och används på det sätt som
planföreslaget föreslår bedöms växt-eller djurlivet inte påverkas negativt.
Allmänhetens tillgång till vattnet bedöms inte heller påverkas negativt.
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Beskrivning av planbestämmelser
Kvartersmark
• Tullhuset föreslås få användningen centrumändamål. Användningen
centrumändamål innebär att byggnaden får användas till verksamheter
med kombinationer av handel, service, samlingslokaler och andra
verksamheter som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå.
•

Tullhuset bedöms som en värdefull och omistlig byggnad. Byggnaden
föreslås därav skyddas mot exteriör förvanskning och rivning. Särskild
hänsyn ska tas till de karaktärsdrag som beskrivs under planförslaget
och rubriken Bebyggelse.

•

För att säkerställa att byggnadens höjd bevaras föreslås nockhöjden på
den västra delen av byggnaden regleras till 10,5 meter över markhöjd
och den östra delen till 6 meter över markhöjd.

•

För att byggnaden ska vara lämplig ur tillgänglighetssynpunkt för den
föreslagna användningen ”centrumverksamheter” föreslås tillhörande
trappor och ramper regleras på kvartersmark. I planen regleras att de
ytor där trappor och ramper finns inte får förses med byggnad. Endast
trappa, ramp och hiss får placeras utvändigt i anslutning till byggnaden
för att underlätta tillgängligheten till första våningen inom redovisat
område. Anledningen till bestämmelsen är för att trappor och ramper
ska regleras på kvartersmark, men att markytan endast får användas för
det avsedda ändamålet som trappa, hiss och ramp är för att underlätta
tillgängligheten till första våningen.

•

Vissa delar av planområdet är lågt beläget och ligger nära Kalmarsund.
Det innebär att hänsyn måste tas till framtida risker för översvämning.
Därav föreslås planbestämmelse som reglerar att ny- och tillbyggnad
ska utformas och utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till
nivån +2,8 meter (RH2000) inte skadar byggnadens konstruktion (4
kap. 12§ 1samt 4 kap 16§ PBL).

Administrativa bestämmelser
• Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den dagen planen
vunnit laga kraft.
•

Om strandskyddet tidigare varit upphävt i detaljplanen så återinträder
det om området ersätts av en ny detaljplan. Eftersom en ny detaljplan
ersätter en tidigare ligger Tullhuset inom strandskyddsområde och
skyddas därför av strandskyddet. Strandskyddet gäller 100 meter ut i
vattnet från strandlinjen och 100 meter in på land. Syftet med
strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allmänhetens friluftsliv och samtidigt bibehålla goda livsvillkor för
växt- och djurliv på land och i vatten. Med stöd av de särskilda skälen
enligt 7 kap 18c § MB upphävs strandskyddet i detaljplan då
planområdet redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften. Eftersom planområdet redan är
bebyggt och används på det sätt som planföreslaget föreslår bedöms
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växt-eller djurlivet inte påverkas negativt. Allmänhetens tillgång till
vattnet bedöms inte heller påverkas negativt.

Genomförande och konsekvenser
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en garanterad byggrätt i
enlighet med planen. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under
genomförandetiden kan fastighetsägarna ha rätt till ersättning av kommunen.
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för underhåll och skötsel av allmän platsmark som
angränsar till planområdet.
Regler och tillstånd
Planområdet ingår i fornlämningsområde 93:1. Det innebär att kulturlager kan
väntas påträffas från medeltiden, 1500- eller 1600-talet. Varje markingrepp
inom planområdet kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Fastighetsrättsliga frågor
De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs per fastighet. Förändringarna
framgår av text och karta nedan.
När planen ska genomföras fastighetsrättsligt behöver fastighetsregleringar
göras i en Lantmäteriförrättning. Ansökan om lantmäteriförrättning görs hos
Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.
Kommunen bedömer att det inte krävs fastighetsindelningsbestämmelser för
att kunna genomföra detaljplanen. Om behov uppstår, kan
fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan.
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Fastighetsbildning
Fastighet
befintlig/ny
Kvarnholmen 2:1

Tullhuset 1

Konsekvenser, åtgärder
Från Kvarnholmen 2:1 ska två områden överföras till
Tullhuset 1. Område 1 är ca 35 m2 och område 2 (som
går runt byggnaden på tre sidor av byggnaden) är ca 39
m2.
Från Kvarnholmen 2:1 ska två områden överföras till
Tullhuset 1. Område 1är ca 35 m2 och område 2 (som
går runt byggnaden på tre sidor av byggnaden) är ca 39
m2.

Karta som tillsammans med tabellen ovan visar de fastighetsrättsliga konsekvenserna av
planen.

Rättigheter
Inga rättigheter behöver bildas med anledning av planen.
Avtalsservitut för Tullhuset 1 som belastar Vedgårdsholmen 15 (intrång, rätt
för trafik med hamnkranar mm, 08-IM-90/19948.1) ska överföras på annan
förmånsfastighet som ägs av kommunen. Ifall servitutet visar sig inte behövas
längre, kan det istället upphävas.
Andra fastighetsrättsliga konsekvenser
I tidigare plan var kvartersmarken avsedd för allmänt ändamål. Som en följd av
ändringen till centrumändamål, upphör även de inlösenrättigheter och
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inlösenskyldigheter för kommunen som var förenade med den tidigare
användningsbestämmelsen.

Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare
• Planförslaget kan innebära att fastigheten Tullhuset 1 får ett högre
värde eftersom byggnaden tillåts användas för centrumverksamheter.
•

Fastighetsägaren ansvarar för kostnader för skötsel av byggnaden och
tillhörande trappor och ramper inom fastigheten.

•

För att genomföra planen kan lantmäteriförrättning behöva göras. För
den mark som förs över till kvartermark kan eventuell ersättning
komma att krävas. Det innebär en ökad kostnad för fastighetsägaren.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
• Planförslaget medför inga kostnader för Samhällsbyggnadskontoret,
kommunledningskontoret eller serviceförvaltningen.
Ersättning
Kalmar kommun bedömer inte att planändringen kommer att innebära att
ersättning ska betalas ut till fastighetsägaren. Den ändrade användningen
medför inte att fastighetsägaren förhindras att fortsätta använda byggnaden på
det sätt som gjordes innan planändringen. Planbestämmelserna som skyddar
byggnaden mot exteriör förvanskning och rivning försvårar inte heller den
pågående markanvändningen.
Planavgift
Plankostnaden regleras i ett särskilt avtal och därav ska planavgift inte utgå vid
bygglov.

Miljökonsekvensbeskrivning
Enligt PBL 5:18 ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om
”detaljplanen medger en användning av mark eller av byggnader eller andra
anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller
hushållningen med mark och vatten och andra resurser.
Miljökonsekvensbeskrivningen skall möjliggöra en samlad bedömning av en
planerad anläggnings-, verksamhets- eller åtgärdsinverkan på miljön, hälsan och
hushållningen med mark och vatten och andra resurser”. För att avgöra om en
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas görs en behovsbedömning med
syfte att ta reda på om en betydande miljöpåverkan uppstår till följd av
detaljplanen.
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Behovsbedömning
Kommunen har gjort en behovsbedömning och i den bedömt att
genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte. Relevanta
miljöaspekter behandlas i planbeskrivningen.

Konsekvenser av planens genomförande
Nedan beskrivs de konsekvenser som föranlett särskild planbestämmelse.
Bebyggelse
Konsekvenserna för Tullhuset blir att dess karaktärsdrag som är viktiga för
dess kulturhistoriska värde bevaras samt att den skyddas mot rivning.
Stadsbilden kommer inte att påverkas av planförslaget. Den utökade byggrätten
kommer inte heller att påverka byggnaden avsevärt eftersom marken som
tillkommer inte får förses med byggnad.
Den föreslagna användningen ”centrumverksamheter” innebär att Tullhuset
kommer att fortsätta att användas till det som den redan används till. Planen
gör det möjligt att fortsätta använda Tullhuset för den användning som är
aktuell idag och i framtiden. Användningen skulle kunna innebära att flera
skyltar och flaggor efterfrågas. För att historiska byggnader ska kunna finnas
kvar är det viktigt att de hittar ett samspel med nya funktioner.

Tillgänglighet och infrastruktur
Detaljplanen förbättrar byggnadens tillgänglighet genom att reglera tillhörande
trappor och ramper på kvartersmark. Byggnaden blir mer tillgänglig för
användare och besökare.
Planförslaget innebär att parkeringsbehovet för bil och cykel ska tillgodoses på
allmän parkering. Det innebär att Tullhusets parkeringsbehov hamnar på
kommunens ansvar och belastar det befintliga systemet. Dock bedöms
tillgängligheten för bilister vara god i dagsläget och det finns goda möjligheter
att ta sig till och från Tullhuset till fots, med cykel, kollektiva färdmedel och bil.
Service
Planförslaget innebär att Tullhuset kan användas för centrumverksamheter.
Det bidrar till aktiva fasader i Kalmar stadskärna som i sin tur kan bidra till en
ökad upplevd trygghet och därmed den sociala hållbarheten. Verksamheter
som har öppet kvällstid kan innebära ett ökat flöde av människor i området på
kvällen som också kan bidra till en ökad upplevd trygghet.
Teknisk försörjning
Planförslaget innebär att avfallhanteringen ska ordnas i byggnaden. Det innebär
att marken som angränsar till byggnadens norra fasad blir fri från sopkärl och
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rummet på norra sidan av Tullhuset bidrar till en trevligare stads- och
boendemiljö.
Störning och risk
Vissa delar av den mark som byggnaden står på ligger under 2,8 meter över
nollpunkten. Det innebär att de är utsatta för en risk för översvämning. Därav
föreslås planbestämmelse som reglerar att nybyggnad ska utformas så att vatten
till följd av stigande havsnivåer upp till nivån +2,8 meter
normalvattenstånd(RH2000) inte påverkar de delar av konstruktionen som inte
tål vatten. Byggnadens konstruktion ska under denna nivå vara vattenbeständig
och uppfylla de egenskapskrav så att byggnadens avsedda funktion kan
bibehållas (4 kap. 12§ 1samt 4 kap 16§ PBL).
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Tidigare ställningstaganden
Riksintressen
Planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljö (Kalmar H48). Motiveringen
lyder ”Befästnings- och sjöfartsstad som var huvudpunkten för Sveriges
Östkustförsvar vid Danmarksgränsen fram till 1600-talets senare del och som
utgör ett av landets främsta exempel på 1600-talets stadsbyggnadskonst”. Hur
planförslaget påverkar riksintresset för kulturmiljö beskrivs under rubriken
kulturmiljö.
Planområdet ingår även i området för riksintresse för sjöfart. Planförslaget
bedöms inte påverka riksintresset.
Fornlämningar
Planområdet ingår i fornlämningsområde 93:1. Det innebär att kulturlager kan
väntas påträffas från medeltiden, 1500- eller 1600-talet. Varje markingrepp
inom planområdet kräver tillstånd från Länsstyrelsen.
Strandskydd
Om strandskyddet har varit upphävt i en detaljplan återinträder det om
området ersätts av en ny detaljplan. Eftersom en ny detaljplan ersätter en
tidigare ligger Tullhuset inom strandskyddsområde och skyddas därför av
strandskydd.
Miljökvalitetsnormer
Regeringen har fastställt riktlinjer för utomhusluft, omgivningsbuller (ej aktuellt
i Kalmar) och vatten, dessa normer är huvudsakligen baserade på krav i EUdirektiv och syftar till att skydda människors hälsa och miljön.
Utomhusluft
Miljökvalitetsnormer (MKN) gäller för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid,
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), arsenik, kadmium,
nickel, bensen(a)pyren och ozon. I Kalmar har mätning av luftkvaliteten pågått
sedan 2002, mätningarna har sammanställts av Kalmar läns luftvårdsförbund.
MKN för PM10, PM2,5 och kvävedioxid har inte överskridits under de år som
mätningar har gjorts, dock överskreds de nationella miljömålen för bensen.
Vatten
För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört
miljökvalitetsnormer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660).
Vattenmyndigheterna beslutade i december 2009 om de normer
(=kvalitetskrav) som ska gälla för yt- och grundvatten. Målsättningen var att
alla vattenförekomster skulle ha uppnått god status 2015. Eftersom det
bedömts tekniskt omöjligt att uppnå statusen till år 2015 har ett nytt mål satts
att vattenförekomsterna senast år 2021 ska ha uppnått god ekologisk status. I
förslaget till ny klassning inför perioden 2016-2021 föreslås fortsatt måttlig
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ekologisk status med en förlängd tidsfrist till 2027. Miljöproblemet bedöms
främst vara övergödning.
Översiktsplan Kalmar kommun
Kalmar kommuns strategi i översiktsplanen (antagen KF 2013) är att beakta
Kalmars kulturhistoria och kulturmiljö som helhet vid utveckling av staden och
att anpassa framtida projekt till platsens kvaliteter. Planområdet ingår i ett
område som kallas för befästningsstaden. Befästningsstaden utgör ett historiskt
kärnområde med internationellt värde för Kalmar kommuns vision för
innerstaden imorgon. Ett av Kalmar kommuns ställningstaganden är att lyfta
fram befästningsstaden Kalmar.
Planen tar hänsyn till översiktsplanens riktlinjer för Kalmars kulturhistoria och
kulturmiljö som helhet och anpassar planförslaget till platsens kvaliteter.
Byggnaden inom planområdet skyddas från exteriör förvanskning och rivning.
Kalmar riksintresse, Etapp 1: norra delen
Kalmar Kommun har tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar län tagit fram
en uppgradering av riksintressebeskrivningen för kulturmiljön i Kalmar stad.
Syftet med beskrivningen är att utgöra ett gott planerings- och beslutsunderlag
för det fortsatta utvecklingsarbetet med Kalmar. Riksintresset syfte är att
tillvarata, utveckla och förstärka kulturhistoriska värden i existerande
bebyggelsemönster genom olika bevarandestrategier.
Hamnområdet där Tullhuset ligger präglas av stadens senare utvecklingsskeden
med en större bebyggelseskala och består av stora ytor ämnade för
hamnverksamhet. Öppenheten i mötet mellan hamnområdet och
befästningsstaden utgör en karaktär som håller isär olika utvecklingsskeden i
staden. Riksintressebeskrivningen framhåller att framtida förändringar i
hamnområdet bör fokusera på en ökad kontakt med vattnet, Slottsfjärden,
slottet och slottsparken i söder. Områdets särskilda värde med utsikt och
vattenkontakt bör odlas på ett sätt som bidrar till att bebyggelsens
hamnkaraktär vidmakthålls. Vidare framhålls att enhetligheten i Ångkvarnen
och Tullhuset utgör en signifikant egenart och markant gatufasad som bör
finna ett samspel med nya funktioner.
Detaljplanen tar hänsyn till Kalmar riksintreses rekommendationer och
eventuella framtida förändringar i området. Genom användningen
centrumverksamhet skapas förutsättningar för Tullhuset att finna samspel med
nya funktioner utanför planområdet.
Fördjupad översiktsplan
I den fördjupade översiktsplanen för Kvarnholmen (antagen KF 2011) pekas
Tullhuset ut som ett byggnadsverk vars dominans ska vidmakthållas i
stadssiluetten vid vidare utveckling av staden. För att stärka arvet från 1600talsplanen ska befästningens gräns tydliggöras genom att skapa kontraster som
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angränsar till den. Angränsande ytor till befästningsmuren ska utgöra publika
rum. Det framhålls att hamnområdet ska utgöra ett publikt rum och att
utsikter, vattenkontakt och platsens öppenhet bör bevaras. Eventuella
byggnadstillägg bör utformas så att platsens hamn- och sjöfartskaraktär
vidmakthålls. Det poängteras att även om det är viktigt att slå vakt om de
historiska strukturella dragen måste befästningsstaden hållas levande och vara
dynamisk.
Vidare framhåller Kalmar kommun i den fördjupade översiktsplanen att för att
skapa publika rum som känns välkomnande och inkluderande för besökare och
samtidigt ger ett rikt vardagsliv för dem som lever och verkar inom
planområdet ska det finnas människor. Det kan skapas genom så kallade aktiva
fasader. Aktiva fasader skapas genom att entréer placeras mot det publika
rummet och att bottenvåningar får ett aktivt innehålls i strategiskt viktiga lägen.
I den fördjupade översiktsplanen är en av Kalmar kommuns strategier att
koppla samman stadsdelar som inte är sammanhängande. Tullhamnen där
Tullhuset ligger behöver starkare kopplingar i sydvästlig riktning.
Skeppsbrogatan som angränsar till planområdet beskrivs som en barriär som
skärmar av kajer och vatten från övriga staden. Gatan föreslås tona ner
biltrafiken och få stadsgatukaraktär.
Planförslaget följer de riktlinjerna som beskrivs i den fördjupade
översiktsplanen och berör planområdet. Det kulturhistoriska värdet i
byggnaden skyddas genom skydd mot exteriör förvanskning och rivning.
Samtidigt hålls byggnaden levande och dynamisk genom att föreslå
användningen centrumändamål. Det innebär att byggnaden får en ny
användning som är anpassad till dagens efterfrågan samtidigt som den är
flexibel för eventuella framtida användningar. Genom att möjliggöra service på
bottenplan skapas aktiva fasader som är i linje med den fördjupade
översiktsplanens strategier. Genom att begränsa planområdet intill fastigheten
hindrar planen inte en framtida utveckling av hamnområdet som helhet.
Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun – i detaljplan och
bygglov
Kalmar kommun har tagit fram Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun – i
detaljplan och bygglov (antagen KF 2016) som ska utgöra underlag hur
parkeringsfrågor ska hanteras vid framtagandet av detaljplaner. Riktlinjerna ska
tillämpas vid nybyggnad, tillbyggnad och vid ändrad användning av befintlig
funktion.
I första hand ska parkeringsefterfrågan lösas inom den egna fastigheten. Går
inte det att lösa kan parkeringsefterfrågan lösas genom avtal på annan fastighet
eller genom parkeringsköp i en parkeringsanläggning. Enligt Boverkets
byggregler ska parkeringsplatser för personer med rörelsenedsättning ordnas
inom 25 meters gångavstånd från entréer till publika lokaler, arbetslokaler och
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bostadshus. Gällande cykelparkering handlar det om att se till att det finns
många och attraktiva cykelparkeringar så att cyklandet kan öka.
Parkeringsefterfrågan är inte tillgodosedd inom fastigheten. För äldre
fastigheter, så som Tullhuset, kan det hända att parkeringsefterfrågan för den
befintliga fastigheten inte är tillgodosedd. Praxis är att kommunen endast
ställer krav på de extra parkeringsplatserna som ombyggnaden medför.
Eftersom detaljplanen föreslår den användningen som Tullhuset används till
redan idag tillkommer därför inget extra krav på att lösa parkeringsefterfrågan.
Besökare och personal hänvisas till allmänna parkeringsplatser för bilar och
cyklar. I dagsläget är det enkelt att ta sig till Tullhuset till fots, cykel, buss och
bil. Se mer i planförslaget under rubriken Tillgänglighet och infrastruktur.
Antikvariska synpunkter efter besiktning i samband med
bygglov för ändring av byggnad 2016-03-22
I samband med en besiktning av Tullhuset som gjordes innan planerade
förändringar av befintliga och nya entréer till byggnaden gavs antikvariska
synpunkter. Dessa gjordes av sakkunnig för att se till att förändringarna
anpassades till byggnadens befintliga karaktär och arketoniska kvaliteter. I den
antikvariska bedömningen beskrivs Tullhuset som en omistlig byggnad. Vidare
skrivs att bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. Bygglovet hänvisar till
följande skyddsbestämmelser:
- Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga
karaktörsdrag respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § plan- och bygglagen).
- Byggnaden får inte förvanskas (8kap 13 § plan- och bygglagen). Underhåll
ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadens värde.
- Utformningen av byggnaden och dess historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden ska bevaras (8 kap 14 § plan- och
bygglagen).
Detaljplanen har tagit hänsyn till de antikvariska synpunkterna genom skydd
mot exteriör förvanskning och rivning.
Lägsta färdiga golvhöjd
I Samhällsbyggnadsnämnden fattades 2012-12-19 beslut om riktlinjen att lägsta
färdiga golvhöjd för bostäder ska vara belägen minst 2,65 meter över nollplanet
utifrån det nationella höjdsystemet RH2000. Vissa delar ligger under 2,65
meter och för att ta höjd för framtida klimatförändringar reglerar planen att vid
nybyggnad ska den utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån
+2,8 meter över nollplanet inte skadar byggnadens konstruktion. Det innebär
att vid eventuell nybyggnad minskar risken för översvämning inom
planområdet.
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Kvarnholmen, Kalmar kommun

Samrådsredogörelse
Planförslaget har varit på samråd under tiden 2017-04-28– 2017-05-19.
Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Fullständiga
planhandlingar har funnits tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret och
kommunens hemsida.
Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter.

Sammanfattning
Under samrådstiden kom det in totalt sju samrådssvar. Inkomna synpunkter är
blandade. Exempelvis har förtydligande kring vissa planbestämmelser
efterfrågats för att inte riskera att byggnaden förvanskas exteriört och att
planbestämmelse om skydd mot översvämning förtydligas.
Inför granskningsskedet har mindre ändringar gjorts i planbeskrivning och
plankarta. Högsta byggnadshöjd har justerats så att den lägre delen av
byggnaden har en lägre byggnadshöjd jämfört med den högre delen av
byggnaden. På så sätt riskeras inte den lägre delen av byggnaden byggas högre
och förvanska byggnadens exteriör. Planbestämmelsen som reglerar markens
utformning har preciserats så att trappa, ramp eller hiss får anordnas utvändigt
i syfte att göra första våningen mer tillgänglig. Planbestämmelse som syftar till
att skydda byggnaden mot översvämning har förtydligats. Mindre redaktionella
justeringar gjorts i planbeskrivningen.

Planeringsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 │ Fax 0480-45 04 29
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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Inkomna synpunkter
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget är förenligt med 11 kap. PBL.
Länsstyrelsens har därför inga synpunkter på de delar av detaljplanen som
berör överprövningsgrunder. Länsstyrelsen har dock rådgivande synpunkter.
1. Egenskapsbestämmelsen som reglerar att nybyggnad ska utformas så
att vatten till följd av stigande havsnivåer upp till nivån +2,8 meter
normalvattenstånd (RH2000) […], anses för otydlig. Texten bör
ersättas med att nybyggnad ska utformas och utföras så att naturligt
översvämmade vatten upp till + 2,8 m i RH 2000 inte skadar
byggnadens konstruktion.
2. Vidare bör det preciseras i planbeskrivningen samt plankartan vad som
avses med egenskapen n. Planbestämmelsen n tillåter att entré, ramp
och hiss får byggas men med tanke på byggnadens kulturhistoriska
värde bör det preciseras att det utvändigt endast rör
tillgänglighetsåtgärd till första våning. Eftersom bestämmelsen n bland
annat finns på byggnadens framsida kan det idag uppfattas som att det
är möjligt att bygga hissanordning utvändigt på fasaden vilket skulle
påverka intrycket av byggnaden.
Kommentar:
1. Planbestämmelse som syftar till att skydda byggnad mot översvämning
justeras inför granskningsskedet.
2. Planbestämmelse som reglerar marken anordnande har förtydligats
inför granskningsskedet. Se plankarta och planbeskrivning på sida 1718.
Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter på planförslaget. Några
redaktionella synpunkter lämnas underhand till planarkitekten.
Kommentar:
Noteras. Planbeskrivningen har justerats utifrån de redaktionella
synpunkterna inför gransknigsskedet.

TeliaSonera Access AB (Skanova)
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat
planförslag. Vi har därför inget att invända mot gällande detaljplaneförslag.
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Kommentar:
1. Noteras.
Kalmar Energi Elnät AB
Kalmar energi har inget att erinera mot planförslaget för Tullhuset 1.
Kommentar:
Noteras.
Sjöfartsverket
Sjöfartsverket har inget att erinera gällande den föreslagna detaljplanen.
Kommentar:
Noteras.
Kalmar läns museum
Kalmar läns museum har tagit del av samrådshandlingen rörande ny detaljplan
för Tullhuset 1. Planens syfte är att ändra användning av Tullhuset 1 så att den
stämmer överens med de verksamheter som finns idag och är aktuella för
framtiden. Planen syftar även till att skydda byggnadens särskilda historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.
1. Inför beslut om bygglov för ombyggnad av Tullhusets bottenvånings
västra del från kontor till restaurang ställde samhällsbyggnadsnämnden
krav på att de åtgärder som berörde utvändiga entréer, trappor och
ramper skulle utföras i samråd med certifierad sakkunnig kontrollant av
kulturvärden. Ett yttrande med antikvariska synpunkter avseende de
nämnda delarna sammanställdes efter besiktning 2016-03-22. I april
2016, inför en invändig ombyggnad av husets andra våningsplan,
upprättade Kalmar läns museum en antikvarisk förundersökning.
Förundersökningen inleddes med en genomgång av byggnadens
historia.
2. Ett av de exteriöra karaktärsdrag som i planförslaget framhålls som
viktigt att bevara är fasadernas symmetriska uppbyggnad. I enlighet
med den klassicistiska arkitekturstilens ideal var den ursprungliga
byggnadens fasader från 1880-talet strikt symmetriska. Som beskrivits i
förundersökningens historik var byggnaden vid den tiden inte lika lång
i öst-västlig riktning som idag. Fasaden mot hamnen hade tre
fönsteraxlar på var sida om en centralt placerad svagt framskjuten
risalit. Någon gång mellan år 1900 och 1903 gjordes en två våningar
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Samrådsredogörelse
Datum

Ärendebeteckning

2017-08-23

2016-2474

hög tillbyggnad mot öster. Tillbyggnaden utformades i samma stil som
den ursprungliga byggnaden. Genom att tillföra ytterligare en risalit och
tre fönsteraxlar blev fasaden mot hamnen helt symmetrisk även efter
tillbyggnaden. År 1922 uppfördes en envånings tillbyggnad intill den
östra gaveln. Eftersom denna tillbyggnad var lägre och underordnade
sig de äldre delarna upplevs fasaden mot hamnen fortfarande som
symmetrisk. Nockhöjden har på plankartan begränsats till 10,5 m över
mark. Enligt planbeskrivningen är det samma nockhöjd som
byggnaden har idag och syftet med bestämmelsen är att bevara
byggnadens volym och utseende. På den befintliga byggnaden gäller
nockhöjden på 10,5 m dock endast de delar i två våningar som
uppförts fram till omkring 1903. Den senare tillbyggda delen i öster är
bara en våning hög. Eftersom en framtida förhöjning av denna
byggnadsdel med stor sannolikhet samtidigt skulle medföra en
förvanskning av fasadernas symmetriska uppbyggnad anser Kalmar
läns museum att den tillåtna nockhöjden här bör anpassas till den
befintliga lägre nockhöjden. Plankartans figur bör alltså förses med två
olika mått på högsta tillåtna nockhöjd.
Kommentar:
1. Noteras.
2. Inför granskningsskedet har två planbestämmelse som reglerar
byggnadshöjden lagts in i plankartan för att säkerställa att byggnaden
inter förvanskas exteriört. Byggnaden är dessutom, sedan
samrådsskedet, skyddad mot exteriör förvanskning och rivning.

Följande har accepterat planförslaget skriftligt:
Projekt- och exploateringsenheten
Följande sakägare och likställda har inte fått sina synpunkter
tillgodosedda:
Samtliga som har skickat in synpunkter under samrådsstiden har fått sina
synpunkter tillgodosedda.

Freja Råberg
Planarkitekt

Handläggare

Freja Råberg
Tel. 0480-45 03 95

Datum

Upprättad 2017-04-19
Senast reviderad 2017-08-23

Ärendebeteckning

2016-2474

BEHOVSBEDÖMNING (FÖR MKB)
Detaljplan för

Tullhuset 1
Kvarnholmen, Kalmar kommun

Inledning
Syftet med en behovsbedömning är att ta reda på om en miljöbedömning behöver
göras för detaljplanen. En miljöbedömning, med miljökonsekvensbeskrivning, ska
göras om detaljplanen kan medföra en betydande miljöpåverkan.
Behovsbedömningen hjälper också till att avgränsa och peka ut de viktigaste
frågeställningarna i en eventuell miljökonsekvensbeskrivning. Behovsbedömningen
grundar sig på kriterierna i bilagorna till MKB-förordningen.

Bakgrund
Fastigheten Tullhuset 1 har användningen allmänt ändamål i gällande detaljplan (akt
0880K-I:189 antagen 1955-10-14) då den användes för tullverksamheter. Sedan ett
par årtionden tillbaka har byggnaden fått en allt mer kommersiell användning med
kontors- och restaurangverksamheter. År 2009 såldes Tullhuset från Kalmar
kommun till privat fastighetsägare. År 2015 inkom en ansökan om planbesked för
att ändra användningen från allmänt ändamål till centrumverksamheter. År 2016 tog
Samhällsbyggnadsnämnden beslut om att ta fram en detaljplan för Tullhuset 1.

Platsen
Tullhuset som planområdet omfattar utgör en historiskt värdefull
byggnad. Byggnaden ligger vid Tulllhamnen på Kvarnholmens sydvästra
sida. Miljön vid Tullhuset och hamnområdet karaktäriseras av en mindre
enhetlig bebyggelseutveckling jämfört med bebyggelsestrukturen innanför
murarna. Bebyggelsen i hamnområdet har varierande strukturer i
placering, volym och material från 1800- och 1900-talet. Byggnaderna
präglas av förändringar från nya kommersiella funktioner under de senare

Planenheten
Adress Box 611, 391 26 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │Fax 0480-45 04 29
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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Behovsbedömning
Senast reviderad 2017- 08-23

årtiondena. Friytorna mellan byggnaderna utgörs av gator, gräs- och
parkeringsytor.

Planen
Planförslaget möjliggör för centrumverksamheter inom fastigheten
Tullhuset 1. Byggrätten föreslås regleras så att tillhörande trappor och
ramper tillhör fastigheten och att byggnaden skyddas mot exteriör
förvanskning och rivning. Vissa delar av byggnaden ligger under 2,8 meter
räknat från nollpunkten där av föreslås nybyggnad regleras med
planbestämmelse för att förebygga risk för översvämmning.

Påverkan
Den ändrande användningen komemr inte påverka miljön eftersom
byggnaden används för centrumverksamheter idag. Den utökad
byggrätten innebär att anslutande trapporoch ramper tilllhör fastigheten.
Ytan som de upptar får inte förses med byggnad. Utökade byggrätten
bidrar därmed inte till någon avsevärd påverkan miljön. Regleringen av
skydd mot exteriör förvanskning och rivning innebär att de karaktärsdrag
som är viktiga för Tullhusets kulturhistoriska värden kommer att
bibehållas och att byggnaden inte får rivas. Planförslaget är i linje med
kommunens riktlinjer för utveckliing av stadskärnan.

Samlad bedömning
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning
krävs därför inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i planbeskrivning
och i denna behovsbedömning.
Freja Råberg
Planarkitekt
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Sammanfattning – planens
miljöpåverkan

Behovsbedömning
Senast reviderad 2017- 08-23
Påverkan

Berörs Kommentar

Stor Måttlig Liten Ingen inte

Förordnanden och
skyddsvärden

1. Riksintressen

2. Andra skyddsvärden

Planområdet ingår i riksintresse för
kulturmiljö. Riksintresset för
kulturmiljö bedöms främjas genom att
Tullhusets historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden
skyddas i planen.

X

Strandskydd är upphävt i gällande
plan och återinträder när ny detaljplan
tas fram. Planområdet är redan
anspråktaget på ett sätt som saknar
betydelse för strandskyddets syften (7
kap 18c§ MB) och därför upphävs
strandskyddet igen.

X

Planområdet omfattas av flygplatsens
hinderytor. Dock bedöms inte
planförslaget påverka skyddet.
Övergripande mål och normer
3. Miljökvalitetsmål

Miljömålet för God bebyggd miljö
främjs i planen av bevarande och
skydd av kulturhistoriskt värdefull
byggnad.

X
X

4. Miljökvalitetsnormer
Effekter på miljö, hälsa och
säkerhet
5. Ekologiska naturvärden och
nyckelbiotoper

X

6. Växtliv

X

7. Djurliv

X
Kulturmiljön bedöms främjas av
planen som syftar till att skydda
byggnadens kulturhistoriska värde.

8. Kulturmiljö

9. Landskapsbild / stadsbild

10. Rekreation och rörligt friluftsliv

Planområdet ingår i
fornlämningsområde 93:1. Det
innebär att kulturlager kan väntas
påträffas från medeltiden, 1500eller 1600-talet. Varje markingrepp
inom planområdet kräver tillstånd
från Länsstyrelsen.

X

Planen säkerställer Tullhusets
exteriöra karaktärsdrag genom skydd
mot förvanskning och rivning.
Stadsbilden bedöms inte påverkas.

X
X
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Sammanfattning – planens
miljöpåverkan

11. Transporter och
kommunikationer

12. Mark- och vattenanvändning

13. Energi

Behovsbedömning
Senast reviderad 2017- 08-23
Påverkan

Berörs Kommentar

Stor Måttlig Liten Ingen inte
Genom att planområdet får
användningen centrumverksamhet
och att parkering inte kan lösas inom
fastigheten ställer det krav på att
hänsyn tas till byggnadens
tillgänglighet vid vidare utveckling av
hamnområdet. Besökande och
personal använder idag allmän
parkering i hamnområdet.

X

X

I gällande detaljplan har Tullhuset
användningen allmänt ändamål och
planförslaget föreslår
centrumversksamhet på kvartersmark.
Markanvändningen bedöms inte
påverkas avseevärt eftersom
byggnaden redan används för
centrumverksamheter.

X

Centrumverksamheter medför
energibehov. Tullhusets har använts
för centrumverksamheter sedan flera
år tillbaka och bedöms därför inte
påverka energibehovet avseevärt.

X

14. Naturresurser

15. Mark

Marken som planområdet omfattar
består av utfyllnader. Det bedöms inte
påverka planförslaget eftersom
byggnaden redan är befintlig och
komemr inte användas för
bostadsändamål.

X

16. Vatten

X

17. Luft

X

18. Störningar
19. Risker för hälsa och säkerhet

Planförslaget bedöms inte generera
eller påverkas negativt av störningar
jämfört med tidigare.

X
X
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Helen Törnvall
0480-45 02 61

2017-09-29

Ärendebeteckning

KS 2015/0823

Kommunstyrelsen

Försäljning av Nyhagen 1
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar sälja fastigheten Nyhagen 1 enligt kommunledningskontorets förslag till Kalmarsundsregionens renhållare (org. nr 2220001883) för en köpeskilling om 4 844 100 kr.
Bakgrund
Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) är ett kommunalförbund som leds
av medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. KSRR´s främsta uppgift är ansvara för insamling och behandling av hushållsavfall i medlemskommunerna.
KSRR är i behov av att förändra sin verksamhet som idag bedrivs på
Tegelviken och har sedan tidigare en markreservation för en återvinningscentral på en yta om ca 32 000 m2 på fastigheten Smedby 1:3 i Flygstaden. Denna
yta har nu avstyckats och har nu fastighetsbeteckning Nyhagen 1.
KSRR har för avsikt att uppföra en återvinningscentral (ÅVC) på fastigheten.
Fastighetens areal är 32 294 m2.
Priset för fastigheten är 4 844 100 kr.

Helen Törnvall
Exploateringsingenjör
Bilagor
Kartskiss
Köpekontrakt

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax Klicka

här för att ange
text.│helen.tornvall@kalmar.se

Bilaga
Kartskiss gällande försäljning av fastigheten Nyhagen 1
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Maria Jakobsson
0480-450081

2017-10-19

KS 2017/0132

Kommunfullmäktige

Försäljning av Svalan 21 och Svalan 22
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige säljer fastigheterna Svalan 21 och Svalan 22 på Malmen
enligt kommunledningskontorets förslag till Riksbyggen ekonomisk förening,
org. nr. 702001-7781för en köpeskilling om 9 475 000 kronor.
Bakgrund
Riksbyggen ekonomisk förening har sedan 2014 haft en markreservation på
området med avsikten att bebygga området med flerfamiljshus. Detaljplanarbete pågick till 2016 då detaljplanen vann laga kraft.
Köparen förvärvar fastigheten Svalan 22 i syfte att bebygga den med 29 bostadsrättslägenheter. Köparen förvärvar fastigheten Svalan 21 i syfte att utveckla den befintliga Monte Cavallo-byggnaden med verksamhetslokaler alternativt gemensamhetslokal för den blivande bostadsrättsföreningen.
En beräknad BTA-yta om 3 500 m2 på Svalan 22 ger en köpeskilling om
6 475 000 kr. Svalan 21 säljs för 3 000 000 kr baserat på tidigare värderingar.
Den totala köpeskillingen blir 9 475 000 kr.
Fastigheterna kommer att vara färdigbildade inom kort och har en total areal
om ca 2 900 m2.
Maria Jakobsson
exploateringsingenjör
Bilagor
Karta
Köpekontrakt

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax Klicka

här för att ange
text.│Maria.Jakobsson@kalmar.se

Bilaga. Karta försäljning Svalan 21 och Svalan 22

Svalan 21 och Svalan 22
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Joakim Sköldén

Datum

2017-10-24

Ärendebeteckning

KS 2017/0279

Kommunstyrelsen

Markreservationer för fastigheterna Asplövet 1,
Barret 1, Eklövet 1, Tekoppen 1 och Tekoppen 2,
Karlssons äng
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag:
Asplövet 1 reserveras för GBJ Bostadsutveckling AB (org nr. 556974-6729)
Barret 1 reserveras för I Am Home AB (org nr. 559039-1784)
Eklövet 1 reserveras för GBJ Bostadsutveckling AB (org nr. 556974-6729)
Tekoppen 1 reserveras för APP Properties AB (org nr. 559082-7076)
Tekoppen 2 reserveras för Gullmanders Arkitekter & Ingenjörer AB och
Fagnes AB (org nr. 556173-4236 och 556859-2275)
Markreservationen ska gälla till och med den 30 april 2018.
Bakgrund
Kommunstyrelsens planutskott informerades den 20 juni 2017 om
markanvisningstävlingen för fem stycken då blivande fastigheter på Karlssons
äng.
Tävlingen pågick 22 juni – 15 september. 11 bidrag lämnades in under
tävlingen. Juryn, bestående av representanter ifrån kommunledningskontorets
plan- och exploateringsavdelning och stadsbyggnadskontoret, har därefter
utvärderas samtliga bidrag. Bedömningen har skett efter utformning och
gestaltning enligt de kriterier som angivits i markanvisningsprogrammet som
planutskottet tidigare informerats om.
Efter att juryn utsett förslag till vinnare så har de utvalda företagen granskats
enligt kraven i tävlingen. 1 av bidragen förkastades då företaget ej bedömdes ha
tillräckligt god ekonomi. De förslagna vinnarna har kontaktats med frågan om

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │joakim.skolden@kalmar.se

KS 2017/0279
de accepterar respektive tilldelade områden, och efter att de tackat ja har juryns
förslag sammanställts och presenteras här som förslag till beslut för
kommunstyrelsens planutskott.
Anledningen till att marken föreslås först reserveras åt exploatörerna och inte
säljas direkt är att iordningställandet av gator och ledningar på området inte
tillåter byggnation förrän våren 2018. Att vänta med försäljningen av marken
tills bygglov har givits säkerställer också att byggnationen blir sådan som varit
avsedd i markanvisningstävlingen.

Markanvisningsområden
Område A och B (Asplövet 1 och Eklövet 1)
Asplövet 1 och Eklövet 1 föreslås reserveras åt GBJ Bostadsutveckling AB.
Byggnationen på dessa fastigheter består av fem stycken punkthus i fem
våningar med boende, parkering och förråd i bottenplan.
Byggnaderna kommer att innehålla sammanlagt ca 45 st 2 RoK och 20 st 3
RoK. Lägenheterna upplåts med bostadsrätt.
Fastigheterna som reserveras omfattar en areal på sammanlagt ca 7900 kvm
med en total byggrätt på ca 6300 kvm BTA + OPA.
Område C (Tekoppen 2)
Tekoppen 2 föreslås reserveras åt Gullmanders Arkitekter och Ingenjörer AB
och Fagnes AB. Byggnationen på fastigheten består av två byggnader i två
våningar.
Byggnaderna kommer att innehålla ca 1 st 1,5 RoK, 1 st 2 RoK, och 10 st 3
RoK. Lägenheterna upplåts med bostadsrätt.
Fastigheten som reserveras omfattar sammanlagt 2623 kvm med en byggrätt på
ca 1300 kvm BTA + OPA.
Område D (Barret 1)
Barret 1 föreslås reserveras åt I Am Home AB. Byggnationen på fastigheten
består av två byggnader, ena i två våningar och andra varierande mellan en och
fyra våningar.
Byggnaderna kommer att innehålla ca 7 st 1-2 RoK, 14 st 3 RoK, och 2 st 4+
RoK. En verksamhetslokal finns också i markplan. Lägenheterna upplåts med
bostadsrätt.
Fastigheten som reserveras omfattar sammanlagt 3563 kvm med en byggrätt på
ca 2600 kvm BTA + OPA.
Område E (Tekoppen 1)
Tekoppen 1 föreslås reserveras åt APP Properties AB. Byggnationen på
fastigheten består av två byggnader i fyra våningar.
Byggnaderna kommer att innehålla ca 11 st 1 RoK, 21 st 2 RoK, 6 st 3 RoK
och 1 st 4 RoK. Lägenheterna upplåts med bostadsrätt.
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Fastigheten som reserveras omfattar sammanlagt 4746 kvm med en byggrätt på
ca 3100 kvm BTA + OPA.
Fortsatt process
Efter att marken reserverats åt respektive byggherre kommer dessa att få arbeta
med att ta fram fullständigt bygglovshandlingar som ska vara planenliga.
Därefter säljs marken till byggherrarna och dessa kan börja bygga så snart
grundläggande infrastruktur finns på området.

Joakim Sköldén
Exploateringsingenjör

Bilagor
- Karta
- Tävlingsbidrag I Am Home AB
- Tävlingsbidrag GBJ Bostadsutveckling AB
- Tävlingsbidrag APP Properties AB
- Tävlingsbidrag Gullmanders Arkitekter & Ingenjörer AB och Fagnes AB

3 (3)

13

24

14

31

29

i
Vis

19

37

35

en
väg
ons

BLICKFÅNGET

26

11

9

10

5
23 2

22

MAJSMJÖLET
27
2
4
1 1
2
1
2
3
2
5
2
15
11
12
1
RISMJÖLET
24
1
6
2
4
3
26
MAJSMJÖLET
S:1
7
11
S:1
17
3
28
13
2
2
BÖNMJÖLET10
4
11
4
5
8
19
KORNMJÖLET
3
2
9
5
9
1
POTATISMJÖLET
n
9
e
10
g
6
3
11
12
6
10
vä 8
4
2
8
13
5
7
1
7
1
4
HAVREMJÖLET
3
12
10
BOKLÖVET
12
6
5
8
4
14
2
11
5
21
13
1
9
12
10
MALBÖRDEN
6
7
11
2
7
8
6
BJÖRKLÖVET
9
5
8
1
10
3
9
7
en
13
väg
4
s
t
Omr
C:
Gullmanders
Arkitekter
&
8
lä
3
Ingenjörer AB och Fagnes
AB
nns
10 11
gen
Bru
5
9
li lvä
18

14

18

5

9

MÖTET
S:1
17
15
33

1

a
gat

TUPPLUREN
1

4

2
3

5

6

7

2

4

s
Bab

1

21
19
17
20

16
13

18
16

6

18

5
ÄRTMJÖLET
4
20
3

4:38

12
14

RÅGMJÖLET

7

8

3

Q
4- 46

n

13

n

12

11

15

10

PICKNICK

15

9

14

4

gen
8 svä 5
n
io
Vis9 7
3
6

e
Alic

5

e
7
väg
ngs

en
väg 18
s
n
s te
4
Löp

15

18

17

16

8

6

UTFLYKTEN
S:1

7

2

1

2

39

ckli

11

8

Lec

3

e
Utv

45D
45A

25

17

1

46A

1

54C 52B
54B
2A
54A 5

F
49GRILLKOLET
47E
47A

B
48
48A
50B
A
50

e
väg
tids

56A

53D
51D 53A
51A

m
Fra

Markreservationer för Asplövet 1, Barret 1, Eklövet 1,
Tekoppen 1 och Tekoppen 2, Karlssons
äng.
in
a
te L
gat
s
kot
a
s
S
VIMPELTORPET
e
LAGA SKIFTET
l
4:19
1
a
7
hW

8

å
Lillg

9

8

3

4

6

torg

S9

n
nge 1

6

äge
6
nsv
8
var 3
e rk 5
Väd 7

10

11

1

7

en
ång 5

8

2

10

3

7

6 nhju
Kro 5

n

4

9

8

2

1

4

n

lsv3

6

e
väg

1

3

4

Tr

1

9

4

RÖNNLÖVET
1
2
3

4

BERGA

Omr E: APP Properties AB

HEMVÄRNET

ASPLÖVET
1

1

EKLÖVET
1

6

10:35

19

Omr A + B: GBJ Bostadsutveckling AB

Kvarnkullen

10:32
1

110:33
4 I Am Home AB
Omr D:
12

10:34

te

Ka 110:31
p 0
rls so
n Ka
7

8

9

3B

12

10

Förskola

Vattentorn
100
m

12

57

A
90

1
TRATTEN

© Samhällsbyggnadskontoret, 2017

Backe

10

17

25

0

14

6

5

27

35

A
42
A
40
A
38

A
46

32

30

A
44

A
14

A
84
A
82

80

2

13

11

ens
Klunk

13

29

24

A
18
A
16

86

74

76
56

1

7

15

23
21

31

37
39

A
22

6

68

A
60

A
66

A
58

3

1

2

4

gr
Hatts
P3rAins 1

19

41

A
20

en

2
8
62

48
52

SKOGSRÅET
55

7

5

11

1

3

2

4

1

3

33

g
vä
go
Sa

5

8

2

7

9

TROLLET

6

4

g
vä

VÄTTEN
4
S:2
7
9

5

6

8A

S:1

9

en
äg

6

4

3

1

av

3

2

ns 1

rr
No

4

5

5

12

6

10

8B

MOTORN

2

Karlssons äng
– ett boende utöver det vanliga

Markanvisning Karlssons äng

Karlssons äng
– att bo och umgås på samma gång
Vi vill bygga ett varmhjärtat bostadsområde där människor hälsar på varandra, umgås
och hjälps åt. Där det är roligt att hitta på gemensamma aktiviteter och där man delar
grundläggande värderingar, som att värna om både människan och naturen. På Karlssons
äng ska det vara lätt att leva ett rikt liv och att ta vara på allt som omgivningen ger.
Vårt företag har stor erfarenhet av att skapa socialt hållbara gemenskaper genom nybyggnation med omsorg och eftertanke. Vi skapar vi-känsla i trivsamma kvarter som man
gärna kommer hem till. Människor som trivs vill inte flytta, och de är angelägna om att
bidra till en god och välvårdad miljö för alla.
För att kvarteret ska bli mångsidigt och levande ritar vi bostäder som passar såväl unga
familjer som äldre par, flerbarnsföräldrar som singlar. Friskt blandade åldrar och livskoncept
gynnar det sociala samspelet och väcker ömsesidig förståelse.

Planritningar med
bostadsutformning
Situationsplan
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PUNKTHUSENS MARKPLANERING
RINNER UT I PARKEN UTAN AVGRÄNSNING

Området har en blandning av lägenhets- och upplåtelseformer, målet är att alla ska kunna
bo i området, alltifrån barnfamiljen till pensionärsparet. Vi har försökt att utnyttja tomten
så att vi uppnår en så optimal boendemiljö för så många som möjligt.

Illustrationsplan

Byggnadernas totala BTA,
antalet bostäder och
bostädernas storlek
Område A, Asplövet 1
Punkthus, 39 lägenheter BTA: 3 855 m2. Ritningar och fasader se bilaga A.
Område B, Eklövet 1
Punkthus, 26 lägenheter BTA: 2 570 m2. Ritningar och fasader se bilaga B.
Område C, Tekoppen 2
Bostadshus, 18 lägenheter BTA: 1 527 m2. Ritningar och fasader se bilaga C.
Område D, Barret 1
Punkthus och kedjehushus, 8 och 8 lägenheter BTA: 1 141 m2 och 883 m2 .
Ritningar och fasader se bilaga D.
Område E, Tekoppen 1
Radhus, 13 lägenheter BTA: 2 181 m2. Ritningar och fasader se bilaga E.

Fasadritningar, planritningar
med bostadsutformning för
en typvåning
Se bilaga A till E
Område A, Asplövet 1
27 st 2RK a 58 m2 och 12 st 3RK a 85 m2
Område B, Eklövet 1
18 st 2RK a 58 m2 och 8 st 3RK a 85 m2
Område C, Tekoppen 2
6 st 4RK a 77 m2 och 12 st 3RK a 75 m2
Område D, Barret 1
8 st 4RK a 88 m2 och 8 st 5RK a 114 m2
Område E, Tekoppen 1
2 st 6RK a 125 m2 och 11 st 5RK a 114 m2

Antal parkeringsplatser
för cykel och bil samt
dess placering
Parkeringar för bilar och cykelar framgår av situationsplan
Område A, Asplövet 1
31 platser bilar och 91 platser för cyklar
Område B, Eklövet 1
21 platser bilar och 61 platser för cyklar
Område C, Tekoppen 2
20 platser bilar och 62 platser för cyklar
Område D, Barret 1
23 platser bilar och 66 platser för cyklar
Område E, Tekoppen 1
18 platser bilar och 53 platser för cyklar

Fasadskisser
Hus A–E

Hus G

Fasadskisser
Hus F

Radhus

Kedjehus

Tidplan för byggstart
och uppskattad
genomförandetid
Från ett bygglovsbesked räknar vi med ca 15 månades tid att färdigställa ett projekt.
Rimlig fördelning är att A och B bildar ett projekt, C och E ett projekt och D ett projekt.
Vårt företag startade sin verksamhet i Kalmar för några år sen. Av de projekt vi tilldelats
har är samtliga idag under produktion eller har redan avslutats. Vi kommer under 2018 att
ha färdigställt alla de ca 140 lägenheter vi fått oss tilldelade.

Organisation och
egen förvaltning
Vårt företag förvaltar idag ett hundratal lägenheter sedan många år tillbaka. Vårt första
hyresrättsprojekt i Kalmar färdigställs nu i oktober. Under kommande år kommer ytterligare etapper bli klara vilket gör att vårt företags hyresrättsbestånd kommer innehålla ett
sjuttiotal lägenheter vid den tidpunkten.
Våra tidigare och nuvarande prestationer samt den kompetens vårt företag tillsammans
med övriga samarbetspartners besitter, visar att vår genomförandekapacitet är mycket
hög. Se även exempel på tidigare genomförda projekt.

Referensprojekt
Vi har vid samtliga tidigare markförvärv och markanvisningstävlingar uppfyllt våra löften
gentemot de kommunerna vi samarbetat med. Förvärvade tomter har bebyggts. Nedan
några exempel på färdigställda och pågående projekt, samtliga egenutvecklade.
Kvartersnamn och beställares namn borttagna. Kan kompletteras med vid förfrågan.

Färdigställda projekt
• 32 hyreslägenheter (Växjö)
• 40 hyresrätter, egenutvecklat (Växjö)
• 20 hyresrätter, egenutvecklat (Växjö)
• 18 lägenheter, egenutvecklat (Värnamo)
• 16 bostadsrätter, egenutvecklat (Växjö)
• 24 bostadsrätter, egenutvecklat (Växjö)
• 24 bostadsrätter (Växjö)
• 28 bostadsrätter (Falkenberg)
• 11 bostadsrätter (Växjö)
• 30 stycken, fristående villor i form av äganderätt (Växjö)
• 24 bostadsrätter, egenutvecklat (Växjö)
• 20 bostadsrätter, egenutvecklat (Växjö)
• 16 st bostadsrätter, egenutvecklade (Värnamo)
• 40 bostadsrätter, egenutvecklade (Linköping)
• 12 bostadsrätter, egenutvecklade (Kristianstad)
• 25 bostadsrätter, egenutvecklade (Kalmar)

Pågående projekt
• 40 bostadsrätter, egenutvecklade (Växjö)
• 40 bostadsrätter, egenutvecklade (Växjö)
• 150 bostadsrätter, egenutvecklade (Växjö)
• 36 hyressrätter, egenutvecklade (Kalmar)
• 50 bostadsrätter, egenutvecklade (Kalmar)
• 52 bostadsrätter, egenutvecklade (Jönköping)
• 28 bostadsrätter, egenutvecklade (Kalmar)

Vi har gjort det förut…
Här är ett axplock av referensprojekt som vi har genomfört tidigare.

LINÄNGEN
Ambitionen med projektet är att
skapa en bostads
bebyggelse med flerbostadshus
som grundar sig i unika, moderna
bostäder med utgångspunkt i
platsen och göra den tillgänglig för många. Gestaltningen av
husen har karaktär av ett
uppbrutet radhus som ger upplevelsen av mindre huskroppar
utan att göra avkall på samhörighet.

Området Karlssons ängar har
en stor potential med närhet till
Kalmars centrala delar, de närbelägna naturområdena och inte
minst närhet till havet. Med de här
förutsättningarna kommer området att vara ett attraktivt område i
en växande del av Kalmar.

24+12 Lägenheter

Cykelhus i närhet till entréer, där
du enkelt kan ladda din elcykel. El
produceras av solpanelerna som
utgör tak för cykelhuset.
Pedagogisk och kul att cykeln
laddas av panelerna på taket.
Hela miljön ska upplevas trygg för
de boende. Utemiljön planeras
med god belysning, att det finns
god överblick längs stråken.

Äppellund
Uteplatser under
pergola med utekök
blir en naturlig plats för
gemenskap.
A
IV
II

Sophantering
med UWS

Portvakten.
Det ståtliga fasaden mot den västliga infarten
till området visar tydligt var området börjar.

B

III

Vårdträd
Trädet utgör navet i denna innergården.
Alla stråk leder till och från trädet.
Detta gör det till gårdens centrum.

II

A
Sophantering
med UWS

Uppbrutna parkeringsytor varsamt
inplanerade för att inte vara
framträdande men ändå alltid lätt
tillgängliga.
Varje bilplats förses med laddstolpe
för laddning av elbil/motorvärmare.

Situationsplan
1:1000

N

II

B

Huskropparna placeras med tydlig relation
till gatan för att förstärka stadskänslan.
Stenmurar vid ingångar och infarter skapar
variation och förstärker entréerna. Enkla
kolonner förstärker entréerna ytterligare och
ger ett välkomnande och ståtligt intryck.

LINÄNGEN
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Fasaden grundar sig i en formstark gavel ställd
mot gatan. Inspirationen är hämtad från Amsterdam med dess utrycksfulla fasader med
gavel konsekvent ställd mot gatan.
För att skapa ytterligare dynamik skapas en
förskjutning i fasaden, som även framhävs
genom variation i fasadkulörer. Husen är placerade med tydlig relation till gatan och med
hårdgjorda ytor för att skapa stadskaraktär.
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1:400
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3 RoK 78 m2

3 RoK 78 m2
3 RoK 75 m2

3 RoK 75 m2

Kvalitet i planlösningarna är viktigt.
Lägenheterna är kvadratsmarta med
öppna planlösningar och balkonger/
uteplatser med stor rymd. Två lägenheter
är utformade med uthyrningsmöjlighet eller
kanske för ett generationsboende?
Lägenheterna är planerade med tydlig
rumslighet och med tilltagna storlekar på
rummen. Goda förvaringsmöjligheten inom
lägenheterna.

Typplan

Möjlig uthyrningsdel eller
generationsboende.

G

G

F
K

Stor familjelägenhet
4 RoK, 128m2 alternativt 5 (6) RoK, 158 m2

Planer
1:100
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Område C
2 RoK 49m2 1st
1,5 RoK 35 m2 1st
3 RoK 75 m2 5st
3 RoK 78m2 5 st
BTA = 1002 m2
BTA + OPA = 1312 m2
(max tillåten 1320 BTA+OPA)

C
E

Parkering - Zon C
HCP – 25 m från entréer –Angöringsplats inom 5 m.
5% andel HCP (heltal).
Antal parkeringar för bil:
C – 1002 BTA = (11+1 / 1000m2) = 0,012x1002=12 parkeringar varav 0,8 = 1 st är HCP
Antal parkeringar för cykel:
C – 1002 BTA = (36 / 1000m2) = 0,036x1002=36 cykelparkeringar

Område E
1 RoK 29m2 2st
1,5 RoK 35 m2 2st
2 RoK 49m2 2st
3 RoK 75 m2 8st
3 RoK 78m2 8 st
4 RoK 128 m2 2 st
BTA = 1600 m2
BTA + OPA =2800 m2
(max tillåten 3087 BTA+OPA)
Parkering - Zon C
HCP – 25 m från entréer –Angöringsplats inom 5 m.
5% andel HCP (heltal).
Antal parkeringar för bil:
E – 1600 BTA = (11+1/1000m2) = 0,012x1600= 19 parkeringar varav 1 st är HCP.
Vi anlägger dock 1 parkering per lägenhet + besöksparkering, samt 2 st HCP.
Antal parkeringar för cykel:
E – 1600 BTA = (36/1000m2) = 0,036x1600= 58 cykelparkeringar

MILJÖBYGGNAD SILVER
Bostadshusen kommer att uppföras som ett
Miljöbyggnadsprojekt med krav på Silvernivå,
ett led i att på bästa sätt säkerställa energi,
inomhusmiljö och material i projektet. Tak mot
söder på cykelhusen kommer att förses med
solceller för att nyttja energi på ett miljömässigt,
förnyelsebart och kostnadseffektivt sätt.
Byggstart senast hösten 2018, tillträde höst/
vinter 2019

LINÄNGEN
Sida 7

LINÄNGEN

LINÄNGEN
Sida 8

Område D

Individualism i kubik
Enkelt och ekonomiskt eller påkostat och lyxigt
– Vi låter de boende bestämma själva
Låt oss utveckla och bygga hem för hur vi faktiskt vill leva idag. Låt familjens specifika behov och smak påverka utformningen i lägenheterna.
Vi låter de boende vara med i utformningen av sina planlösningar.
Fokus kan vara enkelt och mer ekonomiskt eller kanske mer påkostat och innovativt. De väljer själva.

Markanvisning Karlssons Äng, 15/9-2017

Område D

Koncept & planlösning

Område D

Här bestämmer du din egen planlösning!
Enkelt och ekonomiskt eller påkostat och lyxigt- välj själv.

Sektioner & höjder med raw space
Takhöjden varierar mellan lägenheterna. I hus två välje rvi en högre takhöjd,som ger spännande möjligheter för de boende att också
inreda på höjden. Kanske ett sovloft, lekloft eller en kontorsdel? Låt kreativitetan flöda efter dina egna önskemål och behov.

LÄGENHET MED
ENTRÉ FRÅN GATA
OCH EGEN HISS
SAMT TRAPPA TILL
BOSTADSPLAN PÅ
VÅNING TVÅ

För oss betyder det att man snarare köper en rå volym än
en helt färdigdesignad lägenhet. Här ligger istället kvalitén i
att till ett lågt pris erbjuda en yta med egenskaper som ljus
och öppenhet som grund.
På så vis så skapar vi mångfald i boendet. Här kan och vill
familjer/hushåll med olika ekonomiska förutsättningar bo.

Vid köpet av bostadsrätten får kunden en pott för inredning och
rumsindelning att addera till grunden. Att kunna välja mellan olika
föreslagna inredningsarkitekter som förstår just den familjens specifika behov och smak tror vi är en starkt efterfrågad möjlighet. En flirt
med individualismen inom husets gemensamma grundposition.

MÖJLIGHET TILL
SOVLOFT

Du väljer därmed själv efter din egen ekonomi samt tycke och smak.
På så vis kan lägenheten bli i ett enklare utförande till en lägre kostnad. Men vill man så är det lika möjligt med en mer påkostad och
lyxig inredning.

G

Typvåningsplan i raw space
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Varje våningsplan har tre lägenheter. Lägenheterna
nås genom gemensamma trappuppgångar eller med
direkt entrédörr ut mot gatan. Husskalet med trappuppgång och hissschakt är satt. Kökets placering
är fixerad men utformning beslutas av de boende.
Detsamma gäller för wc/dusch/tvättmaskin, men
tillval kan göras. Övrigt lämnas som en rå volym för
de boende att själva influera.
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Typvåningsplan
med förslag på planlösning

ST

TT

G

Här bredvid visas en typvåning från området i
ett raw space-utförande.

KM

TM

G

G

G

Vi tänker oss en ”Raw space”-modell
för bostadsrätterna på område D.

Här bredvid visas samma typvåning fast nu
med förslag på hur de boende skulle kunna ha
sin planlösning.
Här är det uppsatta väggar för sovrum medan
vardagsrum och kök har en mer öppen planlösning.
Det ges också spännande möjligheter för de boende
att inreda vertikalt då en del har högre rumshöjd.
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Detta ger för oss ett krav på: 7*1 + 14*3,1 + 2*4,1 = 58,6 cykelplatser
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Cykel
Vi inrymmer dubbelställ i gårdshuset med totalt 26 platser för cyklar.
Sedan planeras för 13 platser utanför vardera huvudingång i de två
husen på ändarna och 7 platser vid mittenparkeringen som kan nyttjas av de boende i mittenhuset. Totalt har vi 59 platser

Bil
Vi placerar ut parkering vid sidan av husen. Där de 2 närmast korsningen tillfaller den kommersiella delen. Vi har 19 parkeringsplatser
till de boende i området.
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Kalkylen ser ut som följande:
I zon C gäller Lägenhet för 1 person: 1,0.
Lägenhet 3rk: 3,1.
Lägenhet 4 eller mer rk: 4,1
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Mot gården placerar vi balkongerna och altaner. Här finns också ytor
för lek, grillning, odling och rekreation. Den mer privata och semiprivata ytan finnes här.
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På fastigheten placerar vi tre lamellhus längs gatorna med 2 till 4
plan. I korsningen har vi en avvikande enplansbyggnad för förslagsvis
kommersiellt bruk. Flertalet av lägenheterna på nedre plan har egen
ingång, varpå fastighetens framsida får en radhusstruktur. Vi arbetar
med lägre vegetation längs gatorna för att öppna upp mot omgivningen och för att skapa god sikt. Vi vill uppmuntra till liv i gaturummet och vill därför undvika en alltför privat del här.
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Kalkylen ser ut som följande:
I zon C gäller P-tal 0,3 för 1:or, 1,0 för 3:or och 1,4 för 4:or och uppåt.
Detta ger för oss ett krav på: 7*0,3 + 14*1,0 + 2*1,4 = 18,9 p-platser.
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Lägenhetsfördelning

Område D

Hus 3 har fem lägenheter med standardhöjd samt en etagevåning på delar av våning tre samt hela våning fyra.
2 lägenheter har egen ingång från gatan.

I Hus 2 har alla egen ingång från gatan och
1,5x rumshöjd (Bitvis även öppet till nock)
De två lägenhterna på plan 2 har egen hiss
och trappa från hall i entréplan.

Hus 3

Hus 2

• 5 st 3 RK a 75 m2
• 3 st 2 RK a 50 m2

• 2 st 3 RK a 72 m2
• 1 st 1 RK a 45 m2

• 1 st 4+ RK a 150 m2

150m2 etagevåning.
Övre våningen öppen
till nock.

• 1 st 3 RK a 108 m2
• 1 st 4+ RK a 156 m2

156m2, Ingång från gatan.
Egen trappa och hiss upp till bostadsplan,
1,5x höjd/spel till nock.

Hus 1 har standardhöjd i lägenheterna.
2 lägenheter har ingång från gata.

Hus 1

• 6 st 3 RK á 75 m2
• 3 st 2 RK (1 pers)
á 50 m2

En kommersiell lokal
Tex en servicebutik

Ytor område D
Den stora delen av tomten
BTA + OPA = 2072 m2
Den lilla delen av tomten
BTA + OPA = 513 m2
Totalt BTA: 2360 m2

Totalt:

- 7 st lägenheter för 1 person
(små tvåor eller ettor)
- 14 st 3or
- 2 st 4+ or
Upplåtelseform: Bostadsrätter

Fasader & gestaltning

Område D
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Gestaltning

KARLSSONS ÄNG OMR. D

FASADER BRF
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gande skog och park.

Det finns en tydlig anknytning till småstaden i gestaltningen med en viss radhusstruktur. Entréerna är även något markerade för att betona detta.
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Vi har jobbat vertikalt med fönstersättningen och utsidan speglar insidans
”rawspace”-ytor. Det är stor variation på rumsligheterna i husen, både invändigt som utvändigt.
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taklandskap
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0151 2
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levande METER
intryck men framförallt ger det oss möjlighet till att skörda solenergi i kombination
med en fin äng på taket som tar hand om dagvatten. Vi planerar för takpannor med integrerade
solpaneler åt söder. På övriga delar väljer vi sedumtak.
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I hörnet mot solfjädersgatan skulle det förslagsvis kunna vara ett närlivs för området. ARKITEKTER
Denna delENGSTRAND OCH SPEEK
GÄVLEGATAN
har därför en avvikande utformning. Med ett större fönsterparti ut mot gatan så vill viTEL
skapa
liv i 12A 113 30 STOCKHO
08 545 68 460
eosark
området. Med en välkomnade miljö får vi personer att stanna till, handla och kanske ta en kopp
kaffe. Allt för att öka trivseln i området.
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Område D

En hållbar vardag

Vi vill förenkla
för de boende i Karlssons Äng
till att leva ett mer hållbart liv.
Här presenteras ett urval av vad som planeras i bidraget och som gör gott för både
miljö och plånbok.

Avfall & återvinning
Hushållsavfall hanteras i UWS.
Återvinningsmaterial hanteras i separat/separata miljörum.
I miljörummet kan du också byta saker med varandra.
Vi tror på nudging i detta avseendet och vill därför integrera sortering på
ett effektivt sätt direkt i lägenheterna.

Matleveranser/ kylbox
Vi ser gärna att de boende kan enkelt ta emot matleveranser även om de
för stunden inte är hemma.

Träbyggnadsstrategi

Display på förbrukning

Vår träbyggnadsstrategi gynnar inte bara naturen men också människorna
som bor i lägenheterna. Träbyggnader ger en trivsam och hälsosam miljö.
Se mer om detta under konstruktion.

Som boende får du direkt feedback på lägenhetens
förbrukning. På så vis kan du själv följa och därmed se hur dina sparsamhet kan gynna både plånbok och miljö. Allt för att hjälpa till att skapa en
medvetenhet kring konsumtionen.
Det är också installerad behov- och närvarostyrning på el och värme.

Biologisk mångfald

Busstider på display

Vi tänker också på den ekologiska mångfalden och avser att skapa varierade grönytor på områdena med variation av träd, buskar och blommor. Det
skall finns blomning under hela säsongen samt bärbuskar och fruktträd.

För att uppmuntra till att använda kollektivtrafik framför bil så vill vi visa
busstider på display vid entrén till den kommersiella delen på hörnet.

Vi placerar ut insektshotell för att öka pollinering och fröspridning. Fågelholkar och fågelbad där fåglar och insekter trivs.

Bilpool/cykelpool/elbil

Hälsa och odling

Vi planerar för bilpool och cykelpool i området och avser att installera
elstolpar för elbilar vid parkeringsplatser.

Vi ger de boende möjlighet till att odla sina egna grönsaker i odlingslådor.
Vi planterar träd för att minska klimatpåverkan och för att bibehålla luftkvaliteten i området. Vi arbetar för att få gården att upplevas så grön som
möjligt vilket också länkar ihop området med parken intill.
För rekreation arbetar vi med vacker vy från hus och tomt. Varierande
växtlighet och fågelbad.

Vi är i diskussion med delbil (Kalmar energi) för att hitta hållbara lösningar för de boende. Vi vill förenkla för de boende, så att de ska kunna avstå
från tex andrabilen eller bil överhuvudtaget.

En miljövänlig konstruktion

Område D

Träbyggnadsstrategi
Vi föredrar att använda oss av trästomme i våra byggnadsprojekt för att tänka
hållbart övertid. En trästomme har många fördelar:

Glas

Fönster

• Den ger mindre utsläpp av växthusgaser än fossila
byggmaterial. Träbyggnader lagrar koldioxid under
hela sin livslängd.
• Träbyggnader kan återvinnas eller återanvändas.
• Byggtiden blir också kortare eftersom trä väger
mindre än betong och därmed krävs inte lika omfattande markarbeten och grundfundament.

• Materialspillet blir minimalt eftersom kapningarna
kan vara exakta.
• Brandsäkerheten i hus av massivträ är minst lika
bra som med andra byggmaterial. Den förkolnade
ytan som bildas vid brand skyddar träet innanför och
konstruktionen hålls intakt. Trästommen kan därför
upprätthålla sin bärförmåga och stabilitet vid brand
under mycket lång tid.

•Trä har hög bärförmåga i förhållande till sin vikt.
Gips

Brandskyddande

• Träets låga vikt förenklar också transporterna
• Trä är enkelt att bearbeta och är väldigt lämpligt
när man vill skapa flexibla planlösningar.
• Det är sunt att bo i trähus. Det är vackert för ögat,
det är ljuddämpande och innehåller inte några giftiga
ämnen.

Metall
T ex infästning, räcken, fönster, rör.

Hållbara material
Det stomsystem vi använder oss av är korslaminerat trä med hög prefabgrad. Till (figurativa) 99%
används materialen (se denna sida) i byggnaden.
Samtliga med en hög grad av återvinningsbarhet.

• Kvalitetssäker och torr tillverkning i fabriksmiljö
medför bättre precision i byggkomponenter samt
eliminerar fuktproblem.

Varför trähus...

Brandbeständigt

Formstabilt
Sten

Stora spännvidder

t ex isolering, plattor.

Lätthanterat

Exakt kapning, minimalt spill

Hög prefabgrad
Trä

Till exempel fasader, stomme, isolering.

Miljömärkt

Behagliga miljöer

Väger lätt

Tekniken bakom fasaden

Område D

Ta vara på

gråvattnet

Regnet...

Från regn till dagvatten.

Användningen...

Tekniken har inget egenvärde om den inte hjälper och
förbättrar. Med de lösningar vi föreslår är flera trösklar
passerade mot en grönare framtid.

Användning av vatten för till exempel WC

Dagvattenhantering
I modern stadsbyggnad bör dagvatten tas omhand i tröga system
som gör att det fördröjs inom kvarteret. Detta görs genom att
minimera odränerade ytor.
Takpannorna på dessa hus avser, i kombintation med att skörda
solenergi, att samla ihop det regnvatten som kommer. Vi samlar
vatten från tak och andra ytor och filtrerar sedan till gråvatten i en
underjordisk tank som sedan används till WC och bevattning. Se
bild.
I kombination använder vi oss också av sedumtak och annan
grönska som fångar upp dagvattnet.

Vattnet...

Från marken och taket till tanken.

El
Taken används bland annat till att skörda solenergi. Vi avser
installera glastakplattor med integrerade solceller som används i
kombination med elnätet. Tillsammans med övriga energiåtgärder innebär det en energiförbrukning på högst 75% av BBR.

Värme
Husens lägenheter och övriga utrymmen värms genom bergvärme
och lågtempererad golvvärme. För att bättre nyttja bergvärmen
installeras också kyla för att återföra värme till borrhålen sommartid. Bergvärme är vårt förstaval då det ger oss en fossilfri uppvärmning. Med samma möjlighet genom fjärrvärme är även detta
ett fullgott alternativ.

Ut i omlopp...

Från bostaden ut till reningsverken

Ventilation
Husens luftflöde sker genom centralt placerade högeffektiva
FTX-aggregat med en verkningsgrad >85%. En bonus är den goda
luftkvalitet som erhålls.

Tanken...

Filltrerat från tanken till
bostaden som gråvatten.

LÄNKEN
Karlssons Äng

1

Ambitioner

Verksamhet

- Café/bokal/kreativ verksamhet/gemensamhetslokal
- Aktivera hörnlägen

Pool

-Gemensam pool för de boende

Hårdytor

- Minimera hårdytor
- Vattengenomsläppliga alternativ

Stadsodling

- Lokala färskvaror

Verkstad och förråd
- Förvaring
- Gemenskapsverkstad
- Allmänt redskapsförråd

Interaktiva hustak
- Grönt tak
- Takterrass

Växthus för bostaden
- Sociala grönområden
- Året runt växter

EKO Faciliteter
- Bilpoolning
- Laddningsstation för elbil/elcykel

Stressfri miljö

Integrerad byggteknik

Aktiv gata

Ett socialt område

- Kombination av dagvatten uppsamling
och rekreations miljö

- Aktivera område mellan gata och byggnad
- Interaktiv bottenplan

- Solenergi upptag
- Återvunnet vattensystem
- Värmeväxlare på gråvatten

- Multi-generationshus
- Mötesplats för alla åldrar
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Joakim Sköldén
0480-450128

2017-10-13

Ärendebeteckning

KS 2017/0279

Kommunstyrelsen

Markreservation för fastigheten Blickfånget 1,
Karlssons äng
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen reserverar fastigheten Blickfånget 1 till Kalmarhem AB (org.
nr 556526-5906) enligt kommunledningskontorets förslag.
Markreservationen ska gälla till och med den 30 april 2018.
Bakgrund
Kalmarhem har av kommunfullmäktige fått ett mål om att uppföra 75 lägenheter per år, och har utifrån detta kontinuerlig kontakt med kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet för att hitta exploateringsprojekt.
Den nya detaljplanen för Karlssons äng vann laga kraft 18 april 2017, och innehåller en mängd olika byggrätter. Majoriteten av byggrätterna för flerbostadshus markanvisas genom en markanvisningstävling. Kalmarhem har visat
intresse för de återstående två områdena för flerbostadshus. Blickfånget 1 är en
av dessa, och här föreslår nu kommunledningskontoret att de tilldelas en markreservation.
Kalmarhems förslag på byggnation omfattar ca 64 lägenheter, varav 14 är 1
RoK, 12 är 2 RoK, och 38 st är 3 RoK. Samtliga ska vara hyresrätter.

Joakim Sköldén
Exploateringsingenjör

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax Klicka

här för att ange
text.│joakim.skolden@kalmar.se

KS 2017/0279
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

2017-10-10

Ärendebeteckning

KS 2017/1040

Kommunfullmäktige

Renhållningstaxa för hushållsavfall 2018 samt
taxeföreskrifter 2018 för Kalmarsundsregionens
Renhållare
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till taxor och taxeföreskrifter 2018 för
Kalmarsundsregionens renhållare.
Bakgrund
Förbundsdirektionen Kalmarsundsregionens Renhållare har tagit fram ett förslag till taxor och föreskrifter för 2018 för beslut i medlemskommunerna och
föreslår följande förändringar mot 2017:
- Grundtaxa vid undantag för uppehåll för hämtning av hushållsavfall införs
- Grundtaxa för kolonilotter införs
- Slamtaxa vid omplanerad tömningsdag likställs med extra tömning
inom 10 dagar
- Justerad slamtaxa för tömning av BDT då den töms i samband med
sluten tank på fastigheten
- Tömningstaxa för vippcontainer höjs
- Framkörningstaxa för fett höjs
- Verksamheter som väljer SWE-faktura undantas från tilläggsavgift vid
månadsfakturering
- Nytt begrepp införs – ”bottentömmande behållare”

Jonas Sverkén
förvaltningschef
Bilagor
Skrivelse inkl. förslag till taxor från KSRR

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

2017-10-25

Ärendebeteckning

KS 2017/1039

Kommunfullmäktige

Godkännande av Kalmarsundsregionens
Renhållares (KSRR:s) delårsrapport 2017
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner delårsupprapport efter augusti 2017 för
Kalmarsundsregionens renhållare.
Bakgrund
Enligt kommunal redovisningslag ska medlemskommunerna godkänna
delårsrapporten inklusive revisionsrapport för 2017.
Delårsrapporten visar ett överskott på 3,2 miljoner kronor. Helårsprognosen
visar på en balanserad budget.
Viktigaste budgetavvikelserna i övrigt är:
- Deponiskatt för perioden 2015-2016
- Produktionskostnadsökningar från föregående år
- Extra kostnader i sorteringsanläggning p.g.a. produktionsstörningar hos
extern mottagare
- Avsättning för återställande av deponi för förorenade jordar

Anette Mellström
kanslisekreterare

Bilagor
Delårsrapport efter augusti 2017
Utlåtande och granskningsrapport

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Cecilia Ahlgren
50065

Datum

2017-09-19

Ärendebeteckning

KS 2017/0982

Kommunfullmäktige

Ändring i regler för kommunstyrelsens externa
priser
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att prissummorna för Kalmar kommuns externa
jämställdhetspris, tillgänglighetspris och integrationspris höjs till vardera 15 000
kronor.
Kommunstyrelsen bemyndigas att göra ändringar i reglerna samt
prissummorna.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat att Kalmar kommun ska dela ut ett externt
jämställdhetspris, ett tillgänglighetspris och ett integrationspris. Syftet med
priserna är att lyfta fram och belöna förebilder samt goda exempel.
Tilldelningen av respektive pris har också i syfte att stimulera till att utveckla
metoder och arbetssätt som förstärker arbetet på olika arenor inom
samhällslivet.
För att erhålla enhetlighet kring processen av utdelning av priserna har
kommunledningskontoret tagit fram en rutin för hantering av priserna. Rutinen
framgår av bilaga.
Prissummorna
Prissummorna har sedan länge varit 10 000 kronor per pris. Mot bakgrund av
den allmänna prisutvecklingen föreslås en höjning till 15 000 kronor.
Bestämmelser
Förslag till pristagare, beslutsfattande och utdelning av pris
Respektive pris kan erhållas av enskild person, grupp, förening, organisation
eller företag vars insats haft eller har specifik betydelse för tillgängligheten,
jämställdheten eller integration.

Kommunledningskontoret Ekonomienheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│cecilia.ahlgren@kalmar.se
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Förslag till pristagare kan när som helst lämnas till Kalmar kommun. Pristagare
utses av kommunstyrelsen och respektive pris delas ut under högtidliga former
vid ett speciellt tillfälle.
Kommunen förbehåller sig dock rätten att premiera en insats som kommit till
kommunens kännedom även på annat sätt. Likaså förbehåller kommunen sig
rätten att avstå från att dela ut pris ett år.
Tillgänglighetspriset
Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en
tillgänglig kommun där alla har lika möjligheter. Det ska uppmärksamma goda
insatser som bidragit till att förbättra livsvillkoren och tillgängligheten för
personer med funktionsnedsättning. Insatserna kan röra sig om ökad fysisk
tillgänglighet men också exempelvis information/kommunikation och
bemötande. Beredning sker av Kalmar kommuns tillgänglighetsråd.
Jämställdhetspriset
Priset ska stimulera till att utveckla metoder och arbetssätt som förstärker
jämställdheten på olika arenor inom samhällslivet. Priset ska även uttrycka en
erkänsla för ett medvetet arbete för att förstärka jämställdheten. Det ska kunna
erhållas även om man inte nått i mål eftersom priset kan utgöra en viktig signal
för att visa vikten av arbetet och dessutom stimulera till vidareutveckling. Man
måste dock ha kommit så långt att effekterna av insatsen kan utvärderas.
Integrationspriset
Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en
integrerad kommun där alla har lika möjligheter. Det ska uppmärksamma goda
insatser som bidragit till ökad tolerans och ömsesidig förståelse mellan
människor. Insatserna kan ha ökat förutsättningarna till goda möten, främjat
samarbete men kan också bidragit till ökad kunskap och attitydförändring kring
hur mångfald i olika former kan vara en tillgång. Det kan också ha främjat
invånarnas möjlighet att ta aktiv del i arbets- och samhällslivet. Beredning sker
av Kalmar kommuns integrationsråd.

Jonas Sverkén
förvaltningschef kommunledningskontoret

Bilaga:
Kommunstyrelsens externa prisutdelning - process
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KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK
Fastställt av

Kommundirektör Annette Andersson

Dokumentansvarig

Datum

Förvaltningschef Jonas Sverkén

2017-09-15
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Kommunstyrelsens externa prisutdelning - process
Syfte
Genom tilldelning av externa priser inom tillgänglighet, integration och jämställdhet vill kommunen lyfta fram och belöna förebilder samt goda exempel.
Tilldelningen av respektive pris har också i syfte att stimulera till att utveckla
metoder och arbetssätt som förstärker arbetet på olika arenor inom samhällslivet.
Mätning
För närvarande sker ingen mätning i denna process.
Koppling till huvudprocesskartan
Tillhör stödprocessen ”Stödja och utveckla den demokratiska processen”.
Dokumentation och rapportering
Tjänsteskrivelser, beslut och ekonomisk rapportering hanteras enligt
dokumenthanteringsplan.
Process
31:e oktober
sista dag för
nominering
Behov av
att synliggöra ”goda
exempel”

1. Informera om
nominering
(aug – sep)

10:e december
Deadline
beredning

2. Bereda inkomna
Nomineringsför slag

3. Besluta om
pristagare

4. Kommunicera
pristagare

5. Dela ut
priser

6. Utföra efterföljande
uppgifter

1. Informera om nominering
Extern marknadsföring genom gemensam annonsering utförs av
handläggarna i samråd med kommunikationsenheten.
2. Bereda inkomna förslag
Ansvarig handläggare utreder de förslag som inkommit via nominering
eller på annat sätt kommit till kommunens kännedom. Därefter informeras samtliga nominerade via speciellt framtaget ”nomineringskort”.
Detta kort innehåller information om aktuellt pris som de blivit nominerade till, den fortsatta processen samt när beslut kommer att fattas.

Verksamhetsunika processer, rutiner och instruktioner

”Goda
exempel”
synliggjorda
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Handläggning av integrationspris och tillgänglighetspris ska ske i samråd med integrations- respektive tillgänglighetsråd.
Ansvarig handläggare tar fram en tjänsteskrivelse inför kommunstyrelsens beslut.
3. Besluta om pristagare
Kommunstyrelsen beslutar om pristagare för integrationspriset, tillgänglighetspriset och jämställdhetspriset.
Ansvarig handläggare kontaktar mottagaren och informerar övriga nominerade om beslutet.
4. Kommunicera pristagare
Kommunikationsenheten formulerar och distribuerar pressmeddelande
samt beställer diplom enligt mall.
5. Utdela pris
Prisutdelning genomförs vid kommunfullmäktiges första möte i januari.
6. Utföra efterföljande uppgifter
Ansvarig handläggare lämnar underlag för utbetalning till ekonomienheten. Prissumman betalas ut av ekonomienheten senast en månad
efter kommunstyrelsens beslut.

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Ann-Mari Nilsson
Tel 0480-45 01 31

Datum

2017-10-11

Ärendebeteckning

KS 2017/0586

Kommunfullmäktige

Motion från Jonas Lövgren (M) om att öka
valdeltagandet med en valbuss
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Jonas Lövgrens (M) motion om att öka
valdeltagandet med en valbuss.
Bakgrund
Jonas Lövgren har inkommit med en motion om att öka valdeltagandet med en
valbuss och hänvisar bland annat till Karlstad och Västerås som bra exempel.
”En valbuss skulle kunna underlätta förhandsröstning bland annat i
kommunens glesbygd och vid större samlingsplatser i kommunen.”
Jonas Lövgren föreslår i motionen
- att valnämnden utreder vilka krav som måste uppfyllas för användande
av en valbuss som ett förhandsröstningsställe och
- att valnämnden utreder på vilket sätt och på vilka platser valbussen
skulle kunna ställas upp.
Yttrande
Enligt vallagen ”ska varje kommun se till att det finns lämpliga lokaler som kan
användas som röstningslokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet
och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta.” I lagen framgår
även ”På ett röstmottagningsställe skall det finnas ett lämpligt antal avskilda
platser (valskärmar) där väljarna kan rösta utan insyn.”
Det är mycket viktigt att på olika sätt försöka öka antalet personer som röstar
vid de allmänna valen. Tillgången till ändamålsenliga röstningslokaler är därför
en viktig faktor för valdeltagandet. Arbetet med att få fram så bra
röstningslokaler som möjligt inför valen 2018 pågår för närvarande. En
möjlighet kan vara att placera röstningslokaler på kommunens bibliotek och i
lediga lokaler i anslutning till större köpcentrum. Detta kräver dock att det går
att rekrytera valförrättare i tillräcklig omfattning.

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│marie.svensson_4@kalmar.se
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För personer som har svårigheter att ta sig till en röstmottagningslokal står
redan idag ett antal andra möjligheter till buds. Väljare som på grund av
sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder själva inte kan ta sig till ett
röstmottagningsställe kan lämna sina valsedlar genom bud men också till av
valnämnden förordnade särskilda röstmottagare (ambulerande röstmottagare).
Även väljare som betjänas av Posten AB:s lantbrevbärare, väljare som är
häktade och vissa intagna på en kriminalvårdsanstalt har möjlighet att budrösta.
Kommunen erbjuder dessutom personer på häktet, kriminalvårdsanstalten och
länssjukhuset möjlighet att förtidsrösta genom att valförrättare finns på plats en
utsedd dag innan valet. Och för personer på kommunens vård- och
omsorgsboenden ges en möjlighet till förtidsröstning med hjälp av kommunala
bud.
De tjänstepersoner som administrerar valen har tagit del av motionen och
undersökt frågan om användandet av en valbuss och även tittat på bokbussen.
Deras slutsats är att det inte är optimalt att använda valbussar utan att det är
mer effektivt att använda andra platser för förtidsröstning.
Att använda kommunens bokbuss är inte en bra lösning. Bokbussen körs enligt
ett särskilt schema till olika platser i kommunen och det blir svårt att
kombinera dessa tider med att personer samtidigt ska kunna få möjlighet att
rösta. Även om bokbussen, eller någon annan buss, endast skulle användas
som röstningslokal så finns det vissa hinder för detta. Det stora hindret är att
kunna garantera valsekretessen för de personer som röstar. Utrymmet i en buss
är begränsat och som väljare ska man i lugn och ro kunna göra iordning sina
röster bakom en valskärm utan att riskera insyn från någon annan som också
ska rösta. Det är därmed svårt att ta emot personer i någon större omfattning
för att rösta i en buss och personer skulle tvingas stå utanför och vänta. Ur
tillgänglighetssynpunkt kan det också för personer med rörelsenedsättning
innebära svårigheter att ta sig på och av en buss. Det är även svårt att sätta
tider för en ambulerande buss då det inte i förväg går att förutsäga antalet
personer som kommer att rösta vid respektive stopp. Mer ”permanenta”
röstningslokaler med bra öppethållande är därför att föredra.
Kontakt har tagits med Karlstad kommun men Karlstad tillhör inte de
kommuner som testat en valbuss. Västerås kommun hade från 2010 använt sig
av en mindre husbil men erfarenheterna därifrån var att det inte fungerat helt
tillfredsställande bland annat ur tillgänglighetssynpunkt.
Med hänvisning till ovanstående är en valbuss inte det bästa alternativet när det
gäller att utöka antalet som röstar vid de allmänna valen. Kommunfullmäktige
föreslås därför avslå motionen och de två, i motionen föreslagna,
utredningarna ska därmed inte genomföras.

Ann-Mari Nilsson
Verksamhetsutvecklare
Bilaga
Motion
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Henrik Nilsson
Tel 0480-45 00 58

Datum

2017-10-25

Ärendebeteckning

KS 2017/0646

Kommunfullmäktige

Motion från Måns Linge (M): Vad går våra
skattepengar till?
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara Måns Linges (M) motion ”Vad går
våra skattepengar till?” genom att uppdra åt kommundirektören att titta på en
intern lösning för att möta intentionerna i motionen.
Motionen ska härmed anses besvarad.
Bakgrund
Måns Linge (M) har i en motion väckt frågan om att Kalmar kommun ska
ansluta sig till tjänsten Skattekollen.se. I motionen skriver Måns Linge bland
annat: ”Våra kommuninvånare betalar varje månad in ganska stor del av sin lön
till kommunen för att därmed kunna tal del av våra gemensamma
välfärdsresurser. Ofta har man dock ganska dålig koll på vad man får tillbaka
för de pengar man betalar in.”
Yttrande
”Skattekollen” är en privat webbaserad tjänst till vilken drygt ett 50-tal
kommuner anslutit sig. För kommuner med över 26 000 invånare kostar
tjänsten 1 650 kronor per månad, cirka 20 000 kronor per år. Efter att
kommunen matat in underlag i ”Skattekollen” kan kommuninvånarna genom
att skriva in sin lön se hur mycket av skatten som går till exempel skola,
omsorg, kultur, räddningstjänst och politisk verksamhet. Syftet med
”Skattekollen” är god då det handlar om att stärka insynen och demokratin.
Kalmar kommun använder beslutsstödssystemet Hypergene. I detta system
finns funktionalitet för medborgarinformation som skulle kunna fylla samma
syfte som ”Skattekollen”. Det kan även finnas andra sätt att presentera dessa
data på för att göra den tillgänglig på ett bra sätt för kommuninvånarna. Hur
den interna lösningen ska se ut behöver därför undersökas mer i detalj.

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│jonas.sverken@kalmar.se
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Henrik Nilsson
Kommunikationschef

Bilaga
Motion
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Jonas Sverkén
Tel 0480-450044

Datum

2017-09-21

Ärendebeteckning

KS 2017/0548

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om gratis busskort eller
bidrag till cykeldubbdäck för elever på
gymnasiet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte ge busskort till elever med mindre än sex
kilometer till skolan under vinterhalvåret eller något bidrag till dubbdäck.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att elever med mindre än 6 km till
skolan borde få busskort under vinterhalvåret alternativt bidrag till dubbdäck.
Detta på grund av halka m.m. under vinterhalvåret som enligt förslagsställaren
gör det svårt att cykla och att alla inte har möjlighet att få hjälp av sina föräldrar
med skjuts.
Yttrande
Kalmarsunds gymnasieförbund är huvudman för ungdomars gymnasieutbildning i de fyra medlemskommunerna Borgholm, Mörbylånga, Kalmar och
Torsås.
Kostnaden för ungdomars gymnasieutbildning ska fördelas proportionellt
mellan medlemskommunerna i förhållande till det verkliga antalet ungdomar i
åldersgruppen 16-19 år. Vad gäller finansieringen för busskort, så faller detta
inom ramen för medlemskommunernas ansvarsområde. Medlemsbidrag från
respektive kommun ska täcka samtliga kostnader för gymnasie- och vuxenutbildningen och där ingår kostnaden för busskort. Om någon medlemskommun vill vara generösare gentemot sina kommuninvånare med busskort,
än vad lagen föreskriver, så är det en angelägenhet för respektive kommun.
Kalmarsunds gymnasieförbund har sedan tidigare beslutat att elevresor ska ske
med kollektivtrafik och att busskort delas ut till de elever som uppfyller
kriterierna om sex kilometers färdväg. Detta följer också den lag som finns om
kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor.

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│jonas.sverken@kalmar.se
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För att säkerställa en likvärdig avståndsbedömning tillämpar förbundet Kalmar
kommuns kartsystem, GIS.
•
•
•

Färdvägen definieras som den kortaste gång- och cykelvägen.
Avståndsberäkningen utgår från den skola där eleven är inskriven.
Kalmar kommuns kartsystem, GIS, kommer att användas för alla
elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund för den individuella
bedömningen.

Utöver de lagstadgade busskorten har Kalmar kommun tidigare enskilt
finansierat ytterligare busskort, för vissa delar av Norrlidsområdet, som
understiger 6 kilometer till respektive skola. Kalmar kommun beslutade dock
2015 att inte längre finansiera busskort utöver de lagstadgade. Detta med
hänvisning till kommunallagens likställighetsprincip.
Kalmar kommun satsar mycket på utbyggnad av cykelleder och prioriterar
snöröjning av just cykelleder väldigt högt. Ambitionen är att såväl cyklister som
övriga trafikanter alltid ska känna trygghet i att cykelleder och gator är väl
snöröjda och halkbekämpade.
1 832 elever som är folkbokförda i Kalmar kommun går just nu i någon av
gymnasieförbundets skolor. 905 av dessa elever har fått busskort, antingen ett
kommunkort eller ett länskort. Det innebär att 927 elever inte har fått något
busskort. Om dessa 927 elever går i en skola där det räcker med ett
kommunkort (betydligt billigare än ett länskort) så innebär det ändå en stor
kommunal kostnad. Som exempel kan tas vårterminen 2017 då ett
kommunkort kostade 3 350 kronor. Räknat på 927 elever blir det cirka
3 100 000 kronor. Förslagsställaren önskar busskort under vinterhalvåret. Om
det skulle gå att bevilja kommunkort för t.ex. halva terminen blir ändå
kostnaden 1 550 000 kronor. I uträkningen ingår inte de elever som studerar
vid någon fristående gymnasieskola.
När det gäller vinterdäck har en kommun ingen lagstadgad skyldighet att
erbjuda sådana. Skulle kommunen dock göra det måste ur kommunallagens
likställighetsprincip vinterdäck erbjudas till alla skolelever i Kalmar kommun,
inklusive grundskoleelever.
Med hänvisning till ovanstående kan inte Kalmar kommun finansiera busskort
för de gymnasieungdomar som har kortare färdväg än 6 km till skolan eller
dubbdäck till elevernas cyklar.

Jonas Sverkén
Förvaltningschef

Bilaga
Medborgarförslag
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Jonas Sverkén
0480-450044

Datum

2017-10-30

Ärendebeteckning

KS 2017/1115

Kommunstyrelsen

Nominering av ledamöter i styrelsen för Del-Ta
Produktion AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen nominerar Urban Sparre och Ulrick Hultman som kommunens representanter i styrelsen för Del-Ta Produktion AB.
Bakgrund
Kalmar kommun är tillsammans med Nybro kommun och Del-Ta Personalförening Ideell Förening medlem i Del-Ta Intressenter Ideell Förening. Föreningens ändamål är att skapa en trygg och meningsfull sysselsättning med sikte
på personlig utveckling och ökad livskvalitet för personer som har svårt att
konkurrera på arbetsmarkanden.
Sedan 1997 äger föreningen ett aktiebolag, Del-Ta Produktion AB 5564425154, där den operativa verksamheten sker.
Vid årsstämma i Del-Ta Produktion AB den 15 juli 2017 noterades att kommunen skulle återkomma med representation i styrelsen. Styrelsen utses årligen
på föreningsstämman.

Jonas Sverkén
Förvaltningschef kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
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TILLSAMMANS SKAPAR
VI KLIMAT ATT VÄXA I
I din hand håller du Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi. Den är resultatet av en omfattande dialog med kommuner, landsting, myndigheter, företrädare för näringsliv, utbildningsanordnare och föreningsliv samt representanter
för grannlänen. Kalmar län står inför en stor förändring vad gäller det regionala
utvecklingsarbetet då vi 2019 kommer bilda region. Förändringen kommer
skapa nya och bättre förutsättningar för att hantera de utmaningar och
möjligheter som vi står inför.
Nu samlas vi kring en gemensam målbild – Klimat att växa i. Vi ska skapa en
region där människor växer och där företag och organisationer etablerar sig
och utvecklas. En region där nära samverkan mellan regionens alla aktörer
ger länet en unik konkurrenskraft och en stark koppling mellan stad och land.
Tillsammans har vi pekat ut fyra prioriterade utvecklingsområden som vi
behöver arbeta med för att skapa klimat att växa i:
•
•
•
•

Delaktighet, hälsa och välbefinnande
God miljö för barn och unga
Hållbar samhällsplanering
Stärkt konkurrenskraft

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi och det är
i fördjupade strategier och planer som vi tydliggör vilka åtgärder som ska
genomföras för att nå målet. Genomförandet är ett ansvar som vilar på
många olika aktörer. Strategin vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän
i offentlig sektor i Kalmar län, men också till företrädare för näringsliv och
föreningsliv. Utifrån våra olika uppdrag har vi alla olika roller och ansvar i
arbetet med att genomföra strategin. Tillsammans skapar vi handlingskraft
och påbörjar nu arbetet med att nå vår målbild.

Ulf Nilsson

Anders Henriksson

Ordförande
Regionförbundet i Kalmar län

Ordförande
Landstinget i Kalmar län

Omslagsbild
Fotograf Josefina Norman, Fotograf Josefina
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VÅR MÅLBILD

Klimat att växa i – vår målbild
År 2030 är Kalmar län en hållbar region där
människor växer och där företag och organisationer etablerar sig och utvecklas. Nära samverkan
mellan regionens alla aktörer har gett länet en
unik konkurrenskraft och en stark koppling
mellan stad och land.
År 2030 har regionen gått från ord till handling. Länet tar vara på sina styrkor, arbetar
med sina begränsningar och svarar på utmaningar och omvärldens förändringar med
hållbara lösningar. Länets aktörer har med kraft tagit vara på de nya förutsättningarna
och tar ansvar för hela länet, från stad till landsbygd.
I fokus står människorna som lever, bor och verkar i vår region. Det är människor
som ser möjligheter, förändrar och skapar innovationer. År 2030 har alla människor
i Kalmar län möjlighet att utvecklas, var och en efter sina önskningar, oavsett bakgrund och oavsett förutsättningar. Regionen erbjuder ett tryggt liv i en god miljö
och en välfärd som ger förutsättningar för hälsa och välbefinnande.
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Det regionala tillväxtarbetet skall vara
jämställt – alla grupper ska ha samma
förutsättningar att nå makt, inflytande
och tillgång till tillväxtresurser.

Att fortsätta lära genom hela livet är en självklarhet, liksom att gemensamt bygga vidare på ett klimat som är öppet och inkluderande. Genom satsningar på infrastruktur
har regionen blivit mer tillgänglig och Sverige och världen har flyttats ännu närmre.
Länets unga är framtiden och vår största tillgång. Vi tar vara på barn och ungas kreativitet och idéer kring regionens utveckling. Barn och unga har en stark röst i samhället
och känner att de blir lyssnade på. I gengäld ser ungdomar regionen som en bra plats
att leva vidare på eller att så småningom återvända till. Universitetet lockar ungdomar
till vidareutbildning, forskning och internationella nätverk. Och när utbildningen är slutförd eller avhandlingen skriven, erbjuder Kalmar län nya möjligheter att utvecklas.
Kalmar län år 2030 är ett hållbart samhälle som vi med stolthet vill lämna över
till våra barn. Det innebär att vi tar ansvar för en hållbar utveckling lokalt, regionalt,
nationellt och i förlängningen globalt. En miljö i balans där jord, skog och sol bidrar
med råvaror och förnybar energi är en förutsättning liksom en frisk Östersjö. Omställningen till ett fossilbränslefritt samhälle har gett regionen kraft och självförtroende.
Länets gröna näringar har stark internationell konkurrenskraft och samhällets beslut
präglas av hållbarhet ur alla perspektiv.
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Traditionella näringar växer vidare genom ständig förbättring samtidigt som nya idéer,
företag och branscher gror i ett närande klimat. Både offentlig sektor och näringslivet
lockar ny, välutbildad kompetens till länet. Samarbetet mellan näringsliv, offentlig sektor, forskning och utbildning skapar nya innovationer och ger regionen en unik konkurrenskraft. Vår starka och nära samverkan är vår gemensamma framgångsfaktor och
har blivit en förebild för andra regioner.
Välkommen till Kalmar län år 2030!
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DEN GEMENSAMMA FÄRDRIKTNINGEN
Den regionala strategin som du håller i din hand är hela länets strategi. Det
är en vägvisare som pekar ut i vilken riktning vi vill att länet ska utvecklas.
Genom att arbeta för en gemensam målbild skapar vi tillsammans förutsättningar för att Kalmar län ska få ett klimat att växa i.

Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi, RUS, är en över-

verksamhetsområden verka för att målet för den regionala

gripande strategi för länets utveckling. Strategin anger en

tillväxtpolitiken uppnås. Länsstyrelsen har rollen att bevaka

långsiktig riktning för utvecklingsarbetet i Kalmar län. Målet

statens intressen regionalt och bidra till regional utveckling.

för det regionala tillväxtarbetet är att skapa hållbar utveck-

Kommunerna har ansvaret för förvaltningen av kommunala

ling. Syftet med RUS är därmed att skapa livskvalitet för in-

resurser och för utvecklingen lokalt.

vånarna och en hållbar samhällsutveckling, inom ramen för
ekologins gränser och med en stark ekonomi som medel.

Strategin har arbetats fram i nära dialog med kommuner,

att vara inkluderande men kan ändå innebära att skillnader

naturresurser. Agenda 2030 utgör ramen för den regionala

Hur arbetet ska genomföras beskrivs vidare i fördjupade

landsting, myndigheter, företrädare för näringsliv, utbild-

i förutsättningarna för olika individer att ta del av insatser

utvecklingsstrategin och de prioriterade utvecklingsområ-

strategier och planer. RUS är den regionala länken mel-

ningsanordnare och föreningsliv samt representanter för

förbises. Förutsättningar kan variera utifrån olika maktord-

den vi enats om. De globala målen täcker in sociala, mil-

lan strategier på nationell och internationell nivå och den

grannlänen. Sammanlagt har över 700 personer varit del-

ningar som kön, ålder, socioekonomisk bakgrund, sexuali-

jömässiga och ekonomiska hållbarhetsdimensioner och

planering som omsätts i handling genom kommunala över-

aktiga och delat med sig av tankar och åsikter. Innehål-

tet, etnicitet, hudfärg, tro, boende i stad eller på landsbygd,

ska genomföras på regional och lokal nivå. En del av detta

sikts- och utvecklingsplaner.

1

let tar också sin utgångspunkt i analyser av länets nuläge

osv. Det är därför viktigt att analysera hur olika grupper på-

arbete handlar också om att öka invånarnas kunskap om

inom en rad olika samhällsområden. Nulägesanalysen och

verkas av utformningen av olika insatser och om särskild

hållbar utveckling.

RUS vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän i offentlig

dialogerna ligger till grund för en målbild, fyra prioriterade

hänsyn behöver tas till någon grupps förutsättningar. Be-

sektor i Kalmar län, men också till företrädare för näringsliv

utvecklingsområden samt ett antal strategier för att nå den

hovet kan variera mellan olika frågor och över tid, eftersom

Social hållbarhet

och det civila samhällets organisationer. Utifrån våra olika

målbild som vi gemensamt har enats om.

olika faktorer samverkar till att skapa utsatthet eller privile-

Den sociala hållbarhetsdimensionen utgår från alla män-

gier för individer eller grupper i en viss kontext. Den nulä-

niskors lika värde och handlar om frågor som rör mänsklig

uppdrag har vi alla olika roller och ansvar i arbetet med att
genomföra RUS. RUS är ett prioriteringsunderlag som defi-

Den regionala utvecklingsstrategin kommer att följas upp i

gesanalys som ligger till grund för RUS och den återkom-

utveckling, delaktighet och lika möjligheter för alla, oavsett

nierar de utmaningar och möjligheter kopplade till regional

ett årligt regionalt forum genom ett antal utvalda indikato-

mande uppföljningen är därför viktiga kunskapsunderlag

kön, ålder eller andra förutsättningar. Arbetsliv, utbildning,

utveckling som bedöms ha störst betydelse för länet fram

rer. Dessa ger en bild av utvecklingen i länet och inom de

vid utformningen av olika insatser.

hälsa, inkomster, kreativitet och delaktighet är exempel på

till 2030. RUS avgränsas därmed till områden av strategisk

fyra utvecklingsområdena. Konkreta insatser kommer att

betydelse och till områden som kräver samhandling mel-

utvärderas genom indikatorer kopplade till de olika hand-

I många fall kan det finnas ett värde i att synliggöra grup-

ter, större möjlighet att påverka sin livssituation samt en vik-

lan olika aktörer och över gränser. Det innebär att RUS inte

lingsplaner som styr genomförandet av RUS. Uppföljningen

per eller poängtera skillnader mellan grupper. Att främja

tig identitet för länsinvånarna. En ekonomisk tillväxt som

omfattar allt regionalt utvecklingsarbete.

är ett kunskapsunderlag som ligger till grund för styrningen

en jämlik och jämställd hälsa, eller att fokusera på insatser

leder till utslagning och utanförskap är inte hållbar. Välmå-

av det regionala utvecklingsarbetet och syftar till att binda

som ger barn och unga en jämlik och jämställd uppväxt är

ende, kreativa och företagsamma invånare är en förutsätt-

Från ord till handling

samman de olika planeringsprocesser som sker på natio-

exempel på sådana fall, där syftet med strategierna är att

ning för all form av utveckling. Genom stärkt delaktighet

Regionförbundet i Kalmar län har som regionalt utveck-

nell, regional och lokal nivå.

jämna ut ojämlika eller ojämställda villkor för att åstadkom-

inom alla grupper av befolkningen skapas en grund för att

ma en god utveckling för alla.

behålla invånare i länet men också attrahera nya.

lingsansvarig aktör uppdraget att ta fram RUS, enligt för-

frågor som ingår i området. Att delta i arbetslivet ger inkoms-

ordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583). Uppdra-

Jämställt utvecklingsarbete

get innebär att utarbeta ett regionalt utvecklingsprogram

När RUS formulerats har konsekvenserna analyserats för

Hållbar regional utveckling

Miljömässig hållbarhet

och samordna genomförandet, att löpande följa utveck-

grupper av män, kvinnor, pojkar och flickor. Det regionala

I september 2015 antog världens stats- och regeringsche-

Miljö- och klimatfrågorna är globala och har stora konse-

lingen i länet och de funktionella analysregionerna i förhål-

tillväxtarbetet ska vara jämställt, med vilket avses att kvin-

fer Agenda 2030, som innehåller 17 globala hållbarhetsmål

kvenser både idag och i framtiden. För att lösa dagens

lande till regionala och nationella mål, samt att följa upp,

nor och män ska ha samma förutsättningar att nå makt,

som fram till år 2030 ska leda till en hållbar och rättvis fram-

miljöproblem och förebygga morgondagens måste vi börja

låta utvärdera och till regeringen årligen redovisa resulta-

inflytande och tillgång till tillväxtresurser. Vi har valt att

tid. Dessa mål innebär bland annat att utrota fattigdom och

lokalt med att hushålla med naturens begränsade resurser.

ten av det regionala tillväxtarbetet. Detta uppdrag kom-

i möjligaste mån använda ett könsneutralt språk. Vi talar

hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, upp-

Hållbar tillväxt på miljöområdet handlar bland annat om

mer den 1 januari 2019 att övergå till den då nybildade

därför om att ”alla” ska ha tillgång till resurser som utbild-

nå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor

hur vi nyttjar och återvinner våra naturresurser, använder

region
kommunen. Statliga myndigheter ska inom sina

ning, vård eller inflytande. Ett könsneutralt språk syftar till

samt säkerställa ett varaktigt skydd för vår planet och dess

miljö- och hälsoskadliga ämnen och om länets bebyggelse

1. Bilaga 1 (Nulägesanalys Kalmar län 2017)
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Den framtida arbetskrafts- och kompetensförsörjningen
är en nyckelfråga för länets långsiktiga utveckling. Det
handlar dels om hur vi hanterar utmaningen med stora
pensionsavgångar och en åldrande befolkning, dels hur
vi ökar kunskapsinnehållet och därigenom konkurrens
kraften inom näringslivet.

och transportsystem. Det handlar också om hur vi skyddar

länets kompetensförsörjning och för att knyta samman bo-

ekosystem för att ge förutsättningar för en god livsmiljö för

ende, arbete, utbildning och fritid och skapa god tillgänglig-

alla levande varelser, och för att dessa ska kunna leverera

het till exempelvis vård, omsorg, utbildning och kultur.

de ekosystemtjänster som krävs för att upprätthålla eller
förbättra människans välmående.

Tre övergripande perspektiv påverkar länets
utveckling

FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att klimatet har för-

Förutom de tre hållbarhetsdimensionerna finns tre andra

ändrats till följd av människans påverkan. Den temperatur-

perspektiv som påverkar länets utveckling. Dessa är kom-

ökning som hittills ägt rum leder till en rad förändringar runt

petensförsörjningen av länets arbetsmarknad, hur den

Digital omställning

avstånd mellan människor. Om människor i ett samhälle

om på jorden. Isar och glaciärer smälter, snötäcket minskar,

digitala omställningen kan användas som en utvecklings-

Den digitala omställningen är en stark samhällsförändran-

inte delar en grundläggande världsbild och människor med

vädret blir mer extremt, nederbördsförhållanden föränd-

resurs; samt vikten av internationellt samarbete för vidare

de kraft som på mindre än trettio år förändrat människans

olika åsikter inte möts riskerar polariseringen mellan män-

ras, permafrostens tjocklek minskar, havsytan stiger och

utveckling.

förutsättningar och beteenden radikalt. Därför talar vi nu-

niskor och grupper i samhället att öka.

mera inte längre om att digitalisera befintliga företeelser –

havsvattnet försuras. Sammantaget får detta mycket stora
konsekvenser för jorden, dess ekosystem, människor och

Kompetensförsörjning

den digitala omställningen påverkar alla områden i samhäl-

Internationalisering

samhällen. För att motverka fortsatta temperaturökningar

Den framtida arbetskrafts- och kompetensförsörjningen är

let. Vi ska dra nytta av den digitala omställningen för att

Internationellt arbete, inom EU och i ett större globalt per-

måste de klimatpåverkande utsläppen minska. Samtidigt

en nyckelfråga för länets långsiktiga utveckling. Det handlar

vitalisera och stärka Kalmar län. Alla i länet ska ha möjlighet

spektiv, är en förutsättning för att vi ska kunna möta de

måste vi börja anpassa vårt samhälle till ett framtida klimat

dels om hur vi hanterar utmaningen med stora pensions-

att använda digitala samhällstjänster, för att skapa nya vär-

samhällsutmaningar som Kalmar län står inför. Det kan

med högre temperaturer, förändrade nederbördsmängder,

avgångar och en åldrande befolkning, dels hur vi ökar kun-

den och motverka digitalt utanförskap. Detta förutsätter en

handla om ökad global konkurrens, den demografiska ut-

förhöjda vattennivåer och mer frekventa extrema väder

skapsinnehållet och därigenom konkurrenskraften inom

stark digital infrastruktur och kompetenshöjande aktiviteter.

vecklingen eller klimat-, miljö- och energifrågor. I en allt

situationer.

näringslivet. Detta förutsätter att hela utbildningskedjan

mer globaliserad värld blir omvärldskunskap och omvärlds-

fungerar, från det att fler elever avslutar gymnasieskolan

IT-sektorn är i sig en av de snabbast växande näringarna

bevakning allt viktigare. Flertalet av de regionala utveck-

Ekonomisk hållbarhet

med godkända betyg till att förutsättningarna för det livs-

men är inte den enda effekten av teknikutvecklingen. Tradi-

lingsfrågor som tas upp i RUS behöver drivas på en in-

Ekonomisk utveckling är vårt medel för att uppnå livs-

långa lärandet förbättras i hela länet och hos alla grupper i

tionella affärsmodeller utmanas samtidigt som omställning-

ternationell arena, med internationellt engagemang och i

kvalitet för invånarna i länet och en fortsatt god utveck-

samhället. Höjd utbildningsnivå och kompetens är inte en-

en ger stora möjligheter till effektivisering och utveckling av

internationella samarbeten. Här ger Kalmar läns strategiska

ling av samhället. För att bli ekonomiskt starkare är pro-

bart en fråga om universitets- eller högskoleutbildning, utan

nya tjänster, produkter och affärsmodeller. Också offentliga

läge i Östersjöregionen stora möjligheter. Vi var tidigt ute

duktivitetsutveckling inom näringslivet och offentlig sektor

även privata aktörer och aktörer inom ideell sektor som ex-

aktörer behöver utveckla sina verksamheter och omvärde-

med att knyta kontakter i regionen som nu är en stark platt-

samt förmågan att sälja nya varor och tjänster avgörande.

empelvis studieförbund, folkhögskolor och anordnare av

ra sina roller. Genom e-tjänster och effektivare processer

form för fortsatt samverkan och gemensamma insatser i

Digitalisering som verktyg kan användas för ett effektivt

YH-utbildningar har viktiga roller i arbetet med kompetens-

kan dialogen mellan medborgare och offentlig sektor stär-

Östersjöregionen.

resursutnyttjande. Att värdet av det som produceras ökar

försörjning. Arbetet syftar till att säkra matchningen mellan

kas. Genom ökad insyn och större delaktighet kan tilliten till

är viktigt, bland annat för att möjliggöra högre inkomster för

arbetsmarknadens kompetensbehov och utbildningssys-

demokratin öka.

länets befolkning, men också för att skapa resurser till häl-

temen. Det innebär dels att rätt utbildningar behöver er-

so- och sjukvård, barnomsorg, utbildning och pensioner.

bjudas eller göras tillgängliga i länet, men också att utbild-

Vi vet också att det digitala samhället kan innebära nya ris-

andra och därmed har också utbytet och överföringen av

Den ekonomiska utvecklingen får dock inte ske på bekost-

ningar inom de bristyrken som identifierats i länet behöver

ker och sårbarheter och måste därför ständigt tillämpa ett

innovativa idéer och tankar ökat. Länets näringsliv får till-

nad av miljön, människors välfärd eller den sociala sam-

göras mer attraktiva. En viktig del i arbetet är att skapa mil-

säkerhets- och integritetsperspektiv. Tekniken skapar nya

gång till nya marknader, samtidigt som de möter ökad kon-

manhållningen. En förutsättning för en fortsatt ekonomisk

jöer för möten mellan näringslivet, utbildningsanordnare

möjligheter att kommunicera och minskar därigenom av-

kurrens från företag i andra länder. Med en ökad öppenhet

utveckling i länet är satsningar på bland annat utbildning,

och offentlig sektor.

stånden mellan människor. Samtidigt blir det möjligt att

är även demokratiperspektivet viktigt att arbeta vidare med.

infrastruktur och kommunikationer. Detta för att säkra
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Globaliseringen har gjort att vi fått tillgång till ett ökat utbud
av varor och tjänster. Människor har kommit närmare var-

välja och välja bort information, vilket kan leda till ett ökat
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KLIMAT ATT VÄXA I ÄR MÅLBILDEN
FÖR KALMAR LÄN ÅR 2030.

Klimat att växa i

För att nå målbilden fokuseras utvecklingsarbetet på fyra prioriterade utvecklingsområden. Dessa utvecklingsområden genomsyras av tre perspektiv: kompetensförsörjning, digital omställning
och internationalisering. De 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda
2030 utgör ramen för det regionala utvecklingsarbetet. Utförlig
information om de globala målen finns på www.globalamalen.se

Stärkt konkurrenskraft

Hållbar samhällsplanering

T RE PE RS PE K T I V
Digital omställning
Kompetensförsörjning
Internationalisering

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET
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EKONOMISK HÅLLBARHET

SOCIAL HÅLLBARHET

F Y R A U T V EC K L IN G S O M R Å D E N

God miljö för barn och unga

8

2

Delaktighet, hälsa
och välbefinnande

7

1

VÅRA STYRKOR

Astrid Lindgrens Värld är en teaterpark
där besökarna kan uppleva Astrid Lindgrens
sagofigurer i sina riktiga miljöer. Parken
har varje år ca 490 000 besökare, varav
drygt 30 procent ifrån utlandet.

Många svenska och internationella
ornitologer och botaniker besöker
varje år Ölands fågellokaler och
unika växtmiljöer.

VÅRA STYRKOR
Kalmar läns tillgångar och styrkor utgör en stark plattform för utveckling och
profilering av regionen. Genom att dra nytta av och bygga vidare på dessa
kan vi stärka vår konkurrenskraft såväl nationellt som internationellt.
Starka varumärken och kompetensområden

bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet, genom fokus på

Kalmar län har många internationellt konkurrenskraftiga

bland annat digital förnyelse. eHälsomyndighetens etable-

profilområden inom bland annat energi- och miljöteknik,

ring i Kalmar stärker e-hälsoområdet både regionalt och

besöksnäring, livsmedelsindustri samt delar av tillverk-

nationellt.

ningsindustrin. Utvecklingen inom länets livsmedelssektor
är unik i Sverige: Länet står för drygt två procent av Sveri-

Byteatern Kalmar läns teater, Kalmar konstmuseum, Kal-

ges befolkning men svarar för en fjärdedel av produktio-

mar läns museum och Kalmar läns musikstiftelse är starka

nen av kyckling och mer än en tiondel av produktionen av

regionala kulturaktörer. Länets föreningar är starka inom

mjölk, ägg och nötkött. Ytterligare ett starkt profilområde

olika områden och genom samverkan har de skapat ett

är skog och trä, där en innovationsmiljö inom smart bo-

imponerande utbud av musik- och idrottsevenemang. Det

ende är under uppbyggnad. I Glasriket, som ligger i Kalmar

rika natur- och kulturutbudet är grunden för att länet som-

och Kronobergs län, har glas tillverkats i över 350 år. Där

martid är ett av Sveriges populäraste besöksområden med

skapas innovativa produkter och upplevelser av formgivare,

över tre miljoner kommersiella gästnätter per år.

glasblåsare och näringsliv, med ett nytänkande som utgår
från hantverkstradition och passion för glaset som material.

Stor kunskap inom klimat- och energifrågor
Kalmar län har som mål att bli fossilbränslefritt 2030 och

I Kalmar län finns många av den svenska besöksnäring-

vi har goda möjligheter att uppnå detta. Två tredjedelar av

ens mest kända varumärken, bland annat Astrid Lindgrens

energianvändningen i Kalmar län är fossilbränslefri. Vi har

Värld, Borgholms Slott, Kalmar Slott, Solliden, Glasriket och

gott om skog i länet och utmärkta förutsättningar för vind-

Visfestivalen i Västervik. Besöksnäringen har fem starka

kraft och solenergi. Länet har dessutom en hög kompe-

destinationer: Öland, Kalmar, Glasriket, Astrid Lindgrens

tens inom energiområdet. I Oskarshamn finns SKB:s mel-

Vimmerby och skärgårdsstaden Västervik. Förutom den

lanlager för det använda kärnbränslet. Knutet till lagret finns

långa kuststräckan finns också stora natur- och kulturvär-

Äspölaboratoriet som lockar forskare, specialister och be-

den i inlandet bland annat i form av skog och fiskesjöar.

slutsfattare från hela världen med sin världsunika forskning.

Besöksnäringen har en stark tradition i länet och är i stora
delar platsbunden med koppling till länets genuina naturoch kulturmiljöer.

En attraktiv och internationell kunskapsmiljö vid
Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet, ett modernt internationellt universitet i

Ett kompetensområde som är under stark uppbyggnad

Småland, är landets yngsta universitet och erbjuder 150 ut-

är e-hälsoområdet. Inom hälsoområdet är ambitionsnivån

bildningsprogram och 2 000 fristående kurser. Forskning-

hög och målet är att även fortsättningsvis erbjuda Sveriges

en vid Linnéuniversitetet håller hög kvalitet och spänner

Kalmar län har många internationellt konkurrenskraftiga
profilområden inom bland annat energi- och miljöteknik,
besöksnäring, livsmedelsindustri samt delar av tillverkningsindustrin.
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Vid SKB:s underjordiska berglaboratorium på Äspö norr om Oskarshamn
sker en stor del av forskningen kring
slutförvaring av använt kärnbränsle.
Här testas olika tekniska lösningar i
full skala och i verklig miljö.

VÅRA STYRKOR

Kalmar län har höga kultur- och naturvärden både som kustlän och skogslän.
Området kring Aboda Klint, i Högsby
kommun, är ett naturreservat med omväxlande naturtyper. Här har man en
hänförande utsikt över såväl skogs- och
odlingsmarker som den lilla sjön Kleven.
Foto: Christer Nilsson

över en rad olika discipliner. Särskilt framstående forskning

på en enskild ö tas tillvara på ett optimalt sätt. Med ca

bedrivs inom universitetets spetsforskningsmiljöer; Lin-

900 000 besökare per år är Södra Ölands odlingsland-

naeus University Centres. Där studeras allt från exempel-

skap ett av de populäraste kulturhistoriska besöksmålen i

vis ekologi och evolution till diskriminering och integration,

landet. Det levande odlingslandskapet erbjuder också för-

biovetenskap och big data. Universitetet har stor betydelse

utsättningar för en god livskvalitet och bidrar därmed till

för regionens utveckling och det finns ett starkt samarbete

länets attraktionskraft.

mellan universitetet, det offentliga och näringslivet i länet.
Andra unika natur- och kulturmiljöer i länet är en till stora

En levande landsbygd med höga natur- och kulturmiljövärden

delar oexploaterad skärgård, insjöar, det småländska hög-

De gröna näringarna är starka i Kalmar län. Omkring en

under mark och flerhundraåriga bebyggelsemiljöer ovan

fjärdedel av de mest värdefulla odlingslandskapen i Sverige

mark. Den sammanlagda kuststräckan är landets längsta

finns i länet, liksom den största arealen naturbetesmark

och knappast någon annan del av Sverige har en kust med

och stora skogstillgångar. Dessa gröna basnäringar är ock-

så varierad karaktär under och över ytan. Länets natur

så grunden till att länet har stora områden med höga natur-

resurser förser oss med ekosystemtjänster som frisk luft,

och kulturmiljövärden och en stor levande landsbygd. Vilket

rent vatten och mat på bordet och representerar en stor

i sin tur lägger grunden för länets stora besöksnäring och

biologisk mångfald. De bidrar till att öka länets attraktivitet

landets byar och flera städer med medeltida kulturlager

och vår livskvalitet. Natur- och kulturarvet spelar dessutom
en allt större roll för den ekonomiska utvecklingen och i

Den sammanlagda kuststräckan är
landets längsta och knappast någon
annan del av Sverige har en kust
med så varierad karaktär under och
över ytan.

konkurrensen om inflyttare och besökare samt mellan länder, städer och regioner.

Östersjön – vårt geografiska närområde
Med Sveriges längsta kuststräcka är det självklart att
Östersjön betytt och betyder oerhört mycket för Kalmar
läns utveckling, både som färdväg för handel och som
naturresurs. Den ekonomiska tillväxten i Baltikum och Po-

attraktiva boendemiljöer. Att skapa förutsättningar för en
fortsatt god utveckling av landsbygden, bland annat genom
väl fungerande centralorter som erbjuder tillgång till god
samhällsservice, digital uppkoppling samt stärkta kommunikationer mellan stad och land är därför viktiga faktorer för
hela länets utveckling.
Södra Ölands odlingslandskap med byar, åkrar, sjömarker
och Stora alvaret finns sedan år 2000 med på UNESCO:s
världsarvslista. Landskapet är utvalt som ett unikt exempel på mänsklig bosättning där de olika landskapstyperna
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len, liksom de goda kommunikationerna från andra sidan
Östersjön mot Centralasien och Kina, har en stor potential för handel och därigenom för länets välfärd. Samtidigt
har havet en avgörande betydelse för regionens attraktivitet
och för den viktiga besöksnäringen. Länet och kommunerna var tidigt ute med att knyta kontakter i Östersjöregionen.
Det har bidragit till att vi i dag har starka relationer och utvecklade samarbeten, vilka ger oss betydande kunskap om
villkor och förutsättningar i länderna kring Östersjön. Detta
ger en stark plattform för fortsatt samverkan och gemensamma insatser.

Linnéuniversitetet erbjuder sina 32 000
studenter 150 utbildningsprogram och
2 000 fristående kurser inom konst och
humaniora, hälso- och livsmedelskunskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik och ekonomi.

Prioriterade
utvecklingsområden
Fyra prioriterade utvecklingsområden har
identifierats genom analyser av nuläget
och dialog med intressenter i länet.
Delaktighet, hälsa och välbefinnande
God miljö för barn och unga
Hållbar samhällsplanering
Stärkt konkurrenskraft
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DELAKTIGHET, HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Alla länets invånare ska ha goda möjligheter till hälsa och
livskvalitet, oavsett kön, förutsättningar eller bakgrund.

God hälsa, välbefinnande, trygghet och möjlighet att påverka sin livssituation
är förutsättningar för att vi människor ska kunna leva ett rikt och hälsosamt
liv. Att ge alla medborgare inflytande och likvärdiga levnadsförhållanden är
en väsentlig del i att minska ojämlikheten och avskaffa den multidimensionella fattigdom som anges i Agenda 2030.

Alla länets invånare ska ha goda möjligheter till hälsa och

pendlingsmöjligheter i regionen. Detta ökar också förutsätt-

välfärdstjänster kommer att ha stor påverkan genom möj-

Kalmar län präglas av en hög grad av trygghet och tillit mel-

livskvalitet, oavsett kön, förutsättningar eller bakgrund. För

ningarna för förbättrad matchning på arbetsmarknaden, för

ligheterna att exempelvis effektivisera arbetssätt inom vård

lan människor. Befolkningen upplever i hög grad att de har

att utveckla välfärden i länet och skapa ett socialt hållbart

såväl boende i länet som för inflyttare och medflyttare.

och omsorg.

tillgång till stöd i vardagen. Länets många natur- och kul-

samhälle krävs aktiv och långsiktig samverkan mellan olika

turmiljöer representerar stora värden och en stor biologisk

aktörer i och utanför länet. Ökad samverkan kring social

Nuläge

Utbyggd digital infrastruktur är en förutsättning för detta,

mångfald som också bidrar till länets attraktivitet och vår

hållbarhet, välfärd och vård och omsorg mellan offentliga

Fram till år 2030 beräknas den demografiska försörjnings-

liksom åtgärder för att skapa digital tillgänglighet för alla.

livskvalitet. Kalmar län har därmed goda förutsättningar att

aktörer och civilsamhället är en viktig del av detta. Även god

kvoten öka i länet, det vill säga färre personer i arbete ska

Insatser för att förbättra integrationen av utrikesfödda är

erbjuda ett bra vardagsliv. Länets skolor håller hög kvalitet

miljö är en förutsättning för en god hälsa.

försörja fler. För att mildra effekterna av den förändrade de-

också viktiga för att få in fler människor i arbete och därige-

och andelen elever som är behöriga, går vidare till och tar
examen från gymnasiet är bland de högsta i landet.

mografin behöver fler personer arbeta. Deltagandet behöver

nom bidra till vår gemensamma välfärd, men också för den

Att arbetsmarknaden är inkluderande och att det finns möj-

öka i grupper som i dag deltar i arbetslivet i lägre utsträck-

sociala sammanhållningen i länet. Möjligheter för fler att ta

ligheter till sysselsättning för alla är viktigt, dels för att ska-

ning, bland annat äldre, utrikesfödda, personer utan gymna-

examen från gymnasiet är ytterligare en viktig del, liksom

pa delaktighet och social sammanhållning, dels för att säk-

sieutbildning eller personer med funktionsnedsättning.

att möjliggöra ett livslångt lärande där det både är möjligt

ra vår välfärd. Detta förutsätter att alla oavsett kön, ålder,

att vidareutbilda sig och att byta yrkesinriktning under tiden

bakgrund eller bostadsort har möjlighet att skaffa sig den

Friska, aktiva äldre invånare skapar möjlighet till ett längre

kompetens som efterfrågas oavsett nivå på utbildning.

arbetsliv, minskade sjukskrivningar och högre produktivitet.

Linnéuniversitetet och de lärcentrum som tillgängliggör

För att nå hit är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggan-

högre utbildning också på mindre orter i länet är mycket

de arbete viktigt, liksom att arbetsplatser anpassas så att

viktiga i detta avseende. Tillgängligheten till utbildning

människor klarar av att vara yrkesverksamma längre. Den

och arbete kan förbättras ytterligare genom förbättrade

digitala omställningen och utvecklingen inom till exempel

VisFestivalen i Västervik är en återkommande
festival som har anordnats varje år sedan
1966. Genom åren har landets främsta vis
artister återfunnits på scenen inne på Stegeholms slottsruin. Foto: Liz Pettersson

som yrkesverksam.

Världens barnloppet är ett samarbete
mellan P4 Kalmar, Högby IF, Kalmar FF
och landstinget. Loppet är en folk- och
motionsfest och samtidigt ett sätt att inspirera människor till att stärka sin hälsa.

PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN

PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN

Landstinget i Kalmar län har skapat ett
snabbspår för nyanlända att etablera sig
i Sverige genom att erbjuda språkutbildning
i sjukvårdssvenska tillsammans med praktik.

Strategier för delaktighet, hälsa
och välbefinnande

Möjliggöra ett livslångt lärande där individens
kompetens tillvaratas
Vi ska skapa förutsättningar för ett lärande för alla genom
hela livet. Det kan handla om att skapa ett brett och varierat utbud av gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar
men också om att erbjuda stöd och vägledning under studietiden så att fler unga slutför sin gymnasieutbildning. Vi
behöver också förbättra möjligheterna att klara av ökade

invånare, bygger vi social sammanhållning och ett mer hållbart län. Särskilt angeläget är det att hälsan förbättras för
de grupper som idag är mest utsatta för ohälsa. Insatser
ska också göras för att stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet, inte minst riktat mot målgruppen barn och unga. Detta eftersom goda levnadsvanor och
god hälsa i unga år ger en större chans till ett hälsosamt liv
även som vuxen.

kompetenskrav under tiden som yrkesverksam och utveckla formerna för, och möjligheterna till, omskolning. För
att bättre nyttja den potential som finns bland utrikesfödda
behöver vi utveckla systemen för att validera och ta tillvara
deras kompetens, språkkunskaper och erfarenheter.

Erbjuda ett utbud av kultur-, fritids- och föreningsliv med både bredd och spets
Kultur- och fritidsaktiviteter är viktiga drivkrafter för regional
utveckling. Länet ska kunna erbjuda ett jämlikt och brett
utbud av kultur- och fritidsaktiviteter med både djup och
internationell spets. Kultur- och fritidsutbudet ska utgå från
individers olika behov och förutsättningar och bygga på

En god fysisk och psykisk hälsa ger människor förutsättning att leva ett friare och mer självständigt liv. En ökad folkhälsa gynnar också samhället i form av minskat nyttjande
av välfärdssystemen och högre deltagande i arbetslivet. En
väldigt stor del av dagens kroniska sjukdomar är möjliga
att förebygga genom kunskap om livsstil, kost och motion.
Det finns tydliga samband mellan utbildningsnivå, inkomst
och hälsa, men även skillnader relaterade till kön och individers bakgrund. Genom att skapa förutsättningar för en
god faktisk och upplevd hälsa, på lika villkor för alla länets

Att mötas och finnas i ett sammanhang och i olika sociala
nätverk är viktigt för välbefinnandet. Det är därför väsentligt
att etablera mötesplatser som bidrar till att öppna upp för deltagande, delaktighet och tillgänglighet. Här är deltagande i
olika sociala nätverk en viktig del. Genom den digitala utvecklingen har tillgången till delar av samhällets service aldrig varit så god som i dag, men insatser krävs för att säkra

Arbeta för en giftfri vardag som ger en hälsosam
uppväxt och god hälsa

utbyggnaden av digital infrastruktur och stärka den digitala
delaktigheten i takt med att allt fler samhällstjänster digitaliseras. Vi ska öka förutsättningarna och möjligheterna för

Vi behöver minska den sammanlagda exponeringen av ke-

alla invånare att ta ett aktivt samhälls- och demokratiansvar

miska ämnen som är skadliga för människor och nå nära

genom att planera för trygga och tillgängliga fysiska och di-

noll när det gäller särskilt farliga ämnen. Vi behöver också

gitala miljöer, såväl i stadsmiljö som på landsbygden. Fören-

öka regionens kunskap och beredskap för att på ett mil-

ingslivet utgör en viktig arena för samhällsengagemang och

jöriktigt och konkurrenskraftigt sätt kunna möta framtida

en mötesplats där människor med olika bakgrund samlas

samhällskrav. Vi ska också arbeta för minskade halter och

kring gemensamma intressen. Det kan även bidra med

riktigt omhändertagande av särskilt farliga ämnen såväl i

kunskap och förbättringar hos offentlig verksamhet genom

miljöer som i produkter och avfall, samt utveckla vardags-

att synliggöra otillfredsställda behov hos olika målgrupper.

produkter utan, eller med låga halter av skadliga eller farliga ämnen.

Tillgängliggöra, utveckla och ta tillvara våra unika
natur- och kulturmiljöer

den mångfald och rikedom som finns i länet.

Främja en jämlik och jämställd hälsa och
förebygga ohälsa

Planera för en trygg och tillgänglig digital och
fysisk miljö

Erbjuda en likvärdig vård och omsorg med
individen i centrum genom samverkan i länet

I Kalmar län finns stora natur- och kulturmiljövärden som

Vi ska erbjuda en god vård och omsorg med en helhetssyn

till att skapa förutsättningar för en bra livsmiljö för länets

och utifrån individuella behov, förutsättningar och resurser.

invånare. Många miljöer och biotoper har utvecklats i

Samverkan över organisationsgränser och medinflytande

samspel med jordbruket, skogsbruket och fisket. En håll-

hos brukare och patienter är viktiga förutsättningar för det-

bar utveckling är viktig för att vi ska kunna bevara dessa

ta. Genom brukarinflytande kan vi gemensamt hitta möjlig-

natur- och kulturvärden. En levande landsbygd med till-

heter att utveckla bättre och smartare välfärdstjänster och

gång till samhällsservice även på mindre orter är en

på så sätt stimulera utvecklingen av tjänster kopplade till

förutsättning för de gröna näringarna och de natur- och

välfärdsteknik.

kulturmiljöer de skapar. Natur- och kulturarvet spelar

behöver vårdas men också utvecklas. Dessa miljöer bidrar

dessutom en större roll än någonsin i den ekonomiska
utvecklingen och i konkurrensen om besökare och mellan länder, städer och regioner. Vi behöver ha en helhetssyn på sambanden mellan jord- och skogsbruk,
besöksnäring, miljövård och kulturmiljövård samt stärka
invånarnas delaktighet, förståelse och engagemang för
natur- och kulturarvet i närmiljön.
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Ett varierat utbud av kultur-,
fritids- och föreningsliv bidrar
till en attraktiv region.

7

8

9 10

1

2

3

4

5

PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN

PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN

AGENDA 2030

6

16 17

GOD MILJÖ FÖR BARN OCH UNGA
En trygg, jämlik, jämställd och stimulerande miljö för barn och unga som
gör dem väl rustade för livet är den bästa investering en region kan göra för
en hållbar utveckling. Att erbjuda en god miljö för barn och unga är dessutom viktigt för att attrahera inflyttare som står i begrepp att bilda familj och
skaffa barn.

Arbetet som syftar till att bygga ett långsiktigt hållbart sam-

Nuläge

hälle bör börja med insatser riktade till barn och unga.

Genom att ta hand om ungdomar på bästa sätt skapar

Dessa är därför en viktig målgrupp för allt utvecklingsar-

vi förutsättningar att de ska vilja bo i länet, flytta hit eller

bete och är redan idag en prioriterad grupp i länet i utveck-

återvända efter några år på annan ort. Vi har en obalans

lingssammanhang. Alla faktorer som är viktiga för att skapa

i länets befolkningsstruktur som leder till att allt färre yr-

hälsa och välbefinnande för hela länets befolkning börjar

kesverksamma ska försörja allt fler i framtiden. Vi behöver

med barn och unga. Alla länets invånare ska ha samma

därför vara fler yrkesverksamma i länet för att klara av vår

möjligheter till god hälsa, välbefinnande, trygghet och in-

försörjning.

flytande över sin livssituation, oavsett ålder, kön, förutsättningar eller bakgrund. I arbete med unga som målgrupp

Länets skolor håller hög kvalitet och andelen elever som tar

har skolan en särställning. Skolan är barn och ungas ar-

examen från gymnasiet är bland de högsta i landet. Detta

betsmiljö och en viktig samverkanspartner i arbete som rör

skapar en god grund för länets framtida kompetensförsörj-

barn och unga. Insatser för att skapa en jämlik och jäm-

ning. Samtidigt finns elever som inte kommer in på eller

ställd uppväxt kan och måste dock ske på flera arenor, till

tar examen från gymnasiet, vilket medför svårigheter att

exempel i hemmet, inom förskola, skola, socialtjänsten och

till exempel etablera sig på arbetsmarknaden, vara delak-

inom föreningslivet.

tig i samhället och forma ett självständigt liv. De nationella
målen säger att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor,

Barn och unga ska känna delaktighet i samhället och kän-

makt att forma sina liv och ha inflytande över samhälls-

na till hur och i vilka sammanhang de kan påverka beslut

utvecklingen. De flesta unga i länet har en god upplevd

som rör dem själva och samhället. Synpunkter ska alltid

hälsa, känner sig trygga och delaktiga och ser positivt på

hämtas in från barn och unga inför beslut som rör dem

sin framtid. Det finns dock unga i länet som inte känner sig

och barnkonventionen ska genomsyra allt beslutsfattande.

delaktiga, sedda eller som lever i utanförskap. Den psy-

Genom att göra livet begripligt, meningsfullt och hanterbart

kiska ohälsan ökar i samhället, även bland unga. Unga kan

skapar vi förutsättningar för unga att forma egna självstän-

ha svårt att komma in på arbetsmarknaden och att hitta en

diga liv. På så sätt ges alla, även barn och unga, förutsätt-

egen bostad. Det måste därför finnas ett tydligt ungdoms-

ningar att kunna bidra till sin egen, lokalsamhällets och lä-

perspektiv i politiken.

nets utveckling.

Barn och unga ska känna delaktighet i samhället och känna
till hur och i vilka sammanhang de kan påverka beslut som
rör dem själva och samhället.
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God tillgänglighet till kultur- och fritidsaktiviteter bidrar till en bra uppväxt.

PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN

Strategier för en god miljö för barn och unga

Erbjuda en skola där barn och unga utvecklas
maximalt
Skolan är grunden för länets framtida kompetensförsörj-

Ge barn och unga möjlighet att uppleva, utöva
och påverka ett brett utbud av kultur-, fritidsoch föreningsaktiviteter

ning, för hela samhällets utveckling och för enskilda in-

Vi ska ge alla barn i länet, oavsett kön, bakgrund eller bo-

dividers möjlighet till att kunna leva bra och självständiga

stadsort tillgång till och möjlighet att delta i kultur-, fritids-

liv. Vi ska erbjuda barn och unga en gedigen grundut-

och föreningsaktiviteter. Det ska ske på de ungas villkor och

bildning, som ger vilja och förmåga till lärande under hela

utifrån varje individs förutsättningar och behov. Kulturinsti-

livet. Viktiga insatser är att vidareutveckla skolans pedago-

tutioner och skola ska gemensamt utveckla en hållbar sam-

giska förmåga, att kunna möta eleven där denne befinner

verkan för att tillgodose skolans och elevernas behov. Detta

sig och utveckla ett utmanande lärande. Vi behöver också

medverkar till att barn och unga behåller och utvecklar sin

öka samverkan och samarbete inom skolan, samt mellan

fantasi och sitt självständiga tänkande. Genom en utveck-

skolan och andra aktörer. Att fler elever lyckas i skolan ger

ling av kreativa och estetiska lärprocesser ökar möjligheter-

positiva följdverkningar högre upp i utbildningssystemet

na för unga att uppnå skolans kunskapsmål.

och ökar möjligheten att kunna påverka sitt liv som vuxen.

Fokusera på insatser som ger barn och unga en
jämlik och jämställd uppväxt

Ge barn och unga trygghet och en god upplevd
fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa
Vi ska ge alla barn och unga en bra start i livet, god livskva-

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor bety-

litet och framtidstro. Möjligheten att få växa upp under sta-

delse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela

bila förhållanden och med social och ekonomisk trygghet

livet. Vi ska ge varje barn möjlighet att utvecklas maximalt

är viktig. Här är också skolan en viktig arena för att rusta

efter sina egna förutsättningar. Insatser för att skapa en

barn och unga så att de kan möta vuxenlivet med trygghet

jämlik och jämställd uppväxt kan ske på flera arenor, till

och förmåga till ansvarstagande. Vi ska erbjuda en miljö där

exempel i hemmet, inom förskola, skola och inom fören-

barn och unga ges möjlighet till inflytande och delaktighet i

ingslivet. Här ska vi bland annat bli bättre på systematisk

vardagen, samt en fritid som både erbjuder fysisk aktivitet,

uppföljning av, och arbete med, pojkars och flickors hälsa

kamratskap, trygga vuxenkontakter och en plats för lugn

och skolresultat samt ungas fritidsaktiviteter utifrån familje-

och ro. En prioriterad målgrupp är barn och unga som lever

ekonomi. Det handlar också om att få bättre kunskap om,

i familjer drabbade av sjukdom eller ohälsa.

Skapa förutsättningar för unga att forma självständiga liv
Vi ska skapa bättre förutsättningar för unga att ta sig in på
arbetsmarknaden. En egen försörjning är grunden för att
kunna leva ett självständigt liv. Viktiga insatser kan vara att
erbjuda praktik- och traineeplatser, mentorsprogram, möjlighet att ta in studentmedarbetare, samt öka möjligheterna
att komplettera tidigare avbrutna studier. Genom att kunna
erbjuda bostäder som är anpassade efter ungas behov och
ekonomiska förutsättningar ökar vi möjligheterna att behål-

Utveckla stöd till unga att kunna ta tillvara de möjligheter som internationalisering och digitalisering
erbjuder
Möjligheterna för internationella samarbeten, utbyten och
kontakter riktade till barn och unga ska öka. Samtidigt som
vi i Kalmar län kan bidra med mycket till andra länder har vi
också mycket att lära av andra. Det finns åtskilligt att vinna
på att i unga år möta andra kulturer och konfronteras med
andra sätt att tänka. Här är digitaliseringen ett verktyg och
något som vi ska ta tillvara på och utveckla.

la och attrahera unga till vårt län.

Utveckla barn och ungas möjligheter att vara
delaktiga i och påverka beslut som rör dem själva
och samhället
Alla unga, oavsett förutsättningar, ska kunna påverka sin
vardag. Detta är avgörande för tilliten till samhället. Under
många år har kommunerna i Kalmar län satsat mycket på
arbete kring unga, som bland annat uppföljning av ungdomspolitiken, kompetensinsatser och nätverksarbete för
vuxna som arbetar med unga, stöd i kommunerna eget
arbete med unga samt gemensamma satsningar via föreningen Kumulus. Verktygen ska vidareutvecklas för att i
ännu högre utsträckning ta tillvara ungas erfarenheter och
perspektiv inom olika frågor. Här är föreningslivet, skolan
och fritidsverksamheter viktiga för diskussion och dialog.

och arbetsmetoder kring, hur planering av miljöer och sammanhang för unga bättre kan anpassas utifrån olika individers behov.
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Kalmar län ska vara en attraktiv plats
för unga efter avslutad utbildning.
Foto: Johannes Rydström/Linnéuniversitetet.
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En utbyggd digital infrastruktur är viktig för att främja länets utveckling och
för att stärka länets attraktivitet och
främja den sociala sammanhållningen.
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HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING
Attraktiva livsmiljöer och god tillgänglighet i vardagen är viktiga faktorer för
en framgångsrik region. En hållbar fysisk samhällsplanering bidrar till att vi
nyttjar våra naturgivna förutsättningar väl. Den bidrar också till en bättre
vardag och till större arbetsmarknadsregioner. Det senare är extra viktigt i
Kalmar län, som är förhållandevis stort och glest befolkat.

Förbättrade pendlingsmöjligheter kan minska länets sårbar-

till transporter. Omställning till fossilbränslefria transporter

till bra kommunikationer, såväl fysiska som digitala, är en

het för konjunktursvängningar och stärka näringslivet. Ett

är därför en av länets stora utmaningar och målet är att

viktig utvecklingsfaktor. Tillgång till god samhällsservice i

större antal pendlingsbara arbetstillfällen gör det lättare att

Kalmar län år 2030 inte har några nettoutsläpp av fossil

kommunernas centralorter är tillsammans med förbättrade

hitta passande arbeten och påverkar också lönenivåer och

koldioxid.

fysiska och digitala kommunikationer en förutsättning för

2

möjligheterna till matchning mellan arbete och utbildning.

att det ska finnas möjlighet att bo i och driva företag i alla
En hållbar planering bidrar till att länets geografi, natur-

delar av länet.

Regionförstoring innebär att närliggande arbetsmarknads-

resurser, infrastruktur och miljöer nyttjas på ett klokt sätt

regioner växer samman genom pendling. Det förutsätter

samt till att platser, mark och vatten utformas och gestal-

En miljö i balans är en förutsättning för hållbar utveckling.

snabba transporter såväl inom länet som över länsgrän-

tas så att de främjar en god livsmiljö. Detta leder i sin tur

Omställning till resurseffektiva och kretsloppsanpassade

serna. Resande med kollektivtrafik är att föredra, eftersom

till bättre miljö och hälsa, ökat välbefinnande och trygghet

lösningar som bygger på förnybara råvaror och hållbara

det generellt leder till minskad klimatpåverkan samt mindre

samt en god tillgänglighet i vardagen. Restiden med kol-

ekosystem blir allt viktigare i takt med den globalt ökade

trängsel och buller. Kollektivtrafik är också viktig för den

lektivtrafik kan till exempel minimeras genom att bostäder,

konkurrensen om naturresurser. Kalmar län ligger långt

som saknar körkort eller har begränsade ekonomiska re-

verksamheter och service lokaliseras i anslutning till sta-

framme, och här finns stora möjligheter för framtiden.

surser. För att kunna konkurrera med bilresor är korta res-

tioner och knutpunkter. Invånarnas behov av digital upp-

tider och möjlighet att nyttja restiden till arbete avgörande.

koppling kan mötas genom en god digital infrastruktur. Det

I länet finns många natur- och kulturmiljöer som represen-

bidrar till ett demokratiskt, jämlikt och jämställt samhälle.

terar stora värden. Vi har naturgivna goda förutsättningar
i form av jord och skog, sjöar och hav, sol och vind. Na-

Nuläge

turresurserna förser oss med ekosystemtjänster som frisk

Den geografiska rörligheten på länets arbetsmarknader har

luft, rent vatten, mat på bordet och representerar en stor

successivt ökat och allt fler pendlar allt längre sträckor för

biologisk mångfald. De bidrar till att öka länets attraktivitet

att komma till sitt arbete. Pendlingen har ökat mer bland

och vår livskvalitet. Vatten av god kvalitet och i tillräcklig

kvinnor än bland män i samtliga kommuner i länet, men

mängd är avgörande för regionens utveckling. Dricksvatten

män dominerar fortfarande bland de som pendlar längre

är dessutom vårt viktigaste livsmedel. Närmare 70 procent

sträckor. Utvecklingen i länet går därmed mot större ar-

av den allmänna dricksvattenförsörjningen är ytvattenbero-

Godstrafiken spelar en avgörande roll för arbetstillfällen och

betsmarknadsregioner, men arbete återstår för att knyta

ende. För att trygga människors hälsa nu och i framtiden

ekonomisk utveckling i länet och välutvecklade logistik- och

ihop arbetsmarknadsregioner över länsgränserna.

är det därför viktigt att skydda råvatten i samhällsplanering-

Regionförstoring innebär att när
liggande arbetsmarknadsregioner
växer samman genom pendling.

godstransportsystem är därför en förutsättning för länets

en, liksom att hushålla effektivt med de begränsade vat-

utveckling. Även flygförbindelsen med Stockholm är av-

Kalmar län består av ett stort antal orter av olika storlek

tenresurserna. Östersjön är en värdefull vattenresurs och

görande för näringslivets internationalisering och för regio-

som kompletterar varandra. I ett regionalt perspektiv är det

ett levande hav som kan leverera ett stort antal ekosystem-

nens utveckling i stort. Detta eftersom det tills vidare inte

av betydelse att stärka funktionen hos länets tillväxtmotor

tjänster. Samtidigt har övergödning gjort att många av Öst-

är tidsmässigt möjligt att ersätta flyget med andra färdsätt.

och regionala kärnor för att dessa ska kunna skapa utveck-

ersjöns funktioner idag är ansträngda eller hotade. För att

ling i ett större omland. För länets mindre orter är stärkta

minska övergödningen krävs ett internationellt samarbete

Samtidigt måste transportsystemets miljö- och klimatpå-

samband till närliggande arbetsmarknader inom och ut-

mellan länderna kring Östersjön och fortsatt arbete lokalt

verkan minska för att vara långsiktigt hållbart. De fossila

anför länet nödvändiga för att minska den sårbarhet som

och regionalt med hållbar fysisk planering.

bränslen som används i länet nyttjas till övervägande del

följer av beroendet av ett fåtal stora arbetsgivare. Tillgång

2. Nettoutsläpp är skillnaden mellan de utsläpp som sker och åtgärder som vidtas för att reducera utsläpp. Klimatneutral innebär att nettoutsläppen är noll.
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Samverkan inom samhällsplaneringen
skapar goda förutsättningar för bättre
pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik.

PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN

Strategier för hållbar samhällsplanering

Åstadkomma korta restider med hög punktlighet
för personer och gods

Arbeta aktivt för vatten av bra kvalitet och god
tillgång

Öka samverkan i den fysiska samhällsplaneringen

Vi vill åstadkomma en hållbar regionförstoring, dvs. större

Länets grundvatten, sjöar, vattendrag och hav ska ha en

tidsaktiviteter är oberoende av den administrativa indel-

och mer robusta arbetsmarknadsregioner. Då behövs sam-

god kvalitet och vi ska hushålla effektivt med vattenresur-

ningen av samhället. Framgångsrikt utvecklingsarbete

verkan inom och utanför länet och miljömässigt hållbara

serna. Vi ska lägga särskild vikt vid vattenförsörjning, samt

måste utgå ifrån dessa rörelsemönster istället för från admi-

lösningar. Målet är att minska länets funktionella regioner3

vid minskade utsläpp av fosfor, kväve och farliga ämnen till

nistrativa gränser. Vi behöver öka den regionala och lokala

från fyra till två. Detta genom att stärka sambanden såväl

våra vatten. Detta innebär ett aktivt arbete för att genom-

samverkan kring dessa frågor. Utvecklingen bör planeras

inom länet som med tillväxtmotorer och regionala kärnor i

föra åtgärdsprogrammet för södra Östersjöns vattendistrikt.

utifrån funktionella samband och med utgångspunkten

våra grannlän. Vi behöver åstadkomma effektiva godstran-

Vi behöver också bidra till en minskad belastning på Öster-

att de funktionella regioner som berör länet ska bli större

sporter samt korta och tidssäkra restider längs de stråk

sjön som helhet. Nya arbetsmetoder, ny teknik samt sam-

och färre till antalet. Arbetsmarknad, bebyggelse och trafik-

människor färdas mellan hemmet och arbetet eller fritids-

verkan på lokal, regional och internationell nivå är viktiga

planering måste samspela för att vi ska nå gemensamma

aktiviteter. Då krävs förbättrade, effektiva och fossilbräns-

delar i arbetet.

mål och använda våra resurser effektivt. Utveckling måste

Människors resor mellan hemmet, arbetsplatsen och fri-

lefria transporter, såväl inom regionen som nationellt och

ske med hänsyn till natur-, miljö-, och klimatvärden. Lokal

internationellt. Nya transportlösningar, ändrade transport-

anpassning är väsentlig vid utveckling av städer och sam-

mönster samt investeringar i transportinfrastruktur är viktiga delar i arbetet.

Minska klimatpåverkan och anpassa samhället
till ett förändrat klimat
Utsläppen av klimatpåverkande gaser från Kalmar län ska

Möjliggöra digital kommunikation i hela länet

minska, totalt sett och inom alla sektorer. I dag kommer de

hällsfunktioner.

Nyttja våra naturresurser effektivt och hållbart

största utsläppen från jordbruk, transporter och energiför-

I Kalmar län är skog, jord och hav viktiga resurser att nyttja

En utbyggd digital infrastruktur är viktig för länets utveck-

sörjning vilket gör dessa sektorer till prioriterade områden.

ansvarsfullt och leva av. Vi ska utveckla regionens bioeko-

ling och för att stärka länets attraktivitet och den sociala

Vi ska också arbeta för att länet ska vara fossilbränslefritt

nomi och nyttja våra naturresurser effektivt och hållbart.

sammanhållningen. Viktiga delar i detta är ökad tillgång till

år 2030. Redan idag kommer två tredjedelar av den en-

Rika naturresurser, biologisk mångfald och en grön infra-

och användning av informations- och kommunikationstek-

ergi som används i länet från förnybara energikällor. Ut-

struktur är också viktiga faktorer för att kunna utveckla na-

nik. Målet är att alla i Kalmar län, senast år 2020, ska ha

gångspunkten är att arbetet ska leda till minskade utsläpp

turbaserad rekreation som tillväxt- och attraktionsfaktor.

minst 100 Mbit/s bredband. Detta förutsätter fortsatt hög

av fossil koldioxid, en effektivare energianvändning och ett

utbyggnadstakt och bättre samverkan mellan olika tekniker

växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling. Här

och aktörer. Vi måste också förbättra kvaliteten och minska

ska offentlig sektor gå före och visa att det är möjligt att

sårbarheten i nätet samt höja kapaciteten och kvaliteten i

kombinera ambitiösa klimatmål med hållbar tillväxt. Samti-

de trådlösa alternativen.

digt måste vi också börja anpassa samhället till ett framtida
klimat med högre temperaturer, förändrade nederbördsmängder, förhöjda vattennivåer och mer frekventa extrema
vädersituationer.

Länsstyrelserna i Kalmar och
Jönköpings län samt Emåförbundet driver projektet
”Emån – en långsiktigt
hållbar resurs för samhälle
och miljö”.
3. En funktionell analysregion (FA-region) är en region, inom vilken människor kan bo och arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande resor mellan hem
och arbete. En FA-region består av en eller flera kommuner. Indelningen baseras på nuvarande och prognostiserad arbetspendling över kommungränser.

30 | REGIONAL UTVECKLINGSSTATEGI KALMAR LÄN

PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN

AGENDA 2030
7

8

1

2

3

4

5

Smart Housing bygger i samverkan med näringsliv, akademi och offentlighet en innovationsmiljö
där man, med användaren i centrum, skapar
smart boende och hållbar byggd miljö i kombinationen mellan trä och glas.
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STÄRKT KONKURRENSKRAFT
En långsiktigt hållbar tillväxt förutsätter ett högt värdeskapande i näringslivet,
många globalt konkurrenskraftiga företag och en dynamik i näringslivet där
nya företag kan starta, utvecklas och ha goda förutsättningar att växa.
För att det ska vara lätt att starta företag krävs ett gott före-

För att bli internationellt framstående krävs en kritisk mas-

tagsklimat med god kundservice, effektiv ärendehantering

sa av företag och kompetens inom ett område. Att fokuse-

och gott bemötande. Ett diversifierat näringsliv är viktigt för

ra på ett begränsat antal aktiviteter medför dock en större

att bidra till en god utveckling i länet och för att tillgodose

sårbarhet för konjunktursvängningar jämfört med att satsa

marknadens behov.

brett. Genom att arbeta för större arbetsmarknadsregioner
ökar det regionala utbudet av både företag och arbetskraft,

Vi har en näringslivsstruktur i snabb omvandling, där glo-

och därigenom ökar möjligheterna att kombinera en större

baliseringen och den digitala omställningen förändrar för-

branschbredd med en spets i form av kluster av specialise-

utsättningarna men samtidigt skapar nya möjligheter

rade företag och anställda.

för länets företag. Näringslivet verkar på en internationell
marknad och möter konkurrens från företag i hela världen.

Nuläge

Att ta vara på idéer och innovationer i såväl nystartade fö-

I länet finns ett stort antal företag som exporterar en stor

retag som i befintliga, är en förutsättning för att vi ska be-

del av sin produktion eller är underleverantörer till multina-

Betydelsen av innovationer och kunskap ökar, vilket medför

av omsättning, sysselsättning, förädlingsvärde och export.

hålla och öka vår konkurrenskraft. För att kunna göra detta

tionella företag. Att exportera eller expandera internationellt

att tjänstesektorn växer medan industrin blir allt mer hög-

För stärkt konkurrenskraft är det dock även fortsättningsvis

krävs att företagen kan producera varor och tjänster med

blir allt viktigare även för små och medelstora företag då

teknologisk och har allt färre anställda inom produktionen.

viktigt att arbeta för att öka förädlingsvärdet, samt ta tillvara

högt förädlingsvärde, vilket i sin tur förutsätter en väl fung-

en stor del av tillväxten i världsekonomin framöver kommer

Tillverkningsindustrin är dock fortfarande mycket betydel-

den mycket stora exportpotentialen inom bland annat livs-

erande kompetensförsörjning. Utbildningsutbudet måste

att ske utanför Sverige och Europa. När värdekedjor i allt

sefull för sysselsättningen i länet. Arbetsmarknaden i länet

medelssektorn, träindustrin och besöksnäringen. Utveck-

matchas mot arbetsgivarnas behov samtidigt som utbild-

högre utsträckning internationaliseras ökar också vikten av

karaktäriseras av en kvinnodominerad offentlig sektor och

lad samverkan mellan å ena sidan offentlig sektor och nä-

ningar inom de områden som efterfrågas måste göras att-

samarbeten med leverantörer och kunder i andra länder.

en mansdominerad tillverkningsindustri. För att åstadkom-

ringslivet och å andra sidan den verksamhet som bedrivs

raktiva. Utgångspunkten är att ta vara på våra komparativa

Att ta klivet över nationsgränsen kräver dock kunskap och

ma en hög sysselsättning och på så sätt säkra länets fram-

vid Linnéuniversitetet och andra universitet och högskolor

fördelar, tillföra ny kunskap, mötas över traditionella bran-

förberedelser. Här fyller det företagsfrämjande systemet en

tida välfärd är det viktigt att alla har möjlighet att vara del-

behövs för att näringslivet ska kunna öka kunskapsinnehål-

schindelningar och ta tillvara möjligheterna med ny teknik.

viktig roll.

aktiga på arbetsmarknaden på lika villkor och uppmuntras

let och stärka konkurrenskraften. Att höja utbildningsnivån

Detta förutsätter samverkan mellan näringsliv, offentlig sek-

att göra icketraditionella utbildnings- och yrkesval. Det är

i befolkningen, exempelvis genom att behålla fler studenter

tor, forskning och utbildning.

också viktigt att kompetens, språkkunskaper och erfaren-

i länet efter avslutad utbildning, är en viktig del av detta.

heter kan tas tillvara och utbildningserfarenhet valideras,
liksom att vi kan rekrytera arbetskraft från andra länder

Parallellt med strukturomvandlingen mellan industri- och

med spetskompetens som efterfrågas i länet. Ökad inter-

tjänstesektor pågår en omvandling av produktions- och

nationalisering av näringslivet ställer ökade krav på språk-

konsumtionsmönster i syfte att ställa om till en mer lång-

kunskaper och ökad mångfald hos de anställda.

siktigt hållbar ekonomi. I takt med att jordens befolkning
ökar och allt fler får det allt bättre ökar efterfrågan på na-

Länets naturgivna förutsättningar är utgångspunkten för

turresurser. Då dessa förbrukas i en allt snabbare takt ökar

en stor del av det näringsliv som idag dominerar i länet.

behovet att ställa om till en mer hållbar tillväxt som bygger

Gröna näringar, besöksnäring, livsmedelsindustri, träindu-

på en effektivare användning av resurser i form av energi,

stri och glasindustri är de tydligaste exemplen, men även

vatten och råvaror. Som ett svar på detta växer den cirkulä-

åtskilliga framgångsrika tillverkande företag har sitt direkta

ra ekonomin och delningsekonomin, drivna av den digitala

ursprung ur de gröna näringarna, liksom företag med verk-

omställningen som genom snabb teknikutveckling möjlig-

samhet inom hållbarhetsteknik och förnyelsebar energi.

gör nya affärsmodeller.

Dessa styrkeområden bidrar till en stark regional identitet
och de flesta av dessa näringar har haft en stark utveckling

På Makerspace Hultsfred kan man bland
annat laborera med hjälp av en program
vara där den verkliga världen blandas
med hologram som placeras ut i miljön.
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Strategier för att stärka konkurrenskraften

Bredda samverkan inom och mellan näringsliv,
offentlig sektor, utbildning och forskning

Nyttja krafterna i den digitala ekonomin och den
digitala utvecklingen

Genom en stark och bred regional samverkan mellan hög-

I Kalmar län ska företag ha kunskapen och förmågan att

re utbildning, forskning, näringsliv och offentlig sektor ska vi

kunna dra nytta av digitaliseringens och den digitala eko-

höja kunskapsinnehållet i näringslivet. För att stärka länets

nomins möjligheter. Här ska finnas en god kunskap om hur

innovationskraft ska vi stödja och stimulera forskning inom

till exempel digital teknik kan användas för att skapa förut-

profilområden där vi har komparativa fördelar men också

sättningar för fler affärer, expansion och förbättrad lönsam-

hitta nya sätt att kombinera olika typer av kunskap och

het. Därigenom förbättrar vi näringslivets konkurrenskraft.

kompetenser. Här har länets inkubatorer men också Linné-

Kreativa mötesplatser i både fysisk och digital miljö, där

universitetet en nyckelroll. Ett starkt entreprenörskap både i

universitet, näringslivet, offentlig sektor och civilsamhället

nya och befintliga företag är en viktig pusselbit. Vi ska dels

kan mötas, ska ge förutsättningar för samverkan och sam-

stödja och stimulera framväxten av nya företag, dels bidra

handling.

till utvecklingen hos befintliga företag för att de ska kunna
växa och stärka sin konkurrenskraft internationellt.

Skapa ett innovativt och kreativt klimat
Förbättra rörligheten i det regionala arbetslivet
och skapa en mer integrerad arbetsmarknad

För att stärka länets konkurrenskraft behöver vi skapa bättre förutsättningar för fler nya och växande företag. Här är
kultur och kreativitet en viktig resurs. Entreprenörskap och

Arbetsmarknaden i Kalmar län ska präglas av ökad rörlig-

konstnärskap har många beröringspunkter eftersom båda

het både vad gäller möjligheter att komma in på arbets-

handlar om att tänka och skapa nytt. Vi ska medverka till

marknaden samt för att under sitt yrkesliv byta jobb, yr-

möten och samarbeten mellan kulturen och näringslivet.

kesinriktning eller göra karriär. Genom förbättrad rörlighet

Det leder till nya idéer och infallsvinklar, vilket är en bra gro-

ökar möjligheterna för två parter i en familj att hitta pas-

grund för starkare innovationskraft.

sande arbeten, vilket underlättar för inflyttare. Här ska vi
skapa möjligheter för olika karriärvägar samt genomföra insatser för att bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden. Samverkan mellan utbildningsanordnare, forskningsaktörer, näringsliv och offentlig sektor är en förutsättning
för en bra matchning mellan de utbildningar som erbjuds
och kompetensbehoven i arbetslivet. Attraktiviteten behöver öka för utbildningar inom de bristyrken som identifierats i länet. Digitaliseringen är en viktig faktor för att kunna
förnya arbetssätt, men också tillgängliggöra och öka attraktiviteten i utbildningar inom yrken som idag är svåra att
rekrytera till i länet.

Utveckla den cirkulära ekonomin och delnings
ekonomin
I Kalmar län ska vi ha kunskap om och nyttja möjligheterna med cirkulär ekonomi. Det betyder att vi genom samarbeten ska skapa utvecklade affärsmodeller, produkter och
tjänster genom att materiella resurser används mer effektivt, genom smartare återvinning och affärsmodeller som
bygger på att exempelvis hyra och dela. Arbetet handlar
också om hur vi till exempel bygger mer energieffektivt
samt skapar en hållbar transportinfrastruktur. Ökade krav
på ett effektivt resursutnyttjande och hållbar utveckling stimulerar nya affärsmöjligheter.
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PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN

PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN

I länet finns flera goda exempel på
högteknologisk industri med högt
designkunnande och stark export.

REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI I KORTHET

Regional utvecklingsstrategi
i korthet

Klimat att växa i
DELAKTIGHET, HÄLSA
OCH VÄLBEFINNANDE
• Möjliggöra ett livslångt lärande där individens kompetens tillvaratas.
• Erbjuda ett utbud av kultur-, fritids- och föreningsliv med både bredd
och spets.

GOD MILJÖ FÖR BARN OCH UNGA
• Erbjuda en skola där barn och unga utvecklas maximalt.
• Fokusera på insatser som ger barn och unga en jämlik och
jämställd uppväxt.
• Ge barn och unga möjlighet att uppleva, utöva och påverka
ett brett utbud av kultur-, fritids- och föreningsaktiviteter.

• Främja en jämlik och jämställd hälsa och förebygga ohälsa.

• Ge barn och unga trygghet och en god upplevd fysisk, psykisk,
social och existentiell hälsa.

• Arbeta för en giftfri vardag som ger en hälsosam uppväxt och god hälsa.

• Skapa förutsättningar för unga att forma självständiga liv.

• Erbjuda en likvärdig vård och omsorg med individen i centrum genom
samverkan i länet.

• Utveckla barn och ungas möjligheter att vara delaktiga i och påverka
beslut som rör dem själva och samhället.

• Planera för en trygg och tillgänglig digital och fysisk miljö.
• Tillgängliggöra, utveckla och ta tillvara våra unika natur- och kulturmiljöer.

• Utveckla stöd till unga att kunna ta tillvara de möjligheter som
internationalisering och digitaliseringen erbjuder.

HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING

STÄRKT KONKURRENSKRAFT

• Åstadkomma korta restider med hög punktlighet för personer och gods.

• Bredda samverkan inom och mellan näringsliv, offentlig sektor,
utbildning och forskning.

• Möjliggöra digital kommunikation i hela länet.
• Arbeta aktivt för vatten av bra kvalitet och god tillgång.
• Minska klimatpåverkan och anpassa samhället till ett förändrat klimat.
• Öka samverkan i den fysiska samhällsplaneringen.
• Nyttja våra naturresurser effektivt och hållbart.
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• Förbättra rörligheten i det regionala arbetslivet och skapa en mer
integrerad arbetsmarknad.
• Nyttja krafterna i den digitala ekonomin och den digitala utvecklingen.
• Skapa ett innovativt och kreativt klimat.
• Utveckla den cirkulära ekonomin och delningsekonomin.
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UPPFÖLJNING

UPPFÖLJNING
Den regionala utvecklingsstrategin kommer att följas upp i ett årligt regionalt
forum genom ett antal utvalda indikatorer som ger en bild av utvecklingen i
länet och inom de fyra prioriterade utvecklingsområdena. Här ges en översikt över indikatorerna.4
Utvecklingsområde

Indikator

Övergripande

• Demografisk försörjningskvot
• Befolkningsförändring och inrikes flyttnetto
• Kvinnors representation i offentlig och privat sektor, samt på chefsnivå

Delaktighet, hälsa
och välbefinnande

• Tillit till andra människor
• Valdeltagande
• Förvärvsfrekvens
• Självskattad hälsa
• Disponibel inkomst per invånare

God miljö för barn och unga

• Andel elever med examen från gymnasiet inom 4 år
• Upplevd trygghet
• Andel unga som varken arbetar eller studerar (UVAS)
• Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Hållbar samhällsplanering

• Andel hushåll/arbetsställen med tillgång till minst 100 mbit/s
• Andel pendlare i dag/nattbefolkning och antal resor med kollektivtrafik
• Utsläpp av växthusgaser
• Utsläpp av kväve och fosfor till Östersjön
• Balans på bostadsmarknaden

Stärkt konkurrenskraft

• BRP/sysselsatt
• Nystartade företag/1 000 invånare
• Andel 30–34 år med eftergymnasial utbildning och andel
16–64 med minst gymnasial utbildning
• Energianvändning/BRP och andel förnybar energi

4. Bilaga 2 (Indikatorer RUS)
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Kalmar län ska erbjuda ett tryggt liv
i en god miljö och en välfärd som ger förutsättningar för hälsa och välbefinnande.
Foto: Johnny Franzén.

17-0240. Kalmar 2017.

Kalmar län har klimat att växa i. Ett gynnsamt kustklimat.
Ett klimat där människor och företag växer. Ett unikt sam
arbetsklimat – vi välkomnar både besökare och alla som
vill rota sig här. Tillsammans gör vi det osannolika möjligt.
Kalmar län – klimat att växa i.

www.rfkl.se

Nulägesanalys
Kalmar län 2017
Bilaga 1
Klimat att växa i – Regional
utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030

Sammanfattning














Efter att ha minskat under lång tid på grund av utflyttning till övriga Sverige har länets befolkning ökat från 2010 och framåt. Befolkningsökningen beror på inflyttning från utlandet och de
som flyttar in är unga jämfört med den infödda befolkningen. Fortfarande flyttar många från
länet till övriga Sverige, främst yngre personer och kvinnor. Utflyttningen har lett till att länet har
en lägre andel unga och en högre andel äldre än riksgenomsnittet och därmed också en högre
demografisk försörjningskvot. Beräkningar tyder på att kvoten kommer att öka under
kommande år.
Skillnader mellan länets kust- och inlandskommuner är tydliga i åldersfördelningen i kommunerna och i befolkningsutvecklingen sedan 1960-talet. Det har skett en urbanisering inom länet
där Kalmar/Mörbylånga-området ökat sin befolkning medan inlandet minskat. Oskarshamn och
Borgholms kommuner har ungefär lika stor befolkning år 2017 som 1968. Borgholm har en
betydligt äldre befolkning än övriga kommuner, vilket förklaras av en relativt stor inflyttning av
äldre.
Vård och omsorg, tillverkningsindustri, handel samt företagstjänster är länets största branscher
sett till sysselsättningen. Vård och omsorg (kvinnodominerad) och tillverkningsindustri (mansdominerad) är mer dominerande i länet än på risknivå. Då könsfördelningen inom dessa två
dominerande branscher är obalanserad leder det till att länets arbetsmarknad är mer könsseparerad än riksgenomsnittet. Finanskrisen 2009 drabbade tillverkningsindustrin hårt, och länets
näringsliv befinner sig i en återhämtningsfas. Sysselsättningen i tillverkningsindustrin är lägre
och bruttoregionalprodukten har utvecklats svagare än tiden före krisen. Arbetslösheten i länet
ligger i nivå med riksgenomsnittet, medan andelen i arbetsmarknadsåtgärder fortfarande är
högre. Även sjuktalen i länet är högre än riksgenomsnittet.
Kalmar län har en stor energiintensiv tillverkningsindustri, vilket medför att länet har relativt stora utsläpp av koldioxid per invånare och en hög energianvändning. Industriproduktionen har
ökat sedan 1990, och den totala energianvändningen har därför ökat. Eftersom ökningen skett
med förnybara bränslen har användningen av förnybara bränslen i länet fördubblats under perioden 1990–2012. De fossila bränslen som används nyttjas till övervägande del till transporter.
Trots den ökade produktionen i industrin har länets koldioxidutsläpp minskat med ca 25 %
mellan 2000–2012.
Kalmar län har en lång industriell historia med bl.a. glasbruk, sågverk, pappersbruk och hamnar
som lämnat spår efter sig i form av deponier, förorenad mark, vatten och sediment. Ca 4 000
misstänkta eller bekräftat förorenade områden finns i länet och ett tiotal av objekten har sanerats.
På ett fyrtiotal objekt pågår insatser eller så har undersökningar gjorts.
Närmare 70 procent av länets dricksvattenförsörjning är ytvattenberoende. Att skydda råvatten i
samhällsplaneringen är därför viktigt, liksom att hushålla effektivt med de begränsade vattenresurserna. Östersjön är en värdefull resurs både för framtida vattenförsörjning och som ett levande hav som kan leverera ett stort antal ekosystemtjänster. Övergödning har dock gjort att många
av Östersjöns funktioner är ansträngda eller hotade. 2015 var statusen längs Kalmar läns kust
otillfredsställande till måttlig på samtliga undersökta stationer. Utsläppen från punktkällor har
minskat och idag är läckaget från jordbruks- och skogsmark dominerande bland källorna till
vattendragens näringsbelastning. Åtgärder för att förbättra Östersjöns status är viktig för en
fortsatt hållbar regional utveckling.
Kalmar län har en stor andel natur- och kulturmiljöer som hyser unika värden både i ett nationellt och internationellt perspektiv. Den största arealen naturbetesmark i Sverige finns i länet och ca
25 % av de mest värdefulla odlingslandskapen. Länet är också ett av de skogrikaste i södra Sverige. Många arter som är sällsynta eller saknas i övriga delar av Sverige är mer eller mindre vanliga i Kalmar län. Ungefär hälften av Sveriges rödlistade arter förekommer i länet och för ett
stort antal av dessa är populationerna i Kalmar län de enda som är livskraftiga i landet. Den















sammanlagda kuststräckan är den längsta i landet och kusten har en mycket varierad karaktär,
både under och över ytan. Detta ger förutsättningar för en hög biologisk mångfald.
Länet ligger bra till när det gäller grundskola och gymnasieutbildning. Andelen elever i länet
som går ut årskurs 9 med behörighet till gymnasiet ligger över riks-genomsnittet. Bland de som
inte är behöriga till gymnasiet går en stor andel ändå vidare till gymnasiets individuella program,
medan andelen som väljer att inte gå gymnasiet alls är låg. Även andelen elever som tar examen
från gymnasiet inom 4 år är hög. Det finns samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och
skolresultaten mellan skolor, men dessa mönster syns inte i en jämförelse mellan länets kommuner, då skolresultat mäts som andelen elever som är behöriga till gymnasiet eller andelen som tar
examen inom 4 år. Däremot finns samband mellan utbildningsnivå och andelen elever som går
vidare till högre utbildning i kommunen, där övergångsfrekvensen är lägre i kommuner med en
högre andel barn vars föräldrar endast har grundskoleutbildning. Andelen övergångar från gymnasium till högre utbildning ligger under riksgenomsnittet. Detta i kombination med en stor
utflyttning av unga (som eventuellt studerar på annan ort senare) gör att andelen i befolkningen
med högre utbildning är lägre än riksgenomsnittet. Eftersom övergångsfrekvensen från gymnasium till högre utbildning är lägre än riksgenomsnittet finns inte heller tecken på att skillnaderna gentemot riket kommer att minska.
Matchningen på arbetsmarknaden fungerar relativt bra för arbetstillfällen utan krav på högre
utbildning, men sämre för mer personer med högre utbildningar. Goda möjligheter till arbete
efter gymnasiet kan vara en anledning till att färre läser vidare, men är problematiskt om länets
näringsliv ska kunna ”klättra i förädlingskedjan”, dvs. bli mer kunskapsintensivt.
Regionförstoring ökar möjligheterna till kompetensförsörjning och kan förväntas leda till ökad
produktivitet och konkurrenskraft i näringslivet. Fler potentiella arbetsgivare och en större
branschbredd inom pendlingsavstånd ger också en större stabilitet på arbetsmarknaden. Pendlingen in i och ut ur länets kommuner har ökat med ca 20 % under en tioårsperiod. Det kollektiva resandet har utvecklats mycket positivt, framför allt sedan 2008, då s.k. stråktrafik började
införas i länet. Ökat kollektivt resande är en förutsättning för att fortsatt regionförstoring ska
kunna ske på ett hållbart sätt. I detta avseende fyller Kust till Kustbanan samt Stångådal- och
Tjustbanorna viktiga funktioner. Kalmar Öland Airport är den prioriterade flygplatsen för länet.
Flygförbindelsen med Stockholm har stor betydelse för den södra länsdelen eftersom den tills
vidare inte är tidsmässigt möjlig att ersätta med andra färdsätt.
Flertalet av länets kommuner har i dagsläget bostadsbrist i delar av kommunen eller i centralorten. Kommunerna planerar för ett förhållandevis stort byggande under kommande år. Fastighetspriserna och lönsamheten i nyproduktion varierar dock stort mellan länets kommuner och
mellan delområden inom kommuner. Urbaniseringen inom landet och länet medför att efterfrågan på bostäder trend-mässigt ökar mer på de större orterna än i övriga delar av länet.
Godstrafiken spelar en avgörande roll för länets näringsliv och därigenom för arbetstillfällen, tillväxt och välstånd. Europaväg 22 (E22) som går mellan Trelle-borg/Malmö och Norrköping har
klart störst betydelse för godstransporterna i länet. Vägen binder samman stora industrier och
befolkningscentra med Små-landshamnarna längs Östersjökusten och grannlänen. Tillsammans
med riksväg 25 och 40 utgör E22 ett nationellt ramverk i det regionala vägnätet. Den regionala
inriktningen är att öka andelen gods som går via tåg och båt.
Utbyggd digital infrastruktur är en förutsättning för digitalisering i hela länet. Det regionala målet är att alla i Kalmar län ska ha minst 100 Mbit/s bredband år 2020. Det kommer att krävas
stora insatser för att nå målet om utbyggnad, samtidigt som det är viktigt att förbättra kvaliteten
och minska sårbarheten i nätet. Detta är en förutsättning för länets utveckling inom kompetens,
näringsliv, e-hälsa och kommunal e-utveckling.
Hushållens inkomster är låga i Kalmar län i förhållande till riksgenomsnittet och länet ligger i
den nedre delen av en fördelning mellan svenska län. Detta gäller oavsett om vi studerar medel-








eller medianinkomster. Då jämförelsen avser de disponibla inkomsterna istället för sammanräknad förvärvsinkomst ligger länet dock närmare mitten av en länsfördelning. Kalmar län har
en med svenska mått mätt sammanpressad inkomstfördelning och har bland de minsta inkomstskillnaderna i landet. Andelen av befolkningen i länet som har högre utbildning är låg i förhållande till riket, men utbildningspremien för personer med högre utbildning är också bland de
lägsta i Sverige. Detta hänger samman med att det finns relativt få personer med riktigt höga
inkomster i länet. Trots relativt låga inkomster har samtliga länets kommuner en lägre andel barn
och unga i ekonomiskt utsatta hushåll än rikssnittet. Detta hänger samman med att länet har en
sammanpressad inkomstfördelning, där både höginkomsttagarna och låginkomsttagarna är få.
Invånarna i länet är mindre oroliga för att utsättas för våldsbrott, och ungefär lika oroliga för att
utsättas för egendomsbrott som riksgenomsnittet. Andelen som utsatts för våldsbrott är lägre än
riksgenomsnittet.
Folkhälsan bland invånarna i länet är relativt bra sett till andelen i befolkningen med god självskattad hälsa, där länet ligger i nivå med riksgenomsnittet och ungefär mitt i en fördelning bland
Sveriges län. Ohälsotalen i länet är dock något högre än riksgenomsnittet. Medellivslängden är
också något lägre än riksgenom-snittet och ligger ungefär i mitten av en fördelning mellan
Sveriges län.
Det sociala deltagande i länet ligger ungefär mitt i en fördelning mellan svenska län. Även andelen som känner tillit till andra ligger mitt i en fördelning mellan svenska län. Befolkningen i länet
har i mycket högre utsträckning stöd i vardagen, såväl praktiskt som emotionellt, jämfört med
övriga län och riket.
Det finns stora socioekonomiska skillnader mellan länets kommuner. Kust-kommunerna har
generellt sett starkare socioekonomiska förutsättningar än kommunerna i inlandet och en starkare arbetsmarknad. Detta återspeglas i en högre andel eftergymnasialt utbildade, högre inkomster och bättre folkhälsa.

SWOT Kalmar län 2017
Styrkor
 Starka profilområden inom bl.a. energi- och miljöteknik,
besöksnäring, livsmedelsindustri, delar av tillverkningsindustrin
 Jord, skog och förnybar energi
 Stor kunskap inom klimat- och energifrågor
 Starka varumärken inom besöksnäringen
 Kultur, musik och idrottsevenemang
 Levande landsbygd med stora natur- och kulturvärden

Svagheter
 Demografisk utveckling, negativt inrikes flyttnetto
 Bristande infrastruktur och kommunikationer inom och utom
länet
 Lågt förädlingsvärde i näringslivet, stora konjunktursvängningar
 Låg utbildningsnivå, bristande matchning mellan
utbildningar och efterfrågan på kompetens
 Könsuppdelad arbetsmarknad

Möjligheter
 Hög grad av trygghet, mellanmänsklig tillit och befolkning
som upplever att de har stöd i vardagen – ett gott vardagsliv
 Förbättrad integration av nyanlända
 Frisk äldre befolkning
 Läget i Östersjöregionen
 Större arbetsmarknadsregioner genom ökad pendling inom
länet och över länsgränserna
 Samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och högre
utbildning för ökat kunskapsinnehåll i näringslivet
 Linnéuniversitetet
 Lärcentrum i länet, möjlighet till livslångt lärande
 Vidareutveckla styrkeområdena inom energi- och
miljöteknik, besöksnäring, livsmedelsindustri,
tillverkningsindustri, m.fl.
 Dra nytta av digitaliseringens möjligheter
 Attraktiva natur- och kulturmiljöer

Hot







Demografisk utveckling, utflyttning av unga, urbanisering
Kompetensförsörjning
Miljö och klimat
Vattenförsörjning
Bostadsbrist i delar av länet
Social sammanhållning, skillnader mellan stad och land

6

Megatrender
Globalisering, urbanisering och digitalisering är globala trender som har medfört ökad rörlighet av människor, varor, tjänster och kapital. Trenderna medför också att utbytet av idéer,
kunskap och trender kan gå snabbare och få större spridning än någonsin tidigare. Dessa
megatrender påverkar hela världen, och är högst relevanta också för oss i Kalmar län. Miljöoch klimatfrågor samt den sociala sammanhållningen är andra storskaliga aspekter som med
all säkerhet kommer att ha stor påverkan på länets utveckling under kommande år.
Globaliseringen medför att Kalmar län blir mer beroende och påverkas av vad som händer i
omvärlden. Genom globaliseringen har vi fått tillgång till ett ökat utbud av varor och tjänster,
men också av idéer som tidigare var mer eller mindre nationella eller lokala. På samma sätt
medför globaliseringen att länets näringsliv både får tillgång till nya marknader och möter
ökad konkurrens från företag i andra länder.
Den trend av ökad öppenhet, globalisering och nedmontering av gränser för människor, kapital och varor som tog fart under de sista åren av förra millenniet utmanas nu av en ökande
nationalism och värnande av gränser. Nya typer av spänningar och konflikter ersätter gamla i
vår omvärld. Fler människor än på mycket länge är på flykt från krig, terror och förföljelse
och söker trygghet i Sverige och Europa.
Urbaniseringen är en annan stark trend. I vårt land ökar befolkningen, men ökningen är störst
i de tre storstadsområdena. Urbanisering är emellertid inte bara ett storstadsfenomen utan pågår även i vårt län, där människor flyttar från mindre orter och kommuner till större. Urbaniseringen förstärks och växelverkar också med den pågående övergången från tillverkningsindustri till tjänstenäring. Tjänsteföretagens verksamhet är mindre platsbunden än industrins,
vilket medför att tjänsteföretag i högre utsträckning har möjlighet att söka sig till större städer,
där möjligheterna är större till specialisering, kunder och en bredare rekryteringsbas. Den
ökande koncentrationen av människor och ekonomisk aktivitet till stadsmiljöer riskerar att
öka skillnaderna mellan utbudet i stad och landsbygd. Samtidigt kan den ökade tätheten skapa
nya problem i form av buller, trängsel och ökade restider, boendesegregation och sociala
spänningar.
Digitaliseringen eller den digitala omställningen är en annan megatrend som kommer att påverka alla samhällsområden. Den gör det lättare för människor att kommunicera med varandra, vilket påskyndar globaliseringen. Samtidigt kan avståndet mellan människor öka, eftersom
det blir möjligt för var och en att välja vilken information man vill ta del av. Den allsidighet
och opartiskhet som är utgångspunkt för ett öppet demokratiskt samhälle kan väljas bort och
därmed riskerar gränsen mellan fakta och tyckande att suddas ut. Om människor i ett samhälle
inte delar en grundläggande världsbild och människor med olika åsikter inte möts riskerar
också polariseringen mellan människor och grupper i samhället att öka.
Digitaliseringen skapar också möjlighet att utveckla nya produkter, affärsmodeller och nya
sätt att skapa värde. Samhällsfunktioner som trafik- och energisystem och vårdlogistik kan
omorganiseras genom att nyttja insamlad information på andra sätt än idag. Samtidigt ställer
datainsamlingen nya frågor kring sekretess, informationssäkerhet och äganderätten till data.
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Miljö- och klimatfrågan påverkar hela jordklotet med stora konsekvenser såväl nu som i framtiden. Klimatförändringarna är globala. Utsläpp av klimatpåverkande gaser ger samma globala effekt oavsett var på jorden de släppts ut. Jordens klimat blir allt varmare och FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att klimatet redan förändrats till följd av människans påverkan. Den
temperaturökning som hittills ägt rum leder till en rad förändringar runt om på jorden. Isar
och glaciärer smälter, snötäcket minskar, vädret blir extremare, nederbördsförhållanden förändras, permafrostens tjocklek minskar, havsytan stiger. De ökade utsläppen av koldioxid gör
också att havsvattnet försuras. Sammantaget får detta mycket stora konsekvenser för jorden,
dess ekosystem, människor och samhällen.
Fortsatta utsläpp innebär fortsatt stigande temperatur. Klimatpåverkande utsläpp kommer från
många olika delar av samhället, bland annat från användning av fossila bränslen, från djur
som idisslar, från marken när den brukas, från kemiska reaktioner inom industrins olika processer, nedbrytningen av avfall eller från läckor i kylsystem. För att begränsa effekterna av
klimatförändringarna måste de klimatpåverkande utsläppen minska.
Trendernas effekter för länets befolkningsutveckling

Aktuella prognoser visar att befolkningen i länet kommer att uppgå till runt 250 000 personer
år 2030. Fram till samma år bedöms den demografiska försörjningskvoten, det vill säga relationen mellan befolkningen i arbetsför ålder och övriga, komma att öka med i storleksordningen 20 procent. Det innebär att de som arbetar ska finansiera välfärdstjänster till betydligt
fler människor än idag.
Effekterna av den förändrade demografin kan mildras om fler personer arbetar, pensionerar
sig senare eller träder in på arbetsmarknaden tidigare. Insatser som förbättrar integrationen av
utrikesfödda på arbetsmarknaden är också viktiga medel för att begränsa påfrestningarna på
välfärden. Förbättrad folkhälsa är en förutsättning för ett längre arbetsliv. Folkhälsan påverkar
inte bara de enskilda individerna positivt utan gynnar samhället i form av minskat nyttjande
av välfärdssystemen, högre produktivitet och möjlighet att delta i arbetslivet högre upp i
åldrarna.
Förbättrad folkhälsa och minskade skillnader i hälsoutfall mellan grupper är en annan viktig
faktor för att skapa en god och hållbar utveckling i länet. Skillnaderna i folkhälsa mellan länets kommuner hänger samman med skillnader i levnadsvanor och livsvillkor. Hälsan har ett
starkt samband med andra socioekonomiska statusmarkörer som utbildningsnivå, inkomst och
delaktighet i samhället. Det finns även könsrelaterade skillnader i hälsa och skillnader relaterade till individers bakgrund. Kvinnor och utrikes födda har lägre inkomster än män och
inrikes födda, en lägre upplevd hälsa och högre ohälsotal. För att uppnå en sammantaget god
utveckling i länet krävs både generella insatser för att förbättra hälsoläget hos enskilda
individer, men också insatser för att utjämna skillnaderna mellan grupper.
Den digitala omställningen ytterligare en möjlighet där utvecklingen inom till exempel e-hälsa
kan effektivisera arbetssätt inom vård och omsorg. En ytterligare möjlighet är att öka antalet
förvärvsarbetande genom inflyttning eller invandring. För att påverka inflyttningen krävs att
vi kan erbjuda miljöer där folk vill bo, genom att erbjuda möjligheter till att leva ett gott liv.
Kalmar län präglas av en hög grad av trygghet och tillit mellan människor. Befolkningen
upplever i hög grad att de har praktiskt och emotionellt stöd. Andelen elever som är behöriga
till och går vidare till gymnasiet är hög och andelen elever som tar examen från gymnasiet

8

inom fyra år är bland de högsta i landet. Kalmar län har sammantaget goda förutsättningar för
att kunna erbjuda ett bra vardagsliv och bra uppväxtvillkor för barn och unga.
Trendernas effekter för länets näringsliv och arbetsmarknad

Geografiskt bunden produktion har över tid minskat i betydelse ur sysselsättningssynpunkt,
medan innovationer, kunskap och annat humankapital ökat i betydelse. Detta har medfört att
tjänstesektorn växer medan allt färre är anställda inom industrin. Tillverkningsindustrin är
dock fortfarande betydelsefull för arbetsmarknaden i länet. Det är också viktigt att det finns en
förnyelse och differentiering inom näringslivet och att nya företag kan starta med goda förutsättningar att växa. Styrkeområden att utveckla finns inom besöksnäring, skog- och träindustri, livsmedelproduktion samt förnybar energi. Digitala tjänster (e-tjänster) är en annan
framtidsbransch där länet bedöms ha goda utvecklingsförutsättningar.
Det regionala näringslivets specialisering med bland annat en stor andel tillverkningsindustri
medförde att finanskrisen 2009 drabbade länet hårt. Utvecklingen av bruttoregionalprodukten
var under flera år efter krisåren svagare än före krisen. Detta visar på en sårbarhet i länets
näringsliv, och ett behov av att öka differentieringen i näringslivet för att bättre klara av
framtida kriser och förändringar i vår omvärld.
En större branschspridning i näringslivet ger dessutom bättre jobbmöjligheter i länet för högutbildade. Relativt få arbetstillfällen med krav på högre utbildning, få arbetstillfällen inom
tjänstesektorn och brist på differentiering inom näringslivet medför dock att matchningen fungerar sämre för mer personer med högre och mera specialiserad utbildning. Utvecklad samverkan med den verksamhet som bedrivs vid Linnéuniversitetet och andra universitet och
högskolor som är verksamma i länet behövs för att näringslivet ska kunna ”klättra i förädlingskedjan”, det vill säga bli mer kunskapsintensivt. Detta pekas av OECD ut som en av de
viktigaste faktorerna för att stäkra det regionala näringslivets konkurrenskraft. Här finns en
stor utmaning i att höja utbildningsnivån i befolkningen, exempelvis genom att behålla fler
studenter i länet efter avslutad utbildning.
Ett annat sätt att minska sårbarheten i näringslivet är binda samman olika länsdelar så att de
bättre kan dra nytta av varandras styrkor. Ökade pendlingsmöjligheter medför att en större
geografi ligger inom pendlingsavstånd. Detta ökar den potentiella arbetsmarknaden för arbetstagare och medför en ökad konkurrens mellan arbetsgivare, vilket verkar i riktning mot högre
lönenivåer. Samtidigt ökar arbetsgivares möjligheter för kompetensförsörjning då en större
befolkning finns inom pendlingsavstånd. Den större rekryteringsbasen ökar möjligheter för
företagen att hitta rätt kompetens, vilket är positivt för produktivitet och konkurrenskraft,
vilket i sin tur möjliggör högre lönenivåer.
Den geografiska rörligheten på arbetsmarknaden har successivt ökat och allt fler förflyttar sig
allt längre sträckor för att komma till sitt arbete. Antalet personer som pendlar in i eller ut ur
en av länets kommuner har ökat med ca 20 % under en tioårsperiod. Pendlingen har ökat mer
bland kvinnor än bland män under perioden i samtliga kommuner i länet. Män dominerar
dock bland de som pendlar längre sträckor.
Den starkare utvecklingen i länets tillväxtmotor (Kalmar) och regionala kärnor (Oskarshamn
och Västervik) är viktig för länets samlade konkurrenskraft genom att dessa skapar en arbetsmarknad också för omkringliggande kommuner. Samtidigt riskerar koncentrationen av befolkning och arbetstillfällen att öka skillnaderna mellan stad och land inom länet. För länets
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mer glest befolkade landsbygdsområden är tillgång till kommunikationer, såväl fysiska som
digitala, därför en viktig utvecklingsfaktor. Tillgång till digitala kommunikationer kommer att
vara avgörande för möjligheterna att bo och driva företag i alla delar av länet. För mindre
kommuner i länet är stärkta band till närliggande regionala kärnor och tillväxtmotorer i andra
län också nödvändiga för att minska den sårbarhet som följer av beroendet av ett fåtal stora
arbetsgivare. Genom regionförstoring uppnår ökad diversifiering, såväl geografiskt som
branschmässigt, vilket minskar konjunktursvängningarna och ökar stabiliteten på arbetsmarknaden.

Befolkning och demografi
Den 1 november 2016 hade Kalmar län ca 240 586 invånare, vilket motsvarar ca 2,4 % av
Sveriges befolkning vid samma tidpunkt. Kalmar län har något färre unga och något fler äldre
än riksgenomsnittet. Även andelen av befolkningen som är i arbetsför ålder är något lägre
jämfört med riksgenomsnittet. Detta medför att länets försörjningskvot är relativt hög. Figur 1
visar befolkningens sammansättning fördelat på kön och åldersgrupper i Kalmar län (hel fyllning) och i riket (kontur) i en s.k. befolkningspyramid.
Figur 1. Befolkningens sammansättning i Sverige och Kalmar län 2016

Källa: SCB, Folkmängden den 1 november efter ålder och region, 2016
Bland de boende i Kalmar län 2015 var ca 59 % i åldern 16–64 år, medan motsvarande andel
bland utrikesfödda i länet var ca 74 %. Inflyttningen i länet från utlandet underlättar därför
försörjningen av den åldrande inhemska befolkningen. Figur 2 visar hur befolkningspyramiden för Kalmar län såg ut den 1 november 2015 (linje) och hur den skulle ha sett ut utan de
utrikes födda i befolkningen (fyllning).
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Figur 2. Befolkningen i Kalmar län, efter inrikes/utrikes födda 2015

Källa: SCB, Folkmängden den 1 november efter ålder och region, 2015
Figur 3 visar hur befolkningen i Kalmar län förändrats sedan 2000. Länets befolkning har ökat
från 2010 och framåt. Befolkningsökningen förklaras av inflyttning från utlandet, varför andelen utrikes födda ökar i länet. Utan inflyttningen från utlandet skulle befolkningen ha minskat
under hela perioden.
Figur 3. Förändring i befolkning i Kalmar län, 2000–2016

Källa: SCB, Folkmängden den 1 november efter ålder och region, 2000–2016
Samtliga kommuner i Kalmar län utom Kalmar och Mörbylånga har haft ett negativt inrikes
flyttnetto under de senaste fem åren, och i många kommuner har befolkningen minskat under
lång tid dessförinnan. Även länet som helhet har ett negativt inrikes flyttnetto. Det är främst
yngre personer som flyttar, och framför allt flyttar unga kvinnor. Detta har medfört att Kalmar
län har en lägre andel unga och en högre andel äldre än riksgenomsnittet. Samma mönster,
med en minskande ung befolkning och en ökande andel äldre, finns i andra svenska län utanför storstäderna. Flyttströmmarna går i hög utsträckning till landets storstadsområden, i vilka
situationen är den omvända. När den yngre befolkningen flyttar leder detta till att födelsenettot på sikt blir negativt, dvs. fler personer dör än vad som föds i länet. Obalanserna är också
generellt sett större i länets mindre kommuner än i de större (Kalmar, Oskarshamn och Västervik).
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Figur 4 visar länets inrikes flyttnetto efter kön och ålder, som genomsnitt för åren 2013–2016.
Andelen flyttare beräknas som andelen inrikes in- och utflyttare per kön och ålder (ettårsklasser), men visas i figuren aggregerat för åldrar i femårsklasser. Inflyttningen i länet är mindre
än utflyttningen totalt sett. I genomsnitt flyttade det ut 866 fler personer än vad som flyttade
in i länet under perioden 2013–2016.
Nettot är kraftigt negativt för personer mellan ca 18–30 år, och stabiliseras kring noll för personer runt 40 år. I gruppen personer över 50 år är nettot svagt positivt och förblir så även vid
högre åldrar. Vid högre åldrar är dock flyttbenägenheten betydligt lägre än bland personer i
20-årsåldern, och inflyttningen i högre åldrar väger därför inte upp för utflyttningen av unga.
Figur 4. Inrikes flyttnetto Kalmar län efter kön och ålder, medelvärde för 2013–2016

Källa: SCB, Befolkningsförändringar, antal personer efter kön, och region; egna beräkningar

Befolkningsförändringar och åldersfördelning i länets kommuner
Figur 5 visar befolkningen i olika åldersgrupper. Befolkningen i arbetsför ålder (här 15–64 år)
i respektive kommun år 2015. Kalmar kommun har den största befolkningen i arbetsför ålder.
Även Oskarshamn, Vimmerby, Mönsterås, Högsby och Nybro har relativt stor befolkning i
arbetsför ålder. Mörbylånga har en relativt stor andel yngre i befolkningen och därför en lägre
andel i arbetsför ålder. Borgholm, Västervik, Hultsfred, Torsås och Emmaboda har en stor
andel äldre i befolkningen. Kalmar län har en av de äldsta befolkningarna i riket. Andelen
invånare som är äldre än 65 år är hög flera av länets kommuner, men lägre i Kalmar och
Oskarshamn. Borgholm har en av landets hösta andelar invånare över 65 år i riket, med 33 %.
Detta hänger samman med att kommunen har en relativt stor inflyttning av äldre. Mörbylånga
har den största andelen av befolkningen yngre än 15 år i länet, på ca 18 %, vilket är något
högre än riksgenomsnittet. Övriga kommuner i länet har en relativt låg andel yngre i
befolkningen.
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Figur 5. Befolkning under 15 år, 15–64 år, samt 65+ år, 2015

Källa: SCB, Folkmängden den 1 november efter ålder och region, 2015
Figur 6. Befolkningsindex,
1968=100

Figur 6 visar befolkningsindex för kommunerna i Kalmar
län sedan 1968. Befolkningstalen i kommunerna är normaliserade så att indexvärdet för 1968=100. Mörbylångas
befolkning år 2015 är ca 150 % av befolkningen år 1968,
medan Kalmars befolkning 2015 är ca 130 % av 1968 års
nivå. Även Oskarshamn har ökat sin befolkning något.
Mönsterås och Borgholm har ungefär lika stor befolkning
år 2015 som 1968 medan övriga kommuner i länet minska sin befolkning. För inlandskommunerna förklaras den
stora andelen äldre i befolkningen och den negativa befolkningsutvecklingen av att det skett en utflyttning av
yngre. Även Borgholm har utflyttning av yngre, men
detta kompenseras av en relativt stor inflyttning av äldre.

Källa: SCB, befolkningsindex
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Befolkningsprognos och beräkningar av framtida försörjningskvot i länet
Figur 7 visar beräkningar av befolkningens sammansättning i olika åldersgrupper fram till
2030, utifrån Arbetsförmedlingens befolkningsprognos (december 2016). Figuren visar att befolkningen i arbetsför ålder (16–64 år) minskar under perioden. Både andelen äldre och andelen yngre ökar under perioden, men den största ökningen sker bland de äldre. Detta leder till
en ökande demografisk försörjningskvot, dvs. på varje person i arbetsför ålder går det fler äldre och yngre personer än i dag. Försörjningskvoten ökar både på grund av att den inhemska
befolkningen åldras och på grund av utflyttning av yngre personer från länet.
Figur 7. Prognos över åldersfördelning för Kalmar läns befolkning 2014–2030

Källa: Arbetsförmedlingens prognos december 2016, egna beräkningar
Figur 8 visar de demografiska försörjningskvoterna, dvs. hur många äldre och yngre det går
på varje person i arbetsför ålder. På varje person i åldern 16–64 gick det år 2015 ca 0,7 äldre
eller yngre personer. År 2030 har kvoten ökat till ca 0,8, dvs. varje person i arbetsför ålder ska
försörja 0,8 personer utöver sig själv, dvs. en ökning med 20 % från situationen år 2015.
Den demografiska försörjningskvoten är ett mått som visar på behoven av välfärdstjänster
som skola, vård och omsorg. En sådan ökning ställer välfärdssystemen inför stora utmaningar
eftersom befolkningens behov av välfärdstjänster ökar. Den demografiska försörjningskvoten
visar dock endast förhållandet mellan befolkningen i arbetsför ålder och övriga, inte hur många som faktiskt arbetar. Den ekonomiska försörjningskvoten visar istället förhållandet mellan
befolkningen förvärvsarbetar och övriga. Den ekonomiska försörjningskvoten visar på förmågan att betala för välfärden. Kvoten visas för personer i åldern 15–74 år, för att ta hänsyn till
även äldre och yngre som förvärvsarbetar, och för att kunna räkna på effekterna av en ökad
förvärvsfrekvens bland dessa.
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Figur 8. Prognos över försörjningskvoter Kalmar län, 2014–2030

Källa: Arbetsförmedlingens prognos december 2016, egna beräkningar
Prognoserna för försörjningskvoterna i figuren är beräknade utifrån nuvarande nivå på förvärvsfrekvensen för befolkningen 15–74 år. För att behålla den ekonomiska försörjningskvoten på samma nivå som år 2014 behöver förvärvsfrekvensen bland 15–74 åringar öka till ca
70,1 % för att bibehålla 2014 års ekonomiska försörjningskvot år 2030. Det finns i princip tre
sätt att minska effekterna av en ökande försörjningskvot: att fler arbetar längre (senare pensionering eller tidigare inträde på arbetsmarknaden), eller att fler ingår i arbetskraften (färre är
arbetslösa, sjukskrivna, osv.). Ytterligare ett sätt är att öka antalet personer i arbetsför ålder
genom inflyttning eller invandring.
Tabell 1 visar komparativ statik för den ekonomiska försörjningskvoten år 2014 och 2030, då
befolkningen delas upp efter ålder och kön år, och förvärvsfrekvensen i respektive grupp år
2014 antas gälla även år 2030. Den ekonomiska försörjningskvoten beräknas till ca 1,13 år
2014, dvs. på varje person i länet som förvärvsarbetar finns 1,13 personer som inte gör det.
Med oförändrade demografiska trender och oförändrad förvärvsfrekvens i respektive grupp av
ålder och kön, har kvoten ökat till ca 1,32 år 2030, dvs. en ökning med ca 17 %.
Tabell 1. Beräknad ekonomisk försörjningskvot 2014 och 2030

Ingen förändring
Dubblerad förv. frekvens 64–69 år
Ingen diff inrikes/utrikes födda
Halverad diff inrikes/utrikes födda
Ingen diff inrikes/utrikes födda &
dubblerad
förv. frekvens 64–69
Halverad diff inrikes/utrikes födda &
dubblerad förv. frekvens 64–69
Källa: Egna beräkningar

2014
1,13

Ökning
2030 2014-2030
1,32
17%
1,24
10%
1,20
6%
1,27
12%

1,15

1%

1,21

7%

Figur 9 visar den ekonomiska försörjningskvoten år 2030 givet de olika förändringar som beräknas, och vilken nivå den beräknade kvoten efter förändring skulle motsvara i prognosen
utan förändring. Alternativet ”halverat gap mellan inrikes och utrikes födda” innebär t.ex. att
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den ekonomiska försörjningskvoten år 2030 blir 1,27 istället för 1,32. Detta motsvarar den
beräknade nivån år 2025, och kan läsas ut som att ökningen skulle stanna av på 2025 års nivå.
Figur 9. Beräknad ekonomisk försörjningskvot Kalmar län, 2014–2030

Källa: Arbetsförmedlingens prognos december 2016, egna beräkningar
Senarelagd pensionering

Om förvärvsfrekvensen i åldersgruppen 64–69 skulle antas öka från 25 % år 2014 till 50 % år
2030 skulle den ekonomiska försörjningskvoten istället öka med ca 10 %, till ca 1,24. Förvärvsfrekvensen bland äldre ökar i Sverige, varför det är rimligt att anta att en ökning kommer
att ske från dagens nivå. En fördubbling av förvärvsfrekvensen är troligtvis inte realistisk.
Som jämförelse ökade förvärvsfrekvensen i åldersgruppen med ca 7 % mellan 2011 och 2014.
Inte ens denna kraftiga ökning för 64–69-åringar räcker dock för att behålla 2014 års ekonomiska försörjningskvot oförändrad till år 2030.
Högre förvärvsfrekvens bland utrikes födda

Ett andra alternativ är att förvärvsfrekvensen ökar i grupper där den är låg i dagsläget. Bland
personer födda utanför Europa är förvärvsfrekvensen ca 30 procentenheter lägre än bland inrikes födda i samma åldersgrupp (storleken på skillnaderna mellan inrikes- och utrikesfödda
varierar mellan olika åldersgrupper). Även bland utrikesfödda från Europa är förvärvsfrekvensen lägre än bland inrikes födda. Figur 10 visar att förvärvsfrekvensen bland inrikes födda ligger ungefär i nivå med riksgenomsnittet i Kalmar län, medan förvärvsfrekvensen bland utrikes
födda är lägre. Fram till ca 2011 låg förvärvsfrekvensen ungefär i nivå med riksgenomsnittet,
men har sedan minskat, både jämfört med riksgenomsnittet och i absoluta tal. Detta sammanfaller med att andelen utrikesfödda började öka i länet kring år 2010. Utrikes födda i länet har
därmed relativt kort vistelsetid i Sverige.
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Figur 10. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20–64 år, i Riket och Kalmar län, efter
inrikes/utrikes födda, 2004–2015.

Källa: SCB, Förvärvsintensitet efter region, inrikes/utrikes född och kön, 2004–2015
Figur 11 visar arbetslösheten i Kalmar län och i Sverige i olika grupper. Även arbetslösheten
bland utrikesfödda är högre i Kalmar län än riksgenomsnittet, och betydligt högre än bland
inrikes födda. Skillnaderna mellan andelen förvärvsarbetande utrikes och inrikes födda är
därmed mycket stor i länet. Här finns en stor potential för att öka antalet förvärvsarbetande i
länet. Om skillnaderna i förvärvsfrekvens mellan utrikes och inrikes födda skulle halveras (i
respektive åldersgrupp) skulle den ekonomiska försörjningskvoten öka till ca 1,27 år 2030.
Inte ens om skillnaderna helt raderas ut skulle ökningen räcka för att bibehålla 2014 års
försörjningskvot år 2030.
Figur 11. Arbetslöshet i olika grupper på arbetsmarknaden, Kalmar län och Sverige,
medelvärde av 2017 kvartal 1 och 2

Källa: Arbetsförmedlingen, SCB (RAMS).
Förbättrad integration av utrikesfödda på arbetsmarknaden har en större potential som medel
för att minska försörjningskvoten i Kalmar län än riksgenomsnittet. Detta beror på att länet
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har låg förvärvsfrekvens i gruppen i utgångsläget. Senarelagd pensionering har mindre potential eftersom gruppen 64–69 åringar år 2030 är förhållandevis liten i förhållande till den äldre
befolkningen. Förlängt arbetsliv i gruppen har däremot större effekter på försörjningskvoten
fram till 2020. Slutligen kan det tänkas en kombination av senarelagd pensionering och att
utrikesföddas förvärvsfrekvens ökar. Om hela skillnaden mellan inrikes och utrikes föddas
förvärvsfrekvenser jämnas ut, och förvärvsfrekvensen i åldersgruppen 64–69 ökar till 50 % år
2030 skulle försörjningskvoten öka med ca 1 %, till ca 1,15.
Ökad (arbetskrafts)invandring

Förenklat kan det svenska välfärdssystemen beskrivas som ett system för att fördela välfärdstjänster och betalningen av dessa under en individs livstid. De välfärdstjänster i form av skola,
vård och omsorg som en individ konsumerar som barn och gammal finansieras genom de
skatter som individen betalar under den yrkesverksamma tiden. Detta innebär att om förvärvsfrekvensen för utrikesfödda, som kommer till Sverige som vuxna och då fått hela eller delar
av sin utbildning utomlands, skulle öka till samma nivå som för inrikes födda som fått sin utbildning i Sverige ger invandringen (sannolikt) ett positiv nettobidrag till de offentliga finanserna. Detta eftersom en inrikes född tidigare i sitt liv tagit del av offentligt finansierad utbildning i Sverige, medan båda grupperna kommer att ta del av vård och omsorg i Sverige som
gamla. Eftersom invandrare företrädesvis är unga krävs inte att förvärvsfrekvensen bland dessa är lika hög som bland inrikes födda för att invandring ska ge ett positivt nettobidrag till de
offentliga finanserna.
Detta resonemang förutsätter dock att inrikes födda och utrikesfödda betalar lika mycket skatt
och förväntas ha lika många år som yrkesverksam och pensionär i Sverige. Utrikesfödda har
dock i genomsnitt lägre inkomster än inrikes födda, och betalar därför in mindre i skatter. Precis som för inrikes födda är dock exempelvis utbildningsnivå mycket avgörande för inkomstnivån. Det är därför inte helt enkelt att räkna fram en nivå där sysselsättningen för utrikesfödda når break-even för gruppen och skatter och välfärdskonsumtion balanserar varandra. Dagens låga sysselsättningsgraden bland utrikesfödda är dock på en sådan nivå att invandring totalt sett inte ”betalar” sig själv. Den forskning som finns på svenska data om storleken på omfördelningen som sker via offentlig sektor visar på omfördelningar i storleksordningen ±1 %
av BNP.1 Eftersom dessa omfördelningar är relativt små kan inte arbetskraftsinvandring lösa
hela problemet med en åldrande befolkning, om inte invandringen skulle bli mycket stor. Med
detta sagt kan invandring ändå vara en del av lösningen på utmaningarna med en åldrande
befolkning.
Diskussion

Det är troligt att den ekonomiska försörjningskvoten kommer att öka fram till 2030 även om
förvärvsfrekvensen bland utrikesfödda ökar och pensioneringen senareläggs. Båda delarna är
dock viktiga för att begränsa ökningen av den ekonomiska försörjningskvoten så mycket som
möjligt. För att vända utvecklingen behöver istället de inrikes flyttmönstren till och från länet
förändras, så att utflyttningen av unga minskar eller genom att inflyttningen av förvärvsarbetande ökar.

Ekberg, Jan, (2011) ”Will future immigration to Sweden make it easier to finance the welfare system?”,
European Journal of Population, 27: s. 103-124.
1

18

Arbetsmarknad och näringsliv
Näringslivsstruktur

Länets arbetsmarknad är mycket könssegregerad i jämförelse med övriga landet. Utvecklingen går dock mot en mindre separerad arbetsmarknad genom en ökande andel kvinnor i privat
sektor och en ökande andel män i offentlig sektor. Utvecklingen av könsfördelningen i privat
och offentlig sektor i länet följer ungefär samma trender som på riksnivå, men eftersom länets
arbetsmarknad är mer könsseparerad i utgångsläget så består skillnaderna gentemot riksgenomsnittet. Figur 12 visar fördelningen av anställda efter kön och bransch i Kalmar län 2014.
De största branscherna i länet sett till antalet anställda är vård och omsorg, tillverkning och
utvinning, handel samt företagstjänster. Könsfördelningen inom respektive bransch skiljer sig
inte mellan länet och riket i stort, och det är inte detta som förklarar den stora könsseparationen på länets arbetsmarknad. Skillnaden beror istället på att dessa två branscher är mer
dominerande i länet än på riksnivå.
Figur 12. Fördelning av förvärvsarbetande efter kön och bransch, Kalmar län, 2014

Källa: SCB, Förvärvsarbetande 16+ år med bostad i regionen (nattbefolkning) (RAMS) efter
näringsgren SNI 2007, år, region och kön, 2014
Tabell 2 visar hur antalet sysselsatta utvecklats i olika branscher mellan 2007 och 2014. Totalt
har antalet sysselsatta ökat med ca 1 %, eller 580 personer, under perioden. De största förändringarna sett till antalet anställda har skett inom företagstjänster som ökat med ca 2 500 personer och inom jordbruk, skogsbruk och fiske som ökat med 1 300 personer. Jordbruket står för
en ökning med ca 580 personer medan skogsbruket står för en ökning med ca 800 personer.
Fiskenäringen är liten i förhållande till de två övriga och har bara förändrats marginellt.
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Den största ökningen inom jordbruket sett till antalet personer finns inom ”blandat jordbruk”,
som ökat sin sysselsättning med ca 260 personer sedan 2007. Det är inte helt enkelt att läsa ut
vilken typ av verksamhet detta rör sig om. Delar av ökningen är troligen kopplad till turistrelaterade aktiviteter, t.ex. lantgårdar som öppnat för besök eller boende. Länet har också förhållandevis många sysselsatta inom mjölk- och nötköttsproduktion, och även inom dessa
branscher har sysselsättningen ökat. Inom skogsbruket är det främst bland skogsägare som
sysselsättningen ökat. Skogsägande kan vara en bisyssla till annan näringsverksamhet eller en
kapitalplacering. Till den del ägandet främst är en investering kan det diskuteras om skogsägande ska räknas som sysselsättning. Det går dock inte att skilja ut anledningen till skogsägandet i statistiken.
Tabell 2. Sysselsatta per bransch i Kalmar län, 2007 och 2014, samt förändring
Förändring,
Föränd2007
2014
personer
ring, %
Jordbruk, skogsbruk och fiske
3747
5064
1317
35 %
Tillverkning och utvinning
24198
19253
-4945
-20 %
Energiförsörjning; miljöverksamhet
1957
2158
201
10 %
Byggverksamhet
6717
7301
584
9%
Handel
10756
10631
-125
-1 %
Transport och magasinering
4653
4246
-407
-9 %
Hotell- och restaurangverksamhet
2903
3309
406
14 %
Information och kommunikation
1856
1503
-353
-19 %
Finans- och försäkringsverksamhet
1011
959
-52
-5 %
Fastighetsverksamhet
1404
1641
237
17 %
Företagstjänster
6414
8869
2455
38 %
Offentlig förvaltning och försvar
4868
5420
552
11 %
Utbildning
11240
11049
-191
-2 %
Vård och omsorg; sociala tjänster
19794
20343
549
3%
Kulturella och personliga tjänster
3898
4123
225
6%
Okänt
1763
1893
130
7%
Summa
107 179
107 762
583
1%

Källa: SCB, Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) (RAMS) efter näringsgren SNI 2007,
region och kön, 2007 och 2014
Den största minskningen finns inom tillverkningsindustrin som minskat sin sysselsättning
med nästan 5 000 personer. I företagstjänster ingår bl.a. bemanningsföretag. Delar av ökningen av antalet anställda inom företagstjänster skulle kunna bero på att tillverkningsindustrin i
högre utsträckning ersatt anställda med personal inhyrd via bemanningsföretag efter finanskrisen 2009. Antalet anställda i underbranschen personaluthyrningsföretag har dock endast ökat
med drygt 300 personer mellan 2007 och 2014. Om vi antar att även övrigt-posten inom företagstjänster i sin helhet skulle utgöras av personaluthyrning har branschen ökat med nästan
1 000 personer. Om samtliga anställda i bemanningsföretag skulle antas vara uthyrda till företag i tillverkningsindustrin har industrin ändå ha minskat sin sysselsättning med ca 4 000 personer sedan 2007. Samtliga anställda inom bemanningsföretag arbetar dock inte inom tillverkningsindustrin, så detta är en överskattning av det verkliga antalet bemanningsanställda inom
tillverkningsindustrin. Ökade anställningar via bemanningsföretag kan därmed som mest förklara ungefär en femtedel av minskningen av antalet sysselsatta inom tillverkningsindustrin.
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Kalmar län präglas av en näringslivsstruktur med ett stort antal små företag i många olika
branscher, men som domineras av ett fåtal stora företag inom tillverkningsindustrin. En
näringsstruktur bestående av många små företag är både en styrka och en svaghet för länets
arbetsmarknad och näringsliv. Små företag står för en stor andel av de nya arbetstillfällen som
skapas, men också för en stor del av de som försvinner.
Etableringsfrekvensen, dvs. antalet nystartade företag per 1 000 invånare i åldern 20–64 år har
ökat svagt, från ca 2,1 företag/1000 inv. år 2010 till ca 2,3 företag/1000 inv. år 2015. Kalmar
ligger nära medianen för Sverige år 2015 men under medelvärdet. Medelvärdet dras dock upp
av den höga etableringsfrekvensen i storstadslänen och framför allt Stockholms län.
Figur 13. Etableringsfrekvens per län 2015

Källa: Tillväxtanalys, Antal nystartade företag 2015
Produktivitet

Tillverkningsindustrins dominans gör regionen relativt sårbar för förändringar på marknaderna för de produkter som dessa företag producerar för. Industrin är också mer konjunkturkänslig än tjänstesektorn, vilket medför att konjunktursvängningarna blir större i länet än i Sverige
som helhet. Detta medförde att finanskrisen 2009, som främst påverkade industrin, slog relativt hårt mot regionen. I samband med krisen 2009 föll bruttoregioprodukten (BRP, det
samlade värdet av de varor och tjänster som produceras inom länet) per invånare i länet med
nästan 12 %, jämfört med riksgenomsnittet på ca 5 %. Effekterna av finanskrisen syns tydligt
i utvecklingen av BRP/sysselsatt i figur 14.
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Figur 14. Bruttoregionprodukt i Sverige och Kalmar län, 2000–2015

Källa: SCB, Bruttoregionprodukt och sysselsatta efter region och år, 2000–2015
Den svaga produktivitetsutvecklingen medför att Kalmar län har en låg bruttoregionprodukt
per sysselsatt jämfört med andra län. Kalmar län låg 2015 på plats 18 bland de 21 svenska
länen rankade efter BRP/sysselsatt. Produktiviteten i näringslivet är därmed låg i ett svenskt
länsperspektiv. Då även produktivitetstillväxten är svag, ökar produktivitetsskillnaden mellan
Kalmar län och riket över tid. Vid oförändrade trender faller även Kalmar läns relativa
placering bland svenska län över tid.
Figur 15. Bruttoregionprodukt per sysselsatt, län, 2015

Källa: SCB, Bruttoregionprodukt och sysselsatta efter region, 2015
Arbetslösheten i samband med krisen steg inledningsvis mer i länet än i landet, men återgick
snabbt till tidigare nivåer (se figur 16). Detta tycks dock ha skett genom att personer lämnat
arbetskraften och genom att andelen personer i arbetsmarknadsåtgärder ökat (se figur 17).
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Figur 16. Arbetslöshet i Sverige och Kalmar län, 2006–2016

Källa: SCB, Befolkningen 15-74 år (AKU), procent efter region, kvartal, kön och
arbetskraftstillhörighet
Åren efter krisen återgick den ekonomiska utvecklingen på riksnivå till samma trendmässiga
ökning som före krisen. I Kalmar län har däremot ökningstakten i BRP/invånare mattats av
efter 2009 samtidigt som länets sysselsättningsgrad har sjunkit jämfört med läget före 2009.
Figur 17 visar antalet ersatta nettodagar för sjukskrivning och sjuk- och aktivitetsersättning i
Kalmar län och riskgenomsnittet för 2006–2015.
Figur 17. Antal personer med ersättning (helårsekvivalenter) i Sverige och Kalmar län,
2006–2016

Källa: SCB, Antal helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 år som försörjdes med sociala
ersättningar och bidrag, efter län, 2006–2015
Figuren visar att antalet sjukskrivna i länet länge legat över riksgenomsnittet, men att skillnaden mot riksgenomsnittet ökade efter krisåren 2009–2010. Ökningen tycks nu ha stannat av,
men länet ligget kvar på en högre nivå än före krisen. Under 2014–2015 minskade andelen i
arbetsmarknadsprogram, samtidigt som sysselsättningen ökar igen sedan 2014. Sammantaget
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tyder detta på att länets ekonomi drabbades hårt av krisen och att vissa grupper har haft svårt
att etablera sig på arbetsmarknaden under de följande åren. Nu pågår dock en återhämtning i
länets ekonomi efter krisen.
Jämställdhet på arbetsmarknaden

I Sverige är kvinnor överrepresenterade i offentlig sektor och män i privat sektor, och detta
mönster är mer utmärkande i Kalmar län än på riksnivå. Det beror på att offentlig sektor och
tillverkningsindustrin (privat sektor) är överrepresenterade i länet, medan könsfördelningen
inom dessa två är ungefär densamma i länet som på riksnivå. I Kalmar län var ca 72 % av de
sysselsatta inom offentlig sektor kvinnor år 2015 och ca 28 % män. På riksnivå var ca 69 %
av de offentliganställda kvinnor och 31 % män. Bland de sysselsatta inom privat sektor i Kalmar län var ca 33 % kvinnor och ca 67 % män. På riksnivå var ca 38 % kvinnor bland de
anställda i privat sektor.
Kvinnor utgör ca 48 % av den sysselsatta dagbefolkningen både i riket och i Kalmar län. Ca
35 % av cheferna i Kalmar län är kvinnor, medan ca 37 % av cheferna i Sverige är kvinnor.
På den högsta chefsnivån (kod 111 enligt SSYK 2012: politiker och högre ämbetsmän; VD
m.fl.,) är andelen kvinnor lägre än bland chefer i allmänhet. Ca 19 % av cheferna på denna
nivå är kvinnor i Kalmar län, medan riksgenomsnittet är ca 20 %. Detta tyder på förekomsten
av ett glastak: andelen kvinnor i chefsposition understiger andelen kvinnor i respektive sektor,
och kvinnor är än mer underrepresenterade på de högsta chefsnivåerna. Kalmar län ligger
ungefär i nivå med riket sett till andelen chefer totalt sett och andelen chefer på högsta nivå.
Tabell 3. Andel kvinnor i sysselsatt dagbefolkning och på chefsnivå, Kalmar län och
Riket, 2015

Sektor/nivå
Hela ekonomin
Andel kvinnor bland sysselsatta
Andel kvinnliga chefer, samtliga nivåer
Andel kvinnor bland politiker och högre ämbetsmän/VD m.fl.
Offentlig sektor
Andel kvinnor bland sysselsatta
Andel kvinnliga chefer, samtliga nivåer
Andel kvinnor bland politiker och högre ämbetsmän/VD m.fl.
Privat sektor
Andel kvinnor bland sysselsatta
Andel kvinnliga chefer, samtliga nivåer
Andel kvinnor bland politiker och högre ämbetsmän/VD m.fl.
Källa: SCB, yrkesregistret, 2015

Kalmar län

Riket

48 %
35 %
19 %

48 %
37 %
20 %

72 %
60 %
36 %

69 %
58 %
42 %

33 %
23 %
13 %

38 %
29 %
15 %

Andelen kvinnor i offentlig respektive privat sektor skiljer sig åt, både sett till sysselsättning
och sett till andelen i chefsposition. Kvinnor utgör ca 72 % av de sysselsatta i offentlig sektor
i Kalmar län och ca 60 % av cheferna i offentlig sektor. På högsta nivå (politiker och högre
ämbetsmän i offentlig förvaltning eller VD i offentligt ägda bolag) utgör kvinnor ca 36 % av
cheferna. Andelen kvinnor i offentlig sektor, och i chefsposition inom offentlig sektor ligger
ungefär i nivå med riksgenomsnittet i Kalmar län. På högsta chefsnivå ligger Kalmar län dock
under riksgenomsnittet. Andelen kvinnor i länet dras ned av en låg andel kvinnor som VD i
kommunala bolag, som ligger ungefär i nivå med andelen kvinnor i privata aktiebolag i
Kalmar län, men under riksgenomsnittet för kommunala bolag.
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Kvinnor utgör ca 33 % av de sysselsatta i privat sektor i Kalmar län, och ca 23 % av de privatanställda cheferna är kvinnor. På nivån VD eller motsvarande i privat sektor är 13 % av cheferna kvinnor. Andelen kvinnor bland privatanställda är lägre i Kalmar län än på riksnivå, och
andelen kvinnliga chefer totalt sett är mycket lägre än på riksnivå. På högsta chefsnivå ligger
länet dock ungefär i nivå med riksgenomsnittet.

Miljö och klimat
Sveriges riksdag har satt målet att vi år 2020 ska lämna över ett samhälle till nästa generation
där de stora miljöproblemen är lösta utan att vi har skapat nya i andra länder. Detta så kallade
generationsmål har specificerats i 16 nationella miljökvalitetsmål varav 15 direkt berör Kalmar län. För att nå målen krävs insatser från alla i vårt samhälle, från offentlig förvaltning och
näringsliv till branschorganisationer, föreningsliv och enskilda människor.
Av de regionala miljökvalitetsmålen är det endast Frisk luft som med beslutade styrmedel bedöms kunna nås år 2020. Inom flera andra målområden har framsteg gjorts de senaste åren,
men endast för Levande Sjöar och vattendrag har detta resulterat i en förändrad bedömning
(från negativ till neutral). En av länets största utmaningar är att säkra tillgången på färskvatten. Detta blev tydligt under torkan år 2016. Vattenbrist påverkar flera miljökvalitetsmål och
åtgärder för att hålla kvar vattnet i landskapet är därför viktigt bl.a. för att säkerställa försörjningen av dricksvatten, minska näringsläckage och säkerställa biologisk mångfald. För miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt och djurliv bedöms utvecklingen i länet som
negativ p.g.a. att livsmiljöer fragmenteras och arter försvinner.
I detta PM sammanfattas av miljösituationen i länet. Presentationen utgår från de mål för
utvecklingsområdet Miljö i balans som återfinns i ”Regional utvecklingsstrategi för Kalmar
län 2012-2020”, den gällande regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län.

Koldioxidutsläpp och energianvändning
Klimatförändringar orsakade av utsläpp av fossil koldioxid och andra växthusgaser (metan,
lustgas med flera) är en av vår tids största utmaningar. Kalmar län har höga utsläpp av klimatpåverkande gaser i ett svenskt perspektiv, mätt som kilo per person. Detta framgår av figur
18. Detta beror på näringslivsstrukturen med en hög andel energiintensiv tillverkningsindustri,
och då främst på att det finns en cementfabrik i länet där tillverkningsprocessen leder till
utsläpp av fossil koldioxid.
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Figur 18. Klimatpåverkande
utsläpp per län, 2014

Den stora tillverkningsindustrin i Kalmar län medför också att länet har en hög energianvändning per invånare.
Energianvändningen i övriga sektorer ligger däremot på
samma nivå som t.ex. Blekinge och Kronobergs län.
Energianvändningen totalt sett i länet har ökat sedan
1990, främst till följd av den ökade produktionen inom
industrin. Industrins ökade energianvändning har dock
skett med förnybara bränslen. Användningen av förnybara bränslen har därför fördubblats under perioden
1990–2012.
En annan viktig näring i länet är jordbruket, som har av
en stor animalieproduktion. Andelen klimatpåverkande
utsläpp från jordbruk blir därför också hög jämfört med
flertalet andra län. I Kalmar län kommer cirka en tredjedel av de klimatpåverkande gaserna från jordbruk. Ytterligare en tredjedel av de klimatpåverkande utsläppen
kommer från transporter, vilket är ungefär samma andel
som i landet som helhet, medan andelen klimatpåverkande utsläpp från energiproduktion är mycket låg i Kalmar
län.
Källa: www.miljömål.se
Figur 19 visar utsläppen i Kalmar län mätt i s.k. koldioxidekvivalenter, dvs. där utsläpp av olika växthusgaser viktats efter deras olika förmåga att bidra till global uppvärmning. Omräkningen till koldioxidekvivalenter anger vilken klimatverkan som utsläppen av en viss växthusgas
motsvarar i termer av koldioxid. Figuren visar att utsläppen av fossil koldioxid i länet totalt
sett har minskat med ca 25 % mellan 2000 och 2012. Det har skett stora förändringar i den
sektorsvisa fördelningen av utsläppen. Ökad produktion inom industrin har lett till att utsläppen inom industrin fördubblats sedan 1990. Samtidigt har utsläppen inom energiförsörjningen
minskat kraftigt. Även inom avfall och avlopp har också stora minskningar skett, medan
utsläppen inom övriga sektorer är i det närmaste oförändrade.
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Figur 19. Utsläpp av växthusgaser i Kalmar län, koldioxidekvivalenter, 1990–2012

Källa: Energibalans 2012 Kalmar län (Regionförbundet, 2015).
Utsläppen av klimatpåverkande gaser påverkas av vilka energislag som används. Figur 20
visar energianvändningen i länet fördelat på vilka energislag som används. Figuren visar att
en mycket stor andel av länets energianvändning är förnybar. År 2012 var två tredjedelar av
energiproduktionen förnybar i Kalmar län. Kalmar län har genom sina goda förutsättningar
för produktion av biomassa, vindkraft och solenergi goda möjligheter att bli en pionjärregion i
arbetet med att reducera utsläppen samtidigt som en hållbar tillväxt uppnås. Länet har dessutom en hög kompetens inom energiområdet.
Figur 20. Energibalans för Kalmar län, 2012

Källa: Energibalans 2012 Kalmar län (Regionförbundet, 2015).
De fossila bränslen som används nyttjas till övervägande del till transporter, medan energianvändningen i industriella processer och vid uppvärmning av bostäder till större del är förnybar. Bland hushållen har fjärrvärme i hög grad ersatt olja för uppvärmning mellan 1990–2012.
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Även användningen av vindkraft ökar och 2012 var andelen energi från vindkraft i länet fyra
gånger högre än riksgenomsnittet. Koldioxidutsläppen från transporter ligger dock kvar på i
stort sett samma nivå som 1990. Det gäller såväl utsläppen från personbilstrafiken som den
tunga lastbilstrafiken. Omställning till fossilbränslefria transporter är därför den stora
utmaningen för regionen.

Vattenkvalitet i Östersjön, sjöar och vattendrag
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och därför är det viktigt att säkra dess kvantitet och
kvalitet. En säker vattenförsörjning är viktigt för att trygga människors hälsa nu och i framtiden, och kräver långsiktig planering. Vatten har alltid varit en knapp resurs i sydöstra Sverige. Historiskt har flera perioder med långvarig torka förekommit, där ett tjugotal år i slutet
av 1800-talet varit den hittills mest extrema i regionen. Under de senaste åren har vattentillgången minskat i takt med att perioder med mildare och torrare väder börjat förekomma oftare. Problematiken kommer att förstärkas i framtiden till följd av klimatförändringarna. Länsstyrelsen i Kalmar län gör prognosen att det kommer att bli torrare i hela länet under sommarhalvåret och på Öland under hela året framöver (Regional vattenförsörjningsplan Kalmar län
2013). Samtidigt kommer behovet för bevattning att öka då växtsäsongen blir längre. Tillgången till och skyddet av råvatten för dricksvattenproduktion måste därför åtnjuta ett starkt
skydd och bevarande i samhällsplaneringen.
Det är också viktigt hushålla effektivare med den begränsade vattenresursen. Olika kvalitet
behövs på vatten som ska användas för exempelvis direkt konsumtion, kylning eller bevattning. Processen kan liknas vid den som skedde när bergkross introducerades som alternativ
till naturgrus vid framställning av olika betongkvaliteter. Idag används naturgrus bara för produktion av de högsta betongkvaliteterna. Ett liknande synsätt kan appliceras på användningen
av vatten av dricksvattenkvalitet. Exempelvis ger dagens teknik för avloppsrening som slutprodukt ett renat vatten med sådan kvalitet att det skulle fungera inom fler områden där högvärdigt dricksvatten idag används.
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Figur 21. Dricksvattenresurser i Kalmar län

Figur 21 visar de vattenresurser
som pekats ut som regionalt viktiga
för dricksvattenförsörjningen. Länet har få stora sjöar och vattendrag
med stor magasineringsvolym och
närmare 70 % av den allmänna
dricksvattenförsörjningen är därför
ytvattenberoende. Eftersom det
saknas sötvatten för nödvändig
infiltration går det inte heller att
skapa konstgjort grundvatten. Investeringar i avsaltningsanläggningar för vatten från Östersjön kan bli
en modell att öka tillgången på
råvatten. Avsaltat havsvatten ska
ses som ett viktigt komplement
under torrperioder, men kan aldrig
ersätta de viktiga sötvattentillgångarna i form av yt- och grundvatten
av hög kvalitet.

Källa: Regional vattenförsörjningsplan Kalmar län 2013,
Länsstyrelsen i Kalmar län, Dnr 420-1090-11.
Östersjön är en värdefull resurs inte bara för framtida vattenförsörjning utan framför allt som
ett levande och väl fungerande hav som kan leverera ett stort antal ekosystemtjänster. Samtidigt har övergödning gjort att många av Östersjöns funktioner idag är ansträngda eller hotade.
Kalmar läns kustvattenkommittés sammanvägda bedömning av kvalitetsfaktorn näringsämnen
år 2015 visar att statusen längs Kalmar läns kust år 2015 var otillfredsställande till måttlig på
samtliga undersökta stationer. Inte vid någon av de undersökta plasterna var statusen god med
avseende på näringsämnen. Det är framför allt halterna av fosfor som drar ned den sammanvägda statusen.
Figur 22 och 23 visar uttransporten av kväve respektive fosfor från vattendragen i Kalmar län
till Östersjön. Transporten av båda ämnena visar en svag tendens att minska. Under 2015 tillförde vattendragen i länet 52 ton fosfor (motsvarande 9 % av det totala bidraget från svenska
vattendrag) till egentliga Östersjön. Tillförseln av kväve från länets vattendrag var 3 215 ton
(motsvarande 14 % av det totala bidraget via vattendrag).
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Figur 22. Transport av kväve (ton/år, flödesviktad) till Östersjön med vattendragen i
Kalmar län, 1995–2015

Källa: www.miljömål.se
Figur 23. Transport av fosfor (ton/år, flödesviktad) till Östersjön med vattendragen i
Kalmar län, 1995–2015

Källa: www.miljömål.se
Figur 24 visar källfördelningen för den fosfor (till vänster) och kväve (till höger) som via vattendragen årligen tillförs egentliga Östersjön. Utsläppen från punktkällor har minskat och idag
är läckaget från jordbruks- och skogsmark dominerande bland källorna till vattendragens
näringsbelastning. I källfördelningen finns inte tillförsel från utsjön (Östersjön) med. För
många av länets kustvatten finns en märkbar påverkan av fosfor och kväve från utsjövatten.
Trots omfattande insatser för att minska utsläppen av fosfor och kväve har dock inte halterna
av något av dem hittills visat tendens att minska i kustvattnen. Det av riksdagen fastställda
miljökvalitetsmålet Ingen övergödning innebär bl.a. att miljöstatusen i havet ska vara minst
god med avseende på näringsämnen. För att uppnå detta krävs lokala insatser men också ett
gemensamt engagemang mellan länderna kring Östersjön.
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Figur 24. Källfördelning för kväve och fosfor transporterad till Östersjön från
vattendrag i Kalmar län 2015

Källa: Havs- och vattenmyndigheten, rapport 2016:12.

Värdefulla biotoper, miljöer och landskap
Natur- och kulturvärden och biologisk mångfald

Kalmar län har mycket höga natur- och kulturmiljövärden. Här finns omkring en fjärdedel av
de mest värdefulla odlingslandskapen i Sverige. Även om stora delar av naturbetesmarken
försvunnit har länet fortfarande den största arealen i landet. Den sammanlagda kuststräckan är
den längsta i landet. Knappast någon annan del av Sverige har heller en kust med så varierad
karaktär, både under och över ytan. I den del av Östersjön som berör länet finns också en rik
marin skatt i form av välbevarade vrak. Länet är också ett av de skogrikaste i södra Sverige.
Landskapsavsnitt vars kulturmiljöer saknar motstycke i andra delar av landet och/eller världen
är; Tjust bronsåldersmiljöer och herrgårdar, Smålands småindustrier, glasbruksmiljöer, trästäder, ängslade- och stenmurslandskap, höglandets småskaliga odlingslandskap, den unika, lågexploaterade skärgården samt världsarvet Södra Ölands odlingslandskap och det öländska
järnålderslandskapet. Dessa kulturarv utgör en viktig del av regionens attraktivitet och utvecklingspotential. Detta ger förutsättningar för en hög biologisk mångfald och bidrar till att öka
länets attraktivitet och livskvaliteten för länets invånare. Natur- och kulturarvet spelar dessutom en större roll än någonsin i den ekonomiska utvecklingen och i konkurrensen om
besökare mellan länder, städer och regioner.
I länet finns flera landskapsavsnitt som har nationell och internationell betydelse för biologisk
mångfald. Av dessa bör främst framhållas Stora alvaret, sjömarkerna, rikkärren och Mittlandet på Öland, samt eklandskapen med grova lövträd, de öppna sandmarkerna, de brandpräglade tallskogarna och de större åarna i östra Småland. Ungefär hälften av Sveriges rödlistade
arter förekommer i Kalmar län och för ett stort antal av arterna finns de enda livskraftiga
populationerna landet i Kalmar län. För att rädda hotade arter och livsmiljöer, där ”vanliga”
skyddsmetoder inte anses vara tillräckliga, tas särskilda åtgärdsprogram fram. Kalmar län är
det län som berörs av flest åtgärdsprogram. Många arter som är sällsynta eller saknas i landet i
övrigt är mer eller mindre vanliga i Kalmar län. Det vilar därför ett särskilt ansvar på länet att
värna om dem. Ett stort antal av dessa arter finns i gruppen insekter, exempelvis är närmare
100 skalbaggsarter specifika ansvarsarter för länet. Många av dessa, liksom ett stort antal fjärilar, blomflugor och vilda bin, är beroende av ett torrt och varmt klimat, sandiga eller kalkrika markförhållanden samt den mosaik av naturtyper med sentida historisk markanvändning
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inom både skogs- och odlingslandskap som återfinns i östra Småland och på Öland. Ytterligare exempel på ansvarsarter för länet är ängshök, sydlig kärrsnäppa och rödspov samt svamparna stäppfingersvamp, blomspindling och stäppjordstjärna.
Sammantaget har Kalmar län en förhållandevis stor andel naturmiljöer som hyser unika värden både i ett nationellt och internationellt perspektiv. Naturtyper som länet mot den bakgrunden har ett stort ansvar att vårda och bevara är exempelvis brandpräglad barr- och blandskogar, ädellövskog och triviallövskog med ädellövinslag, hässlen, eklandskap inkl. grova ädellövträd, sjömarker och strandängar, rikkärr, vätar och kalkfuktängar och givetvis inte minst
alvarmarker.
De höga värdena avspeglas inte i andelen skyddad natur, som bara är en tredjedel av riksgenomsnittet. Sammantaget ligger alltså stora arealer av länets skyddsvärda natur främst i det
hävdade odlingslandskapet eller utspridda i skogs- och kustlandskapet, utanför skyddade
områden
Betydelsen för besöksnäringen och de gröna näringarna

De gröna näringarna är viktiga i Kalmar län. Här finns en stark utvecklingspotential och stora
framtidsmöjligheter inom till exempel skogsbruk, lokal livsmedelsproduktion och ekoturism.
De gröna näringarna är beroende av de tjänster som fungerade ekosystem erbjuder. Länets
stora natur- och kulturvärden och den livsstil, kunskap och kultur som kan knytas till dessa
lockar också många besökare.
Upplevelseturismen och rekreation där besökare betalar för att få uppleva fina natur- och kulturmiljöer förväntas öka. Denna näring, liksom friluftslivet (svamp-och bärplockning, jakt,
fiske, vandring etc.), är i hög grad beroende av att det finns levande odlingslandskap, äldre
skog och fina kulturmiljöer att besöka. Jord- och skogsbruket måste kunna kombinera lönsamhet med bevarande av landskapets natur- och kulturvärden. En utveckling av besöksnäringen i
riktning mot upplevelser ger därför möjlighet att bredda både besöksnäringen och de gröna
näringarna.

Exponering av kemiska ämnen skadliga för människor
Antalet kemiska ämnen i vårt samhälle är mycket stort och ökar kontinuerligt. En del av dessa
ämnen är farliga och utgör en risk för hälsan och miljön; de kan exempelvis vara cancer- eller
allergiframkallande, reproduktions- eller hormonstörande. Lite är känt om hur enskilda ämnen
påverkar hälsa och miljö, och än mindre om effekterna när flera ämnen samverkar. Ökad konsumtion leder också till ökad spridning av farliga ämnen. EU ställer genom sin kemikalielagstiftning REACH krav på att alla kemiska ämnen ska undersökas av tillverkarna, men lagkraven är inte tillräckliga för att undersökningarna ska gå snabbare, och sedan 2006 har endast
170 farliga ämnen klassats som kandidatämnen.
Alla ytvatten i länet – sjöar, vattendrag och kustnära delar av Östersjön – är mer eller mindre
påverkade av ämnen som sprids storskaligt och diffust i miljön som exempelvis kvicksilver
och bromerade flamskyddsmedel. Nästan var tionde sjö och vattendrag är påverkade av miljögifter som i högre grad kan knytas till lokala, regionala eller globala källor som atmosfärisk
deposition eller användningen av växtskyddsmedel på jordbruksmark. Det finns stora brister i
kunskapen om bland annat kombinationseffekter, hormonstörande ämnen och nanomaterial.
Användningen av produkter med farliga ämnen som kan leda till spridning av miljögifter ökar
och behöver uppmärksammas både lokalt och nationellt.
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Giftfri vardag

Barn är mer känsliga för farliga ämnen än vuxna eftersom de dels har ett högre upptag, dels
eftersom deras organ inte är färdigutvecklade. Dessutom leder den lägre kroppsvikten till
högre halter i kroppen av de farliga ämnena. Små barn utforskar också sin omgivning genom
att ta på, smaka och suga på saker. De är nyfikna och har svårt att själva avgöra vad som är
farligt och ofarligt. Många farliga ämnen är också bundna till dammpartiklar som finns i
barnens närmiljö. Det är därför viktigt att minimera barns exponering för farliga ämnen.
Miljöskulden regleras

Kalmar län har en lång industriell historia med t.ex. glasbruk, sågverk, träimpregneringsanläggningar, pappersbruk, gruvor, järn- och kopparverk, batterifabriker och hamnar. Dessa har
i många fall lämnat spår efter sig i form av deponier, förorenad mark, vatten och sediment.
Arbetet med förorenade områden styrs bl.a. av miljöbalken och de miljökvalitetsmål som
regeringen satt upp, bland annat miljömålet Giftfri miljö. Länsstyrelsen känner i dag till ca
4 000 misstänkta eller bekräftat förorenade områden i länet. Hittills har knappt tiotalet av
länets högst prioriterade objekt sanerats. Förberedande undersökningar, projektering eller
praktiska insatser har hittills omfattat ett fyrtiotal objekt i länet. Figur 25 visar en
sammanställning över dessa områden.
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Figur 25. Förorenade områden i Kalmar län 2015

Källa: Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Kalmar län
2015 – 2017. Länsstyrelsen 2014-10-30.
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Transport, kommunikationer och infrastruktur
Framgångsrika regioner kännetecknas av en djupgående integration av arbetsmarknader inom
pendlingsavstånd. Kalmar län omfattar en förhållandevis stor och glest befolkad geografi, där
de långa avstånden begränsar den geografiska rörligheten på arbetsmarknaden. Genom förbättrade pendlingsmöjligheter kan utbudet av arbetsplatser och arbetskraft öka, vilket minskar
länets sårbarhet för konjunktursvängningar och förändringar inom näringslivet. Ett större antal
pendlingsbara arbetstillfällen på en arbetsmarknad ökar också utsikterna för att två parter i en
familj ska hitta passande arbeten. Arbetsmarknadernas storlek har dessutom inverkan på lönenivåer och möjligheterna till matchning mellan arbete och utbildning.
För att nå målet om större arbetsmarknadsregioner och en växande befolkning behöver utvecklingsplanering bedrivs i nära kontakt mellan berörda kommuner och regionala företrädare. Samarbete över kommun- och länsgräns avseende strategisk fysisk planering för bostadsförsörjning, näringsliv och transporter är därför en naturlig utgångspunkt.
Ett robust och tillförlitligt transportsystem som fungerar för såväl distribution av varor och
tjänster som för persontransporter är viktigt både för länets arbetsmarknad och för näringslivet. I detta ingår dagliga flygförbindelser mot såväl Stockholm som övriga världen. För den
exportinriktade industrin behövs tidssäkra och stabila transportvägar till kontinenten. Länets
dragningskraft som besöksmål gör att vägtrafiken sommartid når nivåer som är jämförbara
med dem på högtrafikerade leder i storstäderna. Regionens skogsindustri är också beroende av
ett tillförlitligt kapillärt vägsystem för att få timret ut ur skogen.
Transportsystemets miljö- och klimatpåverkan måste minska för att vara långsiktigt hållbar.
För att samtidigt kunna öka resandet och begränsa klimatpåverkan är resande med kollektivtrafik att föredra. Restiden med kollektivtrafik kan minimeras då bostäder, verksamheter och
service lokaliseras i anslutning till stationer och knutpunkter för kollektivtrafiken. Sådan stationsnära planering ökar tillgängligheten till snabba resor, vilket gör det enklare att pendla till
och från orten för arbete och studier. Koncentrationen av människor ökar också underlaget för
såväl offentlig som kommersiell service. Den upplevda och faktiska tryggheten ökar då många rör sig kring platsen och det finns aktiviteter där under större delen av dygnet. Platsen blir
också en mötesplats, både för planerade, offentliga möten och spontana möten i vardagen.
OECD har lyft fram förbättrade möjligheter till transporter och pendling som en förutsättning
för en god framtida tillväxt och förnyelse i Kalmar län och sydöstra Sverige (OECD Territorial Reviews Småland - Blekinge, Sverige, 2012). OECD:s förslag har bl.a. omsatts i gällande
regional transportplan som i program och strategi för den regionala kollektivtrafiken.

Regionförstoring
Regionala kärnor och tillväxtmotorer har vuxit fram som centrala begrepp i samband med
regional utveckling. Avsikten är att lyfta fram betydelsen av orter som är så stora att de i sig
utgör en tillväxtfaktor för sin omgivning. I länet utgör Kalmar en tillväxtmotor medan Oskarshamn och Västervik utgör regionala kärnor. Nybro är befolkningsmässigt stor nog för att räknas som en regional kärna men räknas in i Kalmars arbetsmarknadsregion på grund av den
geografiska närheten och de starka pendlingssambanden.
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Studier visar att en ort måste ha åtminstone 25 000 invånare för att kunna skapa positiva
spridningseffekter i sin omgivning.2 Nationella analyser tyder på att det krävs minst 50 000
invånare för att en ort ska kunna fungera som draglok för en region.3 Andra studier har visat
att det behöver finnas omkring 100 000 pendlingsbara arbetstillfällen inom ett område för att
arbetsmarknaden ska kunna fungera som en självförstärkande tillväxtmotor.4 Beräkningar
visar att om Kalmars och Oskarshamns lokala arbetsmarknader skulle knytas samman till en
gemensam funktionell region med runt 180 000 invånare skulle befolkningstillväxten öka med
ca 50 % jämfört med dagens tillväxttakt i Kalmar.5 För att dessa spridningseffekter ska kunna
uppstå är det nödvändigt att det finns pendlingsmöjligheter från mindre orter och landsbygden
till tillväxtmotorer och kärnor. Pendlingsmöjligheter är därmed en förutsättning för att för att
människor ska kunna bo kvar på landsbygden och i de mindre orterna i länet.
Regionförstoring har också betydelse för den ekonomiska aktiviteten i länet. Större arbetsmarknadsregioner ger bättre förutsättningar för människor att hitta arbete och för arbetsgivare
att hitta rätt kompetens. Genom att människor får tillgång till en större arbetsmarknad ökar
konkurrensen mellan arbetsgivare, vilket verkar i riktning mot högre lönenivåer. Samtidigt
ökar den större rekryteringsbasen arbetsgivarnas möjligheter att hitta rätt kompetens, vilket är
positivt för produktivitet och konkurrenskraft och i sin tur möjliggör högre lönenivåer. Fler
potentiella arbetsgivare och en större branschbredd ger också en större stabilitet på arbetsmarknaden.
En restid på 45–60 minuter dörr till dörr är ett vanligt mått på vad människor accepterar i restid till och från arbetet. Tekniska landvinningar har medfört att avståndet som kan nås på den
tiden ökat kraftigt, från några kilometer till fots till ett par hundra kilometer med snabbtåg.
Förbättringar på infrastrukturområdet har därför medfört att den geografiska rörligheten på
arbetsmarknaden ökat över tid. Under en tioårsperiod har antalet personer som pendlar in i
eller ut ur en av länets kommuner länet ökat med ca 20 %. Pendlingen har ökat mer bland
kvinnor än bland män i samtliga kommuner i länet. Män dominerar dock bland de som
pendlar längre sträckor.
Den ökade pendlingen avspeglas också i att antalet funktionella analysregioner (FA-regioner)6
som berör Kalmar län minskat över tid, från sex regioner 1985 till fyra idag. Hultsfred och
Vimmerby har blivit en gemensam arbetsmarknad under perioden, medan Emmaboda integrerats i Kalmars arbetsmarknad. Tabell 1 visar de fyra funktionella analysregioner som berör
Kalmar län i den senaste indelningen från 2015. 7

Klaesson, J. & Pettersson, L. (2009), ”Interdependent Urban-Rural Development in Sweden”, I: Karlsson, C.,
Stough, R., Cheshire, P. & Andersson, Å. (red.). Innovation, Dynamic Regions and Regional Development.
3
Demografins regionala utmaningar. Bilaga 7 till Långtidsutredningen (SOU 2015:101).
4
Johansson, B. & Klaesson, J. (2005), Västsverige och den nya ekonomiska geografin.
5
Pleiborn, M & Johnsson, L. Gemensam bostadsmarknad Kalmarsund. Den Attraktiva Regionen. WSP Analys
& Strategi, Rapport 2016:071.
6
En funktionell analysregion (FA-region) består av en grupp av eller flera kommuner i vilka män-niskor kan bo
och arbeta utan att behöva göra alltför tidskrävande resor. Avsikten är att indelnin-gen i FA-regioner ska
beskriva för hur utvecklingen av befolkning, arbetsmarknad och ekonomi kan komma att se ut på ca tio års sikt.
Avgränsningen baseras på historisk och prognosticerad arbetspendling över kommungräns.
7
Tillväxtanalys, (2015), ”Funktionella analysregioner – revidering 2015” (PM 2015:22).
2
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Tabell 4. FA-regioner i Kalmar län 2017
FA region
Ingående kommuner
Kalmar
Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mönsterås,
Mörbylånga, Nybro och Torsås
Västervik
Västervik

Befolkning 2015
140 000
36 000

Oskarshamn

Högsby och Oskarshamn

32 300

Vimmerby

Hultsfred och Vimmerby

29 300

Källa: Tillväxtverket
Utvecklingen mot större funktionella regioner har gått långsammare i Kalmar län än i angränsande delar av Sverige. I Jönköpings län har nio lokala arbetsmarknader 1985 blivit till tre
trettio år senare. I Halland har antalet gått från fem till två. Jämfört med de nämnda länen har
det kollektiva resandet varit lågt i Kalmar län. Det bedöms ha sitt ursprung i en förhållandevis
låg standard på järnvägsnätet.
Fram till 2040 bedöms flertalet av de befolkningsmässigt stora funktionella regionerna i Sverige komma att öka sin befolkning medan de mindre minskar eller integreras i andra regioner.8
Brytpunkten mellan stora och små regioner går vid en folkmängd runt 100 000 invånare. I
länet skulle detta innebära att den funktionella regionen runt Kalmar fortsätter att växa samtidigt som de övriga minskar eller integreras i andra regioner. Dagens pendlingsrörelser
mellan länets kommuner ger en antydan hur den fortsatta utvecklingen skulle kunna te sig.
Figur 26 visar pendlingssambanden mellan kommuner i Sydsverige 2013. I norra delen av
Kalmar län har Hultsfred och Vimmerby kommuner ett tydligt pendlingssamband med den
regionala kärnan Västervik. Oskarshamn i mellersta länet har motsvarande relation till Högsby, Mönsterås och till den regionala tillväxtmotorn Kalmar i söder. Kalmar har därtill starka
pendlingssamband med intilliggande kommuner. Den förhållandevis starka arbetspendlingen
mellan Kalmar och Oskarshamn beror på att de lokala arbetsmarknaderna i mångt och mycket
är komplementära, det vill säga att branscher som är stora på den ena arbetsmarknaden i lägre
grad finns representerade på den andra, och vice versa. Figuren visar också att pendlingsrörelserna mellan länets kommuner och kommuner i angränsande län är jämförelsevis svaga. Över
länsgränsen är endast sambandet mellan Kalmar-Karlskrona något starkare.

8

Demografins regionala utmaningar. Bilaga 7 till Långtidsutredningen (SOU 2015:101).
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Figur 26. Pendlingsrörelser över kommungräns i Sydsverige, 2013

Källa: Systemanalys för Sydsveriges infrastruktur, Ramböll (2015-06-18).
Figur 27. Framtida regionala samband i Sydsverige

Figur 27 visar tänkta framtida regionala
samband i Sydsverige. Genom förbättrade kommunikationer kan de funktionella regionerna runt Kalmar, Oskarshamn och Växjö samt Karlskrona och
Ronneby komma att knytas närmare
varandra. Vimmerby och Västervik har
sett till restider sina närmaste samband
med Linköping och Norrköping. Det
talar för en utveckling där dessa kommuner integreras i Östergötlands funktionella region. Från Hultsfred samhälle
är restiden lika lång till en framtida
nordlig funktionell region som till en
sydlig, vilket gör det svårt att bedöma
kommunens framtida funktionella
regionstillhörighet.

Källa: Regional systemanalys för transportinfrastrukturen i östra Götaland
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Figur 28. Länssjukhuset i Kalmar, antal anställda per postnummer, 2017

Större arbetsplatser har redan idag ett
stort upptagningsområde för sina anställda. Figur 28 visar antalet anställda vid
Länssjukhuset i Kalmar tätort per postnummerområde i Kalmar län. Figuren
visar att de anställda är spridda över i
stort sett hela länet. Av sjukhusets drygt
2 300 anställda pendlar drygt 50 personer
också in från andra län. Större arbetsplatser har därmed redan idag ett rekryteringsområde som sträcker sig över flera
funktionella arbetsmarknadsregioner.

Källa: Landstinget i Kalmar län

Pendling
Figur 29 visar andelen pendlare (över en kommungräns) bland förvärvsarbetande med bostad
i de olika kommunerna i Kalmar län 2014. Figuren visar att andelen pendlare skiljer sig kraftigt mellan kommunerna. Kommunerna Kalmar, Oskarshamn, Vimmerby och Emmaboda har
ett positivt pendlingsnetto, dvs. att dagbefolkningen är större än nattbefolkningen. Övriga
kommuner i länet och även länet som helhet har negativa pendlingsnetton.
Förutom att kommuner har fler eller färre arbetsställen styrs pendlingen också till viss del av
kommunernas geografiska storlek. Kommuner som är stora till ytan har generellt sett lägre
pendling eftersom det är möjligt att färdas längre sträckor inom kommunen utan att korsa
kommungränsen. Till exempel kännetecknas den ytmässigt stora kommunen Västervik av låg
in- och utpendling, dvs. en stor andel av de som bor i kommunen arbetar också i kommunen.
För Mörbylånga är läget det omvända: såväl inpendlingen som utpendlingen är hög. En stor
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del av befolkningen i kommunen byts ut mellan dagen och natten. Kommuner med relativt
stor in- och utpendling är Nybro, Högsby och Mönsterås. Kommunerna Kalmar, Oskarshamn,
Vimmerby och Emmaboda kännetecknas av att inpendlingen är större än utpendlingen. Det
omvända gäller för Borgholm och Hultsfred.
Figur 29. Andel pendlare bland förvärvsarbetande 16+ år, 2014

Andel inpendlare i kommunen

Andel utpendlare från kommunen

Källa: SCB, Förvärvsarbetande 16+ år pendlare över kommungräns efter år, kön,
arbetsställekommun och bostadskommun, 2014
Tabell 4 visar vart pendlingen till och från länets kommuner går, fördelat på andra kommuner
i länet eller omkringliggande län.
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Tabell 4. Antal förvärvsarbetande 16+ år pendlare över kommungräns efter boendekommun, 2014
Boendekommun (utpendling från)
MörbyMönsEmmaOskarsArbetsställe
Högsby
Torsås
långa Hultsfred
terås
boda
Kalmar
Nybro
hamn Västervik
(inpendling till)
Högsby
1
4
51
102
0
57
13
125
5
Torsås
1
17
0
3
25
308
22
1
1
Mörbylånga
5
17
5
34
15
1083
100
14
2
Hultsfred
66
0
3
6
1
29
9
71
48
Mönsterås
166
6
27
20
4
473
47
323
10
Emmaboda
1
78
17
1
2
256
389
4
0
Kalmar
82
662
2694
50
649
194
1685
217
78
Nybro
17
70
102
11
26
245
1015
8
1
Oskarshamn
477
6
32
218
1123
4
399
44
360
Västervik
6
3
3
81
37
1
53
9
136
Vimmerby
15
0
1
682
5
0
25
3
41
373
Borgholm
3
5
220
2
9
2
308
25
8
3
Kalmar län exkl.
egna kommunen
839
848
3120
1121
1996
491
4006
2346
948
881
Östergötlands län
8
5
20
37
17
4
75
13
33
448
Jönköping län
17
7
21
382
42
16
118
32
41
69
Kronobergs län
164
27
67
102
51
326
394
416
38
30
Blekinge län
1
354
19
2
11
95
257
38
13
16
Övriga län
63
74
264
177
156
81
1212
214
310
920
Förvärvsarbetan2450
3164
6977
6063
5965
4145
31216
8890
12660
16173
de (dagbef.)
-648
-667
-1821
-750
-1101
+335
+2504
-1164
+1818
-588
Pendlingsnetto
-26 %
-21 %
-26 %
-12 %
-18 %
8%
8%
-13 %
14 %
-4 %
Pendl. netto, %

Vimmerby
13
0
5
451
2
1
47
4
72
314
1

Borgholm
3
1
226
7
11
6
724
23
13
9
3
-

910
168
244
17
1
321
7507

1026
13
13
30
24
183
4768

+362
5%

-496
-10 %
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Pendlingen in i och ut samtliga länets kommuner har ökat med ca 20 % under perioden 2005–
2015. Pendlingen bland kvinnor har ökat mer än bland män, även om männen fortfarande
dominerar bland de som pendlar längre sträckor.
Figur 30. Andel inpendlare bland sysselsatta i kommunen (dagbefolkning) efter kön,
förändring 2005–2015

Källa: SCB, Förvärvsarbetande 16+ år pendlare över kommungräns efter år, kön,
arbetsställekommun och bostadskommun, 2005, 2015
Figur 31. Andel inpendlare och förändring i antal inpendlare bland sysselsatta i
kommunen (dagbefolkning), 2005–2015

Källa: SCB, Förvärvsarbetande 16+ år pendlare över kommungräns efter år, kön,
arbetsställekommun och bostadskommun, 2005, 2015; egna beräkningar
Andelen utpendlare ur länets kommuner har totalt sett för länet ökat ungefär lika mycket som
inpendlingen. Andelen utpendlare har dock ökat betydligt mer i vissa kommuner än i andra,
bl.a. i Nybro och Torsås. I dessa kommuner kan den ökade utpendlingen hänga samman med
industrinedläggningar i kommunerna i samband med finanskrisen.
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Figur 32. Andel utpendlare bland boende i kommunen (nattbefolkning) efter kön,
förändring 2005–2015

Källa: SCB, Förvärvsarbetande 16+ år pendlare över kommungräns efter år, kön,
arbetsställekommun och bostadskommun, 2005, 2015
Figur 33. Andel utpendlare och förändring i antal utpendlare bland bosatta i
kommunen (nattbefolkning), 2005–2015

Källa: SCB, Förvärvsarbetande 16+ år pendlare över kommungräns efter år, kön,
arbetsställekommun och bostadskommun, 2005, 2015; egna beräkningar

Persontransporter och kollektivt resande
Regionförstoring förutsätter att det blir möjligt att resa längre sträckor på kortare tid. För att
skapa större arbetsmarknadsregioner och samtidigt främja en hållbar utveckling är det angeläget att fler resor görs med förnyelsebara energikällor. God kollektivtrafik är därför en förutsättning för en hållbar regionförstoring. För att kollektivtrafik ska vara ett alternativ till bil
krävs en god tillgänglighet i hela kedjan mellan resans start- och målpunkt. Detta kräver en
planering i hela kedjan mellan de platser där människor bor och de tillväxtmotorer och regionala kärnor där en stor del av befolkningen arbetar. Sambandet måste finnas hela vägen mellan tillväxtmotorer och kärnor och mindre orter på landsbygden.
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Närmare 70 % av alla kollektivtrafikresor i länet sker i eller har anknytning till de tre största
kommunerna Kalmar, Västervik och Oskarshamn. Kalmar tätort är ett viktigt nav för den
regionala kollektivtrafiken och drygt två av tre resor i länet har Kalmar antingen som starteller målpunkt. Omkring 35 procent av samtliga resor i länet sker i stadstrafiken i Kalmar, där
även Färjestaden i Mörbylånga kommun ingår.
Förutsättningarna för kollektivtrafik i Kalmar län är inte optimala då länet har en relativt liten
befolkning spridd över en stor yta. Trots detta har resandet med kollektivtrafik i länet utvecklats mycket positivt. Figur 4 som visar resandeutvecklingen mellan 2006–2015. Sammantaget
har antalet resor med kollektivtrafik ökat med ca 50 %, och för vissa stråk har resandet ökat
med 100 %. Figuren visar även en prognos för antalet resor med kollektivtrafik fram till 2030,
vid en antagen ökning av antalet resor på ca 3 procent per år.
Figur 34. Antal resor med kollektivtrafik 2006–2015, samt prognos (miljoner resor)

Källa: Kalmar Länstrafik
Ökningen av resandet sammanfaller i tid med att så kallad stråktrafik började införas från mitten av 2000-talet och framåt i de relationer där många människor reser (”starka kollektivtrafikstråk”). Det innebär att trafiken körs i taktfast tidtabell med samma avgångs- och ankomstminut oavsett klockslag, samt med relativt hög turtäthet. Utvecklingen indikerar att stråktrafiken lyckats attrahera den avsedda målgruppen, dvs. personer som pendlar för arbete eller
studier.
Att bygga upp snabb trafik med hög turtäthet och god komfort mellan de större orterna har
visat sig vara en mycket framgångsrik inriktning. Nästa steg är att förädla expresstrafiken med
buss enligt konceptet regional superbuss. Det innebär färre stopp förlagda till strategiska
punkter där byten kan ske till andra transportslag, möjlighet till digital uppkoppling ombord
under hela resan samt i förlängningen ytterligare förkortade restider. Inriktningen för framtiden är att använda utbyggnaden av kollektivtrafiken som ett verktyg för att få länet att växa
där vi är starka och har många trafikrörelser. Kollektivtrafiken ska därmed ses som strukturbildare för samhällsplaneringen.
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Figur 35. Långsiktig målbild för starka kollektivtrafikstråk

Figur 35 visar en tänkt framtida
sträckning av de starka kollektivtrafikstråken. De största bristerna i
kollektivtrafiken idag vid resor
över länsgränsen. Samtidigt har
OECD pekat ut förbättringar i trafiken till regionala centra i angränsande län som väsentlig för att
åstadkomma tillväxt och utveckling
i sydöstra Sverige. I dag försvåras
resandet av skillnader i bl.a. trafikupplägg, biljettsystem och taxesättning. Brister på järnvägssidan i
form av låg banstandard och avsaknad av mötesstationer försvårar
också attraktiva trafikupplägg.

Källa: Kalmar Länstrafik
Cykel

Cykling är ett effektivt sätt att resa till och från skola och arbete, eller för nöjes skull till fritidsaktiviteter och utflyktsmål. Cykeln kräver lite utrymme, är energisnål, bullrar inte och
medför inga luftföroreningar. Dessutom bidrar ökad cykling till bättre folkhälsa, attraktiva
stadsmiljöer och, om cykeln ersätter bilresor, till minskade koldioxidutsläpp och minskad
trängsel. Cykeln som transportmedel har därför en given plats i en långsiktigt hållbar region.
Många resor som idag görs med bil är korta och skulle på samma tid kunna göras med cykel.
Exempelvis sker mer än varannan resa i länet som är mellan en och tre kilometer med bil medan knappt var tredje görs med cykel.9 Den största potentialen för att öka andelen resor med
cykel bedöms därför finnas inom tätorter och för resor som är kortare än fem kilometer.

9

Trafikverket. Resvaneundersökning i sydöstra Sverige. Blekinge, Småland och Öland. Rapport 2012-12-11.
Version 2.3.
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Att cykla är lätt, billigt och enkelt; förutsatt att det finns en infrastruktur för cykling i en genomtänkt struktur och med en service anpassad för cyklister. Med ett sammanhållet cykelvägnät skulle cykling kunna vara ett viktigare transportmedel i länet än vad det för närvarande är.
Avsaknad av sammanhängande cykelstråk med hög standard mellan närliggande orter är en
av de största bristerna. Även inom större orter finns saknade länkar eller flaskhalsar i befintliga cykelvägnät. Den regionala cykelstrategin har därför som mål att det år 2025 ska finns ett
regionalt sammanhängande nät av cykelbanor och cykelsträckningar i blandtrafik som är
trafiksäkra och attraktiva.
Öland är ett starkt besöksmål i länet där cykelturismen har kommit att spela en allt större roll.
Besöksnäringen är en växande näring och har visat sig ha stor potential när det gäller att skapa
nya arbetstillfällen och bidra till tillväxt. Det är därför viktigt att ta till vara och utveckla de
möjligheter som finns inom besöksnäringen. Trafiksäkra cykelvägar av god kvalitet, med upplevelser, sevärdheter och cykelservice längs färden, är en förutsättning för att behålla och
utveckla cykelturismen i länet. ”Ölandsleden” är ett projekt för detta som pågår på Öland.
Flyg

Kalmar Öland Airport är länets enda flygplats med reguljärtrafik och tillhör det europeiska
transportnätverket TEN-T. Flygplatsen har daglig reguljärtrafik och chartertrafik till Sydeuropa. Dagliga förbindelser med kontinenten är nödvändiga för regionens näringsliv, inte minst
för att ledande funktioner och befattningar ska kunna behållas i länet. För företag som överväger att etablera sig i regionen är tillgängligheten med flyg många gånger en avgörande fråga.
Många länsbor gör täta arbetsresor eller arbetspendlar till Stockholm. För den södra länsdelen
har flygförbindelsen med huvudstaden stor betydelse eftersom flyget tills vidare inte är tidsmässigt möjlig att ersätta med andra färdsätt. Flygplatsens ligger också gynnsamt i ett stadsnära läge inom cykelavstånd, eller 14 minuters bussresa, från Kalmar centrum. Flygplatsens
närhet till järnvägar både västerut (Kust till kustbanan) och norrut (Stångådalsbanan) samt
vägarna E22 och riksväg 25 skapar också möjligheter för framtiden.
Den norra delen av länet har inte samma tidsmässiga restidsvinster av flyget som den södra
länsdelen. Norra delen av länet har närhet till Södra Stambanan samt framtida höghastighetståg från Linköping och Norrköping. Närheten till snabb järnvägstransport gör därför tåget till
ett alternativ för resor till Mälardalen och internationella flygplatser från den norra delen av
länet.

Godstransporter och logistik
Välutvecklade och kostnadseffektiva logistik- och godstransportsystem är en förutsättning för
handelns och industrins verksamhet i länet och i förlängningen för samhällsutvecklingen i
stort. Godstrafiken spelar en avgörande roll för konsumtion, arbetstillfällen, tillväxt och välstånd i länet. Europaväg 22 (E22) går mellan Trelleborg/Malmö och Norrköping och har klart
störst betydelse för godstransporterna i länet. Vägen binder samman stora industrier och
befolkningscentra med hamnarna längs Östersjökusten och grannlänen. Tillsammans med
riksväg 25, 40 och 47 utgör E22 ett ramverk i det regionala vägnätet.
De stora godsflödena som berör länet sker till stor del via länets stora företag och över
nationsgränser. En viss typ av transportrörelser och -upplägg krävs för att få dessa flöden att
fungera. Även transittrafiken genom länet är stor. De globala handelsmönstren förändras och
handeln växer särskilt snabbt i relation mot centrala och östra Europa och mot Asien. Det ökar

46

kraven på kapacitet och effektivitet i dessa transportrelationer. Idag saknas viktiga länkar
mellan sydöstra Sverige och de prioriterade europeiska transportkorridorerna i Polen och de
baltiska länderna. Detta berör inte minst Smålandskustens hamnar inklusive det väg- och
järnvägsnät som kopplar till dessa knutpunkter.
För att stärka kopplingen till de viktiga och växande marknaderna i Polen och i Baltikum är
det av stor vikt att knyta Sydsveriges Östersjöhamnar till det europeiska transportnätverket
TEN-T. För länets del är det av särskild vikt att lyfta fram den TEN-klassade hamnen i
Oskarshamns samt att få in hela riksväg 40 i TEN-T. Oskarshamns hamn har även prioriterats
regionalt för åretrunttrafiken till Gotland och är därför en väsentlig hamn framförallt för
varuförsörjningen men även persontrafiken till Gotlandstrafiken.
Figur 36. Transportkorridor genom Sydsverige

Källa: Systemanalys för Sydsveriges infrastruktur, Ramböll (2015-06-18).
Ett steg i riktning mot mer miljömässigt hållbara godstransporter är att transportera mer gods
på sjö och järnväg. Nationellt är inriktningen att 30 procent av landsvägstransporterna över
300 km ska överföras till sjöfart och spårbunden trafik fram till 2030. Även den regionala
inriktningen är att öka andelen gods som går via tåg och båt. Godset lider dock av långa
väntetider på järnvägen och omlastningen mellan lastbil och tåg är dyr. För att öka andelen
godstransporter på järnväg krävs bättre planering av rörelserna på spåren och höjd nyttjandegrad av spår som i dagsläget har lågt nyttjade. I detta avseende fyller de banor som inte tillhör
stambanenätet viktiga funktioner, exempelvis regionala banor som Bocka-, Stångådal- och
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Tjustbanorna. En ökad andel gods på järnväg förutsätter också utbyggnad och upprustning av
järnvägskapaciteten på dessa banor och på Kust- till kustbanan.
Kustsjöfart kan vara ett ekonomiskt hållbart alternativ till längre landsvägstransporter, sett ur
både samhällets och transportköparnas ögon. Det kräver dock omställning av infrastrukturen,
det vill säga hamnarna och deras landförbindelser, samt förändringar i transportupplägg. Länets hamnar är av stor betydelse för godstransporter, framförallt över Östersjön. Tillsammans
med kombiterminaler på land är hamnarna viktiga omlastningsplatser för varor och gods
mellan järnväg, väg och hav. Väl fungerande marktransporter till och från hamnarna är
väsentliga för hamnarnas möjlighet att utvecklas. Här är E22 av största betydelse för godstransporter i länet då vägen binder samman stora industrier och hamnar längs Östersjökusten.
Inom logistiktjänster är trenden att företag köper hela logistikkedjan från tredje part istället för
att själva sköta distributionen. I kombination med ökad näthandel leder detta till förändrade
transportstrukturer och ett ökat antal godstransporter. Den digitala omställningen inom logistikbranschen bör ge stora möjligheter till ökad punktlighet, kortare ledtider och samplanering. Realtidsinformationen förväntas öka och väl utvecklad informationsteknik kan ge stora
effekter inom både väg- och järnvägstransporter. Förbättrad informationsteknik i kombination
med ökad medvetenhet om transporternas miljöpåverkan bör också leda till förändringar i
transportmönster och val av drivmedel.
De stora brister som idag finns i den stödjande transportinfrastrukturen begränsar dock möjligheterna att nyttja den nya teknikens möjligheter. Järnvägar som är viktiga för godstransporter till och från Smålandskustens hamnar har begränsad kapacitet. Urbaniseringen gör också
att trafikrörelser koncentreras kring tätbebyggda områden som redan idag kan ha problem
med framkomlighet och buller.

Digital infrastruktur
Möjlighet att använda digitala tjänster, oavsett var man bor, verkar och vistas kommer i framtiden att vara en förutsättning för att vara delaktig i samhället. Detta förutsätter ett helt uppkopplat Kalmar län för allt, alla och alltid. När uppkopplingen fungerar och bredbandsinfrastrukturen motsvarar användarnas behov kan den digitala omställningen bidra till ett demokratiskt, jämlikt och jämställt samhälle att växa i.
I takt med att den digitala omställningen slår igenom på allt fler samhällsområden blir betydelsen av tillgänglighet till näten allt större. Kraven ökar också på driftsäkerhet, dvs. upprätthållande av funktion och tillgänglighet och uthållighet vid extraordinära händelser. Samtidigt
måste också kapaciteten och kvaliteten höjas i de trådlösa alternativen för att därigenom skapa
en robust digital infrastruktur.
Det regionala målet är att alla hushåll och arbetsställen i Kalmar län år 2020 ska ha minst
100 Mbit/s bredband. Det kommer att krävas stora insatser för att nå målet om utbyggnad,
samtidigt som det är viktigt att förbättra kvaliteten och minska sårbarheten i näten. År 2016
hade ca 55 % av hushållen och ca 40 % av arbetsställena i Kalmar län tillgång till bredbandsanslutning om minst 100 Mbit/s. På riksnivå var tillgången ca 73 % bland hushållen 63 %
bland arbetsställena. Bland hushåll i tätort hade ca 78 % tillgång till hastigheter om
100 Mbit/s, medan motsvarande andel i områden utanför tätort och småort var ca 22 %.
Utbyggnaden skiljer sig kraftigt mellan kommunerna i länet, vilket framgår av figur 37.
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Mönstret mellan kommunerna följer skillnader i befolkningstäthet och boende i tätorter, dör
tätare kommuner nått en högre utbyggnad.
Figur 37. Andel hushåll och arbetsställen med tillgång till bredband 100mbit/s, 2016

Källa: Post- och telestyrelsen, Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016
Omställningen till fler och nya trådlösa accesstekniker i kombination med att antalet uppkopplade enheter (Internet of Things) kommer att mångdubblas innebär exponentiellt ökande trafik i näten (5G). Allt fler interaktiva användare och uppkopplade enheter kommer också att
generera större mängder öppna och privata data som skall kommuniceras ”upp till internet”.
Detta skapar behov av högre kapacitet och hastighet ”uppströms” i näten. Samtidigt ställer
realtidsanvändning krav på mycket låg fördröjning och fler trafikklasser (t.ex. QoS). Virtualisering av funktioner och kommunikation i näten samt distribution av molntjänster är nödvändig för kommande behov (t.ex. VR, AR, M2M) för olika applikationer och datakommunikation när användaren behöver dem och där de befinner sig. Detta är en förutsättning för den
digitala utvecklingen inom kompetens, näringsliv, tekniska försörjningssystem (elnät, VA),
transportsystem och kollektivtrafik samt tjänster i hemmet bl.a. vård och omsorg i hemmet
(välfärdsteknik).
När data görs tillgängliga kan den förädlas och användas till att effektivisera och förbättra
produktionsprocesser och konsumtionsmönster, vilket skapar nya möjligheter för en ekonomiskt och miljömässigt hållbar tillväxt. Dessutom ger öppna data nya förutsättningar för den
demokratiska processen genom ökade möjligheter till transparens. Sammantaget ger den digitala omställningen stora möjligheter till innovation, hållbar tillväxt och nya jobb i alla
branscher och samhällssektorer.
Basen för datakommunikation är fiberbaserade nät, vilka finns i närheten av hushåll och företag i områden där många människor och uppkopplade saker normalt befinner sig. Fibertäckning är avgörande då stora mängder data skall transporteras till och från användare eller saker.
Den faktiska anslutningen eller uppkopplingen förutsätter dock att det finns en efterfrågan
från användaren.
Trådlös digital kommunikation är nödvändig i dagens samhälle men kan inte ses som en
ersättning till fast fiberbaserad infrastruktur. I många delar av Kalmar län är mobiltäckningen
dålig vilket omöjliggör effektiva digitala tjänster i exempelvis hemsjukvården och besöksnäringen. Samtidigt pågår en avveckling av kopparnätet under åren fram till 2025, främst på
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landsbygden. Landsbygd och kustnära områden är väsentliga för länets karaktär och attraktionskraft. I dessa områden finns flera av de näringar som är av särskilt intresse för länets
tillväxt och näringsliv, som besöksnäring och jord- och skogsbruk. Besöksnäringen har också
en stor andel kvinnliga företagare, vilket gör att det även finns ett jämställdhetsperspektiv när
det gäller prioriteringar av investeringar i digital infrastruktur. För att möjliggöra snabb och
säker uppkoppling i de områden där kopparnätet avvecklas behövs trådlösa alternativ som
motsvarar minst 30 Mbit/s bandbredd (nedströms). Investeringar för utbyggnad av digital
infrastruktur behöver därför tidigareläggas i de områden som berörs.
Kollektivtrafiken erbjuder tillgång till gratis WiFi ombord på alla bussar, vilket ger resenärer
möjlighet att använda restiden för exempelvis arbete eller studier. För att utveckla detta krävs
sömlös uppkoppling, dvs. att användare och uppkopplade saker kan röra sig mellan olika nät,
tekniker och leverantörer utan begränsningar i användningen. En viktig inriktning är därför att
förbättra kapaciteten i näten längs med de starka regionala kollektivtrafikstråken. Utbyggd
digital infrastruktur är också en förutsättning för autonoma eller självkörande fordon, som på
längre sikt bedöms ha en stor potential för trafikförsörjning av länets landsbygdsområden.

Bostadsmarknad
Kalmar län har de senaste decennierna haft ett lågt bostadsbyggande och en svag befolkningsutveckling. Fram till 1990-talet skedde en utbyggnad av bostäder som på de flesta håll inte
gick hand i hand med befolkningsutvecklingen. Detta resulterade i vakanser i allmännyttans
bestånd och därför revs nästan 1000 bostäder i länet under 1990- och 2000-talen på grund av
uthyrningssvårigheter. På senare år har dock behoven av bostäder ökat kraftigt på grund av
tidigare år av låg nybyggnation i kombination med ett stort antal nyanlända i länet.
Länens bostadsbestånd och befolkning

I Länsstyrelsens årliga undersökning av bostadsförsörjningen i länets kommuner uppger samtliga tolv kommuner att de totalt sett i kommunen har brist på bostäder i dagsläget.10 Läget på
bostadsmarknaden har blivit mer allvarsamt än 2016, då sju kommuner uppgav att de hade
underskott på bostäder. Det kan även jämföras med 2013 då enbart två kommuner uppgav att
de hade underskott. När kommunerna bedömer läget på bostadsmarknaden om tre år ser det
fortsatt allvarsamt ut, nio kommuner bedömer att det fortsatt kommer att råda underskott på
bostadsmarknaden och två att marknaden kommer att vara i balans.
Förändringarna i läget på bostadsmarknaden beror på att inflyttningen i länet under de senaste
åren legat på historiskt sett höga nivåer, till följd av en stor inflyttning från utlandet. Bostadsbehoven i olika kommuner och kommundelar hänger också samman med att det finns en
urbaniseringstrend, både inom länet och landet. Flyttrörelserna går från landsbygden till större
städer och från de större städerna till storstadsområdena. Detta medför att det finns en underliggande trend där behovet av bostäder ökar i vissa delar av länet medan det blir överskott på

10

”Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2017”, Länsstyrelsen Kalmar län, ( 2017:03).
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bostäder i andra delar. Inflyttningen har dock lett till att det för närvarande råder bostadsbrist i
samtliga kommuner totalt sett, och inte enbart i centralorten.
Tabell 5. Balans på kommunens bostadsmarknad januari 2017

Kommun
Totalt sett
Centralorten
Övriga kommundelar
Brist
Brist
Brist
Högsby
Brist
Brist
Brist
Torsås
Brist
Brist
Balans
Mörbylånga
Brist
Brist
Brist
Hultsfred
Brist
Brist
Brist
Mönsterås
Brist
Emmaboda
Brist
Brist
Brist
Kalmar
Brist
Brist
Överskott
Nybro
Brist
Brist
Brist
Oskarshamn
Brist
Brist
Balans
Västervik
Brist
Brist
Brist
Vimmerby
Brist
Brist
Balans
Borgholm
Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län, Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2017
Figur 38 visar antalet bostäder per län i Sverige i förhållande till antalet invånare medan figur
39 visar medelvärdet av antalet färdigställda nybyggda bostäder per invånare för åren 2000–
2015. Figurerna visar att antalet bostäder per invånare är lägre i storstadslänen än i övriga landet, och att det också är i dessa län det byggs mest bostäder. Kalmar län har istället förhållandevis många bostäder per invånare och en låg nybyggnation. Mönstret i nybyggnation hänger samman med flyttmönstren inom landet, där storstadslänen och andra län med växande
städer har högre nybyggnation och ett lägre antal bostäder per invånare på grund av den ökande befolkningen. I norrlandslänen, Kalmar och Blekinge län är förhållandet det omvända.
Figur 38. Antal bostäder/invånare, per län, 2016

Källa: SCB, Antal lägenheter efter år och region; Folkmängd efter år och region; egna
beräkningar
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Figur 39. Nybyggda bostäder/inv/år, per län, medelvärde för, 2000–2015

Källa: SCB, Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter region och år; Folkmängd efter år
och region; egna beräkningar
Kommunerna har enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar det
yttersta ansvaret att skapa förutsättningar för alla invånare att leva i goda bostäder. De ska
även särskilt beakta grupper så som studenter, ungdomar, nyanlända, äldre, funktionshindrade, hemlösa och människor i skyddsbehov. Kalmar län har en av de äldsta befolkningarna i
landet, vilket medför ett större behov av tillgänglighetsanpassade bostäder. Rätten till en
bostad är en mänsklig rättighet. Att sakna en egen bostad får stora konsekvenser på individnivå vad gäller möjligheterna att sköta studier, arbete, personlig hygien osv. Om det inte är
möjligt att få tag på en bostad försvåras möjligheterna att flytta till arbete eller studier, och
därigenom hämmas också tillväxten.
Behovet av bostäder för nyanlända är just nu akut, vilket är en stor skillnad mot situationen
vid balkankrisen på 1990-talet, då det fanns lediga bostäder i många kommuner. När det råder
bostadsbrist i flertalet av landets kommuner är det svårt för många, inte bara nyanlända, att
flytta till större städer med starkare arbetsmarknader om de skulle vilja. Dessa inlåsningseffekter innebär dock också en möjlighet för länet att behålla nyanlända och få in dessa i
arbete i länet.
Lönsamhet i nyproduktion

Tobins Q är ett lönsamhetsmått för bostadsbyggande och anger förhållandet mellan priset på
befintliga hus i ett område i relation till byggkostnaden för ett nytt hus. Om kvoten är 1 är det
precis lönsamt att bygga nya bostäder. Byggbranschen brukar räkna med att måttet på en
marknad ska ligga över 1,2 för att det ska vara riskfritt att nyproducera. I Kalmar län är det
bara i Kalmar, Mörbylånga och Borgholms kommuner som de genomsnittliga överlåtelsepriserna är så höga att Tobins Q ligger över 1. Övriga kommuner har låga eller mycket låga värden, vilket innebär att det inte är lönsamt att bygga nytt jämfört med att köpa ett befintligt hus,
men att det år andra sidan går att köpa fastigheter till ett lågt pris i dessa kommuner. Fastighetspriser varierar dock stort beroende på bland annat läge, och priserna varierar därför stort
inom en kommun. Även i kommuner med generellt sett låga fastighetspriser (och därmed lågt
Q) kan det finnas delområden inom kommunen där Tobins Q är högre än 1. Figur 40 visar
uppskattningar av Tobins Q på kommunnivå i länet för år 2010.
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Figur 40. Tobins Q per kommun, 2010

Källa: Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet

Utbildning
Utbildningsnivån i Kalmar län är generellt sett lägre än riksgenomsnittet. En större andel av
befolkningen har förgymnasial utbildning eller gymnasieutbildning, och en lägre andel har
eftergymnasial utbildning om 3 år eller längre. För eftergymnasial utbildning kortare än 3 år
ligger länet i nivå med riksgenomsnittet.
Figur 41. Utbildningsnivå i Sverige och Kalmar län, 2015

Källa: SCB, Befolkning efter region, utbildningsnivå, kön och ålder, 2015
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Figur 42 visar andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet i respektive län. Kalmar län följer riksgenomsnittet och ligger i mitten av fördelningen bland Sveriges län. Liksom
i övriga län är flickor i Kalmar län i högre utsträckning än pojkar behöriga till gymnasiet.
Figur 43 visar andelen elever behöriga till gymnasiet i länets kommuner.
Figur 42. Andel elever i åk 9 behöriga till gymnasiet, läsåret 2014/15

Källa: Skolverket, SIRIS, behörighet till gymnasieskolan läsåret 2014/15
Figur 43. Andel elever i åk 9 behöriga till gymnasiet, kommuner i Kalmar län, läsåret
2015/16

Källa: Skolverket, SIRIS, behörighet till gymnasieskolan läsåret 2014/15
Figur 44 visar andelen av eleverna som gick ut gymnasieskolan läsåret 2015/16, som tagit
examen inom 4 år. Andelen med examen var i Kalmar län ca 4 procentenheter högre än
riskgenomsnittet. Andelen som inte tagit examen men som fått ut studiebevis (dvs. har läst
kurser motsvarande det antal poäng som krävs för examen men var underkänd i någon
obligatorisk kurs) var ungefär i nivå med riksgenomsnittet. Andelen som varken tagit ut
examen eller studiebevis var ca 3 procentenheter lägre i länet än riksgenomsnittet. Figur 45
visar andelen med examen inom 4 år i länets kommuner.
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Figur 44. Andel elever med gymnasieexamen inom 4 år, län, läsåret 2015/16

Källa: Skolverket, SIRIS
Figur 45. Andel elever med gymnasieexamen inom 4 år, kommuner i Kalmar län,
läsåret 2015/16

Källa: Skolverket, SIRIS
Inom gymnasieskolan finns det fem introduktionsprogram. Dessa ska ge obehöriga elever
möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. Huvudregeln är att inga
behöriga elever ska gå ett introduktionsprogram. Figur 46 visar övergångsfrekvensen från
grundskola till gymnasiets introduktionsprogram läsåret 2015/16 per län. Ca 13 % av eleverna
som gick ut grundskolan i Kalmar län gick vidare till introduktionsprogram på gymnasiet.
Andelen är något högre än riksgenomsnittet på ca 11 %.
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Figur 46. Övergångsfrekvens grundskola till introduktionsprogram, läsåret 2015/16

Källa: Skolverket, SIRIS
Andelen elever i årskurs 9 som inte går vidare till gymnasiet i Kalmar län är mycket låg och
långt under riksgenomsnittet, se figur 47. Den höga andelen elever i Kalmar län som går introduktionsprogram kan därför förklaras av att en större andel av de som inte är behöriga till
gymnasiet ändå går vidare till ett introduktionsprogram, istället för att inte gå gymnasiet alls.
Figur 47. Andel elever som inte går vidare till gymnasiet, läsåret 2015/16

Källa: Skolverket, SIRIS
Andelen gymnasieelever som påbörjat högskolestudier inom 3 år efter gymnasiet är lägre i
Kalmar län än riksgenomsnittet och har dessutom sjunkit de senaste åren och. Figur 48 visar
trenderna i länet och riket. Bland de som tog examen läsåret 2013/14 i Kalmar län gick ca
36 % vidare till högskolestudier inom 3 år, medan motsvarande andel för Sverige var ca 42 %.
Andelen övergångar från gymnasium till högskola närmade sig riksgenomsnittet från till
2011/2012, för att sedan falla. Detta kan hänga samman med att personer som tog examen
under krisåren 2009–2010 i högre utsträckning började studera på högskola på grund av sämre
möjligheter att få arbete efter finanskrisen, men nu i högre utsträckning får arbeten. Minskningen i gymnasieövergångar är särskilt stor bland männen.
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Figur 48. Andelen övergångar från gymnasium till högskola inom 3 år

Källa: SCB, Högskoleövergångar efter region, kön, tabellinnehåll och läsår
Andelen som går vidare till högskolestudier varierar också kraftigt mellan länets kommuner,
vilket framgår av figur 49. Andelen som påbörjat eftergymnasial utbildning inom tre år efter
avslutat gymnasium är högst i Oskarshamn och Mörbylånga med ca 40 procent. Hultsfred och
Högsby har lägst andel som har påbörjat högskolestudier inom 3 år efter gymnasiet med ca
30 %.
Figur 49. Andel elever med gymnasieexamen läsåret 2013/14 som påbörjat
högskolestudier inom 3 år

Källa: SCB, Högskoleövergångar efter region, kön, tabellinnehåll och läsår
Figur 50 visar andelen i befolkningen 20–64 år i respektive kommun i Kalmar län med minst
treårig eftergymnasial utbildning. Utbildningsnivå är en vanlig indikator på socioekonomisk
status och korrelerad med andra positiva utfall som högre inkomster, bättre hälsa, högre socialt deltagande, högre sannolikhet att vara sysselsatt, osv. Figuren visar att det finns relativt
stora skillnader i andelen med längre eftergymnasial utbildning mellan länets kommuner.
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Figur 50. Andel av befolkning 20–64 år med
minst treårig eftergymnasial utbildning 2015

Figuren visar också en hög andel eftergymnasialt
utbildade i ett länsperspektiv i Oskarshamn, Västervik och Borgholm. Vidare är det tydligt att det
finns skillnader mellan kust- och inlandskommuner.
Kalmar har en relativt ung befolkning och den
högsta andelen eftergymnasialt utbildade i länet.
Mönstret överensstämmer med övriga länscentra.
Utbildningsnivån är generellt sett är högre i
befolkningsmässigt större kommuner, i kommuner med universitet/högskola och i residensstäder.
På motsvarande sätt är utbildningsnivån i Växjö
betydligt högre än i övriga Kronoberg, medan
utbildningsnivån i Karlskrona är högre än i övriga
Blekinge. Mörbylånga är en utpendlingskommun
där en stor del av befolkningen arbetar i andra
kommuner och har högre utbildning.

Källa: SCB, Befolkning efter region,
ålder och utbildningsnivå, 2015

Matchning mellan utbildning och kompetensbehov
Matchningen på arbetsmarknaden, dvs. hur väl arbetsgivarnas efterfrågan å arbetskraft och
kompetens möts av befolkningens utbildning, kan mätas genom ett antal indikatorer som
tagits fram av Reglab (Regionala matchningsindikatorer slutrapport, 2014.). Detta består av
en uppsättning indikatorer som beskriver behov och tillgång på arbetskraft på regional nivå.
Indikatorerna ska beskriva dels förutsättningarna för matchning, dels den faktiska matchningen. Figur 51 visar indikatorvärdena för landets län samt riksgenomsnittet för 2014.
Kalmar län ligger strax under riksgenomsnittet, i nivå med grannlänen Kronoberg och Jönköping. Kalmar län har en segregerad arbetsmarknad där tillverkningsindustri och vård och omsorg är starkt dominerande. Arbetskraftens utbildningsnivå är låg jämfört med riksgenomsnittet, och särskilt låg bland män. Samtidigt efterfrågar den stora tillverkningsindustrin
arbetskraft med låg utbildningsnivå. Regionen har därför relativt god matchning av arbetstillfällen och kompentent arbetskraft vad gäller arbeten med lägre kvalifikationskrav.
För mera högkvalificerade arbeten är läget dock sämre. Arbetsgivare upplever kompetensbrist
inom många områden inom bl.a. barn- och äldreomsorg, hälso- och sjukvård och utbildning
Arbetsmarknaderna för mer högutbildad arbetskraft är till sin natur mer specialiserade, vilket
gör det svårare att matcha utbud och efterfrågan på den mindre arbetsmarknad som länet utgör. Bristen på vissa typer av kompetens inom exempelvis vård- och omsorg eller utbildning
är också stor i hela landet, vilket försvårar möjligheterna att lösa matchningsproblematiken
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genom inflyttning från andra län. Bristen på högkvalificerade arbetstillfällen kan också förklara en del av utflyttningen från länet. Utvecklingen på arbetsmarknaden, företagens efterfrågan på kompetens, möjligheterna att arbetspendla och befolkningsutvecklingen hänger
därför nära samman.
Figur 51. Matchningsindikator, länsvis samt genomsnitt för Sverige, 2014

Källa: SCB/Reglab, Matchningsgrad (M2), procent, 2014

Inkomster och inkomstfördelning
Hushållens inkomster är låga i Kalmar län i förhållande till riksgenomsnittet. Beroende på
vilken inkomstdefinition11 som används ligger länet i mitten eller i den nedre delen av en
fördelning mellan svenska län. Medel och medianinkomst ligger mycket nära varandra i Kalmar län, vilket tyder på en sammanpressad inkomstfördelning. Mönstret är inte detsamma i
samtliga län, vilket medför att länets relativa placering varierar beroende på om jämförelsen
avser medel- eller medianinkomster.
Då jämförelsen avser de disponibla inkomsterna per konsumtionsenhet istället för sammanräknad förvärvsinkomst ligger länet närmare mitten i en länsfördelning. Detta skulle kunna
förklaras av att de disponibla inkomsterna (dvs. efter skatt och inklusive transfereringar) i län
med en högre inkomstnivå i högre utsträckning påverkas av omfördelning inom skatte- och
transfereringssystemen. Figur 52 visar medianen av disponibel inkomst per konsumtionsenhet
och av sammanräknad förvärvsinkomst per län år 2015.

11

Disponibel inkomst definieras som summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster, minus skatter och
negativa transfereringar. Inkomsten inkluderar därmed kapitalvinst/kapitalförlust. Inkomsten relateras sedan till
hushållens sammansättning, för att ge en uppfattning av den disponibla inkomsten för hushåll av olika storlek
och sammansättning. Alternativt kan sammanräknad förvärvsinkomst användas, dvs. inkomst från anställning,
företagande, pension, sjukpenning och andra skattepliktiga transfereringar, före skatt, men exklusive inkomst av
kapital.
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Figur 52. Median av sammanräknad förvärvsinkomst och disponibel inkomst, per län
2015

Källa: SCB, Disponibel inkomst och faktorinkomst per konsumtionsenhet för personer efter
inkomstslag och region, 2015; SCB, Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige den
31/12 efter kön och region, 2015
Figur 53 visar disponibel medianinkomst per konsumtionsenhet för kommunerna i Kalmar län
år 2015. Samtliga kommuner utom Oskarshamn ligger under riksgenomsnittet, men det finns
vissa variationer mellan olika kommuner. Kalmar, Mörbylånga och Oskarshamn har de högsta
inkomsterna i länet medan Mönsterås och Vimmerby ligger nära länsgenomsnittet. Inkomsterna är lägre i Högsby, Torsås, Hultsfred, Emmaboda, Nybro, Västervik och Borgholm.
Figur 53. Median av disponibel inkomst per kommun i Kalmar län

Källa: SCB, Disponibel inkomst och faktorinkomst per konsumtionsenhet för personer efter
inkomstslag och region, 2015; SCB
Figur 54 visar den s.k. gini-koefficienten beräknad per län i Sverige. Ginikoefficienten kan
anta ett värde mellan 0 och 1, där ett högt värde visar på större ojämnhet än ett lågt värde.
Gini-koefficienten i Sverige är låg i ett internationellt perspektiv, och samtliga län utom
Stockholms län ligger under riksgenomsnittet. Kalmar län ligger i den nedre delen av fördelningen, dvs. har en låg grad av inkomstojämlikhet i ett svenskt perspektiv.
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Figur 54. Gini-koefficient per län, 2015

Källa: SCB, Disponibel inkomst och faktorinkomst per konsumtionsenhet för personer efter
inkomstslag och region, 2015
Spridningen mellan olika kommuner i länet är liten. Borgholm har en högre grad av ojämlikhet än övriga, men en låg medianinkomst (se figur 55). Detta kan bero på höga inkomster hos
en liten andel i befolkningen, troligtvis kapitalinkomster. Övriga kommuner ligger i stort sett
precis i nivå med länsgenomsnittet.
Figur 55. Gini-koefficient per kommun i Kalmar län

Källa: SCB, Disponibel inkomst och faktorinkomst per konsumtionsenhet för personer efter
inkomstslag och region, 2015
Gini-koefficienten är ett vanligt mått på inkomstojämlikhet, men beräknas inte per län och
kön. För att få en uppfattning om inkomstspridningen bland kvinnor och män och mellan könen används här istället kvoten mellan medelvärdet och medianvärdet för mäns och kvinnors
löner per län, se figur 56. Kvoten mellan medel och median ger en uppfattning om hur spridningen ser ut ”i mitten” av fördelningen, men säger inte så mycket om hur det ser ut i ”toppen” och ”botten”. Gini-koefficienten beaktar däremot hela fördelningen och visas i figur 55.
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Figur 56. Medelinkomst i förhållande till medianinkomst, efter län och kön, 2015

Källa: SCB, Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige den 31/12 efter kön och
region, 2015
När medelvärdet är lägre än medianen har mer än hälften av befolkningen en inkomst över
medelinkomsten, medan det omvända gäller om medianen är lägre än medelvärdet. Generellt
sett har samtliga svenska län låga kvoter mellan medel- och medianinkomst för män och för
kvinnor, vilket indikerar en liten inkomstspridning i hela landet. Stockholms län har den största spridningen och drar upp riksgenomsnittet. För kvinnor är medelinkomsten lägre än
medianinkomsten i samtliga län utom Stockholm. Mer än hälften av kvinnorna har därmed en
inkomst överstigande medelinkomsten för kvinnor i länet. Spridningen i mäns löner är större
än i kvinnors, och det gäller särskilt för de starka arbetsmarknaderna kring storstäderna samt i
Hallands län. Den större inkomstspridningen i dessa län tycks däremot inte påverka kvinnors
inkomster i samma omfattning. Kalmar län har den näst minsta inkomstspridningen bland
länen enligt detta mått.
Kvinnors inkomster är lägre än mäns inkomster oavsett om vi studerar medelvärden eller
medianer. Detta beror på flera faktorer: Arbetsmarknaden är könsuppdelad, och kvinnor och
män arbetar i olika branscher, där kvinnodominerade branscher tenderar att ha lägre timlöner.
Kvinnor arbetar också i högre utsträckning än män deltid, frivilligt eller ofrivilligt. Kvinnor
tar också ut en större del av föräldraledighet och dagar för vård av barn. Lönediskriminering,
där kvinnor med liknande arbetsuppgifter i samma bransch tjänar mindre än män med
motsvarande kvalifikationer, kan också vara en delförklaring. Samtliga dessa faktorer
samverkar till att kvinnor som grupp har lägre inkomster än män.
Figur 57 visar kvinnors inkomster i förhållande till mäns, både som andel av medelvärdet och
av medianen. Det finns en viss spridning mellan olika län. I Hallands, Stockholms, Uppsala,
Kronoberg och Värmlands län har kvinnor en högre andel av mäns lön om vi studerar medianen än om vi studerar medelvärdet. Detta indikerar att det är i ”toppen” av fördelningen det
finns skillnader i inkomstnivåerna i dessa län. I övriga län, bl.a. Kalmar, är skillnaderna
mellan kvinnors andel av mäns medel- respektive medianlön mindre.
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Figur 57. Kvinnors medel- samt medianinkomst i % av mäns inkomst

Källa: SCB, Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige den 31/12 efter kön och
region, 2015
Figur 58 visar medelinkomst och utbildningspremier för samtliga län år 2015. Utbildningspremien är beräknad som den procentuella skillnaden i genomsnittsinkomst mellan personer med
förgymnasial och eftergymnasial utbildning i respektive län. Kalmar län har bland de högsta
genomsnittsinkomsterna för personer med förgymnasial utbildning, och bland de lägsta för
personer med eftergymnasial utbildning. Detta medför att Kalmar har bland de lägsta utbildningspremierna i Sverige, dvs. den minsta skillnaden i genomsnittsinkomst mellan personer
med förgymnasial och eftergymnasial utbildning. Även grannlänen Jönköping och Kronoberg
samt Gotland har små utbildningspremier mätt enligt detta sätt.
Vid en jämförelse mellan län har också utbildningsinriktningen för personer med högre
utbildning betydelse. Kalmar län har en relativt stor del av sin högutbildade befolkning inom
akademiska låglöneyrken inom bl.a. utbildning och vård och omsorg.
Figur 58. Medelinkomst samt utbildningspremie

Källa: SCB, Totalräknad inkomstfördelningsstaistik (TRIF); Folkhälsomyndigheten,
Disponibel inkomst efter utbildningsnivå, kön och region, tuseltal kronor.
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Trots de relativt låga inkomsterna är andelen ekonomiskt utsatta lägre än riksgenomsnittet.
Detta kan hänga samman med att inkomsterna är sammanpressade. Figur 59 visar andelen
barn (0–17 år) i ekonomiskt utsatta hushåll samt andelen av barnen med svensk respektive
utländsk bakgrund som finns i ekonomiskt utsatta hushåll.12
Figur 59. Barn 0–17 år i ekonomiskt utsatta hushåll, 2014

Källa: SCB, Totalräknad inkomststatistik; bearbetning Folkhälsomyndigheten,
Barnfattigdomsindex efter region och år, andel (procent).
Kalmar län har en relativt låg andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll totalt sett jämfört med
andra län och med riksgenomsnittet. Bland barn med svensk bakgrund är andelen i ekonomiskt utsatta hushåll något lägre än riksgenomsnittet medan andelen bland utrikes födda är
något högre än riksgenomsnittet. De senaste siffrorna är dock från 2014, och andelen barn
med utländsk bakgrund i ekonomiskt utsatta hushåll är sannolikt högre i dagsläget, både i
länet och i riket.
Andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll är lägst i Mörbylånga och Oskarshamn med
ca 5 %, medan drygt 9 % av barnen i Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby och Västervik bor i ekonomiskt utsatta hushåll. Samtliga kommuner i Kalmar län ligger dock under
riksgenomsnittet på ca 10 %.

12

Med ekonomiskt utsatta avses hushåll med låga inkomster eller med ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag) någon gång under året. Med låg avses inkomster som understiger socialbidragsnormen och en norm för
boendeutgifter. Endast hushåll som varit folkbokförda i kommunen under ett helt år ingår i beräkningen.
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Figur 60. Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, 2014

Källa: SCB, Totalräknad inkomststatistik; bearbetning Folkhälsomyndigheten,
Barnfattigdomsindex efter region och år, andel (procent).

Trygghet, hälsa och delaktighet
Upplevd trygghet och utsatthet för brott
Tryggheten i länet är större än riksgenomsnittet enligt brottsförebyggande rådets (BRÅ) nationella trygghetsundersökningar. Figur 61 visar andelen som blivit utsatt för våldsbrott (misshandel, hot och personrån) samt egendomsbrott i landet respektive Kalmar län. Andelen utsatta för egendomsbrott är ungefär densamma i länet som riksgenomsnittet medan färre utsatts
för våldsbrott i länet.
Figur 62 visar andelen som uppger att de är ganska eller mycket otrygga vid utevistelse sena
kvällar, eller som avstår från att gå ut på grund av otrygghet som andel av befolkningen i länet
och i riket. Figuren visar att invånarna i Kalmar län känner sig också mindre otrygga än riksgenomsnittet. Andelen som är ganska eller mycket otrygga vid vistelse utomhus under kvällar
och nätter är lägre än riksgenomsnittet. Färre är också oroliga för att utsättas för våldsbrott
eller är oroliga för att närstående ska utsättas för brott.
Figur 61. Utsatthet för brott, Sverige och Kalmar län, 2006–2015

Källa: BRÅ, Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2006–2015
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Figur 62. Otrygghet och oro för brott, Sverige och Kalmar län, 2006–2015

Källa: BRÅ, Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2006–2015
Figur 63 visar utfallet i NTU för 2014 per polisregion för befolkningens oro för olika typer av
brott och otrygghet. Kalmar län ingår i Polisregion Syd tillsammans med Kronoberg, Blekinge och Skåne län. Befolkningen i Polisregion Syd är mindre otrygga vid utevistelse utomhus
sena kvällar, men känner en större oro för att utsättas för brott, för att närstående ska drabbas
och för utvecklingen av brottsligheten i samhället.
Figur 63. Otrygghet och oro för olika typer av brott, per polisregion, 2014

Källa: BRÅ, Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2015
Om siffrorna istället bryts ned på län (figur 64) framgår dock att Kalmar län ligger under övriga län i polisregionen i utsatthet. Befolkningen i Kalmar län är mindre otrygga vid utevistelse
utomhus sena kvällar och känner en mindre oro för att närstående ska drabbas av brott. Oron
för att drabbas av inbrott, misshandel eller bilinbrott är också lägre i länet än i övriga län i
polisregion Syd. Däremot är oron över utvecklingen av brottsligheten i samhället större i Kalmar län. Oron för brott i Kalmar län tycks därmed uttrycka en oro för samhällsutvecklingen
snarare än om en oro för att själv bli utsatt för brott.
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Figur 64. Otrygghet och oro för olika typer av brott, län i region Syd, 2014

Källa: BRÅ, Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2015
På nationell nivå svarar ca 15 procent av kvinnorna och 8 procent av männen att de är oroliga
för överfall/misshandel. Utrikesfödda är mer oroliga än inrikesfödda. Totalt sett är ca 10 % av
befolkningen oroliga för att utsättas för överfall eller misshandel.

Folkhälsa
Medellivslängden är ett grovt mått som visar det genomsnittliga antal år som en person kan
förväntas leva utifrån nuvarande dödlighetsmönster. Det är ett användbart mått för jämförelser
av folkhälsan mellan regioner. Medellivslängden i länet är något lägre än riksgenomsnittet
och länet placerar sig ungefär i mitten av en fördelning mellan samtliga län, se figur 65. Kvinnor i länet har en medellivslängd vid födseln på 83,5 år medan medellivslängden vid födseln
för män är 79,7 år. Riksgenomsnittet är 83,8 för kvinnor och 80,1 för män. Skillnaderna i
medellivslängd minskar mellan könen såväl i länet som i riket. Det medför att det blir allt fler
män i befolkningen, och en större andel män bland de äldre.
Figur 65. Medellivslängd vid födseln efter län, 2011–2015

Källa: SCB, Återstående medellivslängd vid födelsen efter region och kön, värde för perioden
2011–2015
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Figur 66. Medellivslängd, kommuner i Kalmar län, medelvärden av 2011–2015

Källa: SCB, Återstående medellivslängd vid födelsen efter region och kön, värde för perioden
2011–2015
Antalet nettodagar med olika ersättningar och bidrag (helårsekvivalenter) bland befolkningen
i Kalmar län var högre än riksgenomsnittet 2015, och sjuktalen har varit höga under lång tid.
Riksgenomsnittet dras dock ned av en låg andel ersättningar i Stockholms län. Kalmar län
ligger ungefär mitt i en fördelning av antalet helårsekvivalenter bland de svenska länen när
det gäller den totala ersättningen per person) och år. Vilken typ av ersättning som är hög/låg
varierar dock mellan länen. Medan arbetslösheten i Kalmar län, och därmed ersättningen för
arbetslöshet, är förhållandevis låg är andelen personer med sjuk- och aktivitetsersättning och i
arbetsmarknadsåtgärder istället hög. Detta kan tolkas som att det finns en större tudelning på
arbetsmarknaden i länet än på riksnivå. Personer som av olika anledningar har svårt att få
arbete befinner sig i högre utsträckning utanför arbetskraften eller i arbetsmarknadsåtgärder.
Figur 67 visar fördelningen av antal personer i åldern 20–64 år med olika former av ersättningar från socialförsäkringssystemen (helårsekvivalenter) för samtliga län i Sverige 2015.
Figur 67. Personer med ersättning (helårsekvivalenter), per län 2015

Källa: SCB, Antal helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 år som försörjdes med sociala
ersättningar och bidrag, efter län, 2006–2015
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Figur 68 visar fördelningen av personer med sjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättning
(helårsekvivalenter) för samtliga län i Sverige 2015. Figuren visar att antalet personer med
sjuk- och aktivitetsersättning samt i arbetsmarknadsåtgärder är högre i länet än riksgenomsnittet och även högt i förhållande till andra län.
Figur 68. Personer med sjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättning
(helårsekvivalenter), per län 2015

Källa: SCB, Antal helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 år som försörjdes med sociala
ersättningar och bidrag, efter län, 2006–2015
Figur 69 visar andelen barn i hushåll där minst en förälder har sjuk- och aktivitetsersättning.
Då andelen med sjuk- och aktivitetsersättning är hög i Kalmar län. Bor också en större andel
barn i länet i hushåll där minst en förälder har sjuk- och aktivitetsersättning. Andelen barn i
sådana hushåll är hög i bl.a. Borgholm, Hultsfred, Högsby, Nybro och Torsås. Andelen är
lägre än riksgenomsnittet i Kalmar och Mörbylånga.
Figur 69. Invånare 0–19 år med minst en förälder med sjuk- och aktivitetsersättning,
2014

Källa: SCB (LISA); SKL, Kolada.
Figur 70 visar andelen som skattar sin egen hälsa som bra eller mycket bra i Nationella folkhälsoenkäten, som genomförs av Folkhälsomyndigheten. Siffrorna visas som genomsnitt per
län för åren 2013–2016, och som riksgenomsnitt. Kalmar län ligger i nivå med riksgenomsnittet på ca 73 % som uppger att deras hälsa är bra eller mycket bra. Män har i högre utsträckning en god självskattad hälsa än kvinnor i samtliga län.

69

Figur 70. Andel med god eller mycket god självskattad hälsa, medelvärde av länsvisa
svar för 2013–2016

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten, Allmän hälsa (självskattat) efter
region, värde för 2013–2016.
Skillnaderna mellan länen är små i den nationella folkhälsoenkäten och endast i undantagsfall
statistiskt signifikanta. Detta beror på att urvalen på länsnivå är små och felmarginalerna därför är stora. Det tycks ändå finnas ett samband mellan andelen med god självskattad hälsa,
ohälsotalen och medellivslängden. De län som har en hög andel med god självskattad hälsa
har också hög medellivslängd och låga ohälsotal, och omvänt. Kalmar län placerar sig någonstans i mitten av en fördelning mellan Sveriges län för samtliga dessa mått.
En stor del av länsinvånarna som inte anser sig må bra lider av psykisk ohälsa. I riket är andelen kvinnor med nedsatt psykiskt välbefinnande 16 procent medan den i Kalmar län ligger på
11 procent. För männen återfinns inga större skillnader mellan befolkningen i länet och i riket,
andelen ligger på runt 10 procent. Andelen sjukskrivningar kopplade till psykisk ohälsa har
ökat under en längre period, både i riket och i länet, och i synnerhet bland kvinnor.
Insjuknandet i hjärtinfarkt har sjunkit i länet som just nu har en något lägre andel insjuknade
personer än riket. Dock är infarkt fortfarande en av de vanligaste dödsorsakerna bland äldre.
Ungefär dubbelt så många män som kvinnor får hjärtinfarkt varje år. Antalet cancerfall (efter
åldersstandardisering) är högre i länet än i riket. Insjuknande i stroke minskar över åren men
är fortfarande vanligt i synnerhet i äldre åldersgrupper, både i riket och Kalmar län. Stroke är
något vanligare hos män än hos kvinnor. Diabetes är en av våra större folksjukdomar och i
riket uppger befolkningen att andelen med diabetes är sex procent medan andelen av befolkningen i Kalmar län är sju procent. Inga större könsskillnader kan uttydas.
En vanlig orsak till kontakt med hälso- och sjukvården är svår värk i rörelseorganen vilket
också ofta leder till långvariga sjukskrivningar. Andelen kvinnor med svår värk är betydligt
högre än andelen män både i länet och i riket. Andelen vuxna med fetma i Kalmar län ligger
ungefär på samma nivå som i riket, där en något högre andel kvinnor än män är drabbade.
Högt blodtryck är också vanligt, både i riket och länet, inga större könsskillnader finns.
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Gemensamt för alla levnadsvanor är att de påverkas av ojämlikheten i hälsa och är beroende
av socioekonomiska faktorer som utbildningsnivå, inkomst samt boende i tätort eller på landsbygd. Det finns stora skillnader i hälsa mellan länets kommuner och dessa skillnader hänger
statistiskt samman med stora skillnader i levnadsvanor och livsvillkor mellan invånarna.
Majoriteten av de kommuner som har mer gynnsamma livsvillkor ligger vid länets kustband.13
Det finns flera enskilda grupper med skadligt tobaksbruk, riskabla alkoholvanor, psykisk
ohälsa och betydande övervikt i länet.14 Utrikesfödda personer mår generellt sämre än inrikes
födda. Utrikes födda är dock ingen homogen grupp utan det finns stora variationer mellan
personer från olika ursprungsländer.15

Socialt deltagande
Figur 71 visar andelen i befolkningen som har lågt socialt deltagande, fördelat på län och kön
(staplar) samt riksgenomsnittet (streckad linje). Med socialt deltagande avses om personen
under de senaste 12 månaderna deltagit i bl.a. studiecirkel, föreningsmöte, teater, bio, konstutställning, religiös sammankomst, sporttillställning, demonstration eller fest hemma hos någon eller i offentlig lokal. Kalmar län har en förhållandevis hög andel av befolkningen med
lågt socialt deltagande: 21 %, jämfört med riksgenomsnittet på 19 %. En något större andel
män än kvinnor i länet har lågt deltagande, men skillnaderna mellan könen är mindre än i
många andra län.
Figur 71. Lågt socialt deltagande efter län, medelvärde av 2013–2016

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten, Lågt socialt deltagande (självrapporterat) efter kön och region, värde för 2013–2016. Andel (procent).
Valdeltagande är en vanlig indikator på delaktighet och deltagande i samhället. Valdeltagandet riksdagsval i länet är högre än riksgenomsnittet. Valdeltagandet är särskilt högt i Kalmar,
Torsås, Mönsterås, Mörbylånga och Borgholms kommuner. Detta mönster kan förklaras av att

13

Landstinget i Kalmar län. (2013). Kunskapsunderlag för planering av hälso- och sjukvård
Folkhälsomyndigheten. Nationella folkhälsodata, 2012-2015; Kunskapsunderlag för planering av hälso- och
sjukvård, Landstinget i Kalmar län 2013.
15
Folkhälsomyndigheten. Nationella folkhälsodata, 2013-2016. Uppgiften bygger på den nationella folkhälsoenkäten, som genomförs av Folkhälsoinstitutet och är en urvalsundersökning bland befolkningen 16–84 år.
Värden för län presenteras som icke åldersstandardiserade 4-årsmedelvärden.
14
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valdeltagandet generellt sett är högre bland äldre och bland personer med högre utbildning.
Kalmar och Mörbylånga har högst andel befolkning med minst treårig eftergymnasial utbildning i länet medan en stor äldre befolkning kan förklara ett högt valdeltagande i Borgholm,
Torsås och Mönsterås.
Figur 72. Valdeltagande Riksdagsvalet 2014, efter län

Källa: SCB, Valstatistik, Valmyndigheten.
Figur 73. Valdeltagande Riksdagsvalet 2014, kommuner i Kalmar län

Källa: SCB, Valstatistik, Valmyndigheten.

Tillit och stöd i vardagen
Kalmar län i nivå med riksgenomsnittet och ungefär mitt i en fördelning mellan Sveriges län
när det gäller andelen i befolkningen som känner tillit till andra. Med tillit avses andelen som
svarar ”ja” på frågan ”Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människor? Kvinnor
i länet känner tillit i högre utsträckning än män, medan mönstret varierar mellan länen.
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Figur 74. Tillit till andra, efter län och kön, medelvärde av 2013–2016

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten, Tillit till andra (självrapporterat)
efter kön och region, värde för 2013–2016. Andel (procent).
Figur 75 visar andelen i befolkningen som saknar praktiskt stöd, dvs. som saknar någon eller
några personer att få hjälp av med praktiska problem eller vid sjukdom. Figur 76 visar andelen som saknar emotionellt stöd, dvs. saknar någon att dela sina innersta känslor med och
anförtro sig åt. Kalmar län ligger bland de bästa i landet för båda dessa indikatorer, dvs. en
stor del av befolkningen har emotionellt och praktiskt stöd. Män uppger att saknar såväl
praktiskt som emotionellt stöd i betydligt högre utsträckning än kvinnor, såväl i Kalmar län
som i de flesta andra län i landet.
Figur 75. Avsaknad av praktiskt stöd, medelvärde av 2013–2016

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten, Avsaknad av praktiskt stöd (självrapporterat) efter kön och region, värde för 2013–2016. Andel (procent).
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Figur 76. Avsaknad av emotionellt stöd, medelvärde av 2013–2016

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten, Avsaknad av emotionellt stöd
(självrapporterat) efter kön och region, värde för 2013–2016. Andel (procent).
Figur 77 visar andelen i befolkningen som haft en privatekonomisk kris. Med kris avses att
personen svarat ”nej” på frågan ”Om du plötsligt skulle hamna i en oförutsedd situation, där
du på en vecka måste skaffa fram 15 000 kronor, skulle du klara det? Har det under de senaste
12 månaderna hänt att du haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar m.m.?” Kvinnor har i högre utsträckning än män upplevt en kris i privatekonomin. Andelen i Kalmar län som upplevt en kris är låg jämfört med andra svenska län, och ca 12 % har
svarat ”nej” på frågan.
Figur 77. Haft ekonomisk kris, medelvärde av 2013–2016

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten, Privatekonomi (självrapporterat)
efter kön och region, värde för 2013–2016. Andel (procent).
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Ungas hälsa, inflytande, delaktighet och trygghet
LUPP-enkäten

Den s.k. LUPP-enkäten (LUPP 2015 – Ungas livssituation i Kalmar län och Eksjö kommun)
genomfördes senaste gången 2015 i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet i några av kommunerna i Kalmar län och i Eksjö kommun. I enkäten ställs frågor om ungdomarnas känsla av
trygghet, delaktighet och vilja att vara med och påverka. Resultaten för 2015 visar att ungdomarna i regionen generellt sett mår bra och upplever att de har goda levnadsvillkor.
Ungdomarna upplever att det finns mycket att göra på fritiden, oberoende på var i regionen de
är bosatta eller vilken årskurs de går i. Den vanligaste fritidsaktiviteten oavsett kön är idrott
och träning. Killarna ägnar sig i större utsträckning åt TV-/online-/dataspel medan tjejerna
främst ägnar sig åt att läsa/blogga. Generellt sett upplever ungdomarna sina levnadsvillkor
som goda och ser ljust på framtiden.
Den upplevda tryggheten har minskat över tid på samhällets olika arenor, såväl privata som
offentliga, Tjejer upplever i lägre utsträckning än killar att de är trygga. Att aldrig känna sig
helt trygg kan ta sig uttryck på olika sätt, bland annat i form av psykosociala besvär. Bland
tjejer är stress det mest utmärkande besväret, oavsett årskurs. Ungdomarna bedömer dock sitt
allmänna hälsotillstånd som relativt bra. Skolmiljön upplevs överlag som god. Det finns inga
större könsskillnader eller skillnader mellan årskurserna i ungdomarnas upplevelse av skolan
som helhet. Undervisningen och tillgången till extra stöd och hjälp av lärare upplevs som bra.
Upplevelsen av delaktighet och inflytande skiljer sig åt mellan de olika årskurserna. I årskurs
8 är viljan att vara med och påverka dubbelt så hög som den upplevda möjligheten att påverka. I årskurs 2 har den upplevda möjligheten att påverka ökat sedan 2012 då undersökningen
genomfördes förra gången. Viljan att vara med påverka är större bland tjejerna än killarna,
oavsett årskurs.
Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS)

Temagruppen Unga i arbetslivet tar fram registerbaserad statistik för unga som varken arbetar
eller studerar som tillhandahålls via hemsidan www.temaunga.se. Denna statistik är också en
indikator inom det nationella ungdomspolitiska uppföljningssystemet som MUCF presenterar
på hemsidan www.ungidag.se. Statistiken utgår från samtliga folkbokförda i Sverige. En individ klassificeras som varken arbetande eller studerande om den under ett helt kalenderår inte
haft inkomster som överstiger ett basbelopp, inte haft studiemedel, inte varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar samt inte har arbetspendlat till Norge eller Danmark. Statistiken redovisas på åldersgrupperna 16–24 år respektive 25–29 år. Vi summerar de
två grupperna. Ca 9 % av de unga i åldern 16–29 år tillhör gruppen, vilket är något lägre än på
riksnivå.
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Figur 78. Andel unga 16–29 år som varken arbetar eller studerar, riket och Kalmar län
2014

Källa: www.temaunga.se, egna beräkningar
Figur 79 visar vilken typ av ersättning eller aktivitet de unga i åldern 16–29 år som varken
arbetade eller studerade hade år 2014 i Kalmar län. En person kan ha flera olika typer av
ersättningar under året och således förekomma i flera kategorier. De som invandrat under året
eller har okänd aktivitet ingår dock inte i någon av de andra kategorierna.
Figur 79. Ersättningsform för unga 16–29 år som varken arbetar eller studerar, Kalmar
län, 2014

Källa: www.temaunga.se, egna beräkningar

Indikatorer för uppföljning
av regional utveckling
Bilaga 2
Klimat att växa i – Regional
utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030

Sammanfattning
Indikator
Demografisk försörjningskvot
Förändring i totalbefolkning
och inrikes flyttnetto
Andel kvinnor i offentlig/
privat sektor samt chefsnivå
Valdeltagande i val till
Riksdag och region
Förvärvsfrekvens

Jämförelse
Kalmar län
över tid
Kalmar län
över tid
Riksgenomsnitt
Riksgenomsnitt
Riksgenomsnitt

Tillit

Riksgenomsnitt
Riksgenomsnitt
Relativt
andra län
Riksgenomsnitt
Kalmar län
över tid och
rikssnitt
Riksgenomsnitt
Riksgenomsnitt
Kalmar län
över tid
Kalmar län
över tid

Självskattad hälsa
Medianinkomst per invånare
Andel med examen från
gymnasiet inom 4 år
Upplevd trygghet

Unga som varken arbetar
eller studerar (UVAS)
Andel barn i ekonomiskt
utsatta hushåll
Andel hushåll/arbetsställen
med 100 mbit/s
Andel pendlare i dagbefolkning och resor med
kollektivtrafik
Utsläpp av växthusgaser
Utsläpp av kväve och fosfor
till Östersjön
Balans på bostadsmarknaden
BRP/sysselsatt
(produktivitet)
Antal nystartade företag
Andel eftergymnasialt utbildade (30–34 år), andel gymnasieutbildade (16–74 år)
Energianvändning/BRP och
andel förnybar energi

Kalmar län
över tid
Kalmar län
över tid
Kalmar län
över tid
Relativt
andra län
Relativt
andra län
Riksgenomsnitt

Kalmar län
över tid

Kommentar
Kvoten är hög och ökar
Befolkningen ökar men inrikes flyttnetto är negativt
Något under riksgenomsnittet
Över riksgenomsnittet, valdeltagandet ökar både i länet
och i riket
Över riksgenomsnittet totalt sett, under rikssnittet för
utrikes födda. Lägre förvärvsfrekvens för kvinnor än för
män både i länet och i riket. Stort gap mellan inrikes och
utrikes födda i länet.
Över riksgenomsnittet, små förändringar i tilliten över
tid, både i länet och riket.
I nivå med riksgenomsnittet, andelen med god
självskattad hälsa ökar både i länet och i riket.
I nivå med jämförbara län men låga i ett riksperspektiv.
Relativt stora könsskillnader i alla län.
Över riksgenomsnittet och högt jämfört med andra län
Större upplevd trygghet i länet än riksgenomsnittet. Den
upplevda tryggheten bland unga minskar dock, både i
länet och i riket.
Lägre andel än riksgenomsnittet, inga större förändringar
över tid. Stora skillnader mellan inrikes/utrikes födda.
Lägre andel än riksgenomsnittet, inga större förändringar
över tid.
Snabb utbyggnad de senaste åren, men lägre andel
anslutna hushåll och arbetsställen än på riksnivå.
Andelen pendlare har ökat i samtliga kommuner under
2005–2015. Antalet resor/person med kollektivtrafiken
ökar.
Utsläppen minskar långsamt över tid.
Utsläppen minskar över tid, men behöver minska
snabbare.
Ingen kommun i länet har balans på bostadsmarknaden,
vilket är en försämring jämfört med tidigare år.
I nivå med eller något under andra jämförbara län och
låg i ett riksperspektiv.
I nivå med eller något över andra jämförbara län men låg
i ett riksperspektiv.
Lägre andel gymnasialt och eftergymnasialt utbildade än
rikssnittet. Andelen eftergymnasialt utbildade ökar i
samma takt som rikssnittet medan andelen gymnasieutbildade ökar snabbare än rikssnittet.
Total energianvändning har ökat, men även energieffektiviteten ökar (dvs. energianvändning/BRP
minskar). Långsamt ökande andel förnybar energi.

Inledning
De strategier som ställs upp i den regionala utvecklingsstrategin behandlar svårmätbara faktorer som ökad livskvalitet, utvecklade kommunikationer, näringslivsutveckling och förbättrad miljökvalitet. För att få en indikation på om de insatser som genomförs bidrar till måluppfyllelsen följer vi utvecklingen i länet genom ett antal indikatorer som direkt eller indirekt visar förändringar av tillstånd i samhället. Indikatorerna mäter utfall och är inte kopplade till
några konkreta mål eller insatser. Det är dock viktigt komma ihåg att det kan finnas andra faktorer än de genomförda insatserna som bidrar till en förändring. Utvecklingen inom ett prioriterat område kan också påverka utvecklingen inom andra områden. Vi har därför valt ut ett
antal indikatorer som är kopplade både till målbilden Klimat att växa i och till ett prioriterade
utvecklingsområden. Därutöver finns ett antal övergripande indikatorer rörande demografi
och jämställdhet, vilka påverkar alla utvecklingsområden.
Konkreta mål specificeras inte i RUS, utan dessa kommer istället att finnas i underliggande
handlingsprogram. Därför finns inte heller några målvärden för indikatorerna i RUS. Istället
kommer mål att följas upp och effekter av konkreta insatser att utvärderas genom indikatorer i
de underliggande handlingsprogrammen.
Målbilden har inte något slutdatum och därför ställer vi inte heller upp något slutdatum för
indikatorerna. Vissa indikatorer förändras långsamt, och små förändringar mellan år är då av
mindre betydelse. Många miljörelaterade indikatorer är av denna typ. Inom andra områden
kan stora förändringar ske mellan olika år utan att det rör sig om något trendbrott. Detta är
fallet för många ekonomiska indikatorer, där konjunkturen kan svänga snabbt. För att begränsa möjligheten att små förändringar mellan enstaka år får genomslag fokuserar vi på att följa
trenderna i indikatorerna snarare än att se till värdet ett visst år.
I första hand använder vi riksgenomsnittet som jämförelsenorm för länets utveckling. Dock
har storstadslänen stort genomslag på riksgenomsnittet, och i vissa fall avviker dessa i viktiga
avseenden från andra län. I det fall riksgenomsnittet inte förefaller representativt för flertalet
svenska län har vi valt att istället jämföra hur Kalmar län ligger till relativt övriga län. I ytterligare några fall finns inga andra län att jämföra med, och i dessa fall väljer vi att endast följa
utvecklingen i Kalmar län över tid. I dessa fall finns istället mål kopplade till indikatorn i
nationella och/eller regionala planer.
För varje indikator presenterar vi dels ett nuläge, dels trenden för länets utveckling. För nuläget visar vi hur länet ligger till jämfört med den jämförelsenorm vi satt upp, och synliggör
skillnader mellan kön, personer med svensk/utländsk bakgrund, eller andra relevanta uppdelningar. Jämställdhet mäts dels i nuläget genom att vi använder könsuppdelad statistik för
indikatorer som rör individer, dels genom en indikator kopplad till kvinnors representation i
arbetslivet och på chefsnivå.
Indikatorerna är valda utifrån ett antal kriterier gällande datatillgång och användbarhet. De
data som ligger bakom indikatorerna måste vara tillförlitliga, uppdateras löpande och med
jämförbarhet över tid. Vidare bör indikatorerna bygga på data som produceras av en oberoende aktör när detta är möjligt. Så långt som är möjligt används indikatorer som kan beräknas
utifrån öppet tillgängliga data, som går att bryta ned på kommunnivå, kön, bakgrund, ålder
eller andra relevanta gruppindelningar. Vi använder därför i största möjliga mån data från
SCB eller andra statliga myndigheter som producerar statistik.

Övergripande indikatorer
Demografisk försörjningskvot

Motiv: Demografisk balans i befolkningen, behov av välfärdstjänster
Jämförelse: Förändring över tid i Kalmar län
Figuren visar den demografiska försörjningskvoten, dvs. hur många äldre och yngre det går på
varje person i arbetsför ålder, här definierad som personer mellan 16–64 år. Den demografiska
försörjningskvoten visar på behoven av välfärdstjänster som skola, vård och omsorg i en befolkning. En högre kvot innebär ett större behov av välfärdstjänster. På varje person i åldern
16–64 gick det år 2016 ca 0,7 äldre eller yngre personer. Kvoten har ökat över tid eftersom
både andelen äldre och andelen yngre i länets befolkning ökar. Andelen äldre i befolkningen
är dock högre än andelen yngre, och bidraget till försörjningskvoten från äldre är därför större
än bidraget från yngre.
Demografisk försörjningskvot Kalmar län, 2010–2016

Källa: SCB, Folkmängden den 1 november efter region, ålder och år, egna beräkningar
Förändring i totalbefolkning och inrikes flyttnetto

Motiv: Länets attraktivitet för boende/inflyttning efter ålder och kön. Påverkar i sin tur bl.a.
demografisk försörjningskvot och utbildningsnivå.
Jämförelse: Förändring över tid i Kalmar län.
Befolkningen i Kalmar län har ökat från 2010 och framåt. Befolkningsökningen förklaras av
inflyttning från utlandet, varför andelen utrikes födda ökar i länet. Utan inflyttningen från
utlandet skulle länets befolkning ha minskat under hela 2000-talet. Länet har ett negativt
inrikes flyttnetto, vilket innebär att det flyttar fler personer från länet till övriga Sverige än
vad som flyttar in från övriga landet. Eftersom det främst är unga som flyttar från länet blir
födelsetalen låga och dödstalen höga i länet relativt riksgenomsnittet. Figur 1 visar hur
befolkningen i Kalmar län förändrats sedan år 2000.

Figur 1. Befolkningsförändring Kalmar län, 2000–2016

Källa: SCB, Folkmängden den 1 november efter ålder och region, 2000–2016
Figur 2 visar länets inrikes flyttnetto efter kön och ålder som genomsnitt för åren 2013–2016.1
Inrikes inflyttning i länet är mindre än inrikes utflyttning totalt sett och nettot har varit relativt
oförändrat under hela 2000-talet. Under perioden 2013–2016 flyttade det i genomsnitt ut 866
fler personer än vad som flyttade in i länet.
Figur 2. Inrikes flyttnetto Kalmar län, efter kön och ålder, medelvärde 2013–2016

Källa: SCB, Befolkningsförändringar, antal personer efter kön, förändringar, region, 2010–
2016, egna beräkningar
Nettot är kraftigt negativt i åldern 18–30 år, och stabiliseras kring noll för personer runt 40 år.
Unga kvinnor är överrepresenterade bland utflyttarna, vilket ger ett mer negativt totalt flyttnetto för kvinnor än för män. För personer över 50 år är nettot svagt positivt och förblir så
även vid högre åldrar. Flyttbenägenheten är dock betydligt lägre bland äldre än bland yngre,
och inflyttningen i högre åldrar väger därför inte upp för utflyttningen av unga. Det inrikes
flyttnettot påverkar länets demografi eftersom det främst är yngre som flyttar från länet och
äldre som flyttar in i länet. Personer som tagit examen från gymnasiet är överrepresenterade
bland utflyttarna, och flyttmönstret påverkar därför bl.a. utbildningsnivån i länets befolkning.

1

Flyttarrisker beräknas som andelen inrikes in- och utflyttare per kön och ålder (ettårsklasser), men redovisas
här aggregerat till åldrar i femårsklasser, för ökad läsbarhet.

Andel kvinnor i offentlig/privat sektor samt i chefsposition

Motiv: Jämställdhet, kvinnors representation i offentlig/privat sektor och möjlighet att göra
chefskarriär.2
Jämförelse: Riksgenomsnitt
I Sverige är kvinnor överrepresenterade i offentlig sektor och män i privat sektor, och detta
mönster är mer utmärkande i Kalmar län än på riksnivå. Det beror på att offentlig sektor och
tillverkningsindustrin (privat sektor) är överrepresenterade i länet, medan könsfördelningen
inom dessa två är ungefär densamma i länet som på riksnivå. I Kalmar län var ca 72 % av de
sysselsatta inom offentlig sektor kvinnor år 2015 och ca 28 % män. På riksnivå var ca 69 %
av de offentliganställda kvinnor och 31 % män. Bland de sysselsatta inom privat sektor i
Kalmar län var ca 33 % kvinnor medan motsvarande siffra på riksnivå vad ca 38 %.
Kvinnor utgör ca 48 % av den sysselsatta dagbefolkningen både i riket och i Kalmar län. Ca
35 % av cheferna i Kalmar län är kvinnor, medan ca 37 % av cheferna i Sverige är kvinnor.
På den högsta chefsnivån (kod 111 enligt SSYK 2012: politiker och högre ämbetsmän; VD
m.fl.,) är andelen kvinnor lägre än bland chefer i allmänhet. Ca 19 % av cheferna på denna
nivå är kvinnor i Kalmar län, medan riksgenomsnittet är ca 20 %. Detta tyder på förekomsten
av ett glastak: andelen kvinnor i chefsposition understiger andelen kvinnor i respektive sektor,
och kvinnor är än mer underrepresenterade på de högsta chefsnivåerna. Kalmar län ligger
ungefär i nivå med riket sett till andelen chefer totalt sett och andelen chefer på högsta nivå.
Tabell 1. Andel kvinnor i sysselsatt dagbefolkning och på chefsnivå, Kalmar län och
Riket, 2015

Hela ekonomin
Andel kvinnor bland sysselsatta
Andel kvinnliga chefer, samtliga nivåer
Andel kvinnor bland politiker och högre ämbetsmän/ VD m.fl.
Offentlig sektor
Andel kvinnor bland sysselsatta
Andel kvinnliga chefer, samtliga nivåer
Andel kvinnor bland politiker och högre ämbetsmän/ VD m.fl.
Privat sektor
Andel kvinnor bland sysselsatta
Andel kvinnliga chefer, samtliga nivåer
Andel kvinnor bland politiker och högre ämbetsmän/ VD m.fl.
Källa: SCB, yrkesregistret, 2015

Kalmar län

Riket

48 %
35 %
19 %

48 %
37 %
20 %

72 %
60 %
36 %

69 %
58 %
42 %

33 %
23 %
13 %

38 %
29 %
15 %

Andelen kvinnor i chefsposition är något lägre i Kalmar län än på riksnivå i både offentlig och
privat sektor. Kvinnor utgör ca 72 % av de sysselsatta i offentlig sektor i Kalmar län och ca
60 % av cheferna i offentlig sektor. På högsta nivå (politiker och högre ämbetsmän i offentlig

2

Till offentlig sektor räknas: statlig förvaltning, statliga affärsverk, primärkommunal förvaltning, landsting, övriga offentliga institutioner, statligt ägda företag och organisationer, kommunalt ägda företag och organisationer.
Till privat sektor räknas: aktiebolag ej offentligt ägda, övriga företag, ej offentligt ägda, övriga organisationer.
Som chefer definieras yrkeskoderna 112, 121, 122, 123, 124, 125, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,
138,141, 142, 149, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 171, 172, 173, 174 och 179 enligt SSYK 2012.

förvaltning eller VD i offentligt ägda bolag) utgör kvinnor ca 36 % av cheferna. På högsta
chefsnivå ligger Kalmar län dock under riksgenomsnittet. Andelen kvinnor på högsta chefsnivå i länet dras ned av en låg andel kvinnor som VD i kommunala bolag. Andelen kvinnor på
VD-posten är lägre i länet än riksgenomsnittet för kommunala bolag, men ungefär i nivå med
andelen kvinnor som är VD i privata aktiebolag i Kalmar län.
I privat sektor utgör kvinnor ca 33 % av de sysselsatta i Kalmar län, och ca 23 % av de privatanställda cheferna är kvinnor. På VD-nivå är ca 13 % av cheferna kvinnor. Andelen kvinnor
bland privatanställda är lägre i Kalmar län än på riksnivå, och andelen kvinnliga chefer totalt
sett är mycket lägre än på riksnivå. På högsta chefsnivå ligger länet dock ungefär i nivå med
riksgenomsnittet.

Delaktighet, hälsa och välbefinnande
Valdeltagande i Riksdagsval och regionalt val

Motiv: Demokratiskt deltagande, samhällsengagemang, engagemang i regionen
Jämförelse: Riksgenomsnitt
Valdeltagande är en vanlig indikator på delaktighet och deltagande i samhället och som mått
på legitimiteten hos de valda församlingarna. Valdeltagandet riksdagsval i länet är högre än
riksgenomsnittet (figur 3). Valdeltagandet är särskilt högt i Kalmar, Torsås, Mönsterås,
Mörbylånga och Borgholms kommuner. Detta mönster kan förklaras av att valdeltagandet
generellt sett är högre bland äldre och bland personer med högre utbildning. Kalmar och
Mörbylånga har högst andel befolkning med minst treårig eftergymnasial utbildning i länet
medan en stor äldre befolkning kan bidra till ett högt valdeltagande i Borgholm, Torsås och
Mönsterås.
Figur 3. Valdeltagande Riksdagsvalet 2014, län

Källa: SCB, Valmyndigheten, 2014
Den 1 januari 2019 överförs ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna till den då nybildade regionkommunen. Från och med valet 2019 kommer regional utveckling att styras av en
direktvald församling, istället för en indirekt vald som i dagsläget. Från och med valet 2018

kommer vi att mäta det demokratiska engagemanget i regionen genom valdeltagandet i regionvalet. Tills detta val genomförts kommer vi att använda valdeltagandet i landstingsvalet
som mått på det regionala demokratiska engagemanget.
Figur 4. Valdeltagande Riksdagsval och landstingsval, Kalmar län och riket, valen
2006, 2010 och 2014

Källa: SCB, Valmyndigheten, 2014
Förvärvsfrekvens

Motiv: Deltagande i arbetslivet, jämställdhet, integration på arbetsmarknaden
Jämförelse: Riksgenomsnitt
Att ha ett arbete ger inkomster och en egen försörjning, men också delaktighet i ett sammanhang. Andelen i arbete, dvs. förvärvsfrekvensen, används därför som indikator för delaktighet
på arbetsmarknaden. Förvärvsfrekvensen definieras som andelen av befolkningen i arbetsför
ålder (här 20–64 år) som förvärvsarbetar. Figur 5 visar att förvärvsfrekvensen bland boende i
Kalmar län ligger över riksgenomsnittet och är högre bland män än bland kvinnor i samtliga
län och i riket.
Figur 5. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20–64 år, län, 2015

Källa: SCB, RAMS, Förvärvsintensitet efter region, inrikes/utrikes född och kön, 2015

Bland utrikes födda är förvärvsfrekvensen ca 25 procentenheter lägre än bland inrikes födda i
samma åldersgrupp, men med stora variationer beroende på födelseregion och vistelsetid i
Sverige. Förvärvsfrekvensen bland inrikes födda ligger över riksgenomsnittet i Kalmar län,
medan förvärvsfrekvensen bland utrikes födda är lägre. Könsskillnaderna mellan utrikesfödda
är också större än mellan inrikes födda (se figur 7). Fram till ca 2011 låg utrikesföddas förvärvsfrekvens ungefär i nivå med riksgenomsnittet, men har sedan sjunkit, både jämfört med
riksgenomsnittet och i absoluta tal. Detta sammanfaller med att andelen utrikesfödda i länet
ökat sedan 2010. Utrikesfödda i länet har därmed relativt kort vistelsetid i Sverige.
Figur 6. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20–64 år, i Riket och Kalmar län, efter
bakgrund, 2004–2015

Källa: SCB, Förvärvsintensitet efter region, inrikes/utrikes född och kön, 2004–2015
Figur 7. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20–64 år, i Riket och Kalmar län, efter kön
och bakgrund, 2004–2015

Källa: SCB, Förvärvsintensitet efter region, inrikes/utrikes född och kön
Tillit till medmänniskor

Motiv: Mellanmänsklig tillit
Jämförelse: Riksgenomsnitt
Med tillit avses andelen som svarar ”ja” på frågan ”Tycker du att man i allmänhet kan lita på
de flesta människor?” i Nationella Folkhälsoenkäten, som genomförs av Folkhälsomyndigheten bland personer i åldern 16–84 år. Länssiffrorna avser medelvärdet av de länsvisa svaren

för de fyra senaste åren enkäten genomförts. Sverige har internationellt sett en mycket hög
grad av tillit mellan människor.
Figur 8 visar att Kalmar län ligger i nivå med riksgenomsnittet på 72 % som har tillit till andra
människor enligt undersökningens definition. Jämfört med andra län ligger Kalmar ungefär
mitt i fördelningen. Kvinnor i Kalmar län känner tillit i något större utsträckning än män i länet. Det finns dock inga systematiska könsskillnader mellan länen. Tilliten mellan människor
har legat på ungefär samma nivå under hela mätperioden från 2004 och framåt (figur 9). Det
har inte skett några större förändringar varken i länet eller på riksnivå.
Figur 8. Tillit till andra, efter län och kön, medelvärde av 2013–2016

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsoinstitutet, Tillit till andra (självrapporterat)
efter region, värde för 2013–2016.
Figur 9. Tillit till andra, Kalmar län och riket, rullande medelvärde för 2004/2007–
2013/2016

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsoinstitutet, Tillit till andra (självrapporterat)
efter region, värden för 2004-2007 – 2013-2016.
Självskattad hälsa

Motiv: Upplevd hälsa och välbefinnande
Jämförelse: Riksgenomsnitt

I Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät går det att jämföra andelen personer med
olika typer av självrapporterade hälso- och sjukdomstillstånd per län. Vi fokuserar på det allmänna självskattade hälsotillståndet. Andelen i befolkningen i Kalmar län som skattar sin allmänna hälsa som bra eller mycket bra är ca 73 %, i nivå med riksgenomsnittet och högt i jämförelse med flertalet andra län. Länssiffrorna avser medelvärdet av de länsvisa svaren för de
fyra senaste åren enkäten genomförts. Män har genomgående en högre självskattad hälsa än
kvinnor, och detta gäller också för Kalmar län.
Figur 10. Andel med god eller mycket god självskattad hälsa, medelvärde av länsvisa
svar för 2013–2016

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsoinstitutet, Allmän hälsa (självrapporterat) efter
region, värde för 2013–2016.
Länssiffrorna avser medelvärdet av de länsvisa svaren för de fyra senaste åren enkäten genomförts. Kalmar län placerar sig någonstans i mitten av en fördelning mellan Sveriges län
för självskattad hälsa. Den självskattade hälsan bland befolkningen i Kalmar län har ökat i
stort sett i samma takt som på riksnivå under perioden 2004–2016.
Figur 11. Andel med god eller mycket god självskattad hälsa, Kalmar län och riket,
rullande medelvärde 2004/2007–2013/2016

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsoinstitutet, Allmän hälsa (självrapporterat) efter
region, värden för 2004-2007 – 2013-2016.
Medianinkomst per invånare

Motiv: Befolkningens ekonomiska möjligheter, lönenivåer och arbetskraftens produktivitet

Jämförelse: Relation till andra län (ranking)
Hushållens inkomster är låga i Kalmar län i förhållande till riksgenomsnittet men ungefär i
nivå med grannlänen Kronoberg, Östergötland och Blekinge (figur 12). Beroende på vilken
inkomstdefinition som används ligger länet i mitten eller i den nedre delen av en fördelning
mellan svenska län. Medel- och medianinkomst ligger mycket nära varandra i Kalmar län,
eftersom länet har en mycket sammanpressad inkomstfördelning jämfört med flertalet andra
län. Den sammanräknade förvärvsinkomsten ligger på en lägre nivå än riksgenomsnittet, men
har utvecklats i ungefär i samma takt som riksgenomsnittet (figur 13).
Figur 12. Sammanräknad förvärvsinkomst, median efter län och kön, 2015

Källa: SCB, Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige den 31/12 efter år, ålder,
region och kön
Figur 13. Sammanräknad förvärvsinkomst, median för Kalmar län och riket, 2000–
2015, löpande priser

Källa: SCB, Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige den 31/12 efter år, ålder,
region och kön
De låga inkomsterna hänger samman med att länet också har en låg BRP/sysselsatt, dvs. en
låg produktivitet på arbetsställenivå. En ökning av produktiviteten möjliggör högre löner, vilket ger ökade inkomster för de sysselsatta i länet. Även möjligheterna till arbetspendling till
bättre betalda arbeten i och utanför länet har betydelse för befolkningens inkomster. Utvecklingen av denna indikator hänger därmed samman med utvecklingen av indikatorerna
BPR/sysselsatt, förvärvsfrekvens och andelen pendlare i dagbefolkningen.

God miljö för barn och unga
Andel elever med examen från gymnasiet inom 4 år

Motiv: Tillgång på god utbildning, skolans kvalitet
Jämförelse: Riksgenomsnitt
Andelen elever i Kalmar län som tar examen från gymnasiet inom fyra år är bland de högsta i
landet. Läsåret 2015/16 tog ca 72 % av eleverna i Kalmar län examen inom 4 år, vilket var ca
4 procentenheter högre än riskgenomsnittet (figur 14). Andelen med examen ligger också över
riksgenomsnittet i de flesta av länets kommuner. Kvinnor tar examen från gymnasiet i högre
utsträckning än män, och könsskillnaderna är stora i många av länets kommuner.
Figur 14. Andel elever med gymnasieexamen inom 4 år, län, läsåret 2015/16

Källa: Skolverket, SIRIS, läsåret 2015/16
Figur 15 visar utvecklingen av andelen med examen eller studiebevis över tid. Andelen i Kalmar län som fått ut studiebevis, dvs. läst de kurser som krävs för examen men är underkänd i
någon obligatorisk kurs, ligger ungefär i nivå med riksgenomsnittet medan andelen med
examen är högre än riksgenomsnittet.
Figur 15. Andel elever med gymnasieexamen/studiebevis inom 4 år, Kalmar län och
riket, 2015–2016

Källa: Skolverket, SIRIS, läsåren 2014/15 och 2015/16

Upplevd trygghet

Motiv: Trygghet, ungas levnadsförhållanden
Jämförelse: Riksgenomsnitt och Förändring över tid i Kalmar län
Ungas levnadsförhållanden undersöks vart tredje år i den s.k. LUPP-enkäten, som riktas till
elever i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet. LUPP genomfördes senaste gången 2015 (LUPP
2015 – Ungas livssituation i Kalmar län och Eksjö kommun). I enkäten ställs frågor om ungdomarnas känsla av trygghet, delaktighet och vilja att vara med och påverka. Resultaten för
2015 visar att ungdomarna i regionen generellt sett mår bra och upplever att de har goda
levnadsvillkor.
Ett flertal frågor ställs gällande hur ungdomarna upplever tryggheten på olika platser och i olika sammanhang.3 Den upplevda tryggheten har minskat över tid på de olika platser frågorna
gäller. Det gäller både bland de unga i Kalmar län och i Sverige totalt sett. Tryggheten upplevs dock högre än riksgenomsnittet i Kalmar län för alla miljöer utom på fritidsgårdar/ungdomens hus. Den största försämringen av tryggheten i länet gäller också denna miljö. Även den
upplevda tryggheten på vägen till och från skolan och i kollektivtrafiken har minskat över tid.
Tjejer upplever i lägre utsträckning än killar att de är trygga.
Frågorna om upplevd trygghet har ställts gällande olika platser i olika års undersökningar. Vi
följer tryggheten på de platser som funnits med i de senaste tre undersökningarna, samt trygghet på nätet, som tillkom i 2012 års undersökning. Frågor rörande trygghet i olika skolmiljöer
och i det egna bostadsområdet har förändrats och inte kunnat jämföras över tid.
Figur 16. Upplevd trygghet bland unga (åk 8 och gymnasiet år 2), kommuner i Kalmar
län och riket, 2015

Källa: ”Låt siffrorna tala! Lupp 2015 – Ungas livssituation i Kalmar län & Eksjö kommun”.
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Enkäten genomförs inte i alla kommuner i Kalmar län eller i riket. Vilka kommuner som ingår i länets och
rikets resultat varierar mellan åren, vilket försvårar tolkningen av resultaten. Även Eksjö kommun i Jönköpings
län ingår i Kalmar läns svar. Svarsalternativens formulering har också förändrats mellan undersökningarna, vilket kan ha påverkat svaren. I 2012 års undersökning var svarsalternativen gällande trygghet på olika platser ”Ja,
alltid”, ”Ja, oftast”, ”Nej, sällan” och ”Nej, aldrig”. I 2015 års undersökning var svarsalternativen ”alltid”,
”oftast”, ”sällan” och ”aldrig”.

Figur 17. Upplevd trygghet bland unga (åk 8 och gymnasiet år 2), kommuner Kalmar
län och riket, 2009, 2012 och 2015

Källa: ”Låt siffrorna tala! Lupp 2015 – Ungas livssituation i Kalmar län & Eksjö kommun”.
Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS)

Motiv: Utanförskap bland unga
Jämförelse: Riksgenomsnitt
Andelen unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) används som mått på utanförskap
bland unga. Vi använder måttet istället för förvärvsfrekvens eller arbetslöshet bland unga då
de andra två måtten även inkluderar heltidsstudenter som söker arbete. En svaghet med måttet
är att deltagande i alla typer av program eller åtgärder räknas som aktivitet, men deltagandet
behöver inte uppfattas som ett positivt utfall av den person det gäller. Temagruppen Unga i
arbetslivet klassificerar en individ som varken arbetande eller studerande om denne under ett
helt kalenderår inte haft inkomster som överstiger ett inkomstbasbelopp, inte haft studiemedel, inte varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar samt inte har arbetspendlat till Norge eller Danmark. Statistiken redovisas på åldersgrupperna 16–24 år respektive 25–29 år. Vi summerar de två grupperna. Ca 9 % av de unga i åldern 16–29 år tillhörde UVAS-gruppen i Kalmar län 2014, vilket är en något lägre andel än riksgenomsnittet.
Andelen har också varit lägre än riksgenomsnittet i Kalmar län över tid.
Figur 18. Unga 16–29 år som varken arbetar eller studerar, riket och Kalmar län, 2010–
2014

Källa: www.temaunga.se, egna beräkningar
Bland inrikes födda är andelen UVAS ca 7 % bland både männen och kvinnorna. Andelen
bland utrikesfödda är betydligt högre, och högre bland kvinnor än bland män.

Tabell 2. Unga 16–29 år som varken arbetar eller studerar, efter kön och bakgrund,
riket och Kalmar län, 2014
Unga 16–29 år
Riket
Kalmar län
Antal
Andel
Antal
Andel
Kvinnor Inrikes födda
49 545
6,9 %
1 199
7,3 %
Kvinnor Utrikes födda
32 005
21,3 %
515
23,0 %
Män Inrikes födda
54 862
7,3 %
1 286
7,2 %
Män Utrikes födda
28 189
17,8 %
478
16,9 %
Totalt
164 601
9,4 %
3 478
8,9 %

Källa: www.temaunga.se, egna beräkningar
Figur 19 visar vilken typ av ersättning eller aktivitet de unga (16–29 år) som varken arbetade
eller studerade hade år 2014 i Kalmar län. En person kan ha flera olika typer av ersättningar
under året och således förekomma i flera kategorier. De som invandrat under året eller har
okänd aktivitet ingår dock inte i någon av de andra kategorierna.
Figur 19. Aktivitet unga 16–29 år som varken arbetar eller studerar, Kalmar län 2014

Källa: www.temaunga.se, egna beräkningar
Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Motiv: Barn och ungas ekonomiska möjligheter/ekonomisk utsatthet bland barn och unga
Jämförelse: Riksgenomsnitt
Trots att inkomsterna i länet är relativt låga är andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll i länet lägre än riksgenomsnittet och lågt jämfört med andra län.4 Detta hänger samman med att
länet har en mycket sammanpressad inkomststruktur, med få låg- och höginkomsttagare.
Figur 20 visar andelen barn (0–17 år) i ekonomiskt utsatta hushåll samt andelen av barnen
med svensk respektive utländsk bakgrund som finns i dessa hushåll.
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Med ekonomiskt utsatta avses hushåll med låga inkomster eller med ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag) någon gång under året. Med låg avses inkomster som understiger socialbidragsnormen och en norm för
boendeutgifter. Endast hushåll som varit folkbokförda i kommunen under ett helt år ingår i beräkningen.

År 2014 bodde ca 10 % av barnen mellan 0–17 år i Kalmar län i hushåll som var ekonomiskt
utsatta. Andelen skiljer sig kraftigt mellan barn med svensk och utländsk bakgrund. Bland
barn med svensk bakgrund finns ca 5 % i ekonomiskt utsatta hushåll, vilket är något lägre än
riksgenomsnittet för barn med svensk bakgrund. Bland utrikes födda fanns ca 30 % av barnen
i ekonomiskt utsatta hushåll, vilket är något högre än riksgenomsnittet för barn med utländsk
bakgrund. Andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll varierar mellan länets kommuner. Andelen är lägst i Mörbylånga och Oskarshamn med ca 5 % medan ca 9 % av barnen i Borgholm,
Emmaboda, Hultsfred, Högsby och Västervik tillhör ekonomiskt utsatta hushåll. Samtliga
kommuner i Kalmar län ligger dock under riksgenomsnittet och har gjort så under lång tid.
Figur 20. Barn 0–17 år i ekonomiskt utsatta hushåll, 2014

Källa: SCB, Folkhälsomyndigheten
Figur 21. Barn 0–17 år i ekonomiskt utsatta hushåll, Kalmar län och riket, 2002–2014

Källa: SCB, Folkhälsomyndigheten

Hållbar samhällsplanering
Andel hushåll/arbetsställen med tillgång till minst 100 mbit/s bredband

Motiv: Tillgång till snabbt bredband är en förutsättning för den digitala omställningen
Jämförelse: Förändring över tid i Kalmar län
År 2016 hade ca 55 % av hushållen och ca 40 % av arbetsställena i Kalmar län tillgång till
bredbandsanslutning om minst 100 Mbit/s. På riksnivå hade ca 73 % av hushållen och ca
63 % av arbetsställena tillgång till 100 Mbit/s bredband. Bland hushåll i tätort hade ca 78 %
tillgång till hastigheter om 100 Mbit/s, medan motsvarande andel i områden utanför tätort och
småort var ca 22 %. Andelen anslutna hushåll i länet har ökat dock kraftigt de senaste åren,
från ca 30 % år 2013.
I Digital agenda för Sverige har regeringen angett målet att 95 % av befolkning och arbetsställen bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast år 2020. År 2025 ska alla hushåll och
arbetsställen ha tillgång till snabbt bredband. I Kalmar läns regionala digitala agenda finns
målet att 50 % av hushållen och företagen i Kalmar län år 2015 ska ha 100 Mbit/s bredband
och att 100 % av hushållen ska ha 100 Mbit/s år 2020. Delmålet för 2015 nåddes med liten
marginal. Den regionala digitala agendan revideras under 2017.
Figur 22. Andel hushåll och arbetsställen med tillgång till bredband 100mbit/s, 2016

Källa: Post- och telestyrelsen, Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016
Andel pendlare i länets dagbefolkning och antal resor med kollektivtrafik

Motiv: Regionförstoring (ökad storlek på de arbetsmarknadsregioner som berör länet)
Jämförelse: Förändring över tid i Kalmar län
Indelningen i lokala arbetsmarknader (SCB) och funktionella analysregioner (Tillväxtverket)
bygger på statistik om arbetspendling över kommungränser. Uppskattningen av storleken på
arbetsmarknadsregionerna bygger på storleken på den totala pendlingen och riktad pendling
till olika kommuner. Målet är att nå färre men större arbetsmarknadsregioner i Kalmar län
genom ökad pendling inom länet och över länsgränsen.

Andelen pendlare bland de sysselsatta i länets dagbefolkning används som indikator för omfattningen av pendling inom länet. År 2015 pendlade totalt ca 22 % av de sysselsatta i länet
över en kommungräns. Kommunerna Kalmar, Oskarshamn, Vimmerby och Emmaboda har ett
positivt pendlingsnetto, dvs. dagbefolkningen är större än nattbefolkningen. Övriga
kommuner i länet och även länet som helhet har negativa pendlingsnetton.
Pendlingen in i och ut samtliga länets kommuner har ökat med ca 20 % under perioden 2005–
2015. Pendlingen bland kvinnor har ökat mer än bland män, även om männen ännu dominerar
bland de som pendlar längre sträckor. Det pågår därmed en regionförstoring inom länet.
Figur 23. Andel inpendlare bland sysselsatta i kommunen efter kön, 2015

Källa: SCB, förvärvsarbetande pendlare 16+ år efter region, år och kön; egna beräkningar
Figur 24. Andel inpendlare och förändring i inpendling bland sysselsatta i kommunen
förändring 2005–2015

Källa: SCB, Förvärvsarbetande 16+ år pendlare över kommungräns efter region, år och kön,
2005 och 2015; egna beräkningar
Antalet resor med kollektivtrafik har ökat med ca 50 % under perioden 2006–2015, och för
vissa stråk har resandet ökat med 100 %. Figur 25 visar utvecklingen av antalet resor totalt
sett och antalet resor per länsinvånare under perioden 2006–2016. Ökningen av antalet resor
och antalet resor per person följer varandra väl. Detta indikerar att ökningen av kollektivtrafikresandet beror på att fler väljer att åka kollektivt, och inte på befolkningsökningen i länet
under samma period. Ökningen av resandet med kollektivtrafik sammanfaller i tid med införandet av s.k. stråktrafik år 2008, i de relationer där många människor reser (”starka kollektivtrafikstråk”). Det innebär att trafiken körs i taktfast tidtabell med samma avgångs- och

ankomstminut oavsett klockslag, samt med relativt hög turtäthet. Utvecklingen indikerar att
stråktrafiken lyckats attrahera den avsedda målgruppen, personer som pendlar för arbete eller
studier.
Figur 25. Antal resor med kollektivtrafik (miljoner) samt antal resor/länsinvånare/år,
2006–2016

Källa: Kalmar Länstrafik; SCB befolkningsstatistik; egna beräkningar
Utsläpp av växthusgaser i CO2-ekvivalenter

Motiv: Minskad klimatpåverkan
Jämförelse: Förändring över tid i Kalmar län
Figur 26 visar utsläppen av växthusgaser i Kalmar län mätt i s.k. koldioxidekvivalenter, dvs.
där utsläpp av olika växthusgaser viktas efter deras olika förmåga att bidra till global uppvärmning. Omräkningen till koldioxidekvivalenter anger vilken klimatverkan som utsläppen
av en viss växthusgas motsvarar i termer av koldioxid. Figuren visar också att det skett stora
förändringar i den sektorsvisa fördelningen av utsläppen från Kalmar län över tid. Utsläppen
inom energiförsörjning har minskat kraftigt. Samtidigt har ökad produktion inom industrin lett
till att utsläppen inom industrin fördubblats sedan 1990. Även inom avfall och avlopp har
stora minskningar skett, medan utsläppen inom övriga sektorer är i det närmaste oförändrade.
Riksdagen har beslutat om ett etappmål om minskade utsläpp av växthusgaser på 40 % från
1990 års nivå till år 2020, vilket gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system
för handel med utsläppsrätter. I Kalmar län har utsläppen till och med 2012 totalt sett minskat
med ca 10 % från nivån år 1990.
Figur 26. Utsläpp av luftföroreningar i Kalmar län, 1000 ton/år (koldioxidekvivalenter)

Källa: SMED – RUS, egna beräkningar (Energibalans 2012 Kalmar län, Regionförbundet i
Kalmar län 2015)

Utsläpp av kväve och fosfor till Östersjön

Motiv: Utsläpp av kväve och fosfor bidrar till övergödningen av Östersjön
Jämförelse: Förändring över tid i Kalmar län
Östersjön är en värdefull resurs både för framtida vattenförsörjning och som ett levande hav
som kan leverera ett stort antal ekosystemtjänster. Övergödning har gjort att många av Östersjöns funktioner är ansträngda eller hotade. Kalmar läns kustvattenkommittés sammanvägda
bedömning av kvalitetsfaktorn näringsämnen år 2015 visar att statusen längs Kalmar läns kust
var otillfredsställande till måttlig på samtliga undersökta stationer. Inte vid någon av de undersökta plasterna var statusen god med avseende på näringsämnen. Läckage från jordbruksoch skogsmark dominerar bland källorna till vattendragens näringsbelastning. Det är framför
allt halterna av fosfor som drar ned den sammanvägda statusen.
Figurer 27 och 28 visar uttransporten av kväve respektive fosfor med vattendragen i Kalmar
län till Östersjön under 1995–2015. Transporten av båda ämnena visar en svag tendens att
minska under perioden. Under 2015 tillförde vattendragen i länet 52 ton fosfor (motsvarande
9 % av det totala bidraget från svenska vattendrag) till egentliga Östersjön. Tillförseln av kväve från länets vattendrag var 3 215 ton (motsvarande 14 % av det totala bidraget via vattendrag). För att nå målet om att det inte ska finnas någon övergödning i Östersjön behöver
utsläppen av kväve och fosfor minska i snabbare takt än vad de i dagsläget gör.
Figur 27. Transport av kväve (ton/år, flödesviktad) till Östersjön med vattendragen i
Kalmar län, 1995–2015

Källa: www.miljömål.se
Figur 28. Transport av fosfor (ton/år, flödesviktad) till Östersjön med vattendragen i
Kalmar län, 1995–2015

Källa: www.miljömål.se

Balans på bostadsmarknaden

Motiv: Balans på bostadsmarknaden
Jämförelse: Förändring över tid i Kalmar län
Som indikator för läget på bostadsmarknaden används antalet kommuner som i Länsstyrelsens
årliga bostadsmarknadsanalys5 bedömer att de totalt sett i kommunen har en bostadsmarknad i
balans i dagsläget. I januari 2017 bedömde samtliga 12 kommuner i länet att de totalt sett har
brist på bostäder i kommunen. Det betyder att läget på bostadsmarknaden har blivit mer allvarsamt än 2016, då sju kommuner uppgav att de hade brist på bostäder. Det kan även jämföras med läget år 2013 då endast två kommuner i länet ansåg att de hade underskott.
Tabell 3. Balans på kommunens bostadsmarknad januari 2017

Kommun
Totalt sett
Centralorten
Övriga kommundelar
Brist
Brist
Brist
Högsby
Brist
Brist
Brist
Torsås
Brist
Brist
Balans
Mörbylånga
Brist
Brist
Brist
Hultsfred
Brist
Brist
Brist
Mönsterås
Brist
Emmaboda
Brist
Brist
Brist
Kalmar
Brist
Brist
Överskott
Nybro
Brist
Brist
Brist
Oskarshamn
Brist
Brist
Balans
Västervik
Brist
Brist
Brist
Vimmerby
Brist
Brist
Balans
Borgholm
Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län, Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2017
När kommunerna bedömer läget på bostadsmarknaden om tre år ser läget fortsatt allvarsamt
ut. Nio kommuner bedömer att det fortsatt kommer att råda underskott på bostadsmarknaden
och två att marknaden kommer att vara i balans. Den ökande bristen på bostäder under se
senaste åren beror på att det skett en historiskt stor inflyttning i länet under perioden.

Stärkt konkurrenskraft
BRP/sysselsatt

Motiv: Produktivitet
Jämförelse: Relation till andra län (ranking)
Bruttoregionprodukten per sysselsatt är ett mått på förädlingsvärdet i näringslivet och kan
beskrivas som summan av löner och driftsöverskott (kapitalavkastning) på arbetsställenivå,

5

”Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2017”, Länsstyrelsen Kalmar län, ( 2017:03).

fördelat per sysselsatt. Figur 29 visar utvecklingen av BRP/sysselsatt i Kalmar län och i riket,
dvs. det samlade värdet av de varor och tjänster som produceras, för perioden 2000–2015.
Figur 29. Bruttoregionprodukt per sysselsatt i Sverige och Kalmar län, 2000–2015

Källa: SCB, Bruttoregionprodukt efter region och år, 2000–2015
Tillverkningsindustrins dominans gör Kalmar läns näringsliv relativt sårbart för förändringar
på marknaderna för de produkter som dessa företag producerar för. Industrin är också mer
konjunkturkänslig än tjänstesektorn, vilket medför att konjunktursvängningarna blir större i
länet än i Sverige som helhet. Detta medförde att finanskrisen 2009, som främst påverkade
industrin, slog relativt hårt mot regionen. I samband med krisen 2009 föll BRP/sysselsatt i
länet med nästan 12 %, jämfört med riksgenomsnittet på ca 5 %. De industriarbeten som försvann under krisen har i stor utsträckning inte ersatts inom industrin. Detta är en del av en
pågående strukturomvandling i länet, där sysselsättningen inom tjänstesektorn ökar medan
industrin blir allt mer högteknologisk med allt färre anställda inom produktionen.
Den svaga utvecklingen av BRP innebär att Kalmar län har en låg produktivitet jämfört med
andra län. Kalmar län låg 2015 på plats 18 bland de 21 svenska länen rankade efter BRP/sysselsatt. Produktiviteten i näringslivet är därmed låg i ett svenskt länsperspektiv. Även produktivitetstillväxten är svag, vilket medför att skillnaderna mellan Kalmar län och riket vidgas
över tid, och att Kalmar läns relativa placering bland svenska län faller. Givet detta utgångsläge måste BRP/sysselsatt i Kalmar län öka i snabbare takt än andra län (eller riksgenomsnittet) om länet ska stärka sin konkurrenskraft och komma ikapp övriga län i termer av
produktivitet.
Figur 30. Bruttoregionprodukt sysselsatt, län, 2015

Källa: SCB, Bruttoregionprodukt och sysselsatta efter region, 2015

Energianvändning/BRP och andel förnybar energi

Motiv: Ökad energieffektivitet, minskad användning av fossila bränslen
Jämförelse: Förändring över tid i Kalmar län
Figur 31 visar energianvändningen i Kalmar län under 1990–2012. Energiförbrukningen och
andelen förnybar energi tas fram ur SCBs statistik och räknas om i Energibalans för Kalmar
län, som görs med ca 3 års mellanrum. Den senaste energibalansen avser år 2012 och nästa
kommer att avse år 2015. Energianvändningen har ökat totalt sett, och ökningen beror på av
en ökad produktion inom industrin. Industrins energianvändning har ökat med ca 50 % sedan
1990. I övriga sektorer har endast mindre förändringar skett.
Figur 31. Total energianvändning (GWh) per sektor, Kalmar län, 1990–2012

Källa: SCB, Energianvändning 1990–2012, egna beräkningar (Energibalans 2012 Kalmar
län, Regionförbundet i Kalmar län 2015)
Energieffektiviteten mäts som energianvändningen i förhållande till BRP (fasta 2010 års priser) och har ökat under perioden. Det innebär att värdet av det som produceras i länet har ökat
mer än vad energianvändningen har ökat. Figur 32 visar energianvändningen i förhållande till
BRP (linje) och den totala energiförbrukningen i länet, uppdelat på energi från förnybara och
icke förnybara källor (stapel). Uppdelningen bygger på data över användningen av förnybara
och icke förnybara bränslen och en uppskattning av fördelningen mellan förnybar och icke
förnybar energi i framställningen av el och fjärrvärme.
Figur 32. Energianvändning/BRP i fasta priser, Kalmar län, 1990–2012

Källa: SCB, Energianvändning 1990–2012, BRP efter region och år, 1990–2012; egna
beräkningar (Energibalans 2012 Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län 2015).

Nystartade företag/1000 invånare

Motiv: Förnyelse i näringslivet
Jämförelse: Relation till andra län (ranking)
Kalmar län präglas av en näringslivsstruktur med ett stort antal små företag i många olika
branscher, men som domineras av ett fåtal stora företag inom tillverkningsindustrin. En näringsstruktur bestående av många små företag är både en styrka och en svaghet för länets
arbetsmarknad och näringsliv. Små företag står för en stor andel av de nya arbetstillfällen som
skapas, men också för en stor del av de som försvinner.
Figur 33 visar etableringsfrekvensen, dvs. antalet nystartade företag per 1 000 invånare i åldern 20–64 år. Indikatorn visar hur många nya företag som startas, vilket ger en signal om
huruvida det finns en förnyelse i näringslivet. Ett stort antal nystartade företag är inget självändamål, utan det väsentliga är att företagen överlever och bidrar till sysselsättning och ekonomisk aktivitet. Etableringsfrekvensen i Kalmar län var 2,3 företag/1000 inv. år 2015. Kalmar län ligger nära medianen för Sverige år 2015 men under riksgenomsnittet. Rikssnittet
dras dock upp av en hög etableringsfrekvens i storstadslänen och då framför allt Stockholms
län. Etableringsfrekvensen i Kalmar län har ökat svagt över tid från, 2,1 företag/1000 inv. år
2010 till 2,3 företag/1000 inv. år 2015. Ökningen är dock mindre än på riksnivå.
Figur 33. Etableringsfrekvens per län, 2015

Källa: Tillväxtanalys, Antal nystartade företag 2015
Figur 34. Etableringsfrekvens Kalmar län och riket, 2007–2015

Källa: Tillväxtanalys, Antal nystartade företag 2015

Andel 16–74 år med minst gymnasieutbildning samt andel 30–34 år med eftergymnasial utbildning

Motiv: Kompetensförsörjning
Jämförelse: Riksgenomsnitt
Utan en slutförd gymnasieutbildning är trösklarna in på arbetsmarknaden höga. Andelen i befolkningen 16–74 år med minst gymnasial utbildning kan därför ses som ett mått på tillgången
på utbildad arbetskraft. Eftersom utsikterna att få ett arbete är betydligt bättre för den som
tagit examen för gymnasiet kan andelen personer utan gymnasieutbildning också ses som en
indikator på storleken på en grupp som kan ha svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden.
Figur 35. Andel i befolkningen 16–74 år med minst gymnasial utbildning, 2016

Källa: SCB, Befolkning efter år, ålder, region, kön och utbildningsnivå
Figur 36. Andel i befolkningen 16–74 år med minst gymnasial utbildning, Kalmar län
och riket, 2000–2016

Källa: SCB, Befolkning efter år, ålder, region, kön och utbildningsnivå
Andelen som går vidare till gymnasiet i Kalmar län är hög, liksom genomströmningen i gymnasiet. Detta återspeglas dock inte i andelen personer som har gymnasial utbildning eller högre i länet. Detta beror på att det främst är unga som flyttar från länet, och att studier är en vanlig orsak till utflyttning. Unga som klarat gymnasiet är därför överrepresenterade bland de

som flyttar från länet. Den låga andelen eftergymnasialt utbildade beror därför på en kombination av utflyttning av gymnasieutbildade, men också på att en lägre andel läser vidare
efter gymnasiet i länet än i många andra län. Detta kan i sin tur bero på att arbetsmarknaden
för gymnasieutbildade i länet är god relativt många andra län.
Andelen 30–34-åringar med eftergymnasial utbildning var ca 41 % i Kalmar län 2016. Att öka
antalet personer med högre utbildning i länet är nödvändigt för att öka kunskapsinnehållet i
näringslivet och möjliggöra ett ökat förädlingsvärde. Utbildningsnivån är generellt sett högre
bland yngre än bland äldre. Andelen med eftergymnasial utbildning bland yngre (som är gamla nog att ha hunnit slutföra en eftergymnasial utbildning) kan därför ses som en ledande indikator över tillgången på arbetskraft med högre utbildning framöver. Eftersom personer med
högre utbildning är mer flyttbenägna än andra påverkas andelen personer med eftergymnasial
utbildning också av flyttmönstren till och från länet.
Figur 37. Andel i befolkningen 30–34 år med eftergymnasial utbildning, 2016

Källa: SCB, Befolkning efter år, ålder, region, kön och utbildningsnivå
Figur 38. Andel i befolkningen 30–34 år med eftergymnasial utbildning, Kalmar län och
riket, 2000–2016

Källa: SCB, Befolkning efter år, ålder, region, kön och utbildningsnivå
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Bildnings- och kulturförvaltningen

RUS, dagsläget inom regional kultur i Kalmar län våren
2017
Bakgrund
Traditioner, seder och bruk är den första kontakten vi får med kulturarvet,
det som vi kanske inte ens kan se, utan är våra vanor och som ständigt
förändras och är i rörelse. Många traditioner och seder förändras över tid i
takt med att vårt levnadssätt förändras. Vår mat är en del av våra traditioner
där jordbruk och levnadsförhållanden har påverkat utbud och tillgång över
tid. Kroppkakor och isterband är öländska och småländska tolkningar av mat
som finns i olika varianter i hela Sverige och i andra länder.
Kulturarvet är namn, byggnader och ruiner, lämningar och marker med
avtryck från människor som har levt i vårt län sedan stenåldern. De spår vi
lämnar från vår tid är lika värdefulla, de blir våra barns kulturarv. I norra
Kalmar län talar hällristningarna från bronsåldern med ett bildspråk som vi
saknar koderna till, men bilderna gör oss nyfikna och sätter igång fantasin.
Människans påverkan på landskapet är ett annat språk som talar med murar
och rösen, befästningar, stenmurar, vägar, markindelning, ägogränser och
stadsplaner, utdikningar och stenbrott, kummel och fyrplatser. Tecknen finns
i ett landskap som formades av inlandsisen och som tillsammans med
tillgång till dricksvatten var grunden för människor att bosätta sig och
livnära sig på jakt, odling och handel.

Utrikestenen, hällristning i Lofta, Västervik och Bråbo, Oskarshamn. Foto Birgitta Eriksson

Kalmar län omfattar två landskap med helt olika karaktärsdrag. Inlandets
Småländska skogsbygder, de stora åarna, kustlandet med skärgård i norr och
jordbruk i söder och Ölands speciella kombination av goda jordar och
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alvarsmarker, allt sammanlänkat av den viktiga kommunikationsleden Kalmarsund. Kusten har fungerat som infrastruktur att färdas längs med och
som om människorna har kompletterat efter förutsättningar och behov.
Naturtyperna har gett människorna olika villkor till försörjning och typiskt är
att länet genom tiderna har exporterat sten, jordbruksprodukter, virke och
timmer.

Genom sitt läge har länet varit olika viktigt under olika tider. Mellan 200talet och 500-talet hade Öland sin storhetstid. Läget i Östersjön attraherade
hövdingar som sysslade med handel. Det var också de med anknytning till
Öland som lät värva sig som romerska soldater vilket har visat sig i de
guldfynd som gjorts.

Guldhalskrage från Färjestaden, foto Katarina Nimmervoll, Statens historiska museum.

Under medeltiden var Kalmar en av Sveriges viktigaste städer. Lämningar
från den medeltida staden är överbyggda och bara punktmässigt utgrävda.
Precis som Borgholms slott härrör Kalmar slott från tidig medeltid. Båda
borgarna byggdes om till slott av Vasakungarna. Utefter sundet och kusten
finns ytterligare medeltida befästningar som Stegeholm i Västervik. I
Kronobäck utanför Mönsterås finns ruinerna av en kyrka tillhörande ett
hospital och Johanniterkloster. Med sitt strategiska läge kunde platsen nås
både från landsvägen och sjövägen. Hela kusten bär spår av skeppsvarv både
på land och i sjön. I vattnet finns spåren som vrak från de stora skeppslagen
som utspelade sig i Kalmarsund och utanför Öland under 1500- och 1600talet.
Öland och de södra delarna av Kalmar län har varit gränstrakter mot
Danmark. Vid freden i Roskilde 1658 blev Blekinge svenskt och Öland
tillföll Svenska Kronan. Gränstrakter innebär ofta speciella villkor för dem
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som bor där. Makten och samhällsskicket växlar och kan ge influenser och
en mångfald från olika kulturer.
Med teknik och inspiration utifrån och tillgång till skog och sand började
glashyttor anläggas i Småland från början av 1600-talet. Enligt en
nedteckning ska det ha funnits glastillverkning redan under första halvan av
1600-talet i Germundslycke söder om Kalmar. Men det var i takt med att de
små järnbruken längre in i landet lades ned som glashyttorna etablerades och
utvecklades. Den största expansionen var som ”förpackningsindustri” under
1800-talet. Energi och råvaror fanns lokalt och kunskap om
glasframställning importerades från Tyskland och Venedig. Med ett ökande
välstånd kom efterfrågan på bra förvaring av mat, medicin och det mesta
som producerades var burkar, flaskor, tekniska produkter, belysnings- och
fönsterglas. Under 1900-talet utvecklades produktionen inom konst- och
servisglas till internationellt högklassiga varumärken inom form och design
vilket fortfarande är en del av Smålands hjärta och stolthet.

Artglass, Lena Bergström. Yellow-white pitcher, Fredrik Nielsen

På nationell nivå finns en politisk vilja att skapa bättre förutsättningar för att
ta tillvara potentialen i kulturmiljön för ett hållbart samhälle. Tio
myndigheter ska med stöd från Riksantikvarieämbetet utarbeta strategier för
hur de påverkar kulturmiljön och hur de kan bidra till de nationella
kultturmiljömålen. Internationellt växer och bidrar kulturturismen till
regional utveckling och ekonomisk tillväxt. Historiskt baserade aktiviteter
och platser ökar i betydelse inom internationell besöksnäring. Enligt
Tillväxtverkets statistik 2014 framgår att Byggnader, slott och monument och
likaså Museer lockar ungefär var sjätte utländsk besökare.
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Kalmar slotts barnverksamhet och Borgholms slottsruin

Vård av kulturmiljöer bidrar till ekologisk hållbarhet när den gynnar den
biologiska mångfalden. Landets jordbrukare stödjer generellt sett bevarandet
av de historiska lämningarna och många vårdar dem av eget intresse. Den
miljöersättning som har funnits inom EU’s landsbygdsprogram har
motverkat igenväxning, förfall och minskad biologisk mångfald. Kalmar län
har störst andel jordbrukare som har fått miljöersättning. Även inom
skogsbruket skadas ofta fornlämningar vilket påverkar den biologiska
mångfalden och skogens möjlighet att stå emot miljöförändringar.
Konst, kultur, kulturarv och kulturmiljöer gagnar ett inkluderande samhälle.
De förändras med impulser från omvärlden och i takt med samhället ger de
perspektiv på mångfald, tillhörighet och förståelse för både för den egna
personen och för dagens samhälle. Kulturarv och kulturmiljöer ger
förutsättningar och grund för de olika konst och kulturområden som
praktiseras lokalt och regionalt, av enskilda amatörer och professionella
utövare. Konst, kultur, kulturarv och kulturmiljöer är en del av det
demokratiska öppna, föränderliga samhället som gör människan till en social
och samhällsbyggande individ.
Turismens omsättning har ökat med 63 % mellan år 2000 och 2016. Med
hänsyn tagen till Sveriges höga natur- och kulturvärlden, politiska och
klimatmässiga stabilitet kombinerat med ett ökat välstånd i världen är det
sannolikt att besökssiffrorna fortsätta att stiga. Av den totala turismens
omsättning hamnar ”kultur och övriga tjänster” på en liten andel om 7,5 %
men som i reella siffror är 22,3 miljarder.
För att ha förmåga att ta emot och att erbjuda intressanta besöksmål inom
kulturarvet krävs gemensamma insatser innan naturen eller människor med
andra intressen återtar eller tar över för exploatering i annat syfte. För att gå i
takt med, eller ligga före, utvecklingen ställs det krav på respekt, kunskap
om kulturarv och kulturmiljöer, samverkan och gemensamma prioriteringar.
Nationella, regionala och lokala aktörer måste skapa samsyn och ta
gemensamt ansvar för att ge förutsättningar för enskilda entreprenörer och
föreningar att möta besökarna på ett professionellt sätt. Den globala
utvecklingen inom besöksnäringen ställer krav på hållbara lösningar inom
såväl transporter som inom lokal infrastruktur av skilda slag. Den ökade
rörligheten ger möjlighet att mötas och att lära av varandra och våra
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omgivningar. Det är viktigt att vi medverkar till ett öppet och tillgängligt
kulturarv.

Kalmar slott, ”Öppna portar-projekt” för ett tillgängligt kulturarv, arkitekt Erik Wikerstål,
Statens Fastighetsverk
Kultur med offentligt stöd

Kulturpolitiken har en egen struktur. Den utgår från den nationella
kulturpolitiken med nationella mål, offentlig finansiering och kulturinstitutioner. Den nationella kulturpolitiken möter den regionala kulturplanen
med dess anslag, prioriteringar och regionala kulturverksamheter. Länets
kulturplan uttrycker länets behov och prioriteringar och är förankrad i
kommuner och civilsamhälle för att erbjuda alla ett konst- och kulturutbud
med bredd och spets.
Den regionala kulturen är ett av skikten i länets kultur. Den fungerar som en
stödstruktur, kunskapsbank, inspiration, förmedlare, provokatör och skola
och är en mötesplats för att lära, njuta, skratta och gråta.
Lokal kultur

Kommunernas fokus inom kultur ligger på


Föreningar



Kulturskola



Bibliotek

Kommunerna stödjer de lokala föreningarna och studieförbundens
verksamheter. Det är de som arrangerar och håller i konserter, utställningar,
film och teater, körer och orkestrar, vårdar och bär kunskap om kulturmiljö,
historia, byggnation, arkitektur, teknik, sjöfart och industri. Föreningar och
studieförbund engagerar och ger människor mening och sammanhang i livet.
De är föreningarna och studieförbunden som arrangerar det regionala och
lokala utbudet och är en plats för deltagande, utövande och lärande om
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konst- och kultur.

Kommunernas kostnader för respektive
verksamhet, i procent
Stipendier
Konstinköp
Konsthallar
Politiska kostnader
Subventioner kulturföreningar
Festivaler och arrangemang
Bidrag till kulturföreningar
Studieförbund
Övriga kommunala föreningsbidrag
Allmän kulturverksamhet
Museer och föreningsarkiv
Lokalkostnader för länsinstitution
Lokalkostnader
Förvaltningsadministration
Musik- och kulturskola
Bibliotek
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Kulturskolorna är en viktig arena för barns och ungas egna möten med konst
och kultur frikopplat från den ordinarie skolsituationen. Kulturskolorna
spelar en viktig roll för kommunal kulturutveckling vid sidan av regional
kulturverksamhet. Såväl kommunal som regional kulturverksamhet behöver
alltid utvecklas och förändras i takt med samhället för att medverka till ett
positivt och öppet samhällsklimat.
Flertalet av länets kommuner har en kulturskola. Men omfattningen av utbud
och kvalitet skiftar. Det innebär att förutsättningarna för barns och ungas
möjlighet att pröva eller fördjupa sig inom ett konst- eller kulturområde är
beroende av i vilken kommun hen bor i. Genom ett utbud med hög kvalitet
och kompetens kan kulturskolan lägga grunden till ett yrke inom ett
konstområde. Kulturskolan kan även ge en kreativ kompetens för utveckling
inom helt andra yrken och bygger en bas för ett liv med ett aktivt
kulturutövande.

Kommunernas kostnader för
kulturskola per invånare 2015
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Biblioteken är kommunernas öppna offentliga rum, våra vardagsrum, där
alla har tillträde. Alla kommuner har en aktiv biblioteksverksamhet och är en
central mötesplats. På biblioteken möts nyanlända, nya och gamla svenskar,
studenter och småbarnsföräldrar. Biblioteken tillhandahåller dataplatser och
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möteslokaler, litteratur och tidningar på olika språk, filmer och föredrag.
Biblioteken är den personliga hjälpande handen som berättar och hjälper till
med frågor om samhällsservice och praktisk handledning. Budgeten för
folkbiblioteken är den största posten i kommunernas kulturbudgetar.
Biblioteken är lagstadgad verksamhet genom bibliotekslagen.

Mönsterås bibliotek

Länet har en regional biblioteksplan som syftar till att stödja folkbiblioteken
inom litteratur och läsande, mötesplatser, digital utveckling och att driva en
jämställd verksamhet.

1000

Kommunernas kostnader för
bibliotek per invånare 2015

800
600
400
200
0

I flera av länets kommuner finns lokala museer både inom kulturarv och
konst. De drivs till övervägande delen av föreningar och ideella krafter men
ofta med ett visst kommunalt bidrag.
Regionalt
Kalmar län har regionala verksamheter inom kultursamverkansmodellens*
alla konst- och kulturområden. Verksamheterna har 131 mkr i intäkter
genom bidrag från staten 21 %, regionen 25 %, kommunerna 12 %, egna
intäkter 32 % samt 10 % i övrigt. Kommunerna står för lokalkostnader till ett
värde av 16 mkr. Verksamheternas egna intäkter är knappt 42 mkr, varav
Länsmuseets uppdragsverksamhet står för merparten. Tillsammans ansvarar
de regionala kulturverksamheterna för cirka 150 årsarbeten.
* En särskild förordning där statliga kulturmedel beslutas av Statens Kulturråd och sen fördelas av
landstinget i Kalmar län
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Finansiering av regional kultur

Egna intäkter

Kommunala bidrag

Regionala bidrag

Statliga bidrag

Övriga intäkter

REGIONALA KONST OCJH KULTURVERKSAMHETER:
Kulturarv, arkiv och kulturmiljö

Kalmar läns museum är regional aktör inom kulturarv, arkiv och samlingar.
Museet har uppdraget att förmedla kunskap om länets kulturarv och
kulturmiljöer. Museet har utvecklats inom tidresemetodiken och arbetar med
tidsresor i förhållande till dagsaktuella händelser och företeelser.
Museet har en omfattande marinarkeologisk verksamhet genom dykningar
på Regalskeppet Kronan som har pågått i över 30 år. De har även gett
omfattande kunskap om andra vrak i Kalmarsund och runt Öland.
Dramatiken om Regalskeppet Kronan finns beskriven i en utställning på
Länsmuseet i Kalmar. Museet driver också arkeologisk verksamhet
tillsammans med Kronobergs län. Just nu är utgrävningarna av Sandbyborg
aktuella. Utgrävningarna ger oss nya pusselbitar till vår historia.

Ett av flera reliefspännen funna i Sandbyborg, foto Kalmar läns museum

Kalmar läns hembygdsförbund är regional samordnare av länets över 80
hembygdsföreningar. Föreningarnas frivilliga, kunniga och entusiastiska
insatser är en förutsättning för att kulturmiljöer, kulturarv och kunskaper
vårdas och förs vidare.
Kalmar läns arkivförening är regional aktör som samordnar och stöttar länets
olika arkivföreningar. Svenskt Rockarkiv är ett musikarkiv med samlingar
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inom populärmusik från 50-talet och framåt. Rockarkivet är en digital
databas med inspelningar, bilder, affischer, videos och böcker om svensk
populärmusik. På Designarkivet finns skisser som skildrar designprocessen
av olika svenska produkter från 1900-talet och framåt. Designarkivet tillhör
Kalmar konstmuseum. The Glass Factory har en av Sveriges största
konstglassamlingar med över 40 000 glasföremål från olika bruk och från
1700-talet och till vår tid.
Södra Ölands odlingslandskap blev ett av UNESCO:s världsarv år 2000.
Landskapet är utvalt som ett unikt exempel på mänsklig odling i samklang
med naturens villkor. Markerna har odlats sedan stenåldern. Genom Ölands
speciella naturförutsättningar reglerades aldrig marken på 1800-talet. Det
innebär att den uråldriga ägodelningen fortfarande gäller, vilket syns genom
de karaktäristiska radbyarna. Genom landskapets variation av sjö- och
våtmarker, alvar och lövskog finns det en mycket artrik fågelfauna, med
omkring 160 häckande arter. Öland är också flyttfåglarnas ö med miljontals
fåglar som passerar vår och höst. Likaså ger det milda klimatet och
kalkberget förutsättningar för en helt unik flora, med blomning framför allt
under vår och försommar. Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap är ett
av Sveriges mest populära miljö- och kulturhistoriska besöksmål i landet.

Radbyn Södra Kvinneby

Stora Alvaret

Scenkonst, teater, dans och musik

Byteatern, Kalmar läns teater, har det regionala teateruppdraget. Byteatern
har en lång tradition med en profil av traditionell teater med musik och
masker, dans och konstnärlig scenografi. Teatern håller hög kvalitet och
spelar övervägande nyskriven teater i en dagsaktuell kontext.
Programutbudet är företrädesvis riktat mot barn och unga med en
angelägenhet som är lika tilltalande för vuxna.
Genom samverkan mellan Kalmar kommun och Landstinget i Kalmar län
görs en unik satsning på teatern. Genom nya scener och ökade
verksamhetsmedel kommer teatern att öka sin turnerande verksamhet och få
bättre möjlighet att nå alla kommuner i länet. Teaterns läge blir unikt genom
omlokaliseringen av Linnéuniversitetet till gästhamnen i Kalmar och som
granne med Byteatern.
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Byteatern och Kalmar läns musikstiftelse i samspel, foto Byteatern Peder Nabo,

Dans i sydost är en gemensam verksamhet för utveckling av dans i Blekinge,
Kronoberg och Kalmar län. En av dansutvecklarna har sin bas på Byteatern.
Dans är ett konstområde med ett växande intresse, både att utöva och att ta
del av professionella föreställningar.
Riksteatern Kalmar län ger aktivt stöd till arrangörsföreningar inom teater
som i sin tur skapar förutsättningar för teater på mindre orter. De arbetar
även med arrangörs- och repertoarutveckling. Riksteaterns andra målgrupp
är skolorna som de samverkar med och medverkar till att skolbarn får
komma i kontakt med och uppleva levande teater.
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Ölands Dramatiska teater är en fri teatergrupp med visst regionalt stöd.
Teatern producerar barnteater och turnerar i och utanför länet. Ölands
Dramatiska teater tar upp tema och diskussioner som är angelägna för barn
och tonåringar.
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Kalmar län har en lång tradition inom musik. I länets mindre orter och
brukssamhällen finns en gammal tradition av bruksorkestrar, särskilt i
glasbruksorterna. Traditionen lever kvar på vissa orter, men nyrekryteringen
är ett problem. Idag karaktäriseras länets utbud av större och mindre
festivaler inom olika genrer från reggae, blues, rock och pop och till
klassiska musikdagar.
Kalmar läns musikstiftelse, Länsmusiken, är regional aktör med egen
produktion av konserter, program och arrangemang som spelas publikt i hela
länet. Länsmusiken förmedlar levande musik i skolorna. Då får barn och
unga möta och delta i musik inom olika genrer. Länsmusiken är producent
och musikföreningarna arrangerar konserter i slott, kyrkor, hyttor och
konsthallar. Länsmusiken förmedlar hundratals uppdrag till musiker i skolor
och inom omsorgen.
En del av Länsmusiken omfattar Camerata Nordica som är en stråkensemble
med 15-20 musiker. Musikerna kommer från hela världen och ensemblen
spelar stående utan dirigent. Ensemblen ger regelbundet konserter i länet och
medverkar också i programverksamheten i skolorna.

”Kottekonsert” foto: Kalmar läns musikstiftelse

Länsmusiken driver även yrkesfrämjande av unga musiker genom
inkubatorn, Talentcoach. Talentcoach supportar unga musiker och ge dem
verktyg att skapa en karriär för att leva på sin musik. Verksamheten inom
Talentcoach är framgångsrik och ett flertal unga musiker som har gått
igenom programmet har skapat sin egen verksamhet inom musikområdet.

Dimpker Brothers, foto Johan Gustafsson. Adee på SXSW

Flera av länets folkhögskolor har förberedande musikutbildningar och
yrkesutbildningar inom musik.
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Konst, bild, form och slöjd

Kalmar Konstmuseum och Designarkivet har huvudparten av länets ansvar
för konst och form. Museet har två samlingar, en inom konst och en inom
design. Utställningsverksamheten tar ofta avstamp i samlingarna och
utvecklar det vidare inom samtida uttryck för att spegla och diskutera
aktuella samhällsområden. Designarkivet är ett skissarkiv inom form och
design med nationellt intressanta samlingar som speglar designprocessen.
Konstmuseet samverkar med regional konstnärer, konstkollektiv, museer,
folkhögskolor och Linneuniversitetet. Genom samarbeten och kontakter för
museet in nationella och internationella konstnärer, uttryck och företeelser.
Konstmuseet samverkar med kommunerna om konstnärsresidens. Där ges
konstnärer möjlighet att bo och verka lokalt under en period och därefter kan
materialet bli en del i en av museets utställningar.

”Du har två kor” Breeze Yoko & Buntu Fila, foto: Kalmar konstmuseum

Länet har förberedande utbildningar inom konst på folkhögskolorna och
Konstmuseet samverkar med folkhögskolorna inom konstområdet och som
plats för utställningar och konstnärsmöten. Inom konst- och designområdet
samverkar Konstmuseet även med Capellagården och Linnéuniversitetet,
såväl med kunskapsförmedling, forskningsunderlag och som plats för
utställningar.
Virserums konsthall arbetar med inriktningen att ur ett demokratiskt
perspektiv visa och arbeta med konst utifrån landsbygdens förutsättningar.
Konsthallen arbetar för hållbarhet, framför allt inom trä och arkitektur, och
med fokus på ”Nödvändighetens arkitektur”.
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Bland blommor och stygn, Nödvändighetens arkitektur, foto Bertil Hertzberg

Länets tradition inom glas och form företräds av The Glass Factory i
Emmaboda kommun. The Glass Factory är ett museum med en av Sverige
största glassamlingar och som driver nyutveckling av funktion och material
av glas. Både museiverksamhetens utställningar och hyttans
utvecklingsverksamhet tar avstamp i och utgår från den stora glassamlingen.
Slöjden har följt människan genom historien. Den är en kombination av
resurshushållning, hantverksskicklighet och konstnärlighet. Länets
hemslöjdskonsulenter utbildar i olika tekniker och medverkar till att unga får
forma och skapa själva med enkla material och handverktyg. Genom
skapandet förs kunskapen vidare och kunskapen får utvecklas i både nya och
traditionella material. Hemslöjdskonsulenterna producerar utställningar
tillsammans med andra aktörer, lokala och nationella, som visas i hela länet.
Hemslöjdskonsulenterna samverkar med Capellagården både genom tillgång
på kunskap och genom arkivmaterial.
Film och rörlig bild

Reaktor Sydost, är ett länsgemensamt resurscentrum för film i Kronoberg
Blekinge och Kalmar län. Reaktor Sydost främjar film i skolan, stödjer
filmskapare, film- och publikutveckling och deltagarkultur. Film i skolan
handlar om kunskapen om rörlig bild och film. Det är ett område som
aktualiseras i takt med sociala mediers utveckling och möjligheter. Det har
fokus på att ge barn och unga kunskap att ”läsa” och avkoda den rörliga
bildens budskap och att ge kunskap att själv uttrycka sig i rörlig bild.
Flertalet av länets biografer är digitaliserade varav några visar livesända
operaföreställningar från Milano och New York. I Glasriketkommunerna,
Emmaboda, Nybro, Kosta och Uppvidinge, finns 14 äldre biografer. Varje
höst gör de en gemensam manifestation av biografen som kulturell
mötesplats och återtar sin biografroll under en gemensam filmvecka, Film i
Glasriket.
Litteratur och biblioteksverksamhet

Tillsammans med Vimmerby kommun utformar landstinget ett regionalt
litteraturuppdrag med koppling till Astrid Lindgrens Näs.
Litteraturfrämjande innebär att synliggöra litteratur och litterära
upphovspersoner. Litteraturen som konstform, ska stödjas och uppdraget ska
verka för att förbättra förutsättningar för verksamma litterära
upphovspersoner.
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Astrid Lindgrens Näs

Regionbiblioteket samordnar och medverkar till utveckling av de
kommunala folkbiblioteken. Regionbiblioteket har en regional
biblioteksplan. Planen syftar till att verka för litteratur och läsfrämjande,
utveckla biblioteket som mötesplats, hög kvalitet och kompetens, jämställd
verksamhet och digital utveckling.
Samverkan i Sydost och Regionsamverkan Sydsverige
Länet samverkar med Region Blekinge och Region Kronoberg genom ett
delat ansvar för främjande av dans och filmkulturell verksamhet.
Dansutvecklarna är placerade på länsteatrarna, Regionteatern
Blekinge/Kronoberg och på Byteatern. Det filmkulturella uppdraget ansvarar
Reaktor sydost för. Det är en egen förening som ägs av de tre regionerna.
Samverkan inom kultur har med tiden utvecklats mellan länen i hela södra
Sverige inom ”Regionsamverkan Sydsverige”. Regionsamverkan
Sydsveriges ska locka, samverka och erbjuda ett kulturutbud utifrån en
sydsvensk horisont. Målsättningen är att utgöra en arena för dialog med den
nationella nivån, främja samarbete mellan regionala kulturverksamheter och
att samarbeta inom prioriterade utvecklingsområden, skapa ett strategiskt
kunskapsutbyte och att främja interkommunal samverkan.
Glasriketuppdraget

2102 fick länsstyrelserna i Kronoberg och Kalmar län ett regeringsuppdrag,
Glasrikeuppdraget, från Näringsdepartementet. Uppdraget innebar att
genomföra insatser för industriell utveckling, besöksnäringen och
kulturmiljöerna. Ytterligare pekades på behovet av att säkra och utveckla
glasets arkiv och samlingar. Risken för utförsäljning respektive undermåliga
arkiv sågs som ett hot mot hela glasets historia.
Aktörerna inom glasets arkiv och samlingar har bildat nätverket Swedish
Glass Net. Aktörerna är Designarkivet/Kalmar konstmuseum,
Emmabodabygdens arkivförening, Smålands museum/Kulturparken
Småland, Linnéuniversitetet och The Glass Factory. Målet är att ta ett
nationellt ansvar för glasets arkiv och samlingar. Nätverket ska medverka till
nyutveckling och innovation inom glas, utveckla besöksnäringen, initiera
forskning med utgångspunkt i glasets arkiv och samlingar och att
tillgängliggöra arkiv och samlingar för allmänhet och forskning.
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Näring, besöksnäring, skola och hälsa
Näring

De regionala kulturverksamheterna har i uppdrag att stödja konst och
kulturskapare genom mötesplatser, nätverk och att förmedla uppdrag.
”Offentlig konst i Kalmar län – policy och riktlinjer” stödjer konstnärernas
villkor vid utställningar genom MU-avtalet. Konststrategin verkar för att öka
kommunernas och landstingets uppdrag av offentlig konst genom att följa 1
% -regeln. 1 % -regeln medverkar till att fler konstnärer kan försörja sig
inom sitt konstområde i vårt län. Både Kalmar Konstmuseum och Virserums
konsthall arbetar med artists-in-residens vilket ger konstnärer möjlighet att
utvecklas och att ge konst som upplevelse i länets kommuner.
Länsmusikens Talentcoach främjar möjligheterna för unga att kunna verka i
Kalmar län med sin musik lokalt och globalt.
The Glass Factorys utvecklingsverksamhet är experimentell och har direkt
bäring på nyskapande inom materialet glas. De samverkar med vitt skilda
företag som inte alltid har haft kontakt med glas tidigare.
Det nya litteraturuppdraget ska stödja författare och illustratörer och
medverka till att litteraturskapares roll och förutsättningar lyfts.
Tillgänglighet

Alla regionala kulturverksamheter är tillgängliga fysiskt och via sina
hemsidor. Tillsammans med Kronobergs län ska besöksnäring och
kulturverksamheter marknadsföras utifrån tillgänglighet. Avsikten är att
skapa en länsövergripande digital tillgänglighetsguide. Genom kunskap om
tillgänglighet ska Småland och Ölands besöks- och kulturella näring öka
konkurrenskraften och tillgängligheten för besökare med
funktionsnedsättning.
Skola och kultur

Kalmar län har arbetat med en struktur för samverkan mellan skola och
regionala kulturverksamheter inom ”Skola & kultur”. Men det är svårt att få
till ett varaktigt samarbete över tid. Skolan löser läroplanens uppdrag inom
sin egen organisation och tar inte vara på möjligheten av stöd från
professionella inom konst och kultur eller som estetisk lärprocess. Den
regionala kulturen finns till förfogande för alla kommuner, med kapacitet i
kunskap och utbud. Men verksamheten måste efterfrågas för att komma till
sin rätt inom skolans uppdrag. Gemensamma strukturer för kulturens utbud
tryggar både den enskilde elevens tillgång till kultur och verksamheternas
planering och utbud över året.
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Antal kulturarrangemang i skolan
per elev 3-15 år
4
3
2
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0

Uppgifter saknas från Högsby kommun.
Hälsa och kultur

Kalmar län har prövat ett första närmande mellan hälsa och kultur. Nästa
steg handlar om att etablera kulturverksamheter och uppdrag i fler
kommuner och inom landstingets hälsocentraler i en mer permanent form.
De regionala kulturverksamheterna finns till förfogande och kan förmedla
uppdrag till konstnärer och pedagoger. På samma sätt som inom skola och
kultur krävs en gemensam struktur för att tillgodose såväl omsorg som
hälsocentraler med ett relevant utbud.
För såväl barn som äldre finns det ett behov av en allemansrätt till
professionell kultur i kontakt med konstnärer och pedagoger.

Handläggare

Anna Hallenberg
0480-45 04 28
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Datum
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Kommunstyrelsen

Anmälan av delegationsbeslut - September 2017
Projekt- och exploateringsenheten
Punkt i delegationsordning
Datum
Ärende/Beslut/Yttrande

Delgat/
Beslutsfattare

E1

Yttrande över förslag till detaljplaner m m

E4

Förlängning av markreservationer och markanvisningsavtal med högst tre månader

170926
170927
170928
170928

Förlängning markres för Eriksson o Ahlqvist AB på del av Dörby 7:7
Förlängning markres för Prospecta Fastighetskap. AB på del av Oxhagen 2:1
Förlängning markres för LW Fastigheter i Kalmar AB på Montören 3
Förlängning markres för LW Fastigheter i Kalmar AB på Hjortronet 2

E 6-7

Pär Svanfeldt
Pär Svanfeldt
Pär Svanfeldt
Pär Svanfeldt

Diarienummer

KS 2017/0299-5
KS 2016/0895-10
KS 2016/0025-97
KS 2016/0025-98

Försäljning eller köp av mark och byggnader eller ök om fastighetsreglering

170904
170905
170912
170914
170915
170915
170928

Försäljning av Smedby 1:34, Boholmarna – köpehandling Arkitekt o Miljö AB Helen Törnvall
Försäljning av Åkerrenen 1, Smedby – köpehandling Hem1 Sydost AB
Helen Törnvall
Försäljning av Åby 6:37 – köpekontrakt Privatperson
Helen Törnvall
Försäljning av Åby 6:43 – köpekontrakt Privatperson
Helen Törnvall
Försäljning av Åby 6:38 – köpekontrakt Privatperson
Helen Törnvall
Försäljning av Åby 6:41 – köpekontrakt Privatperson
Helen Törnvall
Försäljning av Kokerskan 3 – köpekontrakt Privatperson
Helen Törnvall

KS 2017/0945-1
KS 2017/0966-1
KS 2017/0968-1
KS 2017/0975-1
KS 2017/0978-1
KS 2017/0990-1
KS 2017/1028-1

E9

Teckna exploateringsavtal – kommunens åtagande uppgår till högst 50 gånger prisbasbeloppet

E 12-13

Medge rätt till servitut eller ledningsrätt i kommunens fastigheter. Träffa avtal om servitut och ledningsrätt…

E 14

Besluta om kommunen som fastighetsägare ska ingå i gemensamhetsanläggning

E 15

Arrendera ut o upplåta mark med nyttjanderätt för högst 10 år, där årlig avgift ej överstiger 15 gånger prisbasbeloppet

E 16

Upplåta mark med tomträtt för kontor, handel o industri när fastigheten behöver utökas för pågående verksamhet

E 18

Ansöka och godkänna fastighetsbildning och yttra sig i sådana ärenden…

170912
170929
170929
E 19

170901
170901
170901
170918
170918

Ans om avstyckning från Berga 10:19 Karlssons äng för bostadsändamål
Ans om avst från Malmen 2:3 Fredriksskans för bostads- o centrumändamål
Ans om avst från Jakobsberg 1:1 Smedby för bostadsändamål

Joakim Sköldén
Josefine Blomlöf
Helen Törnvall

KS 2017/0279-24
KS 2016/0707-37
KS 2012/0068-16

Yttrande över bygglov (grannintyg) samt grannmedgivande till bygglovsbefriade byggnationer

Vattenpasset 12 – ingen erinran avseende tillbyggnad av enbostadshus
Dörby 8:145 – ingen erinran avseende tillbyggnad av enbostadshus, uterum
Bisonoxen 15 – ingen erinran avs ändrad anv från industri- till handelslokal
Grävlingen 13 – ingen erinran avs nybyggnad av förråd, rivning av befintligt
Barkestorp 1:21 – ingen erinran avseende nybyggnad av fackverksmast

Projekt- och exploateringsenheten │ Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35A, plan 2
Tel 0480-45 00 00 vx │anna.hallenberg@kalmar.se

Maria Jakobsson
Josefine Blomlöf
Josefine Blomlöf
Josefine Blomlöf
Josefine Blomlöf

KS 2017/0923-2
KS 2017/0924-2
KS 2017/0925-2
KS 2017/0933-2
KS 2017/0938-2

2 (2)
170918
170918
170918
170918
170918
170921
170921
170915
170922
G5

170915
170921
170928

Råstenen 1 – ingen erinran avseende nybyggnad av flerbostadshus
Maria Jakobsson
Eldaren 1 – ingen erinran avs tidsbegränsat lov uppställning av byggbodar
Helen Törnvall
Amanda 20 – ingen erinran avseende nybyggnad av plank
Josefine Blomlöf
Vångerslät 7:30 – ingen erinran avseende nybyggnad av dubbelgarage
Maria Jakobsson
Spinnrocken 1 – erinran mot ändrad användning från butikslokal till lägenheter.
Då dp anger allmänt ändamål kräver den ansökta åtgärden en planändring.
Maria Jakobsson
Sirius 10 – ingen erinran avseende tillbyggnad av enbostadshus.
Maria Jakobsson
Bulten 7 – ingen erinran avseende tillbyggnad av biltvätt
Maria Jakobsson
Långskeppet 2 – Grannmedgivande medges ej för byggnation av friggebod
närmare än 4,5 m från tomtgräns då fastigheten gränsar till allmän platsmark Josefine Blomlöf
Ljungnäs 8:2 – Grannmedgivande medges för uppförande av kompl.byggnad Helen Törnvall

KS 2017/0941-2
KS 2017/0955-2
KS 2017/0964-2
KS 2017/0965-2
KS 2017/0972-2
KS 2017/0983-2
KS 2017/0988-2
KS 2017/1002-2
KS 2017/1010-2

Beslut och avtal i andra ärenden som till art o betydelse kan jämföras med ovan angivna

Yttrande grävtillstånd – ingen erinran Billsäng 1:4 och 1:1 Kraftringen Nät
Yttrande grävtillstånd – ingen erinran Stensö 2:6 Kalmar Energi
Yttrande grävtillstånd – ingen erinran Prästlyckevägen Halltorp EON Elnät

Josefine Blomlöf
Josefine Blomlöf
Josefine Blomlöf

KS 2017/0973-1
KS 2017/0989-1
KS 2017/1020-1

Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Yvonne Jenssen
50041

2017-10-03

KS 2017/0023

Delegationsbeslut kommunledningskontoret;
anställningar september 2017
Lena Wallander, vård- och omsorgslärare, Kunskapsnavet

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│Yvonne.Jenssen@kalmar.se

Tillsyn 2017 1/8 till och med 31/8
Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor
2017-09-21 Swerock AB
Babianen 13
2017-09-26 Kalmar Tech Park
Bilen 6
2017-09-26 Linnéuniversitetet biblioteket
Falken 3
2017-09-26 Linnéuniversitetet Rostad
Rostad 1
2017-09-26 Linnéuniversitetet Nisbethska
Falken 3
2017-09-26 Linnéuniversitetet Falken
Falken 3
2017-09-25 Matstugan 23
Majsen 1
2017-09-20 Berga Backe
Rimsmeden 7
2017-09-18 Restaurang Rosenlundska källaren
Borgmästaren 4
2017-09-14 Restaurang Hjalmars bar
Gästgivaren 10
2017-09-13 Restaurang Pizzeria Bella
Askkakan 2
2017-09-06 Electra Sweden AB
Bilen 6
Tillsyn enligt 5 kap 1 § och 2 § lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor,
samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor
2017-09-27 Restaurang Table 20
Beckasinen 34
2017-09-14 Waldorfskolan
Vallmon 19
2017-09-13 Odd Fellow
Fältskären 1
2017-09-11 Liljas bil Kalmar AB
Tranan 4
2017-09-11 Liljas personbilar AB
Bilen 6
2017-09-07 Restaurang Msala Grill&Bar
Hattmakaren 3
2017-09-06 Serviceförvaltningen
Gumsen 36

Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor
2017-09-22 Brenntag Nordic AB
Klockbojen 6
2017-09-05 Inköpskontoret
Plåten 6

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Tisdagen den 26 september 2017 kl. 8:30-10:20
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 109-114
Beslutande
Ingemar Einarsson (C)
ordförande
Christina Fosnes (M)
vice ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Bertil Dahl (V)
Carl-Henrik Sölvinger (L)

deltar ej i § 113

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Ingemar Einarsson
ordförande

Dzenita Abaza

Anslaget på kommunens anslagstavla den 5 oktober 2017.
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§ 109
Information om jämställdhetskonferens Youtheq
Bakgrund
Den 11-12 oktober 2017 arrangeras en nordisk jämställdhetskonferens med
ungdomsperspektiv i Kalmar, YouthEQ. Huvudarrangör för konferensen är
Kalmar kommun och Nordiska ministerrådet är delfinansiär.
Överläggning
Alexandra Winberg, projektledare för konferensen, informerar om den
nordiska jämställdhetskonferensen.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 110
Yttrande över Regional transportplan för Kalmar län
2018-2029
Dnr KS 2017/0789
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 september 2017.
Regionförbundets skrivelse den 26 juni 2017.
Samrådshandling.
Bakgrund
Den regionala transportplanen för Kalmar län är på remiss under perioden
26 juni till 16 oktober 2017. Planen, som tas fram enligt uppdrag från
regeringen, ska upprättas med hänsyn till de samlade transportbehoven i
regionen. Den ska innefatta åtgärder som både kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt och som ger effektivare användning av
befintlig infrastruktur. Planens huvudsakliga funktion är att fördela den
ekonomiska ramen tilldelad av regeringen på de infrastrukturinvesteringar som
anses ge bäst regional nytta.
Parallellt med samråd för regional transportplan sker även samråd kring förslag
till nationell transportplan. Samrådstiden för nationell plan avslutas senare än
för regional transportplan och med anledning av detta kan vissa förändringar i
regional transportplan behöva göras under remisstiden. Det är regeringen som
slutligen beslutar om innehållet i den nationella planen utifrån Trafikverkets
förslag.
Regionförbundet vill med samrådet i första hand få synpunkter på den
ekonomiska fördelningen enligt kapitel fyra samt prioriteringsordning eller
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kompletteringar i Bristlista period tre. I andra hand få synpunkter på länets
ställningstagande redovisade i kapitel tre; Kalmar läns ställningstagande och i
tredje hand kommentarer till dokumentet som helhet: sakfel, kompletteringar
etc.
Kalmar kommun anser det vara av stor vikt att de begränsade medel som ställs
till förfogande i den regionala transportplaneringen satsas där de har störst
utsikter att bidra till en positiv utveckling för regionen som helhet. För den
urvalsprocessen är det angeläget att någon form av regional fördelningsnyckel
baserad på lämpliga indikatorer för tillväxt och utveckling tas fram. En sådan
fördelningsnyckel bör vara framme och tillämpbar inför nästa omtag i
transportplaneringen för perioden 2022-2033.
Överläggning
Per Ålind, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadskontorets skrivelse som Kalmar
kommuns yttrande över förslaget till Regional transportplan för Kalmar län.

§ 111
Delårsrapport januari-augusti 2017 med prognos för
2017
Dnr KS 2017/0001
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 september 2017.
Delårsrapport januari – augusti 2017 med prognos för 2017.
Bakgrund
I delårsrapporten ingår uppföljning av kommunfullmäktiges mål,
förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelser från kommunens nämnder,
kommunalförbund och koncernens hel- och delägda bolag samt finansiella
rapporter för kommunen och koncernen.
Resultatet för kommunen för perioden januari – augusti uppgår till 124,1
miljoner kronor och prognosen för helåret är ett resultat på 95,9 miljoner
kronor.
Överläggning
Urban Sparre, kommunledningskontoret, redovisar delårsrapporten januariaugusti med prognos för 2017.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

4 (9)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-26
Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten januari – augusti 2017 med
prognos för 2017 till kommunfullmäktige.

§ 112
Kommunstyrelsens delårsuppföljning per augusti 2017
Dnr KS 2017/0002
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 september 2017.
Delårsuppföljning med prognos augusti 2017.
Uppföljningsrapport verksamhetsmål.
Bakgrund
Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet
för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet till kommunstyrelsen.
Efter april och augusti görs också uppföljning av verksamhetsplanen.
Kommunstyrelsens förbrukning efter augusti uppgår till 60,7 % jämfört mot
riktvärdet 66,6 %. Inom de olika verksamheterna finns både positiva och
negativa ekonomiska avvikelser som kommenteras i rapporten. Totalt sett
prognostiserar kommunstyrelsens verksamheter ett överskott på 8 700 tkr.
Uppföljningen av målen visar på en mycket god måluppfyllelse, 100 % vid
årets slut. Aktiviteterna som är knutna till nämndsmålen har påbörjats i de
flesta fall och även uppdragen är påbörjade i god omfattning. De kvalitetsmått
som uppdaterats visar på att kommunstyrelsens verksamheter har en
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
Överläggning
Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, redovisar kommunstyrelsens
delårsuppföljning per augusti.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av delårsuppföljningen per augusti.

§ 113
Förvärv av Guldfågeln Arena
Dnr KS 2017/0748
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 september 2017.
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Köpekontrakt.
Hyreskontrakt.
Villkor för avrop av tjänster från Kalmar FF.
Egendom som inte omfattas av överlåtelsen.
Fastighetsinformation – utökad taxeringsinformation.
Gränsdragningslista.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 25 augusti 2008 om föreningsbidrag samt
borgen till Kalmar FF för uppförandet av Arenan i kvarteret Bilen. Borgensbeloppen fastställdes till högst 100 miljoner av det totala lånebeloppet på 220
miljoner kronor. Kreditgivaren för projektet är Swedbank. Därefter har
kommunfullmäktige den 28 september 2015 beslutat om ytterligare borgen för
lån på 26 miljoner kronor till Kalmar FF Fastigheter AB.
Föreningen arbetar kontinuerligt med att anpassa verksamheten för att den ska
vara så kostnadseffektiv och ändamålsenlig som det är möjligt. Kostnaderna
har minskat, samtidigt har intäkterna, exklusive spelarförsäljningar, också
minskat. Största intäktstappet är hänförligt till publikintäkter. Vid löpande
ekonomiska redovisningar till kommunstyrelsen har föreningen aviserat
behovet av ett utökat föreningsstöd eller annan lösning som underlättar
föreningens kostnader för arenan.
Nya förutsättningar har också tillkommit gällande kreditgivaren Swedbank som
anser att hantering av arenor (drift och finansiering) är generellt en kommunal
angelägenhet. I Kalmar FF:s fall ser banken en förhöjd risk. Trots
spelarförsäljning om 6-8 miljoner kronor minskar det egna kapitalet årligen
med 5-6 miljoner kronor. Detta är hänförligt till att man inte når de
prognostiserade intäkterna som presenterades vid finansieringstillfället.
Med detta som grund har banken skäl att anta att Kalmar FF kommer att få
svårigheter att fullfölja sina betalningsförpliktelser. Därför har banken sett över
kreditstrukturen tillsammans med samtliga parter i ett tidigt skede och aviserat
Kalmar FF en uppsägning av krediten. En uppsägning innebär ett omedelbart
konkurshot för Kalmar FF och en degradering från allsvenskan. Krediten har i
avvaktan på förhandlingar och beslut mellan Kalmar kommun och Kalmar FF
förlängts t.o.m. december 2017.
För kommunens del med stora intressen i arenan och dess fortsatta utveckling
finns två huvudsakliga alternativ till lösningar för att säkra kreditrisker och ett
långsiktigt åtagande för fortsatt drift och elitfotboll samt andra aktiviteter på
arenan. Antingen ökat föreningsbidrag eller att kommunen övertar Arenan för
244,5 miljoner kronor och ansvarar för yttre underhåll och försäkring. Kalmar
FF ansvarar fortsättningsvis för drift och inre underhåll.
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Vid ett övertagande upphör nuvarande föreningsbidrag inkl. grönyteskötselbidrag om 6,75 miljoner kronor och borgensåtagandet upphör. Serviceförvaltningens budget utökas med 6,75 miljoner kronor/år för ökade
kapitalkostnader, yttre underhåll och egendomsförsäkring. Förvärvet av
Arenan är kostnadsneutralt fr.o.m. 2018 jämfört med nuvarande bidrag till
Arenan.
Kalmar FF får i samband med försäljningen en större ekonomisk förlust och
har fortsatt behov av ett föreningsbidrag under några år. Efter förhandlingar
regleras detta med 2 års föreningsbidrag/grönytebidrag som en engångssumma
på 13,5 miljoner kronor under 2017.
Kalmar FF får med försäljningen av Arenan en långsiktigt bättre ekonomi,
Kalmar kommun får på sikt i samband med förvärvet av Arenan en långsiktig
rådighet över fastigheten med målsättningen att öka nyttjandegraden för idrott
och annan verksamhet. Under den första hyresperioden behöver kommunen
utreda alla möjligheter till ett ökat nyttjande av arenan.
Kalmar FF behåller fortsatt rätten till arenanamnet samt intäkter från lounge
och loger i sin verksamhet under hyresperioden.
Under hyresperioden behöver Kalmar kommun utreda och kostnadsberäkna
möjligheten för ett nytt planunderlag, kompletterande omklädningsrum samt
möjliga nya evenemang. I det fall detta kan genomföras efter den första
hyresperioden (2 år) bör kommunen överta det totala driftansvaret för arenan
och omförhandla hyresavtalet med Kalmar FF.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår att arbetsutskottets ska avslå
kommunledningskontorets förslag.
2. Johan Persson (S) föreslår att arbetsutskottet ska besluta i enlighet med
kommunledningskontorets förslag.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om arbetsutskottet vill
tillstyrka Carl-Henrik Sölvingers eller Johan Perssons förslag. Han finner att
arbetsutskottet tillstyrker Johan Perssons förslag.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1.

Kommunfullmäktige beslutar att förvärva Guldfågeln Arena av Kalmar FF
Fastigheter AB (org.nr 556718-2794) för en köpeskilling om 244,5
miljoner kronor. Kommunfullmäktige godkänner förslag till köpekontrakt
mellan Kalmar FF Fastigheter AB och Kalmar kommun. Köpet
lånefinansieras.
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2.

Kommunfullmäktige beslutar att till Kalmar FF utbetala motsvarande 2
års förenings- och grönytebidrag som ett engångsbidrag om 13,5 miljoner
kronor under 2017 för de kostnader/förluster föreningen får med
anledning av försäljningen. Bidraget finansieras genom minskning av årets
resultat.

3.

Kultur- och fritidsnämndens budgetram minskas med 6 750 000 kronor då
förenings- och grönytebidrag upphör.

4.

Servicenämndens budgetram utökas med 6 750 000 kr/år för kapitalkostnader (hyresintäkt avdragen), tillsyn och yttre underhåll samt
tillkommande egendomsförsäkring.

5.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda framtida planunderlag
och alternativ plantäckning. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige våren 2018.

6.

Destination Kalmar AB får i uppdrag att utreda möjligheter till fler
evenemang på arenan. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige
våren 2018.

Reservation
Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet och anför:
”Jag har idag yrkat avslag på ärendet i sin helhet.
Flera internationella och nationella studier visar att arenainvesteringar är
ekonomiskt och samhällsekonomiskt olönsamma.
I en magisteruppsats vid Linnéuniversitet ’Den svenska arenaboomen’
konstateras i en jämförelse av planerat och verkligt utfall för intäkter/kostnader
att i en tredjedel (32,6 %) av fallen att man överskattat sina intäkter. I samma
jämförelse är avvikelsen på kostnadssidan 36 %. I studien konstaterar de att när
man också inkluderar grundinvesteringsbeloppet så är 76 % av alla kalkyler
överoptimistiska och missberäknade.
Tyvärr tillhör Guldfågeln arena denna grupp. Kostnaderna att driva arenan har
varit högre och intäkterna lägre för KFF än vad man initialt beräknade och
anledningen till att KFF är ett ärende för kommunen ännu en gång.
Min uppfattning är att huvuduppdraget för politiker ska vara kommunens
kärnuppdrag. Alltså att leverera skola och äldreomsorg av bästa möjliga kvalité
per skattekrona.
I en rapport från Timbro ’Arenafeber - Glädjekalkyler när svenska kommuner
bygger arenor’ görs en genomgång av 7 arenaprojekt runt om i Sverige.
Rapporten konstaterar i sin genomgång att ’politiker och tjänstemän har en
tendens att övervärdera arenornas möjligheter att möta allehanda kommunala
utmaningar’. Slutsaten av rapporten är att i fyra fall av sju när kommunen tagit
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ett ökat ekonomiskt ansvar för investering/drift av arenor också tvingats
besluta om neddragningar i andra kommunala verksamheter.
Genom en utblick i vår omvärld kan konstateras att kommuner bör avhålla sig
från arenor för att inte riskera neddragningar i kommunens kärnverksamhet.
Förslaget till beslut må framställas som kostnadsneutral men innehåller en hel
del uteblivna intäkter för kommunen som fastighetsägare, och pengar som blir
kvar i KFF som ett indirekt stöd. Den låga hyresnivån kan också ifrågasättas.
Vi som kommun kommer sannolikt med de utredningsuppdrag som ges inom
2 år återigen få fatta beslut om ytterligare investeringar i Guldfågeln arena.
Den investeringskraft som nu läggs på arenan skulle istället behövas i våra
kärnverksamheter. Antalet elever i våra grundskolor ökar med 1600 barn de
närmsta åren. Prognoser visar också att Kalmar kommer att ha 2000 fler
personer över 65 år till år 2025 av dessa beräknas hälften vara över 80 år.
Behoven i både investeringar och rena kostnadsökningar inom kärnuppdraget
är mycket stora de närmsta åren och där kommunen ska lägga kraft - inte i en
arena. Dessutom finns stora och nödvändiga investeringsbehov i allmännyttiga
anläggningar såsom simhall, ishall och kulturkvarter. Dessa ska prioriteras
framför elitidrottens behov.”
Avstår
Christina Fosnes (M) avstår från att delta i beslutet.

§ 114
Ändringar i revisorernas reglemente
Dnr KS 2017/0824
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 september 2017.
Förslag till reglemente för revisionen.
Bakgrund
Enligt 9 kap 18 § kommunallagen (KL) får kommunfullmäktige meddela
närmare föreskrifter om revisionen. Det sker i allmänhet genom att fullmäktige
antar ett revisionsreglemente. Kommunens nuvarande revisionsreglemente
reviderades i november 2006.
Kommunfullmäktiges presidium har träffat kommunens revisorer och
företrädare från Kalmar Kommunbolag AB med anledning av uppkomna
frågor kring upphandling av revisorstjänster. Förslaget är att kommunens
revisorer även fortsättningsvis ska ha uppgiften att upphandla den lagstadgade
revisionen men att reglementet förtydligas såtillvida att det ska skrivas in att det
är själva bolagsstämman som formellt fattar beslutet om revisorer. I övrigt har
ett par mindre justeringar gjorts och följer i stort sett det förslag till reglemente
som Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar.

9 (9)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-26
Kommunens revisorer har vid sitt sammanträde den 17 augusti 2017 tillstyrkt
förslag till ändringar i reglementet.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Carl-Henrik Sölvinger (L) att ärendet ska
återremitteras till kommunledningskontoret för att närmare undersöka
upphandlingsregler kring externa revisorer.
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att återremittera
ärendet till kommunledningskontoret.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till kommunledningskontoret
för att närmare undersöka upphandlingsregler kring externa revisorer.
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Tid
Tisdagen den 17 oktober 2017 kl. 8:30–09:00
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§ 115-121
Beslutande
Ingemar Einarsson (C), ordförande
Christina Fosnes (M), vice ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Bertil Dahl (V)
Carl-Henrik Sölvinger (L)
Sekreterare

Ann-Mari Nilsson
Justeras

Ingemar Einarsson
Ordförande

Bertil Dahl

Anslaget på kommunens anslagstavla den 24 oktober 2017
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§ 115
Förslag till ny organisation inför mandatperiod 20192022 – beslut om remiss
Dnr KS 2017/0577

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 2 oktober 2017.
Organisation inför ny mandatperiod 2019 – Remisshandling.
Gemensamma synpunkter (M, L, KD, MP) på förslag till remisshandling –
Organisationsöversyn inför 2019.
Synpunkter (SD) på förslag till remisshandling – Organisationsöversyn inför
2019.
Synpunkter (MP) på förslag till remisshandling – Organisationsöversyn inför
2019.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016 att ge kommunstyrelsen
i uppdrag att tillsammans med en parlamentariskt tillsatt politisk styrgrupp
presentera ett förslag till politisk organisation, som kan beslutas före valet år
2018.
Kommunstyrelsen fick också i uppdrag att samtidigt presentera ett förslag till
förvaltningsorganisation som stöder den nya politiska organisationen.
Till arbetet med översynen har två ytterligare frågor tillförts. Dels en fråga från
Christina Fosnes (M) angående politisk närvaro i näringslivsrådet som
besvarades i kommunfullmäktige den 27 februari 2017. Dels en motion från
Christina Fosnes (M), Carl-Henrik Sölvinger (L) och Christopher Dywik (KD)
om digital agenda för Kalmar kommun som behandlades i kommunfullmäktige
den 29 maj 2017.
Den parlamentariska gruppen har tagit fram ett förslag till organisation som
föreslås gå ut på remiss till nämnder och kommunala bolag.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Dzenita Abaza (S) att arbetsutskottet ska
besluta i enlighet med skrivelsens förslag med tillägg att kommunens samtliga
råd nämns vid namn i remisshandlingen.
Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med Dzenita
Abazas förslag.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att låta nämnder och majoritetsägda kommunala bolag
yttra sig över förslag till ny organisation inför mandatperioden 2019-2022.
Yttrandena ska vara inkomna senast den 1 december 2017.
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Arbetsutskottet beslutar att ge koncernledningen i uppdrag att redovisa ett
beslutsunderlag som ska innehålla förutsättningar och konsekvenser samt föroch nackdelar med att överföra kommunens fastigheter och förvaltning av
dessa, till ett helägt kommunalt bolag. Uppdraget ska redovisas till
kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 1 januari 2018.

§ 116
Yttrande över remiss angående evenemangsstrategi
för Kalmar
Dnr KS 2017/0958

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 oktober 2017.
Skrivelse från Destination Kalmar AB den 4 september 2017.
Evenemangsstrategi för Kalmar.
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog i december 2016 ”Utvecklingsplan för Kalmars
destinationsarbete fram till 2025”. Med den som underlag har Destination
Kalmar AB utarbetat ett förslag till evenemangsstrategi för Kalmar.
2013 beslutade kommunfullmäktige om ett ”program för idrottsturism” för att
utveckla fler idrottsevenemang. Detta program ingår nu som en integrerad del i
evenemangsstrategin.
Evenemangsstrategin är tänkt att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt
och tydligt evenemangsarbete. Strategidokumentet innehåller vision och syfte,
verktyg för värdering och urval, organisation och ansvarsfördelning samt
uppföljning.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. I yttrandet
noteras bland annat att strategin ska ligga till grund för vilka evenemang
Kalmar ska prioritera och att den ska vara vägledande för vilka
evenemangsarenor som ska utvecklas.
Beslut
Arbetsutskottet antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och
överlämar det till Destination Kalmar AB som kommunstyrelsens yttrande
över evenemangsstrategi för Kalmar.

§ 117
Handlingsplan för Giftfria förskole- och skolmiljöer i
Kalmar kommun
Dnr KS 2017/0169
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Handlingar

Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 19 september 2017, §
198.
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 1 september 2017.
Handlingsplan för giftfria förskole- och skolmiljöer i Kalmar kommun.
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 31 maj 2017, § 54.
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 14 juni 2017, § 54.
Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 27 mars 2017, § 61.
Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden fick tillsammans med barn- och ungdomsnämnden
och servicenämnden i uppdrag att under 2016 ta fram en plan för hur, samt
också starta arbetet med att fasa ut farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer
för att skapa en så giftfri miljö som möjligt. Kommunfullmäktige behandlade
planen vid sitt sammanträde den 27 mars 2017. Kommunfullmäktige beslutade
då att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för vissa justeringar
samt att handlingsplanen därefter skulle skickas på remiss till kommunens
nämnder.
Överläggning
Daniel Jönsson, samhällsbyggnadskontoret, redogör för de ändringar som är
genomförda efter kommunfullmäktiges återremiss.
Under överläggningen föreslår Ingemar Einarsson att arbetsutskottet ska
tillstyrka samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut med följande tillägg:
Till den 1 januari 2019 ska samtliga berörda nämnder ha genomfört de åtgärder
som finns under nivå ett, inventerat vilka åtgärder under nivå två och tre som
kan vara aktuella för verksamheten samt upprättat en tidplan för när åtgärderna
under nivå två och tre kan vara åtgärdade.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att en återkoppling av arbetet med
åtgärderna i handlingsplanen sker vid kommunstyrelsens sammanträde mars
2019.
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med
Ingemar Einarssons förslag.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna handlingsplanen för giftfria
förskole- och skolmiljöer i Kalmar kommun.
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Till den 1 januari 2019 ska samtliga berörda nämnder ha genomfört de åtgärder
som finns under nivå ett, inventerat vilka åtgärder under nivå två och tre som
kan vara aktuella för verksamheten samt upprättat en tidplan för när åtgärderna
under nivå två och tre kan vara åtgärdade.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att en återkoppling av arbetet med
åtgärderna i handlingsplanen sker vid kommunstyrelsens sammanträde mars
2019.

§ 118
Ändring i regler för kommunstyrelsens externa priser
Dnr KS 2017/0982

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 september 2017.
Kommunstyrelsens externa prisutdelning – process.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat att Kalmar kommun ska dela ut ett externt
jämställdhetspris, ett tillgänglighetspris och ett integrationspris. Syftet med
priserna är att lyfta fram och belöna förebilder samt goda exempel.
Tilldelningen av respektive pris har också i syfte att stimulera till att utveckla
metoder och arbetssätt som förstärker arbetet på olika arenor inom
samhällslivet. För att erhålla enhetlighet i utdelandet av priserna har
kommunledningskontoret tagit fram en process.
Prissummorna har sedan länge varit 10 000 kronor per pris. Mot bakgrund av
den allmänna prisutvecklingen föreslår kommunledningskontoret en höjning
till 15 000 kronor.
Överläggning
Dzenita Abaza (S) föreslår att arbetsutskottet ska besluta i enlighet med
kommunledningskontorets förslag.
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med
Dzenita Abazas förslag.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att prissummorna för Kalmar kommuns externa
jämställdhetspris, tillgänglighetspris och integrationspris höjs till vardera 15 000
kronor.
Kommunstyrelsen bemyndigas att göra ändringar i reglerna samt
prissummorna.
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§ 119
Motion från Jonas Lövgren (M) om förtätning av
centrala Kalmar
Dnr KS 2017/0641

Handlingar
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 19 september 2017, §
186.
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 17 augusti 2017.
Motion.
Bakgrund
Jonas Lövgren (M) föreslår i en motion att Kalmar kommun ska genomföra en
satsning på att informera fastighetsägare i hela centrala Kalmar om och
underlätta för bygglovsärenden för vindslägenheter. Jonas Lövgren föreslår
också att Kalmar kommun ska utreda förutsättningarna för
påbyggnadspotentialen för befintliga fastigheter i hela centrala Kalmar.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen och är försiktigt
positiv till förslaget att förtäta staden. Samhällsbyggnadsnämnden ser dock
inget behov av någon särskild inventering eller ytterligare utredning.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Ingemar Einarsson (C) föreslår att arbetsutskottet ska tillstyrka
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
2. Christina Fosnes (M) föreslår att arbetsutskottet ska tillstyrka
motionen.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om arbetsutskottet vill
besluta i enlighet med Ingemar Einarssons eller Christina Fosnes förslag. Han
finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Ingemar Einarssons förslag.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens yttrande ska
utgöra svar på motionen om förtätning av centrala Kalmar.
Motionen ska härmed anses besvarad.
Reservation
Christina Fosnes (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.
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§ 120
Motion från Jonas Lövgren (M) om att öka
valdeltagandet med en valbuss
Dnr KS 2017/0586

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 oktober 2017.
Motion.
Bakgrund
Jonas Lövgren (M) föreslår i en motion att valnämnden utreder vilka krav som
måste uppfyllas för användande av en valbuss som ett förhandsröstningsställe
och att valnämnden utreder på vilket sätt och på vilka platser valbussen skulle
kunna ställas upp.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. I förslaget
framgår bland annat att tillgången till ändamålsenliga röstningslokaler är en
viktig faktor för valdeltagandet och att arbetet med att få fram så bra
röstningslokaler som möjligt inför valen 2018 pågår för närvarande. De
tjänstepersoner som administrerar valen har tagit del av motionen och
undersökt frågan om användandet av en valbuss och även tittat på bokbussen.
Deras slutsats är att det inte är optimalt att använda valbussar utan att det är
mer effektivt att använda andra platser för förtidsröstning.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Jonas Lövgrens (M) motion om att öka
valdeltagandet med en valbuss.

§ 121
Medborgarförslag om gratis busskort eller bidrag till
cykeldubbdäck för elever på gymnasiet
Dnr KS 2017/0548

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 september 2017.
Medborgarförslag.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att elever med mindre än 6 km till
skolan borde få busskort under vinterhalvåret alternativt bidrag till dubbdäck.
Detta på grund av halka m.m. under vinterhalvåret som enligt förslagsställaren
gör det svårt att cykla och att alla inte har möjlighet att få hjälp av sina föräldrar
med skjuts.
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Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. I förslaget
framgår att Kalmarsunds gymnasieförbund sedan tidigare har beslutat att
elevresor ska ske med kollektivtrafik och att busskort delas ut till de elever som
uppfyller kriterierna om sex kilometers färdväg. Detta följer också den lag som
finns om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor.
Kostnaden för att ge busskort under vintermånaderna även till de elever som
har längre än sex kilometers färdväg till skolan uppskattas till drygt 1,5 miljoner
kronor. När det gäller vinterdäck har en kommun ingen lagstadgad skyldighet
att erbjuda sådana. Skulle kommunen dock göra det måste ur kommunallagens
likställighetsprincip vinterdäck erbjudas till alla skolelever i Kalmar kommun,
inklusive grundskoleelever.
Överläggning
Dzenita Abaza (S) föreslår att arbetsutskottet ska besluta i enlighet med
kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen beslutar att inte ge busskort till elever med mindre än sex
kilometer till skolan under vinterhalvåret eller något bidrag till dubbdäck.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Tid
Tisdagen den 24 oktober 2017 kl. 8:00-8:50
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 122-124
Beslutande
Ingemar Einarsson (C)
ordförande
Christina Fosnes (M)
vice ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Bertil Dahl (V)
Carl-Henrik Sölvinger (L)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Ingemar Einarsson
ordförande

Carl-Henrik Sölvinger

Anslaget på kommunens anslagstavla §§ 122-123 den 24 oktober 2017 och §
124 den 31 oktober 2017.
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§ 122
Upphandling av elhandel
Dnr KS 2017/1055
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 oktober 2017.
Bakgrund
Upphandlingen av elhandelstjänster omfattar:
- Finansiell och diskretionär portföljförvaltning
- Fysisk leverans av 100 % förnyelsebar el
- Hantering av Kalmar kommuns vindkraftsproduktion
- Övertagande av beställarens nu gällande prissäkringskontrakt från
nuvarande leverantör
Totala leveransvolymen uppskattas till 66 GWh och vindkraftproduktionen till
4,5 GWh. Volymerna kan förändras under avtalsperioden på grund av förvärv
eller avyttringar av fastigheter samt förändringar i verksamheten. Beställaren
förbinder sig inte till köp av bestämda volymer eller belopp, utan ska vid varje
tillfälle kunna lägga in/fasa ur anläggningar.
Kalmar Vatten är kvotpliktiga för elcertifikat. Hanteringen av kvotplikten
regleras i separat avtal.
Ramavtalet omfattar Kalmar kommun, Kalmarsunds Gymnasieförbund,
Kalmarsundsregionens Renhållare, Kalmarhem AB, Kalmar Vatten AB,
KIFAB i Kalmar AB, HB Telemarken i Kalmar, Kalmar Airport AB och
Destination Kalmar AB.
Avtalstiden är fr.o.m. 2018-01-01 till och med 2020-12-31. Därefter har
beställaren en ensidig möjlighet att begära förlängning av avtalet med 1 + 1 år.
Överläggning
Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, redovisar ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag
att slutföra upphandlingen av elhandel och teckna avtal med Kalmar Energi
Försäljning AB (org.nr. 556548-4317).
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.
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§ 123
Upphandling av kompletterande skoltransporter med
taxi
Dnr KS 2017/1077
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 oktober 2017.
Bakgrund
Upphandlingen omfattar taxi som används för skoltransporter i de fall det inte
går att lösa transporten med kommunens skolbussar eller resa med
linjetrafiken. Det kan handla om elever med växelvis boende eller elever med
särskilda behov. Beräknat antal elever som åker taxi till och från skolan är i
Kalmar kommun ca 25 st.
Transporterna motsvarar ca 66 000 km och ca 6 700 starter per läsår. Trafiken
körs med vanliga personbilar (1-4 personer). Transporterna sker i huvudsak
under grundskolans läsår (178 dagar/år) och i samband med skoldagens början
och slut.
Avtalstiden är fr.o.m. 2018-01-01 till och med 2019-12-31. Därefter har
beställaren en ensidig möjlighet att begära förlängning av avtalet med 1 + 1 år.
Överläggning
Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, redovisar ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag
att slutföra upphandlingen av kompletterande skoltransporter med taxi och
teckna avtal med Taxi Helsingborg AB (org.nr. 556103-6913).
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

§ 124
Verksamhetsplan med budget 2018 och ekonomisk
planering 2019-2020
Dnr KS 2017/0131
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 oktober 2017.
Förslag till verksamhetsplan med budget 2018 och ekonomisk planering 20192020.
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Bakgrund
Den politiska majoriteten presenterar förslag till verksamhetsplan med budget
för 2018 och ekonomisk planering för 2019-2020.
Resultatet för år 2018 uppgår till 73,5 miljoner kronor, för år 2019 till 71,8
miljoner kronor och för år 2020 till 48,2 miljoner kronor.
Överläggning
Jonas Agerhed, kommunledningskontoret, går igenom majoritetens förslag till
verksamhetsplan med budget 2018 och ekonomisk planering 2019-2020.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till verksamhetsplan med budget för
2018 och ekonomisk planering för 2019-2020. Det innebär att samtliga
nämnders begäran om medel inför 2018 är besvarade.
1.

För 2018 anslås till kommunstyrelsen 1,5 mnkr för kommunens kostnad
att genomföra val till riksdag, landsting och kommun. För 2019 anslås till
kommunstyrelsen 1,0 mnkr för val till Europaparlamentet. För dessa val
ska - liksom vid tidigare val och folkomröstningar - gälla följande principer
för fördelning av kostnader för lokaler och personal: Valnämnden får
disponera de kommunala lokaler som behövs för valförrättningen och
liksom tidigare ska det inte tas ut någon hyra för dessa lokaler. Däremot
ska valnämnden stå för extrakostnader som drabbar förvaltningarna för i
första hand städning och extratid för vaktmästare och hantverkare. Vidare
får valnämnden i samma utsträckning som tidigare använda personal på
kommunens förvaltningar för planläggning av valen och det ska ske utan
kostnad för valnämnden.

2.

Anslag i budgeten för 2018 anvisas direkt till nämnderna som ”totala
nettoanslag” i driftbudgeten. För ombudgeteringar av anslag gäller;
- Nämnd får inte fatta beslut om ombudgeteringar som medför
väsentliga ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell art eller
annars är av särskild vikt. Sådana förslag ska överlämnas till
kommunfullmäktige för beslut. I övriga fall kan nämnd besluta om
ombudgeteringar inom sitt verksamhetsområde.
- Kommunstyrelsen får fatta beslut om sådana ombudgeteringar mellan
nämnder som inte medför ändringar av servicenivå, berör frågor av
principiell art eller annars är av särskild vikt.
-

Justering av ramar mellan nämnder, av administrativ karaktär, som inte
får någon nettopåverkan på resultatet eller nämndernas verksamhet får
beslutas av kommundirektören.
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3. Kommunstyrelsen får rätt att, utifrån ändrade förutsättningar, besluta
om ändringar i investeringsbudgeten för planperioden 2018-2020. För
beslut om ändringar gäller;
-

Omdisponeringar får göras mellan åren i planperioden.

-

Den totala investeringsbudgetramen för respektive år inom planperioden får inte överskridas.

-

Omdisponeringar får göras mellan objekt som ingår i underlaget för
planperioden.

-

Helt nya objekt kan växlas mot att ett tidigare beslutat objekt helt eller
delvis tas bort för planperioden.

4.

Kommunstyrelsen får rätt att besluta om senareläggning av planerade
investeringar i budgeten för 2018, om det riskerar att bli avvikelser mot
fastställd budget som begränsar kommunens finansiella handlingsutrymme.

5.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Kalmar Kommunbolag AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 82 500 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.

6.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Kalmarhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 1 588 200 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

7.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
KIFAB i Kalmar AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 768 200 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.

8.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
HB Telemarkens låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 192 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

9.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Kalmar Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 500 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

10. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Kalmar Öland Airport AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 30 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
11. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Kalmar Hamn AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 60 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader
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12. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt
att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder, upp till totalt 1 416 700 000
kronor.
13. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt
att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller
till betalning under år 2018.
14. Den årliga avgiften för borgensåtagande för lån till helägda företag
fastställs till 0,30 procent av utnyttjad borgen vid det senaste årsskiftet.
15. Kommunfullmäktige beslutar att betala ut 1 811 359 kronor i partistöd år
2018. Av partistödet ska 10 % fördelas som ett grundstöd till varje parti i
fullmäktige och resterande som ett mandatbundet stöd.
16. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2018 till 21:81 per
skattekrona.
Avstår
Christina Fosnes (M) och Carl-Henrik Sölvinger (L) avstår från att delta i
beslutet.
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Tid
Tisdagen den 26 september 2017 kl. 10:25-11:55
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 43-49
Beslutande
Mattias Adolfson (S)
Dzenita Abaza (S)
Johan Persson (S)
Ingemar Einarsson (C)
Bertil Dahl (V)

ordförande

Ersättare
Erik Ciardi (C)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Mattias Adolfson
ordförande

Bertil Dahl

Anslaget på kommunens anslagstavla den 10 oktober 2017.
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§ 43
Försäljning av fastigheten Varmbadhuset 1 på
Kvarnholmen (friköp av tomträtt)
Dnr KS 2017/0780
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 27 juni 2017.
Karta.
Bakgrund
Fastigheten Varmbadhuset 1 är sedan 1 april 1982 upplåten med tomträtt till
bostadsrättsföreningen Bastionen.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2008 om
riktlinjer för friköp av tomträttsmark för småhus och flerbostadshus har
tomträttshavaren erbjudits friköp motsvarande 75 % av ett friköpsunderlag.
Kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet har erbjudit
bostadsrättsföreningen att friköpa fastigheten för ett belopp av
3 184 920 kronor. Detta har beräknats med utgångspunkt av våningsyta samt
markvärde om 3 500 kr/m2 BTA (bruttoarea).
Ett genomförande av friköpet innebär ett årligt bortfall av tomträttsavgälder på
118 000 kronor för tomträttsfastigheten Varmbadhuset 1.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att kommunstyrelsen får sälja
tomträttsfastigheten Varmbadhuset 1 för 3 184 920 kronor till
Bostadsrättsföreningen Bastionen (org nr 716404-3635).

§ 44
Markreservation avseende del av Oxhagen 2:1,
Kungsgårdsvägen för Havsströmmen AB
Dnr KS 2016/0126
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 september 2017.
Bakgrund
Havsströmmen AB har inkommit med en ansökan om markoption på del av
fastigheten Oxhagen 2:1 intill Kungsgårdsvägen och den gamla banvallen.
Havsströmmen AB vill på platsen uppföra flerbostadshus i hyresrättsform
innehållande totalt cirka 15-20 mindre lägenheter. Hyreshuset ska utformas så
att det smälter in i den omgivande bebyggelsen samt bidra till en stadsmässig
känsla.
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Beslut
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag, del av
fastigheten Oxhagen 2:1 för Havsströmmen AB (556636-8527).
Markreservationen ska gälla till och med den 31 december 2017.

§ 45
Information om kulturcentrum
Överläggning
Annika Fonseca, kommunledningskontoret, informerar om arbetet med
kulturcentrum. Upphandling av arkitekt är genomförd och ett startmöte
kommer att hållas den 8 oktober. I etapp 1 kommer en planlösning för hela
kvarteret tas fram och gamla posthuset byggas om, med upphandling våren
2018. I etapp 2 kommer nuvarande biblioteksfastigheten byggas om och
förfrågningsunderlag planeras att vara klart i oktober 2018. En styrgrupp är
bildad för byggnationerna och en styrgrupp är bildad för den framtida
verksamheten i kulturcentrumet.
Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 46
Information om bad- och friskvårdsanläggning
Överläggning
Mattias Andersson, kommunledningskontoret, och Anna Gäderlund,
samhällsbyggnadskontoret, informerar om det pågående planarbetet för badoch friskvårdsanläggningen. Som planeringen ser ut nu ska förslaget gå ut på
samråd i december 2017, granskning under mars-april 2018 och antas av
kommunfullmäktige i juni 2018.
Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 47
Information om arenor
Överläggning
Björn Strimfors, samhällsbyggnadskontoret, informerar om det pågående
arbetet med planering för att möta stadens framtida behov av arenor för olika
typer av evenemang.
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Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 48
Upphandling av ny konstgräsplan i Berga
Dnr KS 2017/1021
Bakgrund
Serviceförvaltningen har av kultur- och fritidsförvaltningen fått i uppdrag att
upphandla och anlägga en ny konstgräsplan på Berga idrottsplats.
Konstgräsplanen anläggs på en av de befintliga gräsplanerna. Planen förses
med belysning, inhägnad och passersystem. Konstgräset ska uppfylla de av
svenska fotbollsförbundet antagna krav och rekommendationer för
tävlingsspel för breddfotboll. Anläggningen är tänkt att ingå i ett forskningsprojekt. Anläggningen utförs som ett helt slutet system. Brunn med filter
anläggs och utlopp dras ut i befintligt dämme.
Som förutsättning för upphandlingens genomförande gäller att reserverade
medel räcker till projektet. Detta uppnås inte i denna upphandling.
Överläggning
Mats Borg och Gunilla Svensson, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att ge serviceförvaltningen i uppdrag
att avbryta upphandlingen av konstgräsplan i Berga, kv. Berga 10:19.
Planutskottet ger serviceförvaltningen i uppdrag att utifrån projekterat förslag
undersöka möjligheten att i egen regi genomföra delar av projektet och på så
sätt påverka kostnaderna.
Planutskottet uttalar att målet är att projektet ska genomföras enligt tidigare
planering.

§ 49
Uppföljning och prognos efter augusti
Överläggning
Yvonne Norman, kommunledningskontoret, presenterar uppföljning och
prognos för investeringarna efter augusti. Prognosen för helåret för de icke
räntabla investeringarna är ca 71 miljoner kronor lägre än budget.
Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.
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Tid
Tisdagen den 24 oktober 2017 kl. 10:50-11:20
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 50-53
Beslutande
Jonas Lövgren (M)
Dzenita Abaza (S)
Johan Persson (S)
Ingemar Einarsson (C)
Bertil Dahl (V)

ordförande

Ersättare
Erik Ciardi (C)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Jonas Lövgren
ordförande

Johan Persson

Anslaget på kommunens anslagstavla den 31 oktober 2017.
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§ 50
Försäljning av fastigheten Nyhagen 1
Dnr KS 2015/0823
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 29 september 2017.
Kartskiss.
Köpekontrakt.
Bakgrund
Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) är i behov av att förändra sin
verksamhet som idag bedrivs på Tegelviken och har sedan tidigare en
markreservation för en återvinningscentral på en yta om ca 32 000 m2 på
fastigheten Smedby 1:3 i Flygstaden. Denna yta har nu avstyckats och har
fastighetsbeteckning Nyhagen 1.
KSRR har för avsikt att uppföra en återvinningscentral (ÅVC) på fastigheten.
Fastighetens areal är 32 294 m2 och priset föreslås till 4 844 100 kronor.
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Nyhagen 1 enligt
kommunledningskontorets förslag till Kalmarsundsregionens renhållare (org.
nr 222000-1883) för en köpeskilling om 4 844 100 kronor.

§ 51
Försäljning av fastigheterna Svalan 21 och Svalan 22
Dnr KS 2017/0132
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 oktober 2017.
Karta.
Köpekontrakt.
Bakgrund
Riksbyggen ekonomisk förening har sedan 2014 haft en markreservation på
området med avsikten att bebygga området med flerfamiljshus. Detaljplanearbete pågick till 2016 då detaljplanen vann laga kraft.
Köparen förvärvar fastigheten Svalan 22 i syfte att bebygga den med 29
bostadsrättslägenheter. Köparen förvärvar fastigheten Svalan 21 i syfte att
utveckla den befintliga Monte Cavallo-byggnaden med verksamhetslokaler
alternativt gemensamhetslokal för den blivande bostadsrättsföreningen.
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En beräknad BTA-yta om 3 500 m2 på Svalan 22 ger en köpeskilling om
6 475 000 kronor. Svalan 21 säljs för 3 000 000 kronor baserat på tidigare
värderingar. Den totala köpeskillingen blir 9 475 000 kronor.
Fastigheterna kommer att vara färdigbildade inom kort och har en total areal
om ca 2 900 m2.
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunstyrelsen får sälja fastigheterna Svalan 21 och Svalan 22 på Malmen
enligt kommunledningskontorets förslag till Riksbyggen ekonomisk förening
(org. nr. 702001-7781) för en köpeskilling om 9 475 000 kronor.

§ 52
Markreservationer för fastigheterna Asplövet 1, Barret
1, Eklövet 1, Tekoppen 1 och Tekoppen 2, Karlssons
äng
Dnr KS 2017/0279
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 oktober 2017.
Karta.
Tävlingsbidrag I Am Home AB.
Tävlingsbidrag GBJ Bostadsutveckling AB.
Tävlingsbidrag APP Properties AB.
Tävlingsbidrag Gullmanders Arkitekter & Ingenjörer AB och Fagnes AB.
Bakgrund
En markanvisningstävling har under tiden 22 juni-15 september pågått för fem
stycken blivande fastigheter på Karlssons äng. Elva bidrag inkom och juryn,
bestående av representanter från kommunledningskontorets projekt- och
exploateringsenhet och samhällsbyggnadskontoret, har därefter utvärderat
samtliga bidrag. Bedömningen har skett efter utformning och gestaltning enligt
de kriterier som angivits i markanvisningsprogrammet.
Marken föreslås först reserveras åt exploatörerna och inte säljas direkt då
iordningställandet av gator och ledningar på området inte tillåter byggnation
förrän våren 2018. Att vänta med försäljningen av marken tills bygglov har
givits säkerställer också att byggnationen blir sådan som varit avsedd i
markanvisningstävlingen.
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Följande områden föreslås reserveras:
Asplövet 1 och Eklövet 1 föreslås reserveras åt GBJ Bostadsutveckling AB.
Byggnationen på dessa fastigheter består av fem stycken punkthus i fem
våningar med boende, parkering och förråd i bottenplan. Byggnaderna
kommer att innehålla sammanlagt ca 45 st 2 RoK och 20 st 3 RoK.
Lägenheterna upplåts med bostadsrätt. Fastigheterna som reserveras omfattar
en areal på sammanlagt ca 7900 m2 med en total byggrätt på ca 6300 m2 BTA +
OPA.
Tekoppen 2 föreslås reserveras åt Gullmanders Arkitekter och Ingenjörer AB
och Fagnes AB. Byggnationen på fastigheten består av två byggnader i två
våningar. Byggnaderna kommer att innehålla ca 1 st 1,5 RoK, 1 st 2 RoK, och
10 st 3 RoK. Lägenheterna upplåts med bostadsrätt. Fastigheten som
reserveras omfattar sammanlagt 2623 m2 med en byggrätt på ca 1300 m2 BTA
+ OPA.
Barret 1 föreslås reserveras åt I Am Home AB. Byggnationen på fastigheten
består av två byggnader, ena i två våningar och andra varierande mellan en och
fyra våningar. Byggnaderna kommer att innehålla ca 7 st 1-2 RoK, 14 st 3 RoK,
och 2 st 4+ RoK. En verksamhetslokal finns också i markplan. Lägenheterna
upplåts med bostadsrätt. Fastigheten som reserveras omfattar sammanlagt
3563 m2 med en byggrätt på ca 2600 m2 BTA + OPA.
Tekoppen 1 föreslås reserveras åt APP Properties AB. Byggnationen på
fastigheten består av två byggnader i fyra våningar. Byggnaderna kommer att
innehålla ca 11 st 1 RoK, 21 st 2 RoK, 6 st 3 RoK och 1 st 4 RoK.
Lägenheterna upplåts med bostadsrätt. Fastigheten som reserveras omfattar
sammanlagt 4746 m2 med en byggrätt på ca 3100 m2 BTA + OPA.
Överläggning
Joakim Sköldén, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag:
Fastigheten Asplövet 1 reserveras för GBJ Bostadsutveckling AB (org nr.
556974-6729).
Fastigheten Barret 1 reserveras för I Am Home AB (org nr. 559039-1784).
Fastigheten Eklövet 1 reserveras för GBJ Bostadsutveckling AB (org nr.
556974-6729).
Fastigheten Tekoppen 1 reserveras för APP Properties AB (org nr. 5590827076).
Fastigheten Tekoppen 2 reserveras för Gullmanders Arkitekter & Ingenjörer
AB och Fagnes AB (org nr. 556173-4236 och 556859-2275).
Markreservationen ska gälla till och med den 30 april 2018.
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§ 53
Markreservation för fastigheten Blickfånget 1,
Karlssons äng
Dnr KS 2017/0279
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 oktober 2017.
Karta.
Fasadskiss.
Preliminär situationsplan.
Bakgrund
Den nya detaljplanen för Karlssons äng vann laga kraft den 18 april 2017, och
innehåller flera olika byggrätter. Majoriteten av byggrätterna för flerbostadshus
markanvisas genom en markanvisningstävling. Kalmarhem har visat intresse
för de återstående två områdena för flerbostadshus. Fastigheten Blickfånget 1
är en av dessa och kommunledningskontoret föreslår att de tilldelas en
markreservation.
Kalmarhems förslag på byggnation omfattar ca 64 lägenheter, varav 14 är 1
RoK, 12 är 2 RoK, och 38 st är 3 RoK. Samtliga hyresrätter.
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen reserverar fastigheten Blickfånget 1 till Kalmarhem AB (org.
nr 556526-5906) enligt kommunledningskontorets förslag.
Markreservationen ska gälla till och med den 30 april 2018.

Protokoll
2017-10-20

Rättsenheten
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203-9063-17

Överförmyndarnämnden i Kalmar kommun
Överförmyndarverksamheten
Box 611
391 26 Kalmar

Inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen
(1995:379) av överförmyndarnämnden i Kalmar kommun
Länsstyrelsen företog den 5 oktober 2017 inspektion hos överförmyndarnämnden i
Kalmar kommun, överförmyndaren i Mörbylånga kommun och överförmyndaren i
Borgholms kommun. Närvarande vid inspektionen var nämndens ordförande Fredrik
Persson, nämndens vice ordförande Anna-Britt Wejdsten, kansliets chef Hanna Löfgren,
Mörbylångas överförmyndare Eva Folkesdotter Paradis, Borgholms överförmyndare
Lars-Göran Andersson samt handläggare Ann Wribe, Peter Lindqvist, Laila Lundström,
Helena Fejér, Björn Blomqvist, Eva Söderberg och Nina Andersson. Från Länsstyrelsen
deltog länsjuristerna Fredrik Gustafsson, Marielle Pettersson och Malin Reinhold.
Underlag för inspektionen var den årliga redogörelsen för verksamheten som insänts till
Länsstyrelsen, protokoll från föregående inspektion, anmälningsärenden och inkomna
skrivelser som Länsstyrelsen behandlat sedan föregående inspektion samt den
stickprovsgranskning som genomförts i anslutning till inspektionsbesöket.
Redogörelse för verksamheten
Organisation m.m.
Sedan 2016 finns en gemensam tjänstemannaorganisation för överförmyndarverksamheten i Kalmar, Mörbylånga och Borgholms kommuner. På kansliet arbetar
sammanlagt 8,5 årsarbetskrafter. 6,25 årsarbetskrafter utgörs av handläggare, 1,25
årsarbetskrafter av administratörer och 1 årsarbetskraft av chef. Ett utvecklingsarbete har
påbörjats i form av grupputveckling, arbetsfördelning samt att ta fram nya eller
förbättrade rutiner. Under 2016 var det en ansträngd situation på kansliet på grund av
resursbrist och hög arbetsbelastning. Under år 2017 har situationen förbättrats. I nuläget
bedöms resurserna som tillräckliga.
Kansliet har öppet måndagar och onsdag-fredag kl. 08.00-10.00 samt tisdagar
kl. 13.00-15.00. Alla handläggare har telefontid måndag-fredag kl. 10.30-11.30. Besök
bokas efter överenskommelse. Kansliet har en funktionsbrevlåda för e-postmeddelanden
som bevakas varje vardag.
Överförmyndaren, nämnden och handläggarna har deltagit i kompetensutveckling i form
av länsträffar och vid Föreningen Sveriges Överförmyndares årsdagar. Nyanställda på
kansliet har deltagit vid Jan Wallgrens utbildning för ställföreträdare.

POSTADRESS:

BESÖKSADRESS:

TELEFON:

E-POST:

WWW:

581 86 LINKÖPING

Östgötagatan 3

010-22 35 00

ostergotland@lansstyrelsen.se

lansstyrelsen.se/ostergotland
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Diarieföring och dokumenthantering m.m.
Postöppning sker dagligen på kansliet av en administratör. Inkommande post stämplas
dagligen på förmiddagen och eftermiddagen. Registrering av handlingar som hänför sig
till ett specifikt ärende registreras omgående i kansliets diarieföringssystem, ÖFS. Vid
inspektionsbesöket uppgavs att planen är att ett nytt diarieföringssystem ska börja
användas.
Tjänsteanteckningar från telefonsamtal eller besök samt e-postmeddelanden diarieförs
och läggs i akten. Diarieföringssystemet har en bevakningsfunktion. Påminnelsefunktionen fungerar dock inte tillfredsställande, på grund av att påminnelser inte kommer
upp automatiskt. Akterna förvaras i låsta arkivskåp.
Verksamhetens omfattning
Det finns ca 794 öppna ärenden för Kalmar kommun, 183 öppna ärenden för
Mörbylånga kommun och 182 öppna ärenden för Borgholms kommun. Ingen
ärendegrupp har ökat särskilt under året. Antalet godmanskap för ensamkommande barn
har minskat.
Rutiner vid anmälan respektive ansökan om anordnande av ställföreträdarskap
Vid anmälan om behov av ställföreträdarskap tas kontakt med blivande huvudmannen
och oftast med omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och anhöriga. Vanligt är att
kansliet träffar huvudmannen och tilltänkt god man för att ge gemensam information av
godmanskapets innebörd. Kansliet har möte en gång i veckan där inkomna anmälningar
fördelas mellan handläggarna. Handläggningstiden för anmälningar varierar från en vecka
upp till sex månader. Målet är att handläggningen ska ha påbörjats inom en månad. Den
långa handläggningstiden som ibland förekommer beror bland annat på att det är fråga
om komplicerade uppdrag samt att läkarintygen tar lång tid att få in. Vid
inspektionsbesöket angavs att ansökningar sällan inkommer. Dessa hanteras som
anmälningar. Nya rutiner angående ansökan om anordnande av ställföreträdarskap ska tas
fram.
Länsstyrelsen upplyste vid inspektionsbesöket om att en ansökan som inkommer till
överförmyndaren från någon som är behörig att ansöka enligt 11 kap. 15 § föräldrabalken
(1949:381) (FB) ska betraktas som en felsänd handling och överlämnas direkt till
tingsrätten (se Justitieombudsmannens, JO, ämbetsberättelse 2008/09 s. 474). Inkommer
en anmälan om anordnande av ställföreträdarskap till överförmyndaren, exempelvis från
socialtjänsten, ska överförmyndaren utreda om det finns behov av ett anordnande innan
en eventuell ansökan ges in till tingsrätten.
Rutiner vid omprövning av förvaltarskap
Omprövning av förvaltarskap sker en gång per år i samband med att årsräkningen
inkommer.
Ställföreträdare
Det är förhållandevis lätt att finna personer som är intresserade av att bli ställföreträdare
för enklare uppdrag. Det är svårare att hitta ställföreträdare till de mer komplicerade
uppdragen. Rekrytering sker via hemsidan och annonsering samt via kontakter. Många
ringer och vill få information om ställföreträdarskapets innebörd.
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Vid prövning av ställföreträdares lämplighet görs kontroll mot belastningsregistret,
Kronofogden och socialtjänstens register. Ett personligt möte med ställföreträdaren hålls
där information om uppdraget ges.
Utbildning erbjuds regelbundet för nya ställföreträdare, bl.a. håller Jan Wallgren i en
utbildning. En utbildningsinsats gällande årsräkningar har genomförts, samt en utbildning
för gode män för ensamkommande barn. Det finns en godmansförening i Kalmar.
Den ställföreträdare som i dagsläget har flest antal uppdrag har 33 uppdrag.
Ställföreträdaren bedöms klara av antalet uppdrag. De flesta ställföreträdarna har endast
ett uppdrag vardera. När det gäller uppdrag som god man för ensamkommande barn
begränsas i möjligast mån antalet uppdrag till högst fem. Det finns ingen fastslagen gräns
för hur många uppdrag en ställföreträdare får ha, utan en bedömning görs i det enskilda
fallet.
Klagomål ombeds alltid att inkomma skriftligt. Klagomål som inkommer mot en
ställföreträdare diarieförs, och ställföreträdarens yttrande inhämtas. Därefter tas ställning
till vilka åtgärder som behöver vidtas i det enskilda ärendet. Berörda parter informeras
om beslutet.
Länsstyrelsen upplyste om att det av 14 § förvaltningslagen (1986:223) (FL) framgår att
om en sökande, klagande eller annan part vill lämna uppgifter muntligt i ett ärende som
avser myndighetsutövning mot någon enskild, ska denne få tillfälle till det, om det kan
ske med hänsyn till arbetets behöriga gång.
En ställföreträdare har under 2016 entledigats med anledning av att denne inte skött sitt
uppdrag. Ingen ställföreträdare har polisanmälts.
Granskning av årsräkningar
Cirka 70-80 procent av årsräkningarna kommer in till den 1 mars. Vissa ställföreträdare
har begärt och beviljats anstånd. Inga vitesförelägganden har skickats ut under 2016. Den
senaste granskningen av årsräkningar var klar i månadsskiftet november/december 2016.
Det är oklart hur många anmärkningar som har gjorts, på grund av att det är svårt att få
fram korrekta uppgifter i ÖFS.
Granskningen av årsräkningarna för år 2016 pågår fortfarande och beräknas vara klar i
oktober 2017. Anledningen till att granskningen dragit ut på tiden är att det kvarstår några
komplicerade ärenden som fortfarande är under handläggning. Totalt 20 påminnelser
skickades ut i början av maj i år.
Länsstyrelsen erinrade om att årsräkningar måste granskas inom rimlig tid. Utifrån
förevarande tidsplan för granskningen av årsräkningar för år 2016 kommer
handläggningstiden i ett flertal fall att överstiga sju månader. JO har anfört i huvudsak
följande avseende handläggningstider. Överförmyndares kontroll av årsräkningar är en
garanti för att huvudmannens tillgångar används på ett sätt som är till dennes fördel. Det
är därför viktigt att årsräkningar granskas inom rimlig tid. Handläggningen har ansetts för
långsam när komplettering skickats ut nästan fem månader efter att årsräkningen getts in
och när den sammanlagda tiden för granskning har uppgått till sju månader (se JO:s
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beslut den 3 juli 2009, dnr 5172-2008, se även JO:s ämbetsberättelse 2012/13 s. 452 ff.
och JO:s beslut den 31 augusti 2016, dnr 6098-2015).
Länsstyrelsen upplyste att JO uttalat bl.a. följande om åtgärder för att få in årsräkningar.
Första påminnelsen bör skickas ut i början av mars. Eventuellt vitesföreläggande bör
utfärdas i god tid före sommaren. Om en årsräkning inte inkommer i tid kan det vara ett
tecken på att ställföreträdaren inte sköter sitt uppdrag (se JO:s protokoll den 24 april
2008, dnr 1202-2008).
Det är viktigt att göra skillnad på om en årsräkning granskats och godkänts med
anmärkning eller med korrigering. Med anmärkning avses att anledning finns att
ifrågasätta riktigheten av uppgifterna, medan korrigering innebär att rättelse av någon
uppgift har gjorts, t.ex. ett räknefel. För de fall korrigeringar gjorts ska det framgå vem
som gjort korrigeringen. Det bör även anges att årsräkningen är ”granskad och godkänd
med korrigering beträffande…” eller liknande. Se JO:s protokoll den 24 april 2008, dnr
1202-2008.
Arvodesbeslut
Arvodesbeslut skickas till huvudmannen i de fall detta är möjligt. Överklagandehänvisningar finns i besluten.
Länsstyrelsen informerade att JO uttalat i huvudsak följande avseende arvode.
Arvodesbeslut som innebär att huvudmannen ska stå för någon del av arvodet ska
normalt expedieras till huvudmannen. Arvodesyrkanden som går utöver den fastställda
normen bör också kommuniceras med huvudmannen om inte detta är uppenbart
obehövligt (se JO:s protokoll den 24 april 2008, dnr 1202-2008). Det bör framgå av
arvodesbeslutet eller dagboksbladet att arvodesbeslutet även har skickats till
huvudmannen i de fall detta har gjorts.
Rutiner vid ansökan om samtycke till försäljning av fastigheter/bostadsrätter
Ställföreträdaren ansöker skriftligen om samtycke till försäljning. Köpekontrakt,
budgivningslista samt information om visning och annonsering granskas. Inför
försäljningen görs en oberoende värdering, ibland två om situationen kräver det.
Kommunicering sker med anhöriga och om möjligt med huvudmannen. Därefter tas
ställning till om samtycke kan ges.
Rutiner vid ansökan om samtycke till medelsplacering
En riskbedömning görs av inkommet förslag på medelsplacering. Placeringen ska vara
säker, men ändå ge god utdelning för att samtycke ska kunna ges.
Rutiner för huvudmannens konton m.m.
Kontroll av om huvudmännens konton är överförmyndarspärrade sker i samband med
att förteckning ges in samt vid granskning av årsräkning. Kvitton krävs inte in vid uttag
för levnadsomkostnader, eftersom detta redovisas på årsräkningen. I samband med
uttagsmedgivande av större belopp och för särskilda utgifter begärs kvitto in.
Maxbeloppet för transaktionskonton är ca ett halvt prisbasbelopp.
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Försäkringsbolaget meddelar om det har skett utbetalningar av försäkringsmedel till
omyndiga. Därefter sätts pengarna in på konto med överförmyndarspärr. I de fall den
omyndiges tillgångar understiger 8 prisbasbelopp läggs handlingen in i en pärm som
förvaras i arkiv. Om försäkringsutbetalningen överstiger 8 prisbasbelopp läggs ett ärende
upp på den omyndige i ÖFS. En tillgångsförteckning begärs in.
Ensamkommande barn
Barnet bereds möjlighet att yttra sig över föreslagen god man. Socialtjänsten underrättas
när Migrationsverket meddelar barnet permanent uppehållstillstånd. Omedelbart efter
förordnandet informeras barnet om vem som har förordnats som god man. Information
lämnas också till socialsekreterare, barnets boende och till eventuellt offentligt biträde.
Stickprovsgranskning
Länsstyrelsen har genomfört en mer djupgående granskning av åtta akter (akt
2004120407, 2004120579, 2004120671, 2004120775, 2004121254, 2004121326,
2004121526 och 2004121536). Granskningen har i huvudsak avsett de två senaste åren.
Därutöver har Länsstyrelsen särskilt granskat handläggningstiden för granskning av
årsräkningar i fyra akter (akt 2004120893, 2004121019, 2004121100 och 2004121145).
Granskningen ger Länsstyrelsen anledning till följande generella synpunkter och
konstateranden.
Arvodesbesluten innehåller enbart två poster, förvaltning och personlig omvårdnad.
Länsstyrelsen konstaterar att detta i och för sig inte är fel, men att det är lämpligt att ett
arvodesbeslut innehåller de poster som ett förordnande kan innefatta, det vill säga bevaka
rätt, sörja för person och förvalta egendom. Detta för att tydliggöra vad arvodet avser.
Länsstyrelsen har uppmärksammat att handläggningstiden för granskning av årsräkningar
i ett flertal fall har varit för lång under år 2016. Länsstyrelsen hänvisar till den diskussion
som hölls under redogörelsen av verksamheten avseende handläggningstiden för
granskning av årsärkningar, se rubriken ”Granskning av årsräkningar” i detta protokoll.
Länsstyrelsen riktar kritik mot nämnden med anledning av de långa handläggningstiderna
vad gäller granskning av årsräkingar under år 2016.
Utöver ovanstående generella synpunkter har Länsstyrelsen ytterligare påpekande
avseende följande akt.
Akt 2004121145
Vid Länsstyrelsens granskning uppmärksammades att handlingar saknas i akten samt att
det av dagboksbladet inte framgår att handlingar har inkommit eller upprättats. Vid
inspektionsbesöket uppgavs att handlingarna har kommit in, men att det är ett
komplicerat ärende, varför utredning av akten pågår. Årsräkningen för år 2016 hade vid
inspektionsbesöket ännu inte granskats. Länsstyrelsen upplyser om att en allmän
handling, enligt 5 kap. 1 § offentlighet- och sekretesslagen (2009:400), utan dröjsmål ska
registreras när den kommit in eller upprättats hos en myndighet.
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Sammanfattande synpunkter
De fel eller brister som uppmärksammats i handläggningen bör i förekommande fall
korrigeras. En ansökan som inkommer till överförmyndaren från någon som är behörig
att ansöka ska betraktas som en felsänd handling och överlämnas direkt till tingsrätten.
Årsräkningar ska granskas inom rimlig tid. Handläggningen har ansetts för långsam när
komplettering skickats ut nästan fem månader efter att årsräkningen getts in och när den
sammanlagda tiden för granskning har uppgått till sju månader. Vidare bör första
påminnelsen skickas ut i början av mars. Eventuellt vitesföreläggande bör utfärdas i god
tid före sommaren. Vad gäller arvodesbesluten är det lämpligt att de innehåller de poster
som ett förordnande kan innefatta, det vill säga bevaka rätt, sörja för person och förvalta
egendom.
Länsstyerelsen riktar kritik mot nämnden vad gäller skyldigheten att granska årsräkningen
inom rimlig tid under år 2016.
I den slutliga handläggningen av detta ärende har även länsjurist Malin Reinhold deltagit.
Fredrik Gustafsson
Länsjurist

Marielle Pettersson
Länsjurist

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
Expedieras till:
Kalmar kommuns kommunstyrelse, kommunfullmäktige och revisor,
kommun@kalmar.se
Kopia till:
JOkansli1@jo.se
Öfm-pärmen

Portföljfakta för KLP-Totalt 30 September 2017
Portföljförmögenhet per 2017-09-30
Antal andelar
Andelskurs

916 272,5278 St
4 074,6636 Kr

Svenska aktier/fonder
48,67% 1
Utländska aktier/fonder
9,89%
Obligationer
34,02% 1
Räntefonder
5,43%
Upplupna räntor, värdepapper 0,19%
Upplupen bankränta
0,00%
Likviditet
1,89%
Ej bokförd likviditet
Öppen position köpoptioner
-0,09%
Summa förmögenhet

817
369
269
202
7

256
165
999
583
117
98
70 509

629
897
449
127
392
331
606
0.00
- 3 228 091

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

3 733 502 340 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2017-09
Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex
Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex
Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex
Aktiv risk
Informationskvot

10,11%
9,35%
8,68%
7,95%
1,01
1,01
2,39%
0,32

Avkastning per 2017-09-30
Från datum Portföljen
Index
2017-08-31
3,34%
2,69%
07-31
2,89%
2,40%
06-30
1,32%
0,83%
05-31
-0,25%
-0,40%
04-30
0,54%
0,64%
03-31
3,26%
2,95%
02-28
4,15%
3,96%
01-31
7,24%
5,85%
2016-12-31
7,91%
6,22%
11-30
10,26%
7,68%
10-31
11,24%
8,07%
09-30
11,06%
7,51%
2015-12-31
20,13%
12,86%
2014-12-31
27,25%
19,30%
2013-12-31
41,95%
32,95%
2012-12-31
62,72%
50,88%
2011-12-31
82,91%
65,90%
2010-12-31
72,54%
61,43%
2009-12-31
96,75%
84,22%
2008-12-31
143,66% 132,53%
2007-12-31
105,66%
94,23%
2006-12-31
101,38%
94,43%
2005-12-30
136,72% 122,09%
2004-12-30
193,64% 165,42%
2003-12-30
235,17% 202,68%
2003-02-28
307,47% 268,11%

Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy
Differens
0,65%
0,49%
0,50%
0,15%
-0,10%
0,31%
0,19%
1,38%
1,69%
2,58%
3,17%
3,55%
7,27%
7,95%
9,00%
11,84%
17,00%
11,10%
12,53%
11,13%
11,43%
6,95%
14,63%
28,22%
32,49%
39,35%

Utveckling andelsvärde för perioden 2016-09 - 2017-09
Portföljen

Index

Aktieinnehav
65%

Aktier

Miljoner kronor Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar
2 186
58,6%
25%-60%

Total utlandsandel

369

9,9%

Max 15%

Aktier i övriga länder *)

21

0,6%

Max 5%

Enskild motpart
exkl svenska staten
- Swedbank
- SEB
- Svenska Handelsbanken
- Nordea
- Investor

Max 10%
255
201
195
147
133

6,8%
5,4%
5,2%
3,9%
3,6%

Räntebäranade i
nordiska börsbolag

702

18,8%

Max 20%

*) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA
Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet 2017-04-19
Ägarandelar och insatt kapital i Kr
Ägare
Landstinget i Kalmar
Oskarshamns kommun
Vimmerby kommun
Mönsterås kommun
Hultsfreds kommun
Nybro kommun
Kalmar kommun
Högsby kommun
Mörbylånga kommun
Torsås kommun
Emmaboda kommun
Summa

Andel i procent
48,73%
20,35%
5,76%
4,79%
4,35%
3,60%
3,41%
3,06%
2,75%
1,62%
1,58%
100.00%

Insatt kapital

Nuvärde Utveckling

587 176 000
1819 353 107
440 000 000
759 797 456
51 000 000
215 113 336
51 021 000
178 851 893
39 009 000
162 521 686
50 000 000
134 422 297
50 000 000
127 416 111
26 375 000
114 096 043
24 500 000
102 490 237
32 500 000
60 634 676
16 850 000
58 805 499
1 368 431 000 3 733 502 340

209,8%
72,7%
321,8%
250,5%
316,6%
168,8%
154,8%
332,6%
318,3%
86,6%
249,0%
172,8%

Insatt/uttag
2017
50 000 000

55%

45%

35%

0%
2016-09-30

KLP

|
2016-11-30

|
2017-02-28

|
2017-05-31

|
2017-08-31

25%
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Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 30 September 2017

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2017-09
Portföljen

Index

Aktieinnehav
65%

300%

250%
55%

200%

45%

150%

100%
35%
50%

0%
2003-02-28

KLP

|
2004-01-30

|
2005-01-31

|
2006-01-31

|
2007-01-31

|
2008-01-31

|
2009-01-31

|
2010-01-31

|
2011-01-31

|
2012-01-31

|
2013-01-31

|
2014-01-31

|
2015-01-31

|
2016-01-31

|
2017-01-31

25%
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Portföljfakta för KLP-Aktieportföljen 30 September 2017

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

14,67%
16,45%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex

0,90
0,78

Aktiv risk
Informationskvot

3,90%
0,10

Fem största innehaven 2017-09-30
Investor B
Skandinaviska Enskilda Banken A
Hennes & Mauritz B
Swedbank A
Svenska Handelsbanken A

132
118
105
92
90

759
030
500
332
946

000
000
000
000
000

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

2017-09-30
2016-12-31

Övriga

14,60%
14,23%

Utland

Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

Teleoperatörer

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2017-09

Sällanköpsvaror

2 222 470 817 Kr

Material

Summa förmögenhet

Branschfördelning 2017-09-30 och 2016-12-31
Differens
-0,24%
25%
-0,34%
-0,08%
-0,30%
20%
-1,00%
-1,15%
15%
-2,04%
-0,92%
-1,23%
10%
-0,95%
-0,73%
5%
-0,43%
5,53%
0%
4,11%
+3,4% -1,6% -4,1% -0,4% -2,3% +4,5% -2,3% +1,7% +1,1%
6,73%
2,17%
3,84%
5,82%
2,31%
-21,21%
28,55%
Utveckling andelsvärde för perioden 2016-09 - 2017-09
21,80%
Portföljen
Index
18,36% 20%
16,63%
18,42%
34,12%
IT

81,77% 1 817 256 629 Kr
16,61% 369 165 897 Kr
0,00%
69 469 Kr
1,76%
39 206 913 Kr
0.00 Kr
-0,15% - 3 228 091 Kr

Avkastning per 2017-09-30
Från datum Portföljen
Index
2017-08-31
5,35%
5,60%
07-31
4,35%
4,69%
06-30
1,45%
1,53%
05-31
-0,76%
-0,46%
04-30
0,25%
1,25%
03-31
4,52%
5,67%
02-28
5,89%
7,93%
01-31
10,19%
11,11%
2016-12-31
11,27%
12,50%
11-30
14,83%
15,78%
10-31
16,72%
17,45%
09-30
15,91%
16,34%
2015-12-31
28,88%
23,35%
2014-12-31
40,29%
36,18%
2013-12-31
64,44%
57,71%
2012-12-31
103,95% 101,78%
2011-12-31
138,89% 135,05%
2010-12-31
109,13% 103,31%
2009-12-31
159,90% 157,60%
2008-12-31
271,64% 292,86%
2007-12-31
168,00% 139,45%
2006-12-31
155,02% 133,22%
2005-12-30
217,03% 198,67%
2004-12-30
323,79% 307,16%
2003-12-30
410,07% 391,65%
2003-02-28
629,83% 595,71%

Industri

Svenska aktier/fonder
Utländska aktier/fonder
Upplupen bankränta
Likviditet
Ej bokförd likviditet
Öppen position köpoptioner

304 518,0530 St
7 298,3220 Kr

Hälsovård

Antal andelar
Andelskurs

Finans och fastighet

Portföljförmögenhet per 2017-09-30

Aktieinnehav
100%
90%
80%

15%
70%
60%
10%

50%
40%
30%

5%

20%
10%
0%
2016-09-30

KLP

|
2016-11-30

|
2017-02-28

|
2017-05-31

|
2017-08-31
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Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 30 September 2017
Likvidkonton
Likvidkonto
Valuta
Saldo
Söderberg & Partners
SEK
548 099,11
Handelsbanken
SEK
5 744 259,89
SWEDBANK
SEK
991 951,40
SEB
SEK 31 922 603,01
Summa
39 206 913,41

Valuta
CHF
GBP

Valutakurser
Kurs
Valuta
8,4431
DKK
10,9587
NOK

Kurs
1,2990
1,0279

Upplupen ränta Kapitaliserad ränta
0,00
0,00
0,00
0,00
69 468,87
0,00
0,00
0,00
69 468,87
0,00

Valuta
EUR
USD

Ränta
0,00%
0,00%
0,25%
0,00%

Kurs
9,6673
8,1917

Övriga skulder och fodringar
Text
Belopp
Öppen position köpoptioner
3 228 091
Summa skulder
3 228 091
Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2017-09
Portföljen
650%

Index

Aktieinnehav
100%

585%

90%

520%

80%

455%

70%

390%

60%

325%

50%

260%

40%

195%

30%

130%

20%

65%

10%

0%
2003-02-28

KLP

|
2004-01-30

|
2005-01-31

|
2006-01-31

|
2007-01-31

|
2008-01-31

|
2009-01-31

|
2010-01-31

|
2011-01-31

|
2012-01-31

|
2013-01-31

|
2014-01-31

|
2015-01-31

|
2016-01-31

|
2017-01-31
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KLP-Aktieportföljen
Per datum 2017-09-30
Benämning

Portföljsammandrag, aktier
Innehav

Värderings- Marknadsvärde
kurs

Anskaffningsvärde

Anskaffningskurs

Ändring
i procent

Ändring
i SEK

Upplupen
ränta

Andel av
portföljen

Depå

Finans och fastighet
Catella B
Hemfosa Fastigheter AB
Intrum Justitia
Investor B
Nordea
Pandox b
Platzer Fastigheter AB
Skandinaviska Enskilda Banken A
Swedbank A
Svenska Handelsbanken A

500
150
128
330
714
138
350
1 100
410
740

000
000
000
000
000
361
000
000
000
000

19,30
103,50
288,00
402,30
110,40
155,10
50,75
107,30
225,20
122,90

614 153 891
9 650 000
15 525 000
36 864 000
132 759 000
78 825 600
21 459 791
17 762 500
118 030 000
92 332 000
90 946 000

461 630 526,44
10 125 442,00
7 744 070,83
23 734 352,67
86 035 236,72
54 762 780,61
14 782 597,16
11 808 566,48
96 311 568,72
64 852 851,02
91 473 060,23

20,25
51,63
185,42
260,71
76,70
106,84
33,74
87,56
158,18
123,61

33,04
- 4,70
100,48
55,32
54,31
43,94
45,17
50,42
22,55
42,37
- 0,58

152 523 365
- 475 442
7 780 929
13 129 647
46 723 763
24 062 819
6 677 194
5 953 934
21 718 431
27 479 149
- 527 060

28,09
0,44
0,71
1,69
6,07
3,61
0,98
0,81
5,40
4,22
4,16

Hälsovård
Alligator
Elekta B
Getinge B
Raysearch Laboratories B
Recipharm B

300
1 000
210
170
142

000
000
285
000
600

28,30
84,30
152,70
173,50
96,50

168 156 419
8 490 000
84 300 000
32 110 519
29 495 000
13 760 900

157 636 167,31
10 856 206,00
68 396 984,10
36 653 230,26
24 793 253,95
16 936 493,00

36,19
68,40
174,30
145,84
118,77

6,67
- 21,80
23,25
- 12,39
18,96
- 18,75

10 520 252
- 2 366 206
15 903 016
- 4 542 711
4 701 746
- 3 175 593

7,69
0,39
3,86
1,47
1,35
0,63

Industri
ABB Ltd
Atlas Copco B
Autoliv
Bravida Holding
NCC B
Sandvik
Skanska B
Skanska B
SKF B
Trelleborg B
Volvo A
Volvo B

63
210
44
344
229
480
14
325
300
122
175
520

000
000
559
000
700
000
500
500
000
800
000
000

201,60
315,80
1 009,00
59,65
193,20
140,50
188,70
188,70
177,50
204,00
156,50
157,00

507 803 171
12 700 800
66 318 000
44 960 031
20 519 600
44 378 040
67 440 000
2 736 150
61 421 850
53 250 000
25 051 200
27 387 500
81 640 000

348 133 360,19
10 286 105,31
26 281 823,00
41 247 454,59
16 371 393,00
46 971 592,48
47 482 910,03
1 920 411,90
43 109 936,21
46 168 299,29
10 472 193,60
7 235 357,25
50 585 883,53

163,27
125,15
925,68
47,59
204,49
98,92
132,44
132,44
153,89
85,28
41,34
97,28

45,86
23,48
152,33
9,00
25,34
- 5,52
42,03
42,48
42,48
15,34
139,22
278,52
61,39

159 669 811
2 414 695
40 036 177
3 712 576
4 148 207
- 2 593 552
19 957 090
815 738
18 311 914
7 081 701
14 579 006
20 152 143
31 054 116

23,23
0,58
3,03
2,06
0,94
2,03
3,08
2,93
2,93
2,44
1,15
1,25
3,73

SEB
SEB
Swedbank
SEB
SEB
Swedbank
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank

IT
Acando b
CLXcommunication
Ericsson B
KnowIT
Tobii AB

925
92
850
252
160

610
072
000
243
000

29,40
116,00
46,77
130,50
49,00

118 405 498
27 212 934
10 680 352
39 754 500
32 917 712
7 840 000

128 031 533,48
15 555 474,90
11 474 975,00
77 508 998,49
13 673 121,09
9 818 964,00

16,81
124,63
91,19
54,21
61,37

- 7,52
74,94
- 6,92
- 48,71
140,75
- 20,15

- 9 626 035
11 657 459
- 794 623
- 37 754 498
19 244 591
- 1 978 964

5,42
1,24
0,49
1,82
1,51
0,36

SEB
Handelsbanken
Swedbank
SEB
SEB

Material
Boliden
SCA B

174 500
400 000

275,70
69,00

75 709 650
48 109 650
27 600 000

55 447 308,58
36 753 371,51
18 693 937,07

210,62
46,73

36,54
30,90
47,64

20 262 341
11 356 278
8 906 063

3,46
2,20
1,26

SEB
SEB

Sällanköpsvaror
ESSITY AB B
Hennes & Mauritz B
Securitas B

340 000
500 000
330 000

221,60
211,00
136,40

225 856 000
75 344 000
105 500 000
45 012 000

215 275 875,11
58 708 046,26
109 555 415,85
47 012 413,00

172,67
219,11
142,46

4,91
28,34
- 3,70
- 4,26

10 580 125
16 635 954
- 4 055 416
- 2 000 413

10,33
3,45
4,83
2,06

SEB
SEB
SEB

1 950 000

38,36

74 802 000
74 802 000

89 659 169,14
89 659 169,14

45,98

- 16,57 - 14 857 169
- 16,57
- 14 857 169

3,42
3,42

Teleoperatörer
Telia Company

KLP

SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
Swedbank
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Swedbank
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KLP-Aktieportföljen
Per datum 2017-09-30

Portföljsammandrag, aktier

Benämning

Innehav

Utland
Alfred Berg Fastighetsfond
Autocall Amerikanska 200714
Autocall sv combo 1735 220817
Autocall svbolag 201106
Autocall svbolag 220302
Autocall svbolag 220303
Autocall svbolag CBK 211202
Autocall svbolag skandia211110
Handelsbanken Hållbar Energi
ING BANK N:V LÅN 6133 190128
NDA Bevis Nordiska Bolag
OPM Private Equity
Save Earth Fund
Swedbank Robur Ny Teknik
Öhman Global Hållbar A

189
150
200
120
150
150
150
150
463
200
120
99
175
74
109

005
000
000
000
000
000
000
000
806
000
000
047
865
556
161

Övriga
XACT BEAR 2

600 000

Summa aktier

KLP

Värderings- Marknadsvärde
kurs

Anskaffningsvärde

Anskaffningskurs

Ändring
i procent

Ändring
i SEK

169,36
71,00
94,50
62,66
112,40
104,80
115,83
105,14
159,54
103,25
101,18
273,97
156,90
685,34
199,23

369 165 897
32 009 890
10 650 000
18 900 000
7 519 200
16 860 000
15 720 000
17 374 500
15 771 000
73 995 665
20 650 000
12 141 600
27 136 304
27 593 164
51 096 342
21 748 232

305 169 347,33
23 000 000,00
15 000 000,00
20 000 000,00
12 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
45 574 174,61
17 764 000,00
12 000 000,00
10 331 172,70
19 500 000,02
50 000 000,00
20 000 000,00

121,69
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
98,26
88,82
100,00
104,31
110,88
670,64
183,21

20,97
39,17
- 29,00
- 5,50
- 37,34
12,40
4,80
15,83
5,14
62,36
16,25
1,18
162,66
41,50
2,19
8,74

63 996 550
9 009 890
- 4 350 000
- 1 100 000
- 4 480 800
1 860 000
720 000
2 374 500
771 000
28 421 490
2 886 000
141 600
16 805 131
8 093 164
1 096 342
1 748 232

16,88
1,46
0,49
0,86
0,34
0,77
0,72
0,79
0,72
3,38
0,94
0,56
1,24
1,26
2,34
0,99

53,95

32 370 000
32 370 000

36 882 863,00
36 882 863,00

61,47

- 12,24
- 12,24

- 4 512 863
- 4 512 863

1,48
1,48

21,61

388 556 375

2 186 422 526 1 797 866 150,59

Upplupen
ränta

0,00

Andel av
portföljen

Depå

Alfred Berg
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
Swedbank
SEB
OPM Optimized Portfolia M-ment
Handelsbanken
Swedbank
Öhman Fonder
Swedbank

100,00
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KLP-Aktieportföljen
Per datum 2017-09-30

Optioner

Benämning

Optionstyp

ABB Ltd/1711/205
Autoliv/1711/960
Autoliv/1712/990
Boliden/1710/280
Elekta B/1711/90
Elekta B/1712/92.50
Hennes & Mauritz B/1710/245
Nordea/1710/110
Nordea/1711/112.50
Sandvik/1711/142.5
Sandvik/1711/145
SCA B/1712/310
Skanska B/1711/200
SKF B/1711/180
Swedbank A/1711/225
Svenska Handelsbanken A/1711/122.50
Trelleborg B/1711/210
Volvo B/1710/155
Volvo B/1710/160
Volvo B/1711/160
Summa

Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj

KLP

av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av

köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp

Antal
kontrakt

1

1
1

1
1

500,00
200,00
150,00
100,00
700,00
500,00
500,00
000,00
000,00
800,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
000,00
200,00
000,00
500,00
500,00

Antal Värderings- Marknadsaktier kurs
värde
50
20
15
110
70
50
50
100
100
80
50
50
50
50
50
100
20
100
50
50

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Erhållen
premie
58 400
83 253
62 698
768 806
71 365
65 825
149 831
126 700
131 650
165 228
76 221
761 438
55 925
53 450
110 532
98 000
32 250
167 195
100 809
88 515
3 228 091

Anskaffningsvärde

0

Aktiekurs Marknadsvärde
Lösenkurs Lösenvärde

Depå

201,60
1 009,00
1 009,00
275,70
84,30
84,30
211,00
110,40
110,40
140,50
140,50
69,00
188,70
177,50
225,20
122,90
204,00
157,00
157,00
157,00

SEB
Swedbank
Swedbank
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
Swedbank
Swedbank
Swedbank

10 080 000
20 180 000
15 135 000
30 327 000
5 901 000
4 215 000
10 550 000
11 040 000
11 040 000
11 240 000
7 025 000
3 450 000
9 435 000
8 875 000
11 260 000
12 290 000
4 080 000
15 700 000
7 850 000
7 850 000
217 523 000
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-09-01 - 2017-09-30

Köp och försäljning av aktier och fonder

Benämning

Typ

Affärsdag

Likviddag

Antal

Kurs

Belopp

Elekta B
Elekta B
KappAhl
Sandvik

Köp
Sälj
Sälj
Köp

2017-09-26
2017-09-25
2017-09-25
2017-09-25

2017-09-28
2017-09-27
2017-09-27
2017-09-27

29
29
17
80

364
364
091
000

84,10 2
88,99 2
47,95
137,92 11

Swedbank A
Svenska Handelsbanken A
Volvo B
KappAhl
KappAhl

Köp
Köp
Köp
Sälj
Sälj

2017-09-25
2017-09-25
2017-09-25
2017-09-22
2017-09-21

2017-09-27
2017-09-27
2017-09-27
2017-09-26
2017-09-25

30
60
50
11
38

000
000
000
930
977

218,76
119,37
155,20
48,79
48,74

6 562 856,00
7 162 031,00
7 760 005,00
582 065,00
1 899 886,00

Swedbank A
Svenska Handelsbanken A
KappAhl
Autoliv
Autoliv

Köp
Köp
Sälj
Köp
Köp

2017-09-21
2017-09-21
2017-09-20
2017-09-19
2017-09-19

2017-09-25
2017-09-25
2017-09-22
2017-09-21
2017-09-21

20
40
41
5
4

000
000
958
559
000

219,48
119,09
48,73
959,13
965,81

4
4
2
5
3

Autocall svbolag 200917
Handelsbanken Hållbar Energi
Boliden
KK Boliden/1709/260
KK Boliden/1709/265

Sälj
Köp
Sälj
Option
Option

2017-09-18
2017-09-18
2017-09-15
2017-09-15
2017-09-15

2017-09-18
2017-09-18
2017-09-19
2017-09-15
2017-09-15

SK
SK
SK
SK
SK

Boliden/1709/260
Boliden/1709/265
Boliden/1709/275
Elekta B/1709/95
Ericsson B/1709/64

Option
Option
Option
Option
Option

2017-09-15
2017-09-15
2017-09-15
2017-09-15
2017-09-15

SK
SK
SK
SK
SK

Ericsson B/1709/65
Ericsson B/1709/68
Ericsson B/1709/68
Ericsson B/1709/70
Hennes & Mauritz B/1709/235

Option
Option
Option
Option
Option

SK
SK
SK
SK
SK

Nordea/1709/115
SCA B/1709/310
Securitas B/1709/150
Skandinaviska Enskilda Bank
Skandinaviska Enskilda Bank

SK
SK
SK
SK
SK

Skanska B/1709/225
Skanska B/1709/230
Skanska B/1709/230
SKF B/1709/200
Swedbank A/1709/240

9 830,00
10 727,00
10 075,00
874,00
2 854,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

6 562 856,00
7 162 031,00
7 760 005,00
582 065,00
1 899 886,00

574,00
135,00
071,00
197,00
317,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

4
4
2
5
3

389
763
044
331
863

536,00
787,00
479,00
820,00
258,00

0,00
0,00
1 031,00

SEK
SEK
SEK

1,0000 20 205
1,0000
1,0000
686
686
686

000,00
0,00
469,00
469,00
469,00

2017-09-15
2017-09-15
2017-09-15
2017-09-15
2017-09-15

686
686
686
686
686

469,00
469,00
469,00
469,00
469,00

61
43
137
50
149

770
950
550
975
984

2017-09-15
2017-09-15
2017-09-15
2017-09-15
2017-09-15

2017-09-15
2017-09-15
2017-09-15
2017-09-15
2017-09-15

686
686
686
686
686

469,00
469,00
469,00
469,00
469,00

172
147
103
108
147

781
525
055
010
375

Option
Option
Option
Option
Option

2017-09-15
2017-09-15
2017-09-15
2017-09-15
2017-09-15

2017-09-15
2017-09-15
2017-09-15
2017-09-15
2017-09-15

686
686
686
686
686

469,00
469,00
469,00
469,00
469,00

106
515
196
68
126

900
813
000
845
591

Option
Option
Option
Option
Option

2017-09-15
2017-09-15
2017-09-15
2017-09-15
2017-09-15

2017-09-15
2017-09-15
2017-09-15
2017-09-15
2017-09-15

686
686
686
686
686

469,00
469,00
469,00
469,00
469,00

80
84
44
38
72

380
340
740
210
705

SK Swedbank A/1709/240
Option
SK Svenska Handelsbanken A/170 Option
Getinge B
Köp
XACT BEAR 2
Köp
XACT BEAR 2
Köp

2017-09-15
2017-09-15
2017-09-14
2017-09-13
2017-09-12

2017-09-15
2017-09-15
2017-09-14
2017-09-15
2017-09-14

686
686
3 338
4 117
1 706

469,00
469,00
195,00
132,00
956,00

68 775
88 100

KLP

26 285
70 638
29 362

134,70 20 205 000,00
0,00
274,59
686 469,00

127,00
58,28
58,13

3 338 195,00
4 117 132,00
1 706 956,00

6
7
3
3
2

0,00
2 469,00
1 024,00

SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000
1,0000

469
613
819
033

518,00
156,00
460,00
389,00

Vinst
(SEK)

1,0000 2
1,0000 2
1,0000
1,0000 11

536,00
787,00
479,00
820,00
258,00

3
3
1
14

Belopp
(SEK)

SEK
SEK
SEK
SEK

389
763
044
331
863

518,00
156,00
460,00
389,00

Valutakurs

699,00
926,00
231,00
325,00

150 000
221
2 500

469
613
819
033

Courtage och Valuta
övrig kostnad

Förlust
(SEK)

618 697
33 629

33 533
107 753

115 282

5 205 000
159 916
465 506
312 881
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-09-01 - 2017-09-30

Köp och försäljning av aktier och fonder

Benämning

Typ

Affärsdag

Likviddag

Raysearch Laboratories B
AstraZeneca
XACT BEAR 2
XACT BEAR 2

Sälj
Sälj
Köp
Köp

2017-09-11
2017-09-07
2017-09-07
2017-09-01

2017-09-13
2017-09-11
2017-09-11
2017-09-05

Valuta
SEK
Summa

KLP

Antal

11
40
100
150

800
000
000
000

Kurs

Belopp

182,74 2 156 282,00
488,53 19 541 243,00
60,83 6 082 898,00
59,88 8 981 661,00

Courtage och Valuta
övrig kostnad
3
25
7
11

239,00
437,00
898,00
661,00

SEK
SEK
SEK
SEK

Valutakurs

Belopp
(SEK)

1,0000 2 156 282,00
1,0000 19 541 243,00
1,0000 6 082 898,00
1,0000 8 981 661,00

Vinst
(SEK)

Förlust
(SEK)

435 338
619 650

Köpt, lokal valuta

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Ansk.värde, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

Vinst, optioner

Förlust, optioner

77 563 042,00

50 548 040,00

77 563 042,00
77 563 042,00

50 548 040,00
50 548 040,00

43 219 241,53
43 219 241,53

7 328 798,47
7 328 798,47

0,00
0,00

2 614 374,00
2 614 374,00

778 387,00
778 387,00
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-09-01 - 2017-09-30
Aktie

Autocall svbolag 220303
Autocall svbolag skandia211110
Autoliv
Getinge B
Summa SEK
Summa

KLP

Utdelningar

Valuta

Avstämningsdag

Likviddag

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

2017-09-04
2017-09-04
2017-09-07
2017-09-13

2017-09-04
2017-09-04
2017-09-07
2017-09-13

Utdelning

Kupongskatt

Netto

Valutakurs

Utdelning, SEK

225 000,00
150 000,00
141 978,90
8,00
516 986,90

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

225 000,00
150 000,00
141 978,90
8,00
516 986,90

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

225 000,00
150 000,00
141 978,90
8,00
516 986,90
516 986,90
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-09-01 - 2017-09-30
Option

Sälj av köp Volvo B/2017-10-20/155
Sälj av köp Volvo B/2017-10-20/160
Sälj av köp Boliden/2017-10-20/280
Sälj av köp Volvo B/2017-11-17/160
Sälj av köp Trelleborg B/2017-11-17/210
Sälj av köp Svenska Handelsbanken A/2017-11-17/122.5
Sälj av köp Swedbank A/2017-11-17/225
Sälj av köp SKF B/2017-11-17/180
Sälj av köp Skanska B/2017-11-17/200
Sälj av köp Sandvik/2017-11-17/142.5
Sälj av köp Sandvik/2017-11-17/145
Sälj av köp Elekta B/2017-11-17/90
Sälj av köp Autoliv/2017-11-17/960
Sälj av köp ABB Ltd/2017-11-17/205
Sälj av köp Elekta B/2017-12-15/92.5
Sälj av köp Autoliv/2017-12-15/990
Summa Sälj av köp

KLP

Optionsaffärer
Affärsdag

Likviddag

Lösendag

Antal

Kurs

Courtage

2017-09-01
2017-09-25
2017-09-15
2017-09-12
2017-09-12
2017-09-12
2017-09-12
2017-09-12
2017-09-12
2017-09-25
2017-09-12
2017-09-12
2017-09-12
2017-09-12
2017-09-12
2017-09-12

2017-09-04
2017-09-26
2017-09-18
2017-09-13
2017-09-13
2017-09-13
2017-09-13
2017-09-13
2017-09-13
2017-09-26
2017-09-13
2017-09-13
2017-09-13
2017-09-13
2017-09-13
2017-09-13

2017-10-20
2017-10-20
2017-10-20
2017-11-17
2017-11-17
2017-11-17
2017-11-17
2017-11-17
2017-11-17
2017-11-17
2017-11-17
2017-11-17
2017-11-17
2017-11-17
2017-12-15
2017-12-15

1 000
500
600
500
200
1 000
500
500
500
800
500
700
200
500
500
150

1,70
2,05
9,50
1,80
1,65
1,00
2,25
1,10
1,15
2,10
1,55
1,05
4,23
1,20
1,35
4,25

2
1
9
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1

805
691
975
485
750
000
969
550
575
772
279
135
397
600
675
052

Belopp

167 195,00
100 809,00
560 025,00
88 515,00
32 250,00
98 000,00
110 531,50
53 450,00
55 925,00
165 228,00
76 221,00
71 365,00
83 253,00
58 400,00
65 825,00
62 698,00
1 849 690,50

Affärsnummer

10223
10317
10291
10264
10273
10259
10260
10272
10274
10316
10262
10271
10263
10269
10265
10261
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-09-01 - 2017-09-30
Option

Köp av köp Boliden/2017-09-15/265
Köp av köp Boliden/2017-09-15/260
Summa Köp av köp

KLP

Optionsaffärer
Affärsdag

Likviddag

Lösendag

2017-09-15
2017-09-15

2017-09-18
2017-09-18

2017-09-15
2017-09-15

Antal

Kurs

Courtage

Belopp

300
300

10,25
15,25

5 381
8 006

312 881,00
465 506,00
778 387,00

Affärsnummer

10289
10290
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Portföljfakta för KLP-Räntebärande 30 September 2017
Portföljförmögenhet per 2017-09-30
Antal andelar
Andelskurs

877 424,6492 St
1 722,1211 Kr

Obligationer
84,05% 1 269 999 449 Kr
Räntefonder
13,41% 202 583 127 Kr
Upplupna räntor, värdepapper 0,47%
7 117 392 Kr
Upplupen bankränta
0,00%
28 862 Kr
Likviditet
2,07%
31 302 693 Kr
Ej bokförd likviditet
0.00 Kr
Summa förmögenhet

1 511 031 523 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2017-09
Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

3,80%
3,88%

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

1,42%
2,52%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex

1,73
1,01

Aktiv risk
Informationskvot

1,93%
-0,04

Riskmått räntebärande per 2017-09
Nominellt värde

1 139 223 203 Kr

Ränterisk (1%) i kr
Ränterisk (1%) i %r
Duration (år), totalt
Duration (år), obligationer
Viktad återstående löptid (år)

12 322 636 Kr
0,82 %
1,046 år
1,075 år
3,10

Avkastning per 2017-09-30
Från datum Portföljen
Index
2017-08-31
0,54%
-0,22%
07-31
0,84%
0,07%
06-30
1,12%
0,02%
05-31
0,48%
-0,45%
04-30
0,89%
-0,08%
03-31
1,26%
0,14%
02-28
1,46%
-0,03%
01-31
2,69%
0,66%
2016-12-31
2,75%
0,09%
11-30
3,36%
-0,08%
10-31
3,12%
-0,78%
09-30
3,81%
-0,88%
2015-12-31
7,48%
2,68%
2014-12-31
8,66%
3,20%
2013-12-31
12,82%
10,49%
2012-12-31
16,69%
10,82%
2011-12-31
24,87%
14,47%
2010-12-31
29,40%
24,12%
2009-12-31
32,47%
26,56%
2008-12-31
39,73%
30,42%
2007-12-31
47,28%
44,85%
2006-12-31
51,07%
48,31%
2005-12-30
53,84%
50,07%
2004-12-30
58,25%
56,57%
2003-12-30
66,18%
68,23%
2003-02-28
72,21%
74,11%

Förfallostruktur2017-09-30
3000 KKr

Differens
0,76%
0,77%
2400 KKr
1,10%
0,92%
0,97%
1800 KKr
1,12%
1,49%
2,03%
1200 KKr
2,66%
3,44%
600 KKr
3,90%
4,69%
4,80%
5,47%
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9
2,33%
5,87%
10,40%
5,28%
5,91%
9,30%
2,44%
Utveckling andelsvärde för perioden 2016-09 - 2017-09
2,75%
Portföljen
Index
3,76%
1,67%
-2,05% 7,5%
-1,90%

Staten
Bostäder
Övriga

9-10 10-11 11-12 12-13 år

5,0%

Fem största innehaven 2017-09-30
Microfinance Fund SEB,
Räntefond
EXCALIBUR,
Räntefond
Nordea,
Nordea AT1 FRN SEK - 2020-03-12
Handelsbanken Tillväxtm oblig,
Räntefond
Trude,
Räntefond

49 435 000 Kr
31 365 096 Kr

2,5%

30 391 186 Kr
28 846 752 Kr
26 988 327 Kr

0,0%

2016-09-30

KLP

|
2016-11-30

|
2017-02-28

|
2017-05-31

|
2017-08-31

Tisdag 2017-10-10
Sida
2

Specifikationer för KLP-Räntebärande 30 September 2017
Likvidkonton
Likvidkonto
Valuta
Saldo
Swedbank
SEK 10 738 111,96
Söderberg & Partners
SEK
669 698,01
Handelsbanken
SEK
1 919 412,91
SEB
SEK 17 975 469,73
Summa
31 302 692,61

Valuta
CHF
GBP

Valutakurser
Kurs
Valuta
8,4431
DKK
10,9587
NOK

Kurs
1,2990
1,0279

Upplupen ränta Kapitaliserad ränta
28 862,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 862,09
0,00

Valuta
EUR
USD

Ränta
0,25%
0,00%
0,00%
0,00%

Kurs
9,6673
8,1917

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2017-09
Portföljen
80%

Index

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2003-02-28

KLP

|
2004-01-30

|
2005-01-31

|
2006-01-31

|
2007-01-31

|
2008-01-31

|
2009-01-31

|
2010-01-31

|
2011-01-31

|
2012-01-31

|
2013-01-31

|
2014-01-31

|
2015-01-31

|
2016-01-31

|
2017-01-31
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KLP-Räntebärande
Per datum 2017-09-30
Benämning

Portföljsammandrag, räntebärande
ISIN-kod

Förfallodag

OBLIGATIONER

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

1 139 223 203

Marknadsvärde

Anskaffningsvärde

Ändring Upplupen ränta
i procent

Duration

Andel av
portföljen

1 269 999 449
1 259 242 405,76

0,85

7 117 392

1,075

86,24

Depå

Staten
RIKSHM 115 Green bond
Vasakronan FRN 211018
Rikshem FRN 220222
Vattenfall frn 220319
Vasakronan greenbond 220524
Sveaskog FRN lån 136 23-10-30

SE0007073895
SE0009190614
SE0009345622
XS1205625251
SE0009983802
SE0006425526

2018-05-07
2021-10-18
2022-02-22
2022-03-19
2022-05-24
2023-10-30

76 000 000
13 000 000
10 000 000
5 000 000
13 000 000
20 000 000
15 000 000

0,163
0,476
0,623
1,936
0,393
0,411

100,180
101,474
101,692
100,670
100,755
100,309

76 539 850 76 002 710,33
13 023 400 13 110 630,00
10 147 400 10 000 000,00
5 084 600
5 000 000,00
13 087 100 12 892 080,33
20 151 000 20 000 000,00
15 046 350 15 000 000,00

0,71
- 0,67
1,47
1,69
1,51
0,76
0,31

42 724
3 179
9 784
3 375
7 690
8 078
10 618

0,129
0,106
0,050
0,147
0,222
0,153
0,083

5,20
0,88
0,69
0,35
0,89
1,37
1,02

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Bostäder
LFHYP513
SWBHYP189
SBAB 142
LFHYP514
SWBHYP190

SE0005498714
SE0007525639
SE0006758561
SE0006543328
SE0007525647

2020-09-16
2020-12-16
2021-03-17
2021-09-15
2021-09-15

62 000 000
10 000 000
18 000 000
10 000 000
12 000 000
12 000 000

0,113
0,172
0,282
0,413
0,411

109,270
102,649
102,472
105,240
102,307

64 556 660 63 846 019,34
10 927 000 11 032 000,00
18 476 820 17 932 440,00
10 247 200
9 896 500,00
12 628 800 12 680 639,67
12 276 840 12 304 439,67

1,11
- 0,95
3,04
3,54
- 0,41
- 0,22

222 000
12 639
142 000
53 611
8 750
5 000

3,421
2,864
3,145
3,394
3,852
3,892

4,38
0,74
1,25
0,70
0,86
0,83

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Företag, i NOK, EUR, USD
Marine Harvest ASA 2018-03-12
Norwegian Air Shuttle
Storebrand LIV 180529
AUSTEVOLL FRN 181015
DIGIPLEX FET AS
W Holdings AS
Nordea 5,50% FIX 190923 AT1
Swedbank 5,50% FIX 200316 AT1
DNB 5,75 % FIX 200326 AT1
Danske 5,75% FIX 200406 AT1
SEB 5,75% FIX 200512 AT1
SHB 5,25% FIX 210228 AT1
Nordea 5,25% FIX 210913 AT1
SEB 5,625% FIX 220512 AT1
DNB BANK 20230619
Austevoll SEAFOOD 17/23
Storebrand LIVSF 240325
Hoist Kredit 270519

NO0010672827 2018-03-12
NO0010736549 2018-05-20
NO0010430713 2018-05-29
NO0010661465 2018-10-15
NO0010712870 2019-06-10
NO0010714033 2019-07-10
US65557DAM39 2019-09-23
XS1190655776 2020-03-16
XS1207306652 2020-03-26
XS1044578273 2020-04-06
XS1136391643 2020-05-13
XS1194054166 2021-02-18
XS1202090947 2021-09-13
XS1584880352 2022-05-12
NO0010682511 2023-06-19
NO0010797491 2023-06-21
NO0010706021 2024-03-25
XS1617700197 2027-05-19

70 700 000
6 000 000
8 000 000
7 000 000
3 000 000
6 000 000
6 000 000
2 000 000
1 000 000
1 500 000
1 200 000
3 000 000
3 000 000
1 000 000
800 000
5 000 000
5 500 000
10 000 000
700 000

3,083
5,336
3,553
3,627
3,584
4,762
3,745
3,959
4,374
2,710
4,621
4,663
4,505
4,683
1,700
1,939
2,278
4,134

101,250
99,160
100,925
103,125
102,000
99,250
103,320
103,515
103,210
107,345
102,750
101,770
102,638
103,800
100,671
100,000
102,375
100,890

181 439 811184 315 321,23
6 244 189
6 768 387,28
8 153 728
8 992 000,00
7 261 503
7 942 998,82
3 179 911
3 505 788,00
6 290 442
6 738 600,00
6 120 847
6 668 400,00
16 927 226 16 861 239,98
8 479 586
8 296 121,14
12 681 903 12 209 559,56
12 452 836 11 532 033,61
25 250 760 25 444 841,76
25 009 927 25 548 318,91
8 407 746
8 299 107,54
6 802 346
6 677 148,63
5 173 734
5 730 800,00
5 653 175
5 679 019,50
10 522 614 10 614 581,21
6 827 338
6 806 375,29

- 1,56
- 7,74
- 9,32
- 8,58
- 9,30
- 6,65
- 8,21
0,39
2,21
3,87
7,98
- 0,76
- 2,11
1,31
1,88
- 9,72
- 0,46
- 0,87
0,31

2 383 649
9 507
49 971
23 433
23 921
11 665
66 893
17 424
244 403
7 807
322 586
537 576
791 785
20 030
142 400
2 670
2 740
3 252
105 586

0,724
0,203
0,142
0,164
0,042
0,200
0,028
1,891
2,299
2,343
2,316
2,414
3,092
3,660
4,112
0,222
0,228
0,239
7,985

12,32
0,42
0,55
0,49
0,22
0,43
0,42
1,15
0,58
0,86
0,85
1,71
1,70
0,57
0,46
0,35
0,38
0,71
0,46

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Företag, SEK
Husqvarna FRN 17-11-28
Islandsbankis 2017
Billerud FRN 2018-03-27
Getinge AB 18-05-21
Fabege FRN 20180523
ICA FRN 2018-06-25
Nordlys AB
Real People
NP3 Fastigheter 181015
Balder 102 190312
ÅF FRN 2019-03-21
Millicom FRN 2019-04-17
Castellum 2019-06-07

SE0004926699
XS1003542849
SE0005130655
SE0005217684
SE0008374011
SE0005280500
SE0006027843
SE0005392560
SE0007491253
SE0005797511
SE0008212070
SE0008242986
SE0005795739

511 523 203
12 000 000
9 000 000
9 000 000
15 000 000
8 000 000
20 000 000
2 523 203
7 000 000
6 000 000
15 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000

1,962
3,585
2,178
1,472
0,886
1,266
5,287
5,836
4,421
1,129
0,932
2,821
0,960

100,304
100,700
101,073
100,670
100,520
101,255
103,000
40,000
102,702
101,469
101,244
102,722
101,399

516 334 633513 131 647,31
12 036 480 12 253 840,00
9 063 000
9 220 500,00
9 096 570
9 159 760,00
15 100 500 14 974 718,25
8 041 600
8 000 000,00
20 251 000 20 268 940,00
2 598 899
2 523 203,00
2 800 000
6 915 026,33
6 162 120
6 000 000,00
15 220 350 14 828 730,11
10 124 400 10 000 000,00
15 408 300 15 000 000,00
20 279 800 20 052 454,44

0,62
- 1,77
- 1,71
- 0,69
0,84
0,52
- 0,09
3,00
- 59,51
2,70
2,64
1,24
2,72
1,13

2 021 142
21 583
12 548
1 634
24 534
7 482
3 517
0
12 482
56 736
8 469
2 330
88 156
12 267

0,422
0,164
0,214
0,244
0,144
0,150
0,239
0,000
0,222
0,042
0,203
0,228
0,047
0,189

35,06
0,82
0,62
0,62
1,03
0,55
1,38
0,18
0,19
0,42
1,03
0,69
1,05
1,38

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

KLP

2017-11-28
2017-12-16
2018-03-27
2018-05-21
2018-05-23
2018-06-25
2018-09-12
2018-09-19
2018-10-15
2019-03-12
2019-03-21
2019-04-17
2019-06-07
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KLP-Räntebärande
Per datum 2017-09-30

Portföljsammandrag, räntebärande

Benämning

ISIN-kod

Förfallodag

Sagax 2019-06-18
Fastpartner 190923
Hexagon 104
Hemfosa 191206
Global Scan FRN 191209
Nordea AT1 FRN SEK
ALM Equity AB 2016/2020
Atrium Ljungberg FRN 200327
Boliden FRN 200409
ÅF FRN 2020-05-12
Qliro FRN 200523
Klövern 20200601
Stendörren FRN 200705
Hemfosa 200901
Kvalitena 20200930
Klövern 201102
Stena FRN 201127
Trelleborg FRN 18.01.2021
Bilia AB 210329
Sagax FRN 2021-04-27
Castellum FRN Green 211004
NorCell 3,5 % 220225
Volvo Cars 220307
Kinnevik FRN 220315
Tele2 FRN 220316
SSAB 220405
AINMT FRN 220407
NIBE Industrier FRN 104
Fabege 107 RB
SHBC STE11
Tele2 230224
Castellum FRN 230317
TELIASONERA AB FRN
Klarna AB Tier 2

SE0006027041
SE0007576947
SE0006453270
SE0009357403
SE0007783949
XS1202091325
SE0008014690
SE0009779457
SE0005878287
SE0007074620
SE0009779812
SE0008015119
SE0010023564
SE0009664337
SE0009664949
SE0009241805
NO0010752710
SE0006452009
SE0008186886
SE0008294748
SE0009161607
SE0009320146
XS1530953618
SE0009697386
XS1490961759
XS1591582926
NO0010789035
SE0009806052
SE0010414425
SE0006085858
XS1604464559
SE0009722721
XS1590783533
SE0008435036

2019-06-18
2019-09-23
2019-11-26
2019-12-06
2019-12-09
2020-03-12
2020-03-18
2020-03-27
2020-04-09
2020-05-12
2020-05-23
2020-06-01
2020-07-05
2020-09-01
2020-09-30
2020-11-02
2020-11-27
2021-01-18
2021-03-29
2021-04-27
2021-10-04
2022-02-25
2022-03-07
2022-03-15
2022-03-16
2022-04-05
2022-04-07
2022-04-11
2022-09-26
2023-01-10
2023-02-24
2023-03-17
2023-04-04
2026-06-20

Övr Banker(ej börsbolag)
LF FRN 171009
SBAB FRN 171116
Resurs bank ab frn +200
Resurs bank 200224
SBAB FRN AT1 2020-03-16
Collector Bank 200317
LF Bank ECP 15/20200609
SBAB Bank
Jyske Bank Perpetual
IF 16/2046-12-01
Resurs bank Tier2
Landshypotek bank ATI 220329
Sparbanken Öresund
Landshypotek Bank 260525

SE0004867828
XS0854751186
SE0006965356
SE0009663487
XS1202987985
SE0009723083
XS1243897987
XS1412408897
XS1489817525
XS1525537061
SE0009522212
XS1587840098
SE0005497781
XS1418633126

2017-10-09
2017-11-16
2018-04-03
2020-02-24
2020-03-16
2020-03-17
2020-06-09
2021-06-17
2021-09-16
2021-12-01
2022-01-17
2022-03-29
2023-10-25
2026-05-25

KLP

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

2,800
3,500
0,562
2,372
8,082
2,679
6,335
0,348
1,715
0,730
4,386
3,704
3,506
2,304
5,537
3,465
3,062
0,606
1,773
4,361
1,447
2,542
1,980
0,676
1,135
3,006
4,762
0,862
0,784
7,147
0,838
1,365
2,497
4,089

102,475
103,265
101,504
101,996
88,500
101,170
99,000
100,589
103,471
101,171
101,500
104,084
100,500
101,669
99,500
102,853
104,514
101,165
104,350
105,965
103,693
103,934
103,550
101,261
102,650
103,299
98,750
101,312
100,111
97,830
101,888
102,824
102,461
106,215

170 000 000
5 000 000
7 000 000
15 000 000
10 000 000
26 000 000
15 000 000
20 000 000
14 000 000
15 000 000
12 000 000
3 000 000
9 000 000
9 000 000
10 000 000

1,515
2,236
1,490
1,123
2,835
1,335
2,832
4,335
5,385
1,804
3,921
4,073
2,648
2,265

100,028
100,282
100,611
100,847
101,625
100,308
101,625
106,375
108,964
102,888
105,584
105,275
102,515
105,386

8
4
11
8
5
30
8
5
16
13
7
8
10
6
12
10
10
5
7
5
12
20
16
8
20
3
7
6
10
15
15
10
22
10

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
500
000
000
000
000
000
500
000

Marknadsvärde

8
4
11
8
4
30
7
5
16
13
7
8
10
6
11
10
10
5
7
5
12
20
16
8
20
3
7
6
10
14
15
10
23
10

197
130
165
159
425
351
920
029
555
152
105
326
050
100
940
285
451
058
304
298
443
786
568
100
530
098
612
078
011
674
283
282
053
621

960
600
385
680
000
000
000
450
280
230
000
720
000
140
000
300
400
250
500
250
160
800
000
880
000
970
514
720
100
500
200
400
725
500

Anskaffningsvärde
7
3
11
8
5
29
8
5
16
12
7
8
10
6
11
10
10
5
7
5
12
20
16
8
20
3
7
6
10
15
15
10
22
10

961
963
141
160
000
205
000
000
153
987
000
000
000
000
820
000
000
000
244
000
000
313
000
000
055
000
850
000
000
000
137
000
500
438

Ändring Upplupen ränta
i procent

137,00
000,00
488,50
000,44
000,00
839,75
000,00
000,00
760,00
260,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
933,39
000,00
000,00
940,00
000,00
000,00
853,04
000,00
865,00
000,00
000,00
000,00
910,06
000,00
000,00
488,00

2,97
4,23
0,21
0,00
- 11,50
3,92
- 1,00
0,59
2,49
1,27
1,50
4,08
0,50
1,67
1,02
2,85
4,51
1,17
0,82
5,97
3,69
2,33
3,55
1,26
2,36
3,30
- 3,04
1,31
0,11
- 2,17
0,96
2,82
2,46
1,75

174 981 995170 459 137,55
5 001 400
5 043 488,00
7 019 740
7 000 000,00
15 091 575 15 000 000,00
10 084 700 10 000 000,00
26 422 500 25 732 500,00
15 046 200 15 000 000,00
20 325 000 19 416 980,00
14 892 500 14 387 837,00
16 344 600 15 612 582,00
12 346 560 12 064 200,00
3 167 520
3 000 000,00
9 474 750
9 000 000,00
9 226 350
9 201 550,55
10 538 600 10 000 000,00

2,65
- 0,83
0,28
0,61
0,85
2,68
0,31
4,68
3,51
4,69
2,34
5,58
5,28
0,27
5,39

Duration

Andel av
portföljen

044
722
010
651
573
186
893
145
264
917
408
870
728
136
0
787
919
228
345
370
445
056
240
253
829
794
676
637
871
042
743
929
335
358

0,050
0,233
0,158
0,186
0,194
0,203
0,219
0,244
0,025
0,119
0,150
0,172
0,014
0,172
0,000
0,092
0,161
0,050
0,250
0,075
0,011
4,078
0,189
0,211
0,214
0,014
0,019
0,031
0,242
4,398
0,067
0,217
0,011
0,225

0,56
0,28
0,76
0,55
0,30
2,06
0,54
0,34
1,12
0,89
0,48
0,57
0,68
0,41
0,81
0,70
0,71
0,34
0,50
0,36
0,84
1,41
1,13
0,55
1,39
0,21
0,52
0,41
0,68
1,00
1,04
0,70
1,57
0,72

336 057
17 465
19 565
55 254
11 542
28 665
7 231
33 040
21 916
31 413
17 438
24 506
1 018
44 354
22 650

0,166
0,025
0,131
0,008
0,153
0,214
0,217
0,194
0,217
0,214
0,172
0,047
0,250
0,069
0,156

11,88
0,34
0,48
1,02
0,68
1,79
1,02
1,38
1,01
1,11
0,84
0,22
0,64
0,63
0,72

46
2
6
12
23
40
16
63
12
32
23
84
11
56
28
6
39
42
418
20
2
8
21
86
11
471
23
4
137
11

Depå

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
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KLP-Räntebärande
Per datum 2017-09-30

Portföljsammandrag, räntebärande

Benämning

ISIN-kod

Förfallodag

Innehav

Strukturerade obligationer
SHBC Itraxx CE47L 180110
HANDELSB ITRAX5 180110 KKO
SHBC CX28L
AIO FINVEX SUSTAINABLE INDEX
SHBC CE29L
SHBC CE39L
DanskeCatellaHedge 1542 200605
SWB Spec Energieff 200714
SWB Spec Vatten 200714
SWB Spec eur infrastruktur
EPForward rate 2021-04-15
Swedbank spec 1422K21 210720
AIO Miljö och Etik
SWES1427K22 220110 HY
SWES1428K22 220110 IG
DDB KO HIGH YIELD 2950
Danske FO STable Return 1629
Swedbank spec 1431E22 etik

SE0005035409
SE0004841658
SE0005397999
SE0006091351
SE0006081857
SE0006081998
SE0007074984
SE0007184304
SE0007184312
SE0007980719
SE0006966040
SE0007981477
SE0007870829
SE0009144181
SE0009144199
SE0009409261
SE0008242721
SE0009144439

2018-03-10
2018-10-10
2019-01-18
2019-07-11
2019-12-20
2020-01-10
2020-06-05
2020-07-14
2020-07-14
2021-02-12
2021-04-15
2021-07-20
2021-12-30
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-20
2022-05-03
2022-11-30

RÄNTEFONDER
EXCALIBUR
Handelsbanken räntestrategi
Handelsbanken Tillväxtm oblig
Microfinance Fund SEB
SEB ASSET SELECTION
SEB Credit Opportunity IV
Trude
Öhman Räntefond Kompass

SE0001097080
SE0007157888
LU0907934201
LU1610779768
LU0256625632
LU1486542803
SE0007551338
SE0006887196

Totalt

KLP

Värderingsränta

Värderingskurs

249 000 000
10 000 000
10 000 000
15 000 000
15 000 000
12 000 000
7 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
20 000 000
15 000 000
20 000 000
15 000 000
15 000 000
10 000 000
15 000 000
15 000 000
10 000 000

2,455
7,315
2,041
-8,352
4,515
1,565
-1,881
-1,768
-1,430
-0,817
0,717
-2,543
0,034
4,678
3,587
2,271
1,263
-0,496

100,020
95,710
106,600
116,800
98,300
97,200
105,500
105,100
104,100
102,800
97,500
110,300
99,900
106,700
97,700
98,890
94,400
102,600

256 146 500251 487 570,00
10 002 000 10 111 210,00
9 571 000 10 186 360,00
15 990 000 15 015 000,00
17 520 000 15 750 000,00
11 796 000 12 000 000,00
6 804 000
7 000 000,00
15 825 000 15 750 000,00
15 765 000 15 150 000,00
15 615 000 15 000 000,00
20 560 000 20 000 000,00
14 625 000 15 225 000,00
22 060 000 20 000 000,00
14 985 000 15 300 000,00
16 005 000 15 000 000,00
9 770 000 10 000 000,00
14 833 500 15 000 000,00
14 160 000 15 000 000,00
10 260 000 10 000 000,00

1,85
- 1,08
- 6,04
6,49
11,24
- 1,70
- 2,80
0,48
4,06
4,10
2,80
- 3,94
10,30
- 2,06
6,70
- 2,30
- 1,11
- 5,60
2,60

1 326 339
2 577
132 653
262 888
500 000
124 661
200 000
2 693
100 865

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

12169,083
100,060
109,730
98,870
173,960
104,470
10021,336
100,080

202 583 127197 301 883,17
31 365 096 27 518 925,17
13 273 302 13 130 036,00
28 846 752 27 500 365,00
49 435 000 50 000 000,00
21 686 070 22 152 557,00
20 894 000 20 000 000,00
26 988 327 27 000 000,00
10 094 580 10 000 000,00
1 472 582 576
1 456 544 288,93

1 140 549 542

Marknadsvärde

Anskaffningsvärde

Ändring Upplupen ränta
i procent

Duration

Andel av
portföljen

Depå

2 111 820
55 920
166 620
761 250
0
123 410
24 953
4 792
0
0
0
0
0
1 125
698 750
216 667
58 333
0
0

2,839
0,028
0,028
1,229
1,770
0,028
0,028
2,668
2,781
2,781
3,359
3,534
3,797
4,240
3,724
3,984
4,110
4,584
5,162

17,39
0,68
0,65
1,09
1,19
0,80
0,46
1,07
1,07
1,06
1,40
0,99
1,50
1,02
1,09
0,66
1,01
0,96
0,70

SEB
Handelsbanken
SEB
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
Swedbank
Swedbank
SEB
SEB
Swedbank
SEB
Swedbank
Swedbank
Söderberg & Partners
SEB
SEB

2,68
13,98
1,09
4,90
- 1,13
- 2,11
4,47
- 0,04
0,95

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

13,76
2,13
0,90
1,96
3,36
1,47
1,42
1,83
0,69

Excalibur
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
Söderberg & Partners
SEB
Excalibur
Öhman Fonder

1,10

7 117 392

100.00

Tisdag 2017-10-10
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KLP-Räntebärande
Avser period: 2017-09-01 - 2017-09-30
Benämning

Valuta
SEK

KLP

Köpt, lokal valuta

Typ

Köp och försäljning av aktier och fonder
Affärsdag

Sålt, lokal valuta

Likviddag

Antal

Kurs

Belopp

Courtage och Valuta
övrig kostnad

Valutakurs

Belopp
(SEK)

Vinst
(SEK)

Förlust
(SEK)

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Ansk.värde, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

Vinst, optioner

Förlust, optioner

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tisdag 2017-10-10
Sida
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KLP-Räntebärande
Avser period: 2017-09-01 - 2017-09-30
Aktie

Summa
Summa

KLP

Valuta

Utdelningar
Avstämningsdag

Likviddag

Utdelning

Kupongskatt

Netto

0,00

0,00

0,00

Valutakurs

Utdelning, SEK

0,00
0,00

Tisdag 2017-10-10
Sida
1

KLP-Räntebärande
Avser period: 2017-09-01 - 2017-09-30
Benämning

Typ

Kupongränta, justering
Kupongränta, justering
DNB 5,75 % FIX 200326 AT1
Nordea 5,50% FIX 190923 AT1

Köp och försäljning av obligationer
Nominelltbelopp

Affärsdag

Likviddag

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2017-09-30
2017-09-30
2017-09-26
2017-09-23

2017-09-30
2017-09-30
2017-09-26
2017-09-25

SEK
SEK
USD
USD

- 0,45
- 259,76
0,00
438 052,45

Swedbank 5,50% FIX 200316 AT1
LFHYP513
LFHYP514
SWBHYP190
Nordea 5,25% FIX 210913 AT1

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2017-09-18
2017-09-16
2017-09-15
2017-09-15
2017-09-13

2017-09-18
2017-09-16
2017-09-15
2017-09-15
2017-09-13

USD
SEK
SEK
SEK
USD

217
325
210
120

Nordea 5,25% FIX 210913 AT1
Balder 3 % Hybrid
Balder 3 % Hybrid
DDB KO HIGH YIELD 2950
Hoist Kredit 270519

Kupf
Köp
Sälj
Kupf
Köp

350 000

2017-09-13
99,3890 2017-09-07
100,0000 2017-09-07
2017-09-07
101,6283 2017-09-04

2017-09-13
2017-09-07
2017-09-07
2017-09-07
2017-09-06

800 000
1 000 000
1 000 000

104,3500 2017-09-04
103,7583 2017-09-04
103,7209 2017-09-04

2017-09-06
2017-09-06
2017-09-06

SEB 5,625% FIX 220512 AT1
Köp
Nordea 5,25% FIX 210913 AT1
Köp
Swedbank 5,50% FIX 200316 AT1 Köp

Valuta

400 000
400 000

Kurs

Belopp
lokal valuta

Varav ränta

Valuta

359 786,22

4 087,33

USD
EUR
EUR
SEK
EUR

848 925,00
1 089 062,03
1 063 028,93

14 125,00
51 479,17
25 819,44

USD
USD
USD

397 556,00
400 000,00

0,00
0,00

Valutakurs

Belopp, SEK

Anskaffningsbelopp SEK

Vinst/förlust

372,65
000,00
000,00
000,00
0,00

415 342,20
9,5158
9,5158

3 783 058,61
3 806 315,20

3 783 059,00

23 256,20
0,00

9,4977

3 417 137,98

7,9985
7,9985
7,9985

6 790 127,46
8 710 863,74
8 502 637,96

Köpt, lokal valuta

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Anskaffningsbelopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

EUR
753 254,89
NOK
0,00
SEK
0,00
USD
2 909 592,35
Summa, SEK

400 000,00
0,00
0,00
0,00

7 161 376,40
0,00
0,00
23 272 377,32
30 433 753,72

3 806 315,20
0,00
0,00
0,00
3 806 315,20

3 783 059,00
0,00
0,00
0,00
3 783 059,00

4 087,33
0,00
0,00
91 423,61
770 072,03

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
654 739,79
1 070 767,30
1 725 507,09

23 256,20
0,00
0,00
0,00
23 256,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

KLP

Kupong

Tisdag 2017-10-10
Sida
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KLP-Räntebärande
Avser period: 2017-09-01 - 2017-09-30
Benämning

Typ

Kvalitena 20200930
Nordlys AB
Landshypotek bank ATI 220329
Bilia AB 210329

Köp och försäljning av FRN-lån
Affärsdag

Likviddag

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2017-09-30
2017-09-30
2017-09-29
2017-09-29

2017-09-30
2017-09-30
2017-09-29
2017-09-29

SEK
SEK
SEK
SEK

0,00
0,00
89 585,00
30 321,67

Billerud FRN 2018-03-27
Atrium Ljungberg FRN 200327
Peab Finans FRN
Peab Finans FRN
Fabege 107 RB

Kupf
Kupf
Kupf
Sälj
Köp

2017-09-27
2017-09-27
2017-09-26
100,0000 2017-09-26
100,0000 2017-09-26

2017-09-27
2017-09-27
2017-09-26
2017-09-26
2017-09-26

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

48 162,00
3 373,33
48 402,22

Fabege 107 RB
ICA FRN 2018-06-25
Storebrand LIVSF 240325
Fastpartner 190923
ÅF FRN 2019-03-21

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2017-09-26
2017-09-25
2017-09-25
2017-09-23
2017-09-21

2017-09-26
2017-09-25
2017-09-25
2017-09-22
2017-09-21

SEK
SEK
NOK
SEK
SEK

Austevoll SEAFOOD 17/23
POSTNORD AB 2017-09-20
Klarna AB Tier 2
POSTNORD AB 2017-09-20
Vattenfall frn 220319

Kupf
Kupf
Kupf
Sälj
Kupf

2017-09-21
2017-09-20
2017-09-20
100,0000 2017-09-20
2017-09-19

2017-09-21
2017-09-20
2017-09-20
2017-09-20
2017-09-22

NOK
SEK
SEK
SEK
SEK

DNB BANK 20230619
Real People
ALM Equity AB 2016/2020
Castellum FRN 230317
Collector Bank 200317

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2017-09-19
2017-09-19
2017-09-18
2017-09-17
2017-09-17

2017-09-18
2017-09-19
2017-09-18
2017-09-18
2017-09-18

NOK
SEK
SEK
SEK
SEK

33 045,70
0,00
136 500,00
32 229,17
47 206,25

SBAB Bank
SBAB FRN AT1 2020-03-16
Jyske Bank Perpetual
Tele2 FRN 220316
Islandsbankis 2017

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2017-09-17
2017-09-16
2017-09-16
2017-09-16
2017-09-16

2017-09-18
2017-09-18
2017-09-18
2017-09-18
2017-09-18

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

150
186
202
54
94

225,83
015,56
783,34
311,11
000,00

Kinnevik FRN 220315
Balder 102 190312
Nordea AT1 FRN SEK
Marine Harvest ASA 2018-03-12
Marine Harvest ASA 2018-03-12

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2017-09-15
2017-09-12
2017-09-12
2017-09-12
2017-09-12

2017-09-15
2017-09-12
2017-09-12
2017-09-12
2017-09-12

SEK
SEK
SEK
NOK
NOK

12
40
199
22
45

164,44
096,67
026,67
545,17
081,43

Nordlys AB
DIGIPLEX FET AS
Global Scan FRN 191209
LF Bank ECP 15/20200609
Global Scan FRN 191209

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2017-09-12
2017-09-11
2017-09-09
2017-09-09
2017-09-09

2017-09-29
2017-09-11
2017-09-09
2017-09-11
2017-09-29

SEK
NOK
SEK
SEK
SEK

36 674,05
71 002,06
0,00
143 454,44
107 430,56

Volvo Cars 220307
Castellum 2019-06-07
Hemfosa 191206
Hemfosa 191206
Hemfosa 200901

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2017-09-07
2017-09-07
2017-09-06
2017-09-06
2017-09-01

2017-09-07
2017-09-07
2017-09-06
2017-09-06
2017-09-01

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

75 521,78
45 846,67
0,00
46 450,44
34 546,00

KLP

Nominelltbelopp

10 000 000
10 000 000

13 000 000

Kurs

Belopp
lokal valuta

10 000 000,00
10 000 000,00

13 000 000,00

Varav ränta

0,00
0,00

0,00

Valuta

Valutakurs

1,0000
1,0000

Belopp, SEK

10 000 000,00
10 000 000,00

Anskaffningsbelopp SEK

Kupong

10 000 000,00

Vinst/förlust

0,00

84
91
35
21

0,00
933,33
644,69
777,78
671,11

45 964,93
33 122,56
102 171,11
1,0000

13 000 000,00

13 196 035,00

- 196 035,00
61 191,01

Tisdag 2017-10-10
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KLP-Räntebärande
Avser period: 2017-09-01 - 2017-09-30
Benämning

Typ

Klövern 20200601
IF 16/2046-12-01

Kupf
Kupf

Köp och försäljning av FRN-lån
Nominelltbelopp

Kurs

Affärsdag

Likviddag

2017-09-01
2017-09-01

2017-09-01
2017-09-01

Belopp
lokal valuta

Varav ränta

Valuta

Valutakurs

Belopp, SEK

Anskaffningsbelopp SEK

SEK
SEK

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Anskaffningsbelopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

EUR
0,00
NOK
0,00
SEK
10 000 000,00
USD
0,00
Summa, SEK

0,00
0,00
23 000 000,00
0,00

0,00
0,00
10 000 000,00
0,00
10 000 000,00

0,00
0,00
23 000 000,00
0,00
23 000 000,00

0,00
0,00
23 196 035,00
0,00
23 196 035,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
309 283,98
2 331 636,33
0,00
2 640 920,31

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
196 035,00
0,00
196 035,00

KLP

Vinst/förlust

74 683,56
53 758,67

Köpt, lokal valuta

Valuta

Kupong

Tisdag 2017-10-10
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 30 September 2017
Portföljrapport

2017-09-30

KLP-Totalt

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

2 186 422 526
1 472 582 576
67 281 515
7 215 723
3 733 502 340

58,56 %
39,44 %
1,80 %
0,20 %
100,00 %

1 797 866 151
1 456 544 288

388 556 375
16 038 288

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

3 411 769 464
321 732 876

Förmögenheter för perioden 2016-10-31 - 2017-09-30
Likviditet
3 500 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta

3 000 Mkr

Aktier

2 500 Mkr

Varav insättning(+)/uttag(-) +50 000 000

Totala avsättningar 1996-2017 1 368 431 000

2 000 Mkr
1 500 Mkr

Förmögenhetsutveckling utveckling 1996-05-23 - 2017-09-30

Insatt kapital

Avkastning

1 000 Mkr

4 000 MKr

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

0 Mkr

3 500 MKr

10-31

500 Mkr

3 000 MKr

Andelskursens utveckling för perioden 2016-10-31 - 2017-09-30

2 500 MKr

Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

2 000 Mkr
3 500 Kr
3 000 Kr

1 500 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr

1 000 Mkr

1 500 Kr
500 Mkr

1000 Kr

KLP

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

0 Kr

10-31

2017-09-30

2016-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

2002-12-31

2001-12-31

1999-12-31

2000-12-31

1998-12-31

1997-12-31

1996-12-31

0 Mkr

1996-05-23

500 Kr

Tisdag 2017-10-10
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Portföljrapport för KLP-Totalt 30 September 2017
Portföljrapport

2017-09-30

Emmaboda kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

34 437 816
23 194 295
1 059 735
113 653
58 805 499

58,56 %
39,44 %
1,80 %
0,20 %
100,00 %

28 317 758
22 941 680

6 120 058
252 615

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

54 492 096
4 313 403

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
16 850 000
Andel i KLP per rapportdatum
1,575076000500%

Andelskurs per 2017-09-30
4 074,6636
Antal andelar per 2017-09-30 14 431,9888

Förmögenheter för perioden 2016-10-31 - 2017-09-30
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

40 Mkr

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

0 Mkr

12-31

Avkastning

11-30

Insatt kapital

10-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-09-30

Andelskursens utveckling för perioden 2016-10-31 - 2017-09-30
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr

20 Mkr

2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

2017-09-30

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

10-31

500 Kr

Tisdag 2017-10-10
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Portföljrapport för KLP-Totalt 30 September 2017
Portföljrapport

2017-09-30

Hultsfreds kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

95 176 336
64 102 438
2 928 806
314 105
162 521 686

58,56 %
39,44 %
1,80 %
0,20 %
100,00 %

78 262 235
63 404 281

16 914 101
698 157

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

150 600 665
11 921 021

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
39 009 000
Andel i KLP per rapportdatum
4,353062380400%

Andelskurs per 2017-09-30
4 074,6636
Antal andelar per 2017-09-30 39 885,9150

Förmögenheter för perioden 2016-10-31 - 2017-09-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
150 Mkr

Aktier

100 Mkr

50 Mkr

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

0 Mkr

01-31

150 Mkr

12-31

Avkastning

11-30

Insatt kapital

10-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-09-30

Andelskursens utveckling för perioden 2016-10-31 - 2017-09-30
100 Mkr

Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr
50 Mkr

2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

2017-09-30

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

10-31

500 Kr

Tisdag 2017-10-10
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Portföljrapport för KLP-Totalt 30 September 2017
2017-09-30

Högsby kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

66 817 196
45 002 207
2 056 127
220 513
114 096 043

58,56 %
39,44 %
1,80 %
0,20 %
100,00 %

54 942 891
44 512 076

11 874 305
490 131

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

105 727 059
8 368 984

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
26 375 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,056005657100%

Andelskurs per 2017-09-30
4 074,6636
Antal andelar per 2017-09-30 28 001,3405

Förmögenheter för perioden 2016-10-31 - 2017-09-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

0 Mkr
100 Mkr

02-28

30 Mkr

01-31

Avkastning

12-31

Insatt kapital

11-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-09-30

60 Mkr

10-31

Portföljrapport

Andelskursens utveckling för perioden 2016-10-31 - 2017-09-30
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
50 Mkr

3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

2017-09-30

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

10-31

500 Kr

Tisdag 2017-10-10
Sida
4

Portföljrapport för KLP-Totalt 30 September 2017
2017-09-30

Kalmar kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

74 617 726
50 255 960
2 296 168
246 257
127 416 111

58,56 %
39,44 %
1,80 %
0,20 %
100,00 %

61 357 163
49 708 609

13 260 563
547 351

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

118 070 095
9 346 015

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
50 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,412777041600%

Andelskurs per 2017-09-30
4 074,6636
Antal andelar per 2017-09-30 31 270,3387

Förmögenheter för perioden 2016-10-31 - 2017-09-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

0 Mkr

02-28

30 Mkr

01-31

Avkastning

12-31

Insatt kapital

11-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-09-30

60 Mkr

10-31

Portföljrapport

100 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2016-10-31 - 2017-09-30
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
50 Mkr
2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

2017-09-30

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

10-31

500 Kr

Tisdag 2017-10-10
Sida
5

Portföljrapport för KLP-Totalt 30 September 2017
Portföljrapport

2017-09-30

Landstinget i Kalmar

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

1 065 453 897
717 596 359
32 786 596
3 516 255
1 819 353 107

58,56 %
39,44 %
1,80 %
0,20 %
100,00 %

876 108 562
709 780 826

189 345 334
7 815 533

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

1 638 023 732
181 329 375

Varav insättning(+)/uttag(-) +50 000 000

Totala avsättningar 1996-2017 587 176 000
Andel i KLP per rapportdatum 48,730466507600%

Andelskurs per 2017-09-30
4 074,6636
Antal andelar per 2017-09-30 446 503,8801

Förmögenheter för perioden 2016-10-31 - 2017-09-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
1 500 Mkr

Aktier

1 000 Mkr

500 Mkr

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

0 Mkr

12-31

Avkastning

11-30

Insatt kapital

10-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-09-30

1 500 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2016-10-31 - 2017-09-30
Insatt kapital
4 000 Kr

1 000 Mkr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr

500 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

2017-09-30

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

10-31

500 Kr

Tisdag 2017-10-10
Sida
6

Portföljrapport för KLP-Totalt 30 September 2017
Portföljrapport

2017-09-30

Mönsterås kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

104 739 671
70 543 462
3 223 093
345 666
178 851 893

58,56 %
39,44 %
1,80 %
0,20 %
100,00 %

86 126 038
69 775 155

18 613 633
768 308

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

165 733 045
13 118 847

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
51 021 000
Andel i KLP per rapportdatum
4,790458836100%

Andelskurs per 2017-09-30
4 074,6636
Antal andelar per 2017-09-30 43 893,6585

Förmögenheter för perioden 2016-10-31 - 2017-09-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
150 Mkr

Aktier

100 Mkr

50 Mkr

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

0 Mkr

12-31

Avkastning

11-30

Insatt kapital

10-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-09-30

150 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2016-10-31 - 2017-09-30
Insatt kapital
4 000 Kr

100 Mkr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr

50 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

2017-09-30

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

10-31

500 Kr

Tisdag 2017-10-10
Sida
7

Portföljrapport för KLP-Totalt 30 September 2017
Portföljrapport

2017-09-30

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

Mörbylånga kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

60 020 576
40 424 599
1 846 978
198 082
102 490 237

58,56 %
39,44 %
1,80 %
0,20 %
100,00 %

49 354 121
39 984 324

10 666 455
440 275

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

Förmögenheter för perioden 2016-10-31 - 2017-09-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

94 972 543
7 517 694

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
24 500 000
Andel i KLP per rapportdatum
2,745149920900%

Andelskurs per 2017-09-30
4 074,6636
Antal andelar per 2017-09-30 25 153,0547

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-09-30

Insatt kapital

Avkastning

60 Mkr

30 Mkr

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

0 Mkr

10-31

100 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2016-10-31 - 2017-09-30
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr

50 Mkr

3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

2017-09-30

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

10-31

500 Kr

Tisdag 2017-10-10
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 30 September 2017
2017-09-30

Nybro kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

78 720 705
53 019 367
2 422 427
259 797
134 422 297

58,56 %
39,44 %
1,80 %
0,20 %
100,00 %

64 730 988
52 441 919

13 989 717
577 448

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

124 562 375
9 859 921

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
50 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,600434237600%

Andelskurs per 2017-09-30
4 074,6636
Antal andelar per 2017-09-30 32 989,7900

Förmögenheter för perioden 2016-10-31 - 2017-09-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

0 Mkr

02-28

30 Mkr

01-31

Avkastning

12-31

Insatt kapital

11-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-09-30

60 Mkr

10-31

Portföljrapport

100 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2016-10-31 - 2017-09-30
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
50 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

2017-09-30

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

10-31

500 Kr

Tisdag 2017-10-10
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 30 September 2017
Portföljrapport

2017-09-30

Oskarshamns kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

444 954 395
299 682 280
13 692 324
1 468 457
759 797 456

58,56 %
39,44 %
1,80 %
0,20 %
100,00 %

365 880 078
296 418 361

79 074 316
3 263 919

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

704 066 053
55 731 403

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017 440 000 000
Andel i KLP per rapportdatum 20,350796299900%

Andelskurs per 2017-09-30
4 074,6636
Antal andelar per 2017-09-30 186 468,7568

Förmögenheter för perioden 2016-10-31 - 2017-09-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
600 Mkr

Aktier

400 Mkr

200 Mkr

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

0 Mkr

12-31

Avkastning

11-30

Insatt kapital

10-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-09-30

600 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2016-10-31 - 2017-09-30
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

400 Mkr
3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
200 Mkr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

2017-09-30

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

10-31

500 Kr

Tisdag 2017-10-10
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 30 September 2017
Portföljrapport

2017-09-30

Torsås kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

35 509 023
23 915 766
1 092 699
117 188
60 634 676

58,56 %
39,44 %
1,80 %
0,20 %
100,00 %

29 198 597
23 655 293

6 310 426
260 473

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

56 187 102
4 447 574

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
32 500 000
Andel i KLP per rapportdatum
1,624069587000%

Andelskurs per 2017-09-30
4 074,6636
Antal andelar per 2017-09-30 14 880,9036

Förmögenheter för perioden 2016-10-31 - 2017-09-30
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-09-30

Insatt kapital

Avkastning

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

0 Mkr

10-31

60 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2016-10-31 - 2017-09-30

40 Mkr

Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr
20 Mkr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

2017-09-30

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

10-31

500 Kr

Tisdag 2017-10-10
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 30 September 2017
2017-09-30

Vimmerby kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

125 975 184
84 845 842
3 876 561
415 749
215 113 336

58,56 %
39,44 %
1,80 %
0,20 %
100,00 %

103 587 718
83 921 764

22 387 466
924 079

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

199 334 699
15 778 637

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
51 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
5,761703532200%

Andelskurs per 2017-09-30
4 074,6636
Antal andelar per 2017-09-30 52 792,9069

Förmögenheter för perioden 2016-10-31 - 2017-09-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

250 Mkr

Aktier
200 Mkr

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

0 Mkr

02-28

200 Mkr

50 Mkr

01-31

Avkastning

12-31

Insatt kapital

100 Mkr

11-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-09-30

150 Mkr

10-31

Portföljrapport

150 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2016-10-31 - 2017-09-30
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
100 Mkr
3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
50 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-28

01-31

12-31

11-30

2017-09-30

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

10-31

500 Kr

Tisdag 2017-10-10
Sida
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