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Kommunkoncernen 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Verksamhetens intäkter i mnkr 2 103,6 1 885,2 1 737,2 1 832,4 2 123,8 2 172,3

Verksamhetens kostnader i mnkr 5 459,5 5 313,7 5 241,0 5 107,3 5 101,8 5 014,2

Årets resultat i mnkr 389,7 200,1 171,5 161,9 254,9 272,1

Soliditet exkl. pensions ansvarsförindelse i procent 33,5 32,5 32,9 34,0 33,2 31,6

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser i procent 22,6 20,6 19,5 19,1 17,6 14,3

Investeringar i mnkr 1 236,2 1 214,2 1 192,7 1 198,6 742,3 798,6

Självfinansieringsgrad 62,1 62,9 50,0 43,5 87,1 77,5

Självfinansieringsgrad, rullande femårsgenomsnitt 59,0 61,2 62,3 68,8

Långfristig låneskuld i mnkr 5 538,2 5 019,1 4 589,0 3 851,9 3 746,2 3 579,6

Antal tillsvidareanställda årsarbetare 5 778,8 5 712,1 5 728,4 5 679,3 5 603,4 5 491,9

Kommunen 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Folkmängd med prognos 2021 71 145 70 329 69 467 68 510 67 451 66 571

Utdebitering* 33:67 33:67 33:18 33:18 33:18 33:18

varav kommunen 21:81 21:81 21:81 21:81 21:81 21:81

Skatteintäkter och kommunal utjämning i mnkr 4 435,4 4 228,5 4 042,5 3 844,8 3 710,8 3 548,7

Skatteintäkter och kommunal utjämning per invånare i kr 62 343 60 125 58 193 56 120 55 015 53 307

Verksamhetens intäkter 1 198,5 1 142,7 982,4 1 040,4 1 074,1 1 128,9

Verksamhetens kostnader 5 013,7 4 882,7 4 753,3 4 592,7 4 447,5 4 340,6

Verksamhetens nettokostnader per invånare i kr 55 189 56 705 58 186 54 920 53 256 51 013

Löpande kostnader i procent av skatteintäkter och 

kommunal utjämning (nettokostnadsandel) 95,9 97,1 97,3 97,3 96,3 95,3

Årets resultat i mnkr 181,3 120,7 107,4 103,2 135,9 166,7

Investeringar i mnkr (netto) 630,4 517,0 442,3 676,2 404,9 448,6

Självfinansieringsgrad 61,9 99,0 85,6 46,4 87,6 78,2

Självfinansieringsgrad, rullande femårsgenomsnitt 73,0 76,7 70,5 65,4 71,5 73,4

Pensionsåtaganden i mnkr 1 317,3 1 327,2 1 364,7 1 556,3 1 520,5 1 584,4

Långfristiga skulder i mnkr 1 382,4 1 172,3 1 194,2 942,5 758,7 758,7 

Totala tillgångar i mnkr 4 871,5 4 577,2 4 343,0 4 208,4 3 763,6 3 600,1

Eget kapital i mnkr 2 388,3 2 207,0 2 086,4 2 011,1 1 907,9 1 771,9

Soliditet exkl. pensionsansvarsförbindelse i procent 49,0 48,2 48,0 47,8 50,7 49,2

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelse i procent 25,1 22,4 19,9 18,0 16,6 11,3

Antal tillsvidareanställda årsarbetare 4 981,4 4 924,5 4 938,4 4 902,8 4 847,5 4 771,2

* utdebitering redovisas exkl. kyrkoavgift och begravningsavgift
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Det prognostiserade resultatet för kommunkoncernen år 2021 uppgår till 389,7 mnkr (200,1 mnkr), varav 

kommunens resultat ingår med 181,3 mnkr (120,7 mnkr). Nämnderna prognostiserar samlat en positiv 

budgetavvikelse gentemot budget för år 2021. Rensat för effekterna av pandemin visar samtliga nämnder 

positiva prognoser eller ett bedömt utfall i enlighet med budget. Av de kommunala bolagen och förbunden 

som ingår i kommunkoncernen är det Kalmar kommunbolag som bidrar mest till prognostiserat 

helårsresultat beroende på försäljningen av fastigheterna Muttrarna via dotterbolag. 

Kommunkoncernens soliditet, inklusive samtliga pensionsförpliktelser beräknas för 2021 uppgå till 22,6 

procent. Det är en förbättring jämfört genomsnittet för de senaste fem åren (19,9 procent) med 2,7 

procentenheter.  

För kommunen prognostiseras soliditeten, inklusive hela pensionsåtagandet, att förbättrats från 22,4 

procent i bokslutet 2020 till 25,1 procent i årets bokslut. Genomsnittet för soliditeten inklusive hela 

pensionsåtagandet för de senaste fem åren beräknas till 20,4 procent för kommunen. Den huvudsakliga 

förklaringen till den förbättrade soliditeten är både för kommunkoncernen som kommunen starka 

resultat samt att pensionsåtaganden i ansvarsförbindelsen minskat.  

Den genomsnittliga investeringsnivån för kommunkoncernen de senaste fem åren är 1 116,8 mnkr. 2021 

beräknas kommunkoncernens samlade investeringar uppgå till 1 236,2 mnkr. Vilket tydligt visar att 

kommunkoncernen befinner sig i en investeringsintensiv period. Kommunens investeringar 

prognostiseras för 2021 att uppgå till 630,9 mnkr, vilket är 106,7 mnkr högre jämfört med föregående år 

och över den genomsnittliga investeringsnivån de senaste fem åren för kommunen. 

För kommunkoncernen finns en rullande femårsperiod endast för åren 2018–2021. Detta nyckeltal visar 

övergripande på en sjunkande nivå. Det beror främst på att resultatnivån inte följer investeringarnas 

ökningar i samma omfattning, även om det enskilda året 2021 beräknas nå en bättre nivå jämfört med 

de tre tidigare åren. Det finansiella målet om minst 50,0 procent självfinansieringsgrad över en rullande 

femårsperiod beräknas uppnås med ett utfall på 73,0 procent för kommunen. 

År 2021 uppgår Kalmar kommuns skattesats till 21:81 kronor per hundralapp. Skattesatsen, exklusive 

skatteväxling med regionen, har varit oförändrad sedan 2009. Inför 2020 höjde Region Kalmar län 

skattesatsen med 49 öre till 11:86 kronor. Det ger en sammanlagd utdebitering från kommun och region på 

33:67 kronor.  

Målet om att nettokostnadsandelen inte ska överstiga 99,0 procent uppnås såväl för det enskilda året (95,9 

procent) som för den rullande femårsperioden (96,8 procent). Årets nivå för andel avskrivningar är den 

lägsta på fem år, vilket också är kopplat till de utrangeringar/nedskrivningar som gjordes föregående år. 

Kommunens pensionsåtagande avseende ansvarsförbindelse och avsättning beräknas uppgå till 1 317,3 

mnkr, vilket är en minskning sedan årsbokslutet med 9,9 mnkr. Prognosen för året är att ansvarsförbindelsen 

och avsättningen för kommunkoncernen kommer minska med cirka 11 mnkr jämfört med föregående 

årsbokslut, en fortsatt minskning förväntas även för kommande år i nivån 41–46 mnkr. 

Kommunkoncernens långfristiga skuld beräknas för 2021 uppgå till 5 538,2 mnkr, varav kommunens 

del beräknas uppgå till 1 382,4 mnkr. Förändringen under femårsperioden beror främst på ökade 

skulder till kreditinstitut och förändringen av exploateringsersättningar och anslutningsavgifter. 

Kommunen har under perioden inte genomfört någon nyupplåning och heller inte omsatt något lån. De 

kommunala bolagen har under perioden haft en nyupplåning på 259,0 mnkr, som är kopplad till 

pågående investeringsprojekt enligt plan. 
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Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i tio nämnder, två gemensamma nämnder, ett moderbolag 

med sex helägda bolag samt tre delägda bolag. Kommunen anlitar privata utförare främst inom fyra 

områden: grundskola, verksamhet enligt LSS, barn- och ungdomsvård och äldreomsorg. 

 

Gäller fr.o.m. den 31 augusti 2021 
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Mandatfördelning 2018-2022

Socialdemokraterna 26

Centerpartiet 5

Vänsterpartiet 4

Moderaterna 10

Miljöpartiet 2

Liberalerna 3

Kristdemokraterna 3

Sverigedemokraterna 8

Kommunfullmäktige, ”kommunens riksdag”, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 61 

politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år. 

Fullmäktige fattar beslut i principiella frågor och ärenden av större vikt. Fullmäktige bestämmer också vilka 

nämnder som ska finnas, vad nämnderna ska göra samt utser ledamöter och ersättare till nämnderna. 

Kommunfullmäktige sammanträder i regel sista måndagen i varje månad utom i juli och i augusti. 

Sammanträdena är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatter. Vid ett par tillfällen per 

år hålls information om kommunens verksamhet. 

 

Kommunstyrelsen är ”kommunens regering” och består av 15 politiskt tillsatta ledamöter. De bereder 

ärenden till fullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut, samordnar de kommunala nämndernas verksamhet 

samt svarar för kommunens ekonomi. Inom kommunstyrelsen finns tre utskott, ett arbetsutskott, ett 

planutskott samt utskottet för integration och arbetsmarknad. Arbetsutskottet bereder ärenden som rör 

ekonomisk planering, kommunens personalpolitik, räddningstjänst och organisationsutveckling. 

Planutskottet beslutar om planbesked och prioriterar i vilken ordning arbete med planer ska påbörjas. 

Utskottet ska vara kommunstyrelsens beredande organ för frågor om fysisk planering, planering av 

investeringar samt mark- och exploateringsfrågor. Utskottet för integration och arbetsmarknad samordnar 

frågor gällande flykting och integration, sysselsättning, arbetsmarknad, med mera. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

5 

 

De senaste åren har Kalmar kommun haft en stark befolkningsökning som vi inte kan se direkt motsvarighet 

till i den moderna befolkningsstatistiken (från 1969 och framåt). I slutet av 1980-talet och början på 1990-talet 

hade vi en period med hög folkökning, dock inte överträffad av den vi har nu. Den nuvarande 

befolkningsökningen förklaras framför allt av ett starkt positivt flyttöverskott (fler inflyttade än utflyttade). 

Men även födelseöverskottet, som första halvåret 2021 var ovanligt högt, spelar in. Den 30 juni hade Kalmar 

kommun 70 731 invånare fördelat på 35 217 män och 35 514 kvinnor. Det innebär en folkökning med 402 

personer sedan årsskiftet. Ökningen är den högsta ett första halvår under 2000-talet.  

Under stora delar av 2000-talet har Kalmar kommun haft ett mönster med minskad befolkning efter första 

halvåret för att därefter öka under tredje kvartalet. De senaste sju åren har Kalmar kommun däremot ökat sin 

befolkning under första halvåret och så även i år.  

Flyttningarna till Kalmar kommun från utlandet minskade kraftigt under 2020 som en följd av stängda  

gränser och omfattande reserestriktioner i pandemins fotspår. Första halvåret 2021 har invandringen ökat 

något i förhållande till samma tid förra året men ligger fortfarande kvar på en låg nivå. Utvandringen är 

däremot kvar på samma nivå som tidigare. Den inrikes inflyttningen från övriga Sverige ökade under första 

halvåret medan utflyttningen fortsatt var på en lägre nivå. Detta ledde till att vi hade fler inflyttade än 

utflyttade mot övriga Sverige vilket inte hänt någon gång tidigare under ett första halvår under 2000-talet. 

Flyttnettot mot Kalmar län var däremot det lägsta sedan 2008. Inflyttningen minskade i år samtidigt som 

utflyttningen låg kvar på samma något högre nivå som de senaste åren. Hittills i år har det fötts 465 barn 

vilket är fler än förra året och det högsta antalet födda ett första halvår under 2000-talet. Antalet döda, 274, är 

färre än samma tid förra året och det lägsta antalet döda ett första halvår under 2000-talet. 

Under första halvåret ökade folkmängden i Sverige med knappt 30 000 personer till 10 409 248 invånare. Till 

följd av coronapandemin sjönk Sveriges folkökning under första halvåret 2020 till den lägsta sedan 2005. 

Under första halvåret 2021 var folkökningen större än året innan, men lägre än alla andra år sedan 2008. 

Folkmängden ökade i 18 av Sveriges 21 län och i 206 av Sveriges 290 kommuner.  

I augusti 2021 fanns det totalt 6 076 aktiva arbetsställen i kommunen enligt Bisnis Analys. 55 procent av 

arbetsställena var registrerade som aktiebolag medan 36 procent var registrerade som enskild firma. 

För att kunna se hur mycket som finns kvar av varje försäljningskrona efter avdrag för rörelsekostnader 

inklusive finansiering tittar man på nettomarginalen. Under 2020 hade ett företag i Kalmar kommun i snitt 

7,1 procent nettomarginal. I länet ligger nettomarginalen på 6,1 procent. 

Av bolagen med säte i Kalmar kommun finns det 5 282 män (67 procent) och 2 562 kvinnor (33 procent) som 

är styrelsemedlemmar. Av ägarna till enskilda firmor är 680 (32 procent) kvinnor och 1 478 (68 procent) är 

män. 

Enligt Bisnis Analys har det hittills under 2021 tillkommit 372 nya företag.  Det har gått 8,5 månader in på 

2021 (augusti 2021) vilket betyder att det i snitt har startats 43,8 företag per månad. Under hela förra året, 

2020, startades 601 nya företag eller 50,1/månad i snitt. Just nu är takten på antalet nya företag något lägre än 

förra året. 
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Kommunkoncernen ansvarsförbindelser uppgår till 1 209,9 mnkr vilket är en ökning sedan årsbokslutet med 

5,2 mnkr. Skillnaden beror främst på att beräkningarna är gjorda med de nya livslängsantaganden enligt 

RIPS.  

Skulden för avsättningen som redovisas i balansräkningen har ökat med 9,4 mnkr och uppgår vid 

delårsbokslutet till 157,1 mnkr. Ökningen beror främst på nyanställningar samt nya livslängsantaganden. 

Påverkan på pensionsskuldens storlek är beroende på bland annat på sammansättning av arbetstagare och 

förtroendevalda samt sätt att trygga pensionerna. De förändrade riktlinjerna för beräkning av pensionsskuld 

innebär för en exempel kommun en ungefärlig ökning med cirka 5,5 procent på avsättningen och 

ansvarsförbindelsen med cirka 3 procent. För Kalmar kommun som 2019 valde att försäkra 

pensionsförmånen för alla aktiva anställda och tidigare anställda (som inte gått i pension) med en lön 

överstigande 7,5 inkomstbasbelopp blir påverkan något lägre, 4,7 procent på avsättningen och 2,9 

procentavseende ansvarsförbindelsen.  

Prognosen för året är att ansvarsförbindelsen och avsättningen kommer minska med cirka 11 mnkr jämfört 

med föregående årsbokslut, en fortsatt minskning förväntas även för kommande år i nivån 41–46 mnkr.  

Ur risksynpunkt är kommunkoncernens pensionsförpliktelser viktiga att beakta, eftersom skulden ska 

regleras under många år framåt. I lagen om kommunal bokföring och redovisning regleras att 

pensionsförplikterna ska redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Enligt denna modell ska 

pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som skuld i balansräkningen och 

pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. 

 

 

Kommunen tecknar borgen för lån till egna hel- och delägda bolag, men även för andra verksamheter. Av 

det totala borgensåtagandet avser 97,6 procent egna hel- och delägda bolag. Kommunens samlade 

borgensåtagande för lån uppgick 2021-08-31 till 3 885,0 mnkr. 

Av det totala borgensåtagandet svarar Kalmarhem för 51,7 procent. Den ökande befolkningen är positiv för 

Kalmarhem vilket bidrar till att efterfrågan på bostäder är fortsatt hög. Betryggande övervärden finns i 

fastigheterna och varför detta risktagande på kort och medellång sikt betecknas som relativt lågt.  

KIFAB (inklusive Telemarken) svarar för 26,7 procent av det totala borgensåtagandet. Bolaget är beroende av 

Pensionsförpliktelse

202108 202012 202108 202012

Avsättning inkl. särskild löneskatt 157,1 147,7 154,5 144,4

Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt 1 209,9 1 204,7 1 187,6 1 182,8

Kommunkoncern Kommun

Kommunens borgensåtagande (mnkr)
augusti 

2021
2020 2019 2018 2017

Egna hel- och delägda bolag 3 790,1 3 533,4 3 082,3 2 626,5 2 367,2

Kretslopp Sydost, miljötillstånd 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7

Föreningsägt bolag (Kalmar FF Fastigh. AB) 0,0 0,0 0,0 0,0 119,2

Stiftelser, gruppbostäder 4,1 4,4 4,5 4,6 4,6

Egnahem 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5

Totala borgensåtaganden 3 885,0 3 628,6 3 177,6 2 721,9 2 582,2
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ett gynnsamt företagsklimat och hyresgästernas betalningsförmåga. Risktagandet på kort och medellång sikt 

bedöms som relativt lågt med hänvisning till de betryggande övervärden som finns i fastigheterna.  

Den tredje största delen av kommunens totala borgensåtagande står Kalmar Vatten för med 15,3 procent. 

Kalmar Vatten befinner sig i en intensiv period med att följa de upprättade planerna för vatten och avlopp, 

VA, som ska förnyas, byggas ut och exploateras i ett växande Kalmar. De ska även säkra 

dricksvattenproduktionen och förbereda för byggnation av det nya reningsverket, Kalmarsundsverket. 

Borgensåtagandet för Kretslopp Sydost avser borgen för att bedriva miljöfarlig verksamhet enligt 

miljöbalken vid avfallsanläggningen Moskogen i Kalmar kommun. 

 

 

Analysen av finansiella risker omfattar, utöver kommunen, de majoritetsägda bolag som har extern 

finansiering genom kommunal borgen och kommunens del i förbund. För att begränsa och kontrollera 

de finansiella riskerna i kommunkoncernen har varje juridisk person, som har lån, en fastställd 

finanspolicy. Syftet med finanspolicyn är att fastställa finansverksamhetens, det vill säga koncernens 

behov eller överskott av medel, genom: 

• mål 

• ramar och riktlinjer för hur den ska organiseras 

• ramar och riktlinjer för begränsning av finansiella risker 

• ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning.  

Finansverksamhetens mål är att säkerställa kommunkoncernens betalningsförmåga på kort och lång 

sikt samt minimera räntekostnaderna i förhållande till risk. Grunden för en god låneplanering är att 

göra prognoser över kassaflöden, både kortsiktiga och mer långsiktiga. Dessa prognoser är en del i 

arbetet med att se till att upplåning och placering sker på lämpliga räntenivåer och löptider.  

För kommunkoncernen görs veckovisa uppföljningar och prognoser över likviditetsflödena på det 

gemensamma koncernkontot. På koncernkontot finns en samlad kredit om 400,0 mnkr och som vid 

behov kan utökas med ytterligare 200,0 mnkr. Prognoserna sträcker sig löpande cirka ett år framåt och 

används för att dels följa behovet av medel under perioder, dels för bedömning av behovet av 

nyupplåning inom kommunkoncernen. För att simulera framtida räntekostnader på samma grunder 

inom kommunkoncernen används en, sedan tidigare framtagen, modell med räntemarknadens analyser 

av framtida räntor. Analysmodellen utgår dels från räntemarknadens implicitkurvor, det vill säga 

marknadens tro om ränteutvecklingen, dels från Kommuninvests prislista över marginalerna på de 

olika löptiderna. 

 

Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen

Låneskuld (mnkr) 1 025,0 4 895,1 1 025,0 4 539,5 1 025,0 4 104,3

Periodens genomsnittliga ränta (%) 0,59 0,74 0,60 0,90 0,59 1,01

Genomsnittlig ränta periodslut (%) 0,59 0,72 0,59 0,78 0,58 0,96

Ränterisk, räntebindning (år) 2,69 3,49 3,35 3,98 2,73 3,25

Refinansieringsrisk, kapitalbindning (år) 2,69 3,54 3,35 4,05 2,76 3,32

Utfall 2019Utfall augusti 2021 Utfall 2020
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Kommunen har under perioden inte genomfört någon nyupplåning och heller inte omsatt något lån. De 

kommunala bolagen har under perioden omsatt 300,0 mnkr och totalt haft en nyupplåning på 259,0 

mnkr, som är kopplad till pågående investeringsprojekt enligt plan. 

 

För kommunkoncernen är periodens genomsnittliga ränta och den genomsnittliga räntan per 31 augusti 

lägre jämfört med både 2020 och 2019. Förändringen beror främst på att för de ränteswapsavtal som 

löpte ut under perioden 2016–2020 har räntesäkring i stället gjorts genom lån med fast räntebindning. 

För kommunen är periodens genomsnittliga ränta och den genomsnittliga räntan per 31 augusti på i 

princip samma nivå som 2020 och 2019. 

Kommunkoncernens räntekänslighet är mycket låg utifrån perspektivet att 96,9 procent av den totala 

låneportföljen per 31 augusti utgörs av lån med fast ränta och endast 3,1 procent utgörs av lån med 

rörlig ränta (inklusive derivat/ränteswapsavtal). 

 

För att uppmärksamma och driva på miljöarbetet arbetar kommunkoncernen fortsatt medvetet med att 

öka antalet hållbara investeringar, som kan finansieras med gröna lån. Ett grönt lån är projekt som 

(definition Kommuninvest): 

• minskar klimatförändringar 

• främjar hållbar miljö 

• skapar klimatanpassningsåtgärder. 

Projekten, som finansieras via Kommuninvest, bedöms av en miljökommitté med miljöexperter från 

kommuner, regioner samt organisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Finansiering med 

grönt lån, via Kommuninvest, innebär också lägre ränta på lån med löptider över tre år.  

Av kommunens totala skuldportfölj var 39,0 procent finansierad med gröna lån per 31 augusti och 

motsvarande för bolag och förbund var 41,6 procent. För kommunkoncernen totalt är andelen gröna lån 

41,0 procent av skuldportföljen och motsvarar 2 009,0 mnkr. Totalt har kommunkoncernen per 31 

augusti ytterligare cirka 365,8 mnkr godkända gröna projekt, som kan användas vid nyupplåning eller 

vid omsättning av lån. 

 

Ränterisken mäts i form av genomsnittlig återstående räntebindningstid, vilken avgör hur snabbt en 

ränteförändring får genomslag i resultatet. Enligt kommunens finanspolicy finns krav på låg risk och att 

lägsta möjliga finansieringskostnad erhålls vid upplåning och omsättning av lån. För att begränsa 

ränterisken är kommunens strävan att den genomsnittliga räntebindningstiden ska vara minst ett år och 

högst tre år. 

Av kommunens totala skuldportfölj är andelen lån med räntebindningstid om ett år eller kortare 31,7 

procent (325 mnkr) per 31 augusti och den genomsnittliga räntebindningstiden är 2,69 år. I 

kommunkoncernens skuldportfölj är den genomsnittliga räntebindningstiden per 31 augusti 3,49 år och 
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andelen lån där räntan förfaller inom ett år eller kortare är 22,6 procent (1 103,9 mnkr) av den totala 

låneskulden på 4 895,1 mnkr. 

Ett par av bolagen (före 2013) och förbundet har tecknat ränteswapar. En ränteswap är ett avtal mellan 

två parter om att utbyta räntebetalningar i en och samma valuta. Ränteswappar kan till exempel 

användas för att byta ut fast ränta mot rörlig ränta eller tvärtom. För de ränteswapsavtal för bolagen 

som löpte ut under perioden 2016–2020 har i stället räntesäkring gjorts genom lån med fast 

räntebindning. 

 

 

Refinansieringsrisken, det vill säga kapitalbindningstiden, utgörs av risken att stora delar av lånen 

förfaller inom samma tidsperiod. För att begränsa refinansieringsrisken, det vill säga att ha tillgång till 

likvida medel, strävar kommunen efter att den genomsnittliga löptiden som återstår ska vara minst 1,5 

år. Av kommunens totala skuldportfölj är per 31 augusti andelen lån med en kapitalbindning om ett år 

eller kortare 31,7 procent och den genomsnittliga kapitalsbindningstiden är 2,69 år. I 

kommunkoncernens skuldportfölj har 21,8 procent (1 066,4 mnkr), en kapitalbindning om ett år eller 

kortare och portföljens genomsnittliga kapitalbindningstid är 3,54 år per 31 augusti. 
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Inför etableringen av nästa års verksamhetsplan har ett arbete med syfte att tydliggöra kommunkoncernens 

styr- och uppföljningsmodell drivits. Vårt mål är att detta ska skapa bättre förutsättningar för verksamheten 

att utifrån vår vision – Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre kunna upprätta, följa och agera på 

mätbara mål på såväl lång- som kort sikt. I modellen har PGSA -cykeln; planera, göra, studera och agera en 

mer central plats för att tydliggöra de olika faserna i vårt utvecklings- och förbättringsarbete, oavsett nivå i 

organisationen. Som ett första led i det omfattande arbetet med att processorientera kommunkoncernen har 

introduktions- och fördjupningsutbildningar för förvaltnings och bolagschefer samt kvalitetsledare 

genomförts. Det praktiska implementeringsarbetet påbörjas under hösten.  

 

Kalmar kommuns miljöarbete delas in i fyra områden: 

1. God vattenstatus 2027: Östersjön och alla vattendrag i kommunen ska må bra. 

2. Fossilbränslefri kommun 2030 med nettonoll utsläpp 2045: Förnybara bränslen som används 

effektivt ska ersätta de fossila till 2030 och målet till 2045 omfattar alla växthusgaser. Utsläpp från 

konsumtion av varor och tjänster utanför kommunens gränser omfattas inte.  

3. Livskvalitet i ett grönt Kalmar: Samhället ska utvecklas så att frisk luft, rent vatten och livskraftiga 

naturområden ökar kommunens attraktivitet. 

4. Cirkulär konsumtion: Alla resurser ska användas så smart som möjligt tills vi når ett cirkulärt 

samhälle där inget kastas. 

Via miljönätverket samarbetar Kalmar kommuns förvaltningar i tre samarbetsprojekt med syfte att nå 

kommunens miljömål – hållbar resval, smart resursanvändning samt miljökompetens och utbildning. En 

översyn av miljömål och måluppföljning, miljönätverkets arbetssätt samt systematik pågår. 

Strategiska dokument som är under arbete i Kalmar kommun är Översiktsplanen, som precis har varit ute på 

samråd. Klimatanpassningsplanen som nu är ute på remiss. Mobilitetsstrategin, ekosystem analys och 

Naturmarkspolicy är under arbete. Handlingsplan för god vattenstatus har tagits politiskt under tertial 2. 

Kalmar kommuns Vatten- och miljönämnd är med och medfinansierar det stadsmiljöavtal Kalmar kommun 

nu ska genomföra med mobilitetslösningar kopplat till cykel. De delfinansierar även den ekosystemanalys 

som görs och som ska ligga som planunderlag framgent. Sedan Miljöpengen infördes så har 16 ansökningar 

beviljats till ett värde på 865 871kr.  ”Miljöpeng” kan sökas av föreningar i kommunen för miljöförbättrande 

åtgärder. Under tertial 2 har även en ansökan till "Klimatneutrala städer 2030" lämnats in och återkoppling 

väntas i slutet av september. Arbetet med biogasutveckling fortsätter men att regeringens förslag om att 

utesluta biogas ur den svenska miljöbilsdefinitionen har lett till att nya investeringar i biogas pausats. 
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Nämnderna har det yttersta ansvaret för att organisera den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 

Internkontrollarbetet består av riskanalys, upprättande av internkontrollplaner, uppföljning och utvärdering.  

 

I den interna kontrollplanen för kommunstyrelsen har risker identifierats och bedömts. De risker som fått ett 

riskvärde över nio har sedan kontrollmoment kopplade till sig, som ska kontrolleras med viss frekvens 

under året. Flertalet av kontrollmomenten har kontrollerats hittills. 

De brister som har upptäckts hittills handlar främst om redovisning. Fakturor avseende representation har 

tidigare visat avvikelser, men hittills i år har inga avvikelser i stickproven visats där. Däremot vid 

redovisning av kurser och konferenser förekommer vissa avvikelser. Förtydliganden kring att redovisning 

av kurser ska hanteras på samma sätt som representation behöver göras.   

Det krävs ett fortsatt arbete för att implementera internkontrollprocessen i kommunledningskontorets 

löpande arbete, för att skapa delaktighet och för att hitta lämpliga kontrollmoment. 

 

I intern kontrollplan för 2021 har samhällsbyggnadsnämnden sammanlagt fyra kontrollmoment kopplat till 

de tioidentifierade riskerna. Av dessa fyra kontrollmoment har tre acceptabla utfall samt en är ännu ej 

genomförd. 

Det kontrollmoment som inte ännu är utfört är kopplat till risken att verksamhetens system inte är 

ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Kontrollen ska genomföras genom höstens internrevision vilken ännu 

inte är genomförd. 

 

Vid avstämningen efter andra tertialet framkom tre fakturor där attest av egen faktura har gjorts. Fyra 

fakturor upptäcktes som hade bristfälliga kommentarer angående deltagare och syfte. Återkoppling gjord till 

de ansvariga cheferna för att förebygga framtida avvikelser. Värt att notera är att antalet fakturor gällande 

resor, utbildning och representation är färre jämfört med tidigare år, i följderna av Coronapandemin. 

Förfallna fakturor förekommer regelbundet. Påminnelse om detta skickas ut till ansvariga varje vecka. 

Avstämningen efter andra tertialet visar inte på några avvikelser avseende fakturering i rätt tid eller att 

debiterade avgifter inte följer beslutade taxor eller avtal. Under andra tertialet har även kontokontroll gjorts för 

hela förvaltningen månadsvis. De felbokningar som har hittats är rättade. 

Förvaltningens interna revisioner har genomförts till ett acceptabelt utfall.  Förbättringsåtgärder har vidtagits 

inom några områden. Kontroll av handkassor kräver fysiskt besök i omsorgskök och detta har bedömts som 

olämpligt i rådande pandemiläge. Servicenämndens interna kontroll i helhet återfinns i 

uppföljningsverktyget Hypergene och rapporteras till nämnd under september. 
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Förvaltningens verksamheter har, på olika sätt, varit hårt påverkade av pandemin och rådande restriktioner. 

Trots detta har verksamheterna visat på en stor vilja att hitta nya lösningar för att kunna möta våra 

medborgare. Under sommarmånaderna har restriktionerna successivt släppt och flera av förvaltningens 

verksamheter har börjat öppna upp i allt större utsträckning. Flera enheter har tappat besökare under 

pandemin och nu påbörjas arbetet att få tillbaka besökarna till verksamheterna. Pandemins effekter på våra 

verksamheter behöver analyseras. Vilka målgrupper har svårt att hitta tillbaka till verksamheterna och vilka 

nya målgrupper har verksamheterna fått? Har pandemin lett till ny efterfrågan av våra verksamheter, det 

blir frågor som är viktiga att ställa sig i det kommande analysarbetet. Gällande administrativ personal så 

kommer arbetet med återgången till kontoret att påbörjas under hösten. 

Förvaltningen har påbörjat de aktiviteter som är kopplade till sjukfrånvaro. Ett förvaltningsövergripande 

arbete görs för att säkerställa att de bakomliggande orsakerna gällande sjukfrånvaro upptäcks i tid. På så sätt 

kan mönster identifieras och utifrån det sätta förbyggande åtgärder. 

Som analysen av sjukfrånvaron visar så har förvaltningens sjukfrånvaro, så väl den korta- som den långa 

sjukfrånvaron, minskat under första halvan av 2021 jämfört med samma tid 2020. Dock är det fortsatt högre 

siffor än så väl 2019 och 2018 vilket kopplas samman med pandemin och de skärpta råden kring att stanna 

hemma vid förkylningssymptom. Möjligheterna till hemarbete kan också vara en av orsakerna till att 

frisknärvaron har ökat. 

Inom biblioteket har en medarbetare tagit busskörkort, vilket innebär att vi har säkrat den kompetensen. 

Vidare har vi under tertial 1 gjort stickprov på 20 fakturor för kultur- och fritidsförvaltningen. fem stycken 

från varje månad. På samtliga kontrollerade fakturor följs attestreglementet. 

 

Vid uppföljning av intern kontroll andra tertialet 2021 har en del avvikelser noterats. Avvikelserna avser 

främst ofullständiga underlag till fakturor samt felaktiga konton vid fakturakontering. Några av de övriga 

avvikelserna avser bland annat saknade underskrifter på beslut om nedsatt barnomsorgsavgift och något 

enstaka fall av avsaknad av avtal vid inköp. Avvikelserna återkopplas till berörda för att komma till rätta 

med dessa och en del är redan åtgärdade. Överlag bedöms den interna kontrollen hos utbildningsnämnden 

god. 

 

Den interna kontrollplanen följer upp identifierade risker i förvaltningens lednings, huvud- och 

stödprocesser där uppföljning och kontroll inte sker på annat sätt. Förvaltningens identifierade risker följs 

upp enligt det ramverk som fastställts avseende ledningssystemet för kvalitet. Vid 

internkontrollgranskningen efter andra tertialet har en del avvikelser noterats. Den samlade bedömningen är 

dock att de avvikelser som konstaterats har åtgärdats eller så finns planerade aktiviteter för hur risktalen ska 

minska framöver 

Det finns vissa brister i hanteringen av fakturor som avser representation, kurser och utbildning där 

uppgifter om syfte, deltagare inte angetts på rätt sätt. Avvikelserna har dock minskat jämfört med tidigare 

år. Aktiviteter som genomförs för att minska avvikelserna fortsätter.  

Avvikelser har även noterats i tillämpningen av inköpsprocessen. Vissa inköp har exempelvis skett från 

leverantörer utan avtal med Kalmar kommun. Fortfarande förekommer inköp med betalkort hos 
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leverantörer där kommunen har ramavtal vilket medför att rabatter inte kan utnyttjas. 

Kommunövergripande översyn av inköpsprocessen är på gång vilket även innebär att alla verksamheter 

framöver ska använda digital beställningsportal. Det kommer att begränsa liknande avvikelser framöver. 

Förvaltningen arbetar även med att avsluta handkassor vilket har bidragit till minskning av 

kontanthanteringen i verksamheterna. 

  

Omsorgsförvaltningen har under 2020 tagit fram kontrollmoment för tio konstaterade risker inom 

förvaltningens områden. Samtliga risker har kontrollerats under året. Resultatet av dessa kontroller visar att 

två av dessa risker inte har bedömts visa på ett acceptabelt utfall. Det handlar om frågan om behörigheter i 

våra system samt upprättade genomförandeplaner för våra omsorgstagare. Gällande behörighetsfrågan har 

denna risk har kontrollerats med stickprov av specifika system och felaktiga behörigheter har uppdagats. 

Arbetas det kommungemensamt med behörigheten i systemen, representanter från omsorgsförvaltningen är 

involverade i detta arbete. Rensning av obehöriga i systemet görs halvårsvis. Då det gäller brister i arbetet 

med omsorgstagares genomförandeplaner finns flera pågående insatser för att förbättra detta. En 

kontinuerlig lägesredovisning sker inom ramen för detta.  

 

Den interna kontrollen för Södermöre kommundelsnämnd har utförts för andra tertialet 2021. I samband 

med stickprovskontrollerna inom det ekonomiska området identifierades faktura där deltagare saknades, 

vilket krävs för fakturor som avser representation. Gränsen för tillåtet momsavdrag hade överskridits för en 

faktura som avsåg representation. Vidare har avvikelser identifierats där beslutsattest inte har skett av 

överordnad. Dessa avvikelser avsåg inköp av fika eller annan typ av personalrepresentation där 

beslutsattestant även ingick som deltagare. Avvikelser inom avtalstrohet avser inköp från lokal leverantör 

där ramavtal finns med annan leverantör.  

När det gäller brandskydd finns behov av brandskyddsutbildningar på enheterna, då fysiska utbildningar 

inte kunnat erbjudas på grund av pandemin. 

Inom äldreomsorgen har risken för att allvarliga missförhållanden inte rapporteras följts upp. Lex Sarah-

rapporter har kommit in och hanterats under året vilket visar att verksamheten har kunskap och rapporterar 

avvikelser i verksamheten, dock kvarstår ett visst arbete med att få verksamheten att ha kunskap om vilka 

avvikelser som ska rapporteras och hur de ska rapporteras.  

Under huvudprocessen bidra till individers utveckling och lärande är risker framtagna. Den pedagogiska 

verksamheten i Södermöre kommundel arbetar utifrån stödprocesser som innehåller rutiner och dokument 

som ska tydliggöra arbetet för barns utveckling i förskolan och elevernas måluppfyllelse i grundskolan. Det 

finns också utarbetade stödprocesser kring elevers närvaro i skolan, för arbetet med motverkande av 

diskriminering och kränkande behandling samt stödprocess vid misstanke om ett barn far illa. 

Kontrollmoment kopplas till varje stödprocess där man årligen reviderar processerna. Samtliga 

stödprocesser är genomgångna och inga nya ändringar är identifierade. 
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Pandemin har fortsatt att påverka verksamheten och anpassningar har skett löpande utifrån ändrade 

rekommendationer. Flera åtgärder har beslutats för att stödja det lokala näringslivet. 

Våra verksamheter har på grund av pandemin tvingats ställa om då det ställts höga krav på korrekt och 

snabb information i fler och nya kanaler. Även det centrala kontaktcentret har haft ett högre tryck i år då de i 

hög grad ingår i kommunikationsarbetet genom en väg in, men även genom aktiviteter på sociala medier och 

e-tjänster. 

Besöksnäringen har haft det tufft med anledning av pandemin och många anpassningar har gjorts i 

Destination Kalmars verksamhet, men under sommarperioden var beläggningssiffrorna från stadens hotell 

bland de bästa i landet. 

I samarbete med representanter från fastighetsägare och näring pågår ett arbete att ta fram en plan och skapa 

förutsättningar för ett Kalmar City i fortsatt utveckling. Arbetet ska redovisas under hösten. 

Före sommaren blev det klart att Air Dolomiti (Lufthansa) kommer att trafikera Kalmar Öland Airport till 

Frankfurt från september. 

Arbetet med den nya översiktsplanen har fortsatt och i maj gick förslaget ut på samråd. Översiktsplanen ska 

gälla till år 2035, men har siktet inställt på år 2050. Översiktsplanens mål är att Kalmar ska vara en attraktiv 

kommun med hög livskvalitet och som vilar på kommunens unika förutsättningar. Kalmar ska ligga i 

framkant i hållbarhets, miljö- och klimatarbetet, vara en motor i Kalmarsundsregionen och arbeta för en stark 

sydostregion. Samrådstiden har pågått fram till 31 juli. Nu påbörjas arbetet med att bearbeta synpunkterna 

som inkommit under samrådstiden. 

Investeringstakten är fortsatt hög i kommunkoncernen. Före sommaren fattades beslut om att 

hyresupphandla den nya bad- och friskvårdsanläggningen i Snurrom. Den nya Tallhagsskolan 

slutbesiktades i maj och skolverksamheten påbörjas i de ombyggda lokalerna från höstterminen. 

Upphandling har genomförts för den nya mellanstadieskolan i Rinkabyholm och byggnationen har startat. 

Bland de större byggprojekten som pågår kan nämnas den nya ishallen, infrastrukturbyggnationen för 

exploateringsområdet Snurrom etapp 2 och Kalmarhems bostadsprojekt Tumlaren vid Lindö och Hemvärnet 

vid Karlssons Äng (omsorgsboende). Arbetet med projektering och systemdesign av det nya 

Kalmarsundsverket fortsätter och investeringsbeslut kommer att fattas i november. 

I augusti invigdes det stadsintegrerade Linnéuniversitetet vid Ölandskajen. Slutpunkt på en av de största 

bygginvesteringarna i Kalmar kommun och samtidigt start för många nya bra förutsättningar för utveckling.  

Arbetet med att genomföra en försäljning av KIFAB i Kalmar AB har fortsatt under året. 

Inför etableringen av nästa års verksamhetsplan har ett arbete med syfte att tydliggöra kommunkoncernens 

styr- och uppföljningsmodell drivits. Vårt mål är att detta ska skapa bättre förutsättningar för verksamheten 

att utifrån vår vision – Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre kunna upprätta, följa och agera på 

mätbara mål på såväl lång- som kort sikt. Ett första steg i det omfattande arbetet processorienterad 

kommunkoncernen är taget. I januari togs beslut om ett uppdaterat personalprogram för Kalmar 

kommunkoncern. Under våren har beslut fattats om handlingsplan för friluftsliv i Kalmar kommun och om 

handlingsplan för god vattenstatus. 

Även digitaliseringen har fått en rejäl knuff framåt under året. Kommunfullmäktige, styrelser och nämnder 

har ställt om till att genomföras helt digitalt. Distansarbete, distansundervisning och mobil dokumentation 

har utvecklats snabbare än vi kunnat ana. Många av de nya rutiner vi har vant oss vid under året är 
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garanterat här för att stanna, även i framtiden. 

Utvecklingen av e-tjänster har fortlöpt, detta med syfte att effektivisera det interna arbetet samt för att 

underlätta och öka tillgängligheten för invånare i kommunen. I snitt hanteras 500 invånarärenden och 1300 

interna ärenden i veckan via e-tjänster (ersatt papper/blanketter). 

Förändrade arbetssätt, arbetsmetoder och användning av teknik och digitalisering ger oss möjlighet att klara 

volymökningen med bibehållen kvalitet även när det blir svårt att rekrytera nya medarbetare. 

Integration mellan e-tjänster och bokningssystem samt kommunkoncernens digitala medarbetare som består 

av en mjukvarurobot har nu automatiserat ytterligare verksamhetsprocesser och därmed frigjort ca 2000 

timmar årligen.  

För att utmana nuvarande arbetssätt och att våga tänka nytt så har vi under året testat en innovationsprocess 

tillsammans med Ignite Sweden. Över tio verksamhetsbehov inom koncernen har identifierats och matchats 

mot startups som har lösningar. Behoven finns både kopplat till trygghet samt en mer hållbar kommun. 

 

Kommunstyrelsen bereder ärenden till fullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut, samordnar de 

kommunala nämndernas verksamhet samt svarar för kommunens ekonomi. Kommunstyrelsen ska också ha 

uppsikt över övriga nämnders verksamhet liksom över de kommunala bolagen och kommunalförbunden. 

Kommunledningskontoret (KLK) leder och samordnar verksamheten i Kalmar kommun. Kontorets 

huvuduppgifter är bland annat att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska 

organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Strategiska och kommungemensamma frågor är 

prioriterade. 

Prognosen efter april visar ett överskott om 14,4 mnkr, vilket är en försämring sedan juniprognosen. Den 

största positiva avvikelsen finns på koncernledningen (15,0 mnkr) och beror främst på det stöd som staten 

har återbetalat vad gäller extraordinära kostnader under coronapandemin och som har kommit 

verksamhetsområdet tillgodo. Exploateringsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse om 8,7 mnkr. 

Den lämnade prognosen efter april visade på en större positiv avvikelse. Förändringen beror på att intäkter 

som tidigare under året beräknats inkomma 2021 har blivit framflyttade. 

Arbete och välfärd prognostiserar ett underskott om 9,2 mnkr, som beror på ett stoppat mottagande av 

flyktingar till följd av pandemin. Under förra året gjordes en omställning av verksamheten för att minska 

kostnaderna, men efter årets första månader har det visat sig att detta tyvärr inte kommer vara tillräckligt. 

Ytterligare anpassningar efter de ändrade förutsättningarna har genomförts, men dessvärre är 

intäktsbortfallet fortsatt större än kostnadsminskningarna. Kunskapsnavet har märkt av ett ökat 

utbildningsbehov, vilket har lett till kraftigt ökade kostnader. Ekonomienheten gör ett överskott om 0,2 mnkr 

på grund av lägre övriga kostnader. Projekt- och byggenheten har under året haft vakanser vilket leder till 

ett överskott för enheten (1,0 mnkr). Brandkåren prognostiserar ett underskott på 0,5 mnkr, beroende på 

bildandet av den nya funktionen vakthavande befäl. För Trygghet och säkerhet prognostiseras ett underskott 

om 1,5 mnkr vilket främst kan kopplas till Trygghets- och larmcentralen. 

Gymnasieverksamhetens utfall beror på antalet 16-19-åringar som läser på gymnasieförbundet i förhållande 

till hur många som det budgeterats för. Efter avstämning per april är faktiskt antal 16-19-åringar färre än vad 

de blivit kompenserade för, vilket leder till en positiv avvikelse om 0,7 mnkr. 

Investeringsredovisningen uppvisar en prognostiserad avvikelse om 35,6 mnkr som främst beror på 

tidsförskjutningar i projekten. Fastighet och infra prognostiseras göra positiv avvikelse, medan negativa 
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avvikelser i prognosen uppvisas för investeringar i hamnen samt markinköp.  

Förvaltningen har under året fortsatt präglats av effekterna av coronapandemin. I våras fattades beslut om 

att ingen tillsyn skulle genomföras förrän i kvartal fyra, vilket påverkade brandkårens tillsynsverksamhet. 

Även utbildningsverksamheten under HR har varit fortsatt påverkad av coronapandemin. För kontaktcenter 

har pandemin fortsatt lett till en större volymärenden under början av året. Flykting och integration har ett 

fortsatt lågt flyktingmottagande vilket begränsar intäkterna och har tvingat enheten till ytterligare 

neddragningar, samtidigt som kunskapsnavet har sett ett ökat utbildningsbehov under pandemin vilket ökat 

deras kostnader. 

Brandkåren har inlett en samverkan kring funktionen vakthavande befäl. Till denna funktion har det under 

våren rekryterats och uppstart blir i september. Ett samverkansavtal mellan nio kommuner i länet (Kalmar, 

Emmaboda, Torsås, Nybro, Mörbylånga, Borgholm, Mönsterås, Högsby och Oskarshamn) är undertecknat. 

En utredning om huruvida ett räddningsförbund ska bildas pågår. Det kommer i så fall innefatta tidigare 

nämnda nio kommuner. En första remissversion av utredningsrapport blev klar innan sommaren, och 

besked i frågan förväntas ske under hösten. 

Enheten för trygghet och säkerhet är nybildad sedan årets början. Enheten har hittat och förankrat lösningar 

för en utökning av ordningsvaktsverksamheten där målet är att i februari 2022 ha dubblerat antalet 

ordningsvakter och då skapat en kapacitet om två i tjänst som täcker hela året dygnet runt. 

Flera av förvaltningens enheter ser över sina processer för att implementera digitaliserade arbetssätt. Under 

2020 infördes en robot som har automatiserat flera av förvaltningens manuella arbeten och 

digitaliseringsarbetet kommer fortsätta under 2021. Kontaktcenter fortsätter sitt arbete med framtagande av 

chattbot samt utveckling av nya e-tjänster internt såväl som externt. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet samt inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden fullgör också de uppgifter som 

kommunen har enligt lag eller annan författning inom dessa områden. 

Till och med augusti 2021 finns det mer eller mindre avvikelser inom alla samhällsbyggnadsnämndens 

verksamheter och helårsprognosen totalt för nämnden visar ett underskott på 10,4 mnkr mot budget. Vilket 

inkluderar en prognos på 11,6 mnkr för den påverkan som pandemin har på nämndens verksamheter samt 

en positiv avvikelse på 1,2 mnkr för ordinarie verksamhet. Den största avvikelsen på grund av 

coronapandemin för helår 2021 är på intäkter, en negativ avvikelse på 12,0 mnkr, och beror på att 

mobilitetenhetens parkeringsverksamhet kommer att påverkas i hög grad av den minskade 

arbetspendlingen och den avgiftsfria parkeringen som förlängts under året. 

Investeringsbudget 2021 ligger i sin helhet budgeterad på förvaltningschefens ansvar och kommer under året 

att fördelas på verksamhetsområdena när behov av investering uppstår. Helårsprognosen för 

investeringarna är i linje med budget. 

I 2021 års verksamhetsplan med budget beslutades fyra prioriteringar för samhällsbyggnadskontoret. Dessa 

är attraktiv arbetsplats, digitalisering, kommunens nya översiktsplan samt mobilitet. Under de första två 

kvartalen har samhällsbyggnadskontoret huvudsakligen fokuserat på att implementera samt uppfylla 

verksamhetsmålen för 2021 och arbetat i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens inriktning för året 
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avseende attraktiv arbetsplats, digitalisering, ny översiktsplan samt mobilitet.  

Inom attraktiv arbetsplats har tre områden utkristalliserats. Dessa är dels att öka samarbetet mellan 

enheter/verksamheter och inom kommunkoncernen, dels kompetensutveckling och 

förvaltningsövergripande trivselaktiviteter. 

Gällande förvaltningsövergripande trivselaktiviteter så leder förvaltningschefen en arbetsgrupp med 

representanter från alla verksamheter (och de flesta enheterna) som tillsammans ska ta fram och genomföra 

olika trivselaktiviteter för alla på SBK.  

Inom digitalisering fortgår arbetet som planerat och en ny digitaliseringsgrupp har startats på förvaltningen. 

Gruppen som består av medarbetare från varje verksamhet ska, tillsammans med verksamheterna, 

identifiera och arbeta med förbättringar kopplat till digitalisering och skapa en bred förankring i hela 

organisationen 

Framtagandet av kommunens översiktsplan är ett viktigt verktyg inom fokusområdet Ett växande attraktivt 

Kalmar samt dess underliggande mål. Översiktsplanen ska visa inriktning för utveckling av det fysiska 

samhället och pekar ut hur Kalmar kommun ska växa. Under tertial två var översiktsplanen ute på samråd 

och nu pågår arbetet av att sammanställa inkomna åsikter. Översiktsplanen beräknas antas i slutet av 2022 

och kommer att vara kommunens första digitala översiktsplan. 

 Förvaltningen har även tagit fram en klimatanpassningsplan som kommer att beslutas av vatten- och 

miljönämnden under hösten, samt utfört fältarbetet för kulturmiljöinventeringen som i dagsläget 

sammanställs i en digital karta. 

Under tertial två har arbetet med kommunens mobilitetsstrategi fortsatt. Strategin är ett systematiskt 

planeringsverktyg kallat Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) och till denna kopplas handlingsplaner 

för de fyra olika transportslagen (gång, cykel, kollektivtrafik och bil) samt för gods. I den tydliggörs hur 

kommunen arbetar med att främja en tillförlitlig, säker och attraktiv mobilitet av människor och tjänster, hur 

mobiliteten ska koppla ihop staden, stad- och landsbygd samt i den större arbetsmarknadsregionen mot 

Karlskrona-Växjö. Förvaltningen har även arbetat med utredningen av att införa bus rapid transit (BRT) 

längs Norra vägen. 

 

Servicenämnden ansvarar för att det finns ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastighetsservice, transport 

och verkstadstjänster samt kost- och lokalvårdstjänster till kommunens verksamheter. Nämnden ansvarar 

även för underhåll av gator, parker och grönområden. Hos servicenämnden ligger kommunens 

upphandlingsverksamhet och verksamheten för ställföreträdare. 

Efter augusti prognostiserar serviceförvaltningen ett överskott på 1,4 mnkr gentemot budget. Effekterna av 

coronapandemin uppskattas till en nettokostnad för nämndens verksamheter på totalt 0,4 mnkr vilket är 

inräknat i prognosen. 

Intäkterna beräknas att till 2,5 mnkr över budget. Försäljningen för kostverksamheten blir lägre än 

budgeterat till följd av pandemin. Vakanta tjänster inom produktion och fastighetsservice ger lägre intäkter 

från arbetade timmar än budgeterat. På grund av pandemin prognostiserar lokalvården högre intäkter 

avseende utökad städning i skolor samt hemstäd som tidigare har hanterats av hemtjänstpersonal. 

Kustmiljöprojekten beräknas få intäkter på 3,3 mnkr. 

Personalkostnaderna beräknas hamna på budget. För att kunna följa riktlinjerna i samband med 

coronapandemin fick lokalvårdsverksamheten anställa extrapersonal fram till sommaren. Samtidigt har flera 
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av nämndens verksamheter vakanta tjänster, delvis på grund av svårigheter att rekrytera. 

Lokal- och kapitalkostnaderna beräknas ge ett överskott på 3,2 mnkr jämfört med budget. 

Övriga kostnader beräknas ge ett underskott på 4,3 mnkr varav största delen beroende på kostnader inom 

kustmiljöprojekt som möts upp av motsvarande bidrag. Kostverksamheten prognostiserar att måltids- och 

livsmedelskostnaderna kommer att bli 1,3 mnkr lägre än budgeterat vilket kan förklaras av pandemiläget. 

Central ledning och stab redovisar ett underskott på 0,3 mnkr varav 1,0 mnkr för projektkostnader utöver 

budget. 

Fastighet prognostiserar ett överskott på 2,8 mnkr till stor del på grund av vakanta tjänster. 

Inköpsverksamheten visar ett underskott på 0,8 mnkr på grund av tillsatta tjänster utöver budget. 

Kostverksamheten redovisar ett överskott på 1,5 mnkr. Covid-19 har inneburit lägre försäljning då catering 

minskat och restauranger varit stängda. Detta har resultatmässigt vägts upp av lägre vikarie- och 

livsmedelskostnader bland annat på grund av lägre barn- och elevantal samt minskat salladsutbud. 

Lokalvården har tillsatt extraanställningar i spåren av covid-19, vilket gör att verksamheten beräknar ett 

underskott på 1,1 mnkr. Produktion prognostiserar ett underskott på 0,5 mnkr på grund av en extra satsning 

på beläggningsarbete. Transport redovisar ett underskott på 0,2 mnkr beroende på konsultkostnader i 

samband med uppstart av ett mellanlager för masshantering. 

Investeringar beräknas ge att överskott mot budget med 7,2 mnkr varav 6,3 mnkr gällande fordon och 

maskiner. 

Serviceförvaltningen har startat upp ett arbete kring vision och värdegrund som fått titeln "tillsammans i 

serviceförvaltningen". Syfte är att hitta en samsyn kring värdegrund och vision i förvaltningens olika 

verksamheter samt att knyta samman detta i målarbetet inför 2022. Rätt service och rätt förutsättningar för 

och till kvinnor och män, flickor och pojkar. Serviceförvaltningen ska vara hela Kalmar kommunkoncerns 

självklara val för servicetjänster. 

Projekten inom kustmiljö fortsätter att få bidrag till olika åtgärder för att främja en god vattenstatus i både 

våra vattendrag och i Kalmarsund. Som exempel på detta arbete färdigställdes en våtmark vid Kalmar 

Dämme och biotopåtgärder utfördes i Hagbyån under andra tertialet. 

EU-projektet Life SURE fortgår under 2021. Projektet syftar till att ta fram en teknik för att muddra på ett mer 

ekologiskt hållbart sätt, utan att röra upp för mycket av bottensedimenten. 

Arbete med digitalisering är fortsatt prioriterat och samarbetet med Linnéuniversitetet fortgår. 

Förändringar i fastighetsbeståndet har skett genom den nybyggda förskolan "Milstenen" i Lindsdal och 

Gröndalshallen bredvid Tallhagsskolan. Försäljning av fastigheten Rapsen 2 har skett till Folkuniversitetet. 

Hushållningssällskapet har köpt Ingelstorpsskolan i en nybildad fastighet. Den omfattande ombyggnaden av 

Kalmarsundsskolan från högstadie- till låg- och mellanstadieskola har inletts liksom byggnationen av det 

nya mellanstadiet i Rinkabyholm. 

Sommarens elavbrott och kraftiga nederbörd har orsakat ett flertal översvämningar på bland annat 

Kalmarsundsskolan, Sportcenter och Lars Kaggskolan. Serviceförvaltningens personal har visat upp ett stort 

engagemang för att skydda kommunal egendom på obekväma arbetstider under ovädret. 

Systemstödsutredning för centralförrådets lagerhanteringssystem samt planering för implementering av 

faktura- och inköpssystemet Proceedo har pågått. Systemen kommer vara en hjälp till ökad avtalstrohet i 

kommunkoncernen. 

Den ökade efterfrågan på centralförrådets produkter består till stor del av skyddsutrustning. Att förse 
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Kalmar kommun med ett gemensamt sortiment av arbets- och skyddskläder är ett nytt projekt för i år. 

På grund av coronapandemin har restauranger och träffpunkter inom äldreomsorgen samt stor del av daglig 

verksamhet hållits stängda. På årsbasis påverkas verksamheten av pandemin genom lägre försäljning och 

omflyttning av personal vilket leder till minskade livsmedels- och personalkostnader. Distributionen av kyld 

mat ökade under 2020 till följd av coronapandemin och ligger kvar på samma höga nivå. 

I skolverksamheten har distansundervisning tillämpats i perioder vilket har inneburit minskade 

livsmedelskostnader även om matlådor har erbjudits till eleverna. Även utbudet i serveringen är anpassat för 

att förhindra smittspridning. 

Lokalvårdsverksamheten hjälper omsorgsförvaltningen med hemstäd hos omsorgstagare, vilket har fallit väl 

ut. 

Renhållningen är fortsatt hög i kommunens friluftsområden och övriga offentliga miljöer. Däremot har 

renhållningen på Kvarnholmen minskat vilket förklaras av pandemisituationen. Kommunen har köpt in 

ytterligare fem komprimerbara källsorteringskärl som kommer att placeras ut runtom i kommunen. 

Bristen på biogasfordon gör att utbytestakten har avstannat något samtidigt som elfordon tillkommer i högre 

grad än tidigare. Brist på laddningsmöjligheter begränsar i viss mån möjligheterna att placera elbilar i 

verksamheterna. 

 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet, inklusive bibliotek, 

fritidsgårdar, kultur-, idrotts- och föreningsverksamhet, kulturskola, ungdomshuset UNIK, kultur- och 

fritidsfilialer och Äventyrsbadet. 

Prognosen för kultur- och fritidsnämnden visar på ett större underskott om cirka 5,1 mnkr. Detta är i sin 

helhet effekter av pandemin. Stora intäktsbortfall har uppstått för familjebadet, teatern, fotbollsarenan samt 

övriga idrottsanläggningar. En betydande del av detta inkomstbortfall har dock kompenserats av mindre 

personalbehov på främst familjebad, Ung i Kalmar och Kalmar teater. Ytterligare behov av akuthjälp till 

föreningslivet befaras. 

Årets investeringsbudget har inga reserver och är därmed känslig för överdrag. Detta ser vi i flera av 

projekten. LED-ramper i Kalmar Sportcenters A-hall och den snart invigningsklara Arenaishallen, där LED-

ramperna har blivit dyrare än beräknat. Dessa projekt är dock "räntabla" projekt där kapitalkostnaderna ska 

betalas av nyttjarna. 

Under tertial två har Kultur- och fritidsnämnden jobbat med 28 olika mål. Dessa mål utgår från 

kommunfullmäktiges mål samt det kultur-och fritidspolitiska programmet. 

Under det andra tertialet har arbetet med enhetsmål och aktiviteter naturligtvis påverkats av pandemin men 

det är glädjande att verksamheterna är så snabba på att ställa om sina verksamheter och hitta nya vägar och 

nya aktiviteter som går att genomföra. 

Det mål som varit svårast att uppnå är att öka deltagandet i våra verksamheter. För att förstå vilka effekter 

pandemin fått på våra verksamheter så har vi tittat på hur besöksstatistiken förändrats under perioden. 

Som exempel kan nämnas att på Ung i Kalmar så är antalet besökare 1/3 jämfört med samma period förra 

året. På Äventyrsbadet är det bara simskolorna som bedrivits i övrigt är besöksantalet 0. Som jämförelse 
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hade Äventyrsbadet fram till och med augusti förra året 86 000 besökare. Även biblioteken har drabbats 

mycket hårt av pandemin där besöksantalet totalt på våra bibliotek hittills i år är 21 805 där brukar siffrorna 

ligga på runt 200 000 besök varje år. Lägg därtill att alla våra idrottsanläggningar varit stängda för all träning 

utom elitidrott och teatern varit stängd. Så förstår man vilka enorma konsekvenser pandemin har haft på 

våra verksamheter och deltagarantal. Något som är positivt är att kulturskolan har legat kvar på samma 

antal elever under perioden. 

I juni öppnade biblioteken för kortare besök och från 15 juli finns återigen en hel del sittplatser och som 

besökare får man vara lite längre i biblioteket. Från september kommer även caféet öppna igen och det är 

efterlängtat.  

Pandemin har ställt stora krav på flexibilitet. Bland annat ersattes stadsfesten av fyra mindre bygdefester, 

programmen i stadsparken flyttades in på Krusenstiernska gården, som blev ett välbesökt nav för 

sommarens aktiviteter, eller till Kalmar teater och genomfördes som digitala sändningar. Projektet Skapa 

Kalmar, ett lyckat samarbete med Linnéuniversitetet avslutades. Projektet Unika Kalmar län har kommit 

igång ordentligt och undersommaren synts bland annat via två matsafaris i länet och en utflyktsguide. 

Vidare ska nämnas att kulturenheten har blivit HBTQI-certifierad. 

Även detta år har vi fått ställa in flera lovaktiviteter så som Summer Sports Camp, Fritidsbanken kommer 

med flera. En ny sport i Kalmar såg dagens ljus i somras när vi efter en tids hårt arbete kunde öppna 

wakeboardparken på Långviken. Öppningen har varit en succé där föreningen har fått säga nej till besökare 

som velat prova anläggningen. 

Sommarens stora händelse var annars att kommunfullmäktige tog beslut om att den kommande bad- och 

friskvårdsanläggningen ska drivas i privat regi med kommunen som hyresgäst. Det innebär bland annat att 

det kommer att bli en verksamhetsövergång för vår personal och det arbetet har inletts i tät dialog med både 

den nya verksamheten, fack, medarbetare och HR-enheten. 

Driftredovisningens underskott beror helt på coronapandemin. 

Investeringsredovisningens prognosticerade underskott kan minskas genom att skjuta på någon av 

kvarvarande åtgärder till nästa budgetår. Konsekvensen av detta blir då mindre utrymme nästa år. 

 

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga 

skolväsendet för barn och ungdomar (förskoleklass, grundskola och särskola). Inom utbildningsnämndens 

ansvarsområde finns 18 förskolor och 16 grundskolor. Fr.o.m. halvårsskiftet har Barkestorpsskolan och 

Dörbyskolan slagits ihop till en ny enhet vid namn Smedbyskolan. Nämnden har även tillsynsansvar för 

fristående förskolor i kommunen. 

Nämndens ekonomi är i balans, prognosen ger ett överskott på 8,2 mnkr. Fritidshemsverksamheten ger 

underskott på grund av att antal elever minskar mot budget. Ett större antal uppsägningar av platser än 

tidigare sågs i början av 2021, främst bland de äldre barnen (åk 4–6). Uppsägningarna beror troligen delvis 

på pandemin. Förskoleverksamheten har också färre barn än budget. En del förskolor ser fortfarande att 

vårdnadshavarna verkar skjuta på inskolningarna, beroende på pandemin. På förskolorna kan man lättare 

parera det lägre antalet genom att justera i personalstyrkan och på så sätt få en reell kostnadsminskning. På 

fritidshemmen är det svårare då dessa personer ofta arbetar även i förskoleklass eller grundskola, dvs man 
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kan inte ta bort till exempel 3 x 30 procent tjänster på fritids-hemmet utan lösningen får ofta hittas på annat 

sätt. Övriga verksamheter ger överskott eller har balans mot budget. Centralt ligger ett underskott för ökade 

städkostnader på grund av pandemin på 4 mnkr. 

Behörigheten till gymnasiet blev för Kalmars skolor 85,3 procent, en nedgång från 88,9 procent. Det är ett 

resultat som måste ses i sitt sammanhang. Det finns en rad insatser för att förbättra elevernas resultat, och 

dessa bygger på samarbete mellan enheterna och förvaltningsövergripande insatser som ger effekt på 

gymnasiebehörigheten. Exempel är Matematik- och Engelska deluxe-insatserna, samt de ambulerande 

lärarna. Ingen av dessa insatser har gått att genomföra under läsåret 20/21 på grund av restriktionerna i och 

med Covid-19. Enbart deluxe-insatserna motsvarar 2–3 procent i gymnasiebehörighet, vilket pekar på att 

dessa insatser är väl fungerande och med god effekt. 

Fullständiga betyg stannade på 80,2 procent, en nedgång från 82,4 procent från förra året. Nedgången 

förklaras i stort sett på samma sätt som nedgången i behörigheten till gymnasiet. 

Meritvärdet visar på en annan, mer positiv, utveckling. Där presteras det tredje bästa resultatet någonsin, 

235,6 jämfört med 237 som är toppresultatet från förrförra året. De svårigheter i studierna för eleverna som 

pandemin har inneburit, har haft störst påverkan på de elever som redan från början har de svagaste 

resultaten. Meritvärdet (som alltså mäter hur väl en elev klarar sig) påverkas marginellt av pandemin, 

medan gymnasiebehörigheten och godkänt i alla ämnen (som visar att man klarar ämnena) visar på en större 

tillbakagång. Det ger att elever som presterar bra i normalår, har fortsatt att prestera bra. De elever som 

behöver mer stöd, och framför allt stöd som anordnats i förvaltningsövergripande insatser, har inte presterat 

tillräckligt p.g.a. att dessa åtgärder inte kunnat genomföras. 

Under förra våren förbereddes bland annat följande saker, så att arbetet med dem har kunnat fördjupas 

under läsåret 20/21: 

1. Ett steg på vägen har tagits mot delade tjänster mellan förskolan och fritidshemmet 

2. Biträdande lärare 

3. Kompetensförsörjningsstrategi för rektorer kommer att beredas och utvecklas 

4. Tankar om mer av fritidshemmets tid till läsning och matematik har tagit form och en projektgrupp har 

börjat konkretisera dem 

5. Första steget kring samlad idé för särskilda undervisningsgrupper är taget 

 

Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har avseende; 

• stöd och service till personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar samt hälso- o 

sjukvård inom detta verksamhetsområde 

• individ- och familjeomsorg såsom missbruks- och beroendevård, ekonomiskt bistånd, sociala barn- 

och ungdomsvård inom detta verksamhetsområde 

• familjerätt 

• mottagande av ensamkommande barn 

• tillstånd och tillsyn för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
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Prognosen för socialnämnden efter augusti visar ett överskott med 7,5 mnkr. Pandemin har under andra 

tertialet fortsatt påverka flera verksamheter och medfört ökade kostnader för personal, 

smittskyddsutrustning och vaccinationer. Samtidigt har vissa kostnader minskat när verksamheterna fortsatt 

arbeta för att minska smittspridning, och en del ny verksamhet har blivit förskjuten. Stor osäkerhet råder 

kring vilka effekter pandemin får på socialnämndens verksamheter på längre sikt. 

Arbetet fortsätter med att implementera processorienterat syn- och arbetssätt för att få ökat fokus på 

individens behov i centrum, flödesorientering samt medarbetarstyrt ständigt förbättringsarbete. Inom flera 

processer syns positiva effekter, både på kvalitet och ekonomi. 

Socialförvaltningens arbete har påverkats av Coronapandemin även under andra tertialet. Fortsatt fokus har 

fått läggas på att göra anpassningar i verksamheterna för att på bästa sätt upprätthålla god kvalitet och 

uppfylla socialnämndens mål och lagkrav utifrån de förändrade förutsättningarna som epidemin orsakar. 

Under maj månad var samtliga brukare vaccinerade med två doser och vaccinationsteamet inom Hälso- och 

sjukvård kunde avvecklas. 

Processarbetet har lett till att fler individer kan få sina behov tillgodosedda med insatser på hemmaplan. 

Detta ligger helt i linje med utvecklingen av god och nära vård och socialtjänst. Samtidigt är det en fortsatt 

stor utmaning att rekrytera familjehem då individernas behov är komplexa. Antalet externa HVB-placeringar 

fortsätter att minska. 

Under andra tertialet har flera satsningar gjorts som ett led i att arbeta mer med kunskapsbaserad vård och 

omsorg. Detta har skett bl. a. genom utbildning av stödpedagoger och uppstart av utbildning pedagogiskt 

ramverk för alla medarbetare inom verksamhetsområde funktionsstöd vuxen. Inom verksamhetsområde 

vuxen har man utvecklat arbetet med systematisk uppföljning. 

Satsningar fortsätter för är att digitalisera och tillgängliggöra socialtjänstens tjänster mot medborgarna. 

Utveckling pågår även för att införa flera digitala arbetssätt. 

 

Omsorgsnämndens verksamhetsområden är socialtjänst (SOL) och hälso- och sjukvård (HSL) avseende: 

1. Socialtjänstens insatser i form av hemtjänst och vård- och omsorgsboende; 

2. övriga insatser för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt; 

3. uppföljning och tillsyn av nämndens beslutade insatser om vård och omsorg oavsett utförare; 

4. hälso- och sjukvård inom omsorgsnämndens verksamhetsområde i enlighet med kommunens ansvar i 

hälso- och sjukvårdslagen och i överensstämmelse med det avtal som är upprättat med landstinget samt 

enligt skriftlig överenskommelse med socialnämnden. 

Omsorgsnämnden ansvarar även för utförandet av hälso- och sjukvården på vård- och omsorgsboende, 

hemsjukvården inklusive rehabilitering samt natthemtjänstverksamheten inom Södermöre 

kommundelsnämnds geografiska upptagningsområde. Tillsammans har omsorgsnämnden beslutat om en 

gemensam vision som är ledstjärnan för omsorgsförvaltningens arbete i att uppnå Kalmar kommuns vision 

2025: ”Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska på detta sätt även 

vara motorn i Kalmar län och vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt 

förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Allt för de äldres skull!” 
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Under omsorgsnämnden redovisas omsorgsförvaltningen och kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar 

län (KHS). Dessa kommer tillsammans 2021 att omsluta netto 769,0 mnkr. 

Omsorgsförvaltningen har under året haft stort fokus på att hantera pandemin. Verksamheten har anpassats 

efter rådande förutsättningar. Pandemins påverkan har lättat något sedan halvårsskiftet. 

Omsorgsförvaltningen och KHS prognostiserar tillsammans och var för sig budget i balans. 

Det långsiktiga utvecklingsarbetet fortsätter men ett och ett halvt år med pandemi har påverkat 

måluppfyllelsen. Långvarig hög personalfrånvaro påverkar verksamheterna och det har varit svårt att få tag 

i vikarie. Hela situationen sammantaget med pandemins effekter har gett negativ påverkan på 

måluppfyllelsen. Nu har samtliga omsorgstagare och personal som har önskat ta vaccin tagit båda sina 

sprutor 

Förvaltningen jobbar konstant för att lösa sitt uppdrag med ekonomisk medvetenhet. En eventuell fjärde 

pandemivåg är ej beaktad i denna prognos. 

 

Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för de uppgifter som kommundelen har gällande stöd, omsorg och 

vård till äldre. Nämnden ansvarar också för kommundelens verksamhet inom förskola, fritidshem samt 

förskoleklass och grundskola. I nämndens ansvarsområde ingår även kommundelens kultur- och 

fritidsverksamhet så som fritidsgård "Södermöre för alla", bibliotek och föreningsdrivna anläggningar. 

Södermöre kommundelsnämnd verkar för demokratiutveckling genom närhet mellan invånare och politiker. 

Den ekonomiska prognosen efter augusti visar ett överskott om 0,5 mnkr. 

Omsorgsverksamheten i Södermöre kommundel prognostiserar ett överskott efter augusti månad med 1,3 

mnkr. I budget 2021 tillfördes resurser om cirka 3,7 mnkr för personalfrämjande åtgärder och för de 

strukturella förutsättningar som råder i nämndens geografiska ansvarsområde. Vidare har 

omsorgsverksamheten fått en utökad budgetram för 2021 med 2 mnkr till följd av utökad demografi. 

Södermöre ser en volymökning i beviljade hemtjänsttimmar, antal hemtjänsttagare samt delegerade HSL-

uppdrag. Vidare har kostnaderna för förbrukningsmaterial och skyddsutrustning ökat, vilket är en effekt av 

pandemin. 

Den pedagogiska verksamheten prognostiserar ett underskott efter augusti månad med 1,2 mnkr. Högre 

personalkostnader än budgeterad nivå är orsaken till det prognostiserade underskottet. Enligt de enheter 

med underskott finns många elever med stora behov, vilket medför en högre personaltäthet för att kunna 

möta dessa behov. Vissa av kommundelens redan mindre enheter ser en negativ trend i barn- och elevantal, 

vilket medför en negativ ramjustering för enheterna. Vidare finns det enheter där elevantalet i vissa 

årskurser är för stort för att kunna rymmas i ett klassrum, vilket leder till att eleverna måste delas upp i 

mindre grupper. Dessa grupper innebär fler tjänster på enheten än om det hade gått at ha större 

sammanhållna klasser i samma klassrum. Extra personalkostnader hänförbara till pandemin är också en 

bidragande faktor till underskottet. 

Kommundelskontor och nämndverksamheten prognostiseras efter augusti med ett överskott om ca 0,4 mnkr. 

Överskottet utgörs av att strategiska medel inte prognostiseras att användas fullt ut samt lägre 
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personalkostnader och arvoden än budgeterat. 

Kalmar kommun fortsätter med rekommendationer att om möjligt arbeta hemifrån. Möten som innan 

pandemin hållits fysiskt har ställts om till digitala möten. 

Det nyrenoverade biblioteket i Påryd har invigts under våren. Renoveringen innebar att biblioteket delar 

entré med Ica i samma fastighet. Biblioteket har fått ny, flexibel inredning och är mer tillgängligt för besökare 

med rullstol, rullator och barnvagnar. 

Bibliotek, träffpunkt samt öppen förskola har varit stängd under året men öppnar med försiktighet med 

begränsad verksamhet efter sommaren i enlighet med gällande rekommendationer. 

Åtgärder för att lyckas med den pedagogiska verksamhetens kompensatoriska uppdrag med matematik och 

engelska delux samt ambulerande matematiklärare återupptas under höstterminen efter uppehåll på grund 

av pandemin. 

Ny organisation från och med augusti med ny gemensam rektor för förskola samt skola i Hagby och 

Halltorp. Ny rektor för Södermöreskolan från och med höstterminen 2021. 

Hagbyskolans administrativa del är under renovering. Vid återställandet görs viss yta om till två nya 

klassrum. Planering för återställande av övriga administrativa ytor och elevhälsa pågår. 

Äldreomsorgen går mer framåt gällande digitalisering av verksamheten under första tertialen infördes 

digitala signeringslistor gällande läkemedelshantering och introduktion av nyanställda gällande information 

och utbildning sker digitalt 2021. Under 2021 har även samtliga enheter gått över till digital dokumentation. 

Ombyggnation Ljungbyhemmet pågår för att skapa en bättre boendemiljö för omsorgstagare och en bättre 

arbetsmiljö för medarbetare. 

 

Kalmar Kommunbolag äger och förvaltar aktier i Kalmar kommuns hel- eller delägda bolag, utvecklar 

samarbetet mellan bolagen i koncernen samt samordnar övergripande koncerngemensamma frågor. 

Kommunfullmäktige i Kalmar har gett bolaget uppdraget att operativt utöva styrning och tillsyn samt 

uppföljning av de bolag som ingår i koncernen. För att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över den 

verksamhet som bolagen bedriver delges de löpande i tertialrapporter en ekonomisk och verksamhetsmässig 

information från bolagskoncernen Bolaget har även en löpande ägardialog med respektive dotterbolag, 

bereder och samordnar ärenden till Kalmar kommun. 

Prognos avseende årets resultat före skatt är 242 mnkr vilket är högre än budget. Avvikelsen beror i 

huvudsak på försäljningen av fastigheterna Muttern 12, 13 och 15 i KIFAB som genererar en realisationsvinst 

till Kalmar Kommunbolag. Även högre utdelning från Kalmar Energi med 1,8 mnkr samt utdelning från 

KIFAB på 55 mnkr finns i prognosen. 

Processen att sälja KIFAB i Kalmar AB har fortsatt under perioden och vid periodens utgång pågick 

insamling av det sista materialet i prospektet som går ut till de intressenter som undertecknat 

sekretessförbindelse.  

Den 23 och 24 augusti fattade styrelsen i KIFAB och styrelsen i Kalmar Kommunbolag beslut om en 

försäljning av fastigheterna Muttern 12, 13 och 15 till Trelleborgskoncernen för 190,0 mnkr.  
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Kalmar Kommunbolag AB har under perioden fortsatt arbetet tillsammans med Nybro Kommun att dela 

Del-Ta Produktion AB i ett Kalmarbolag och ett Nybrobolag. 

 

Kalmarhem har under T2 fortsatt utvecklingen av fastighetsbeståndet för att erbjuda boende i Kalmar 

förutsättningar att leva i hyresrätter med god standard till rimliga kostnader, i en stimulerande och trygg 

miljö. Därutöver ska Kalmarhem utgöra så liten belastning på miljön som möjligt. Under perioden har 

arbetet med vår hållbarhet fortsatt och den del som har kommit längst är arbetet med vår mobilitetsstrategi, 

vilket kommer att göra avtryck i vårt kommande nyproduktionsprojekt Visiret. Detta projekt är tänkt som ett 

projekt i hållbarhetens tecken där miljöbyggnad guld samt mobilitetssmarta lösningar är exempel på detta. 

Mycket är viktigt men något är viktigast… för Kalmarhem är detta att öka kundens förtroende och har så varit 

sedan 2018. Nivån av mycket nöjda kunder har ökat från 18 procent till 24 procent sedan starten.  

Kalmarhem redovisar en helårsprognos som överstiger budget. Intäktsökningen beror främst på utfallet av 

hyresförhandlingen samt ett lägre hyresbortfall än budgeterat. Coronapandemin kommer troligtvis att 

medföra ett hyresbortfall avseende uthyrningen till internationella studenter, dock lägre än prognosen per 

april. 

Prognosen för underhåll höjs då det finns ett stort underhållsbehov i många av Kalmarhems fastigheter 

samtidigt som Kalmarhem arbetar för att öka förtroendet hos kund. 

Under T2 har det i verksamheten planerats för en återgång till det ”nya” normala då Kalmarhem sedan slutet 

av 2020 endast har genomfört akuta ärenden och haft bokade tider i Bobutiken. Planeringen resulterade i att 

det i Bobutiken fortsatt kommer att vara bokade besök fyra eftermiddagar i veckan och ”drop in” på 

fredagseftermiddagen med start under T3.  

Byggnationen av projekten Hemvärnet och Tumlaren har fortsatt som planerat. Båda projekten beräknas 

vara klara under våren 2022. Även projektering för kommande projekt Visiret har fortsatt. Detta projekt är 

tänkt som ett projekt i hållbarhetens tecken där miljöbyggnad guld samt mobilitetssmarta lösningar är 

exempel på detta. Projekteringen har även under T2 utökats till utemiljön där cirkularitet och biologisk 

mångfald är viktiga inslag.  

Beräkning av verksamhetens klimatpåverkan har slutförts under perioden. Utfallet av denna är att 

hyresgästernas transporter har i särklass den största påverkan på klimatet och följs av material vid 

ombyggnad, hyresgästernas avfall, nybyggnation samt energi x 3. Arbetet har under perioden fortsatt med 

att ta fram strategier för dessa områden där arbetet med mobilitetsstrategin är den som kommit längst. 

Parallellt med detta har arbetet med att ta fram mål och mått kopplat till hela hållbarhetsarbetet fortsatt. 

 

Kalmar Vatten har kommunens uppdrag att vara huvudman för den allmänna vatten- och 

avloppsanläggningen och därmed medverka till att kommunen kan fullfölja sitt ansvar enligt Lag (2006:412) 

om allmänna vattentjänster. Bolagets VA-verksamhet ansvarar för produktion och distribution av 

dricksvatten, avledning och rening utav spill- och dagvatten samt drift, underhåll och förnyelse av VA-

anläggningar och ledningsnät, inom fastställda verksamhetsområden. Kalmar Vattens uppdrag är att 

långsiktigt tillgodose kundernas behov av dricksvatten med hög kvalité samt rena spill- och dagvatten med 

stor miljöhänsyn, hög effektivitet och god service. 
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I prognosen för helåret 2021 bedöms det att bolaget kommer att visa ett överskott. Årets periodiserade 

anslutningsavgifter ökar, främst beroende på fler anslutningar under perioden. I prognosen har intäkterna 

justerats för en kommande utbetalning till gemensamhetsanläggningar för feldebiterad anslutningsavgift. 

Totalt sett är årets kostnader avseende underhållskostnader, entreprenadkostnader, inköp av konsulttjänster, 

resekostnader samt personalkostnader lägre än budget. Den lägre kostnadsnivån har beaktats i prognosen. 

I prognosen för 2021 sker en bokslutsdisposition av resultatet till den upprättade investeringsfonden för 

Kalmarsundsverket. 

VA-förnyelsen har ökat vilket möjliggör ett ledningsnät som håller hög kvalité och ger säker leverans. Under 

2021 har Kalmar Vatten genomfört eller påbörjat utbyggnad av VA till flera exploateringsområden, såsom 

Flygstaden, Trekanten, Bidrottningen och Snurrom. 

När det gäller VA-förnyelse har arbeten utförts enligt fastlagd förnyelseplan. Berga, Johannesborg, Fjölebro, 

Getingen, Rinkabyholm, Valthornet, Lindsdal och Trillvägen är områden där VA-ledningar bytts ut. 

Bolaget prioriterar kvalité framför kvantitet genom hela verksamheten för att skapa goda förutsättningar för 

en trygg och säker stad. Utbyggnaden och förnyelsen av VA-nätet bidrar till hög livskvalité för kunder och 

invånare. 

Ett strategiskt arbete pågår för att skapa redundans till Hagbyån eftersom ytvatten därifrån är viktigt för att 

behålla förmågan att förstärka grundvattenbildningen. Tack vare infiltrationen klarar Kalmar påverkan av 

torrare perioder utan att riskera dricksvattenförsörjningen. 

En ny reservoar vid Skälby vattenverk är projekterad att bygga under 2021. 

 

KIFAB i Kalmar AB äger, förvaltar och hyr ut verksamhetslokaler samt köper, utvecklar och säljer 

fastigheter. KIFAB medverkar i företags- och lokaliseringsfrågor i samråd med kommunstyrelsen. 

Tertial 2, 2021 har avslutats mycket bra, vi har ett gynnsamt utfall under tertial 1 och 2. Vi har under både 

tertial 1 och 2 beviljat hyresrabatt till två hyresgäster kopplat till regeringens stödpaket. Vi har fått de 

anstånd som vi lämnade till våra hyresgäster under 2020 återbetalade. Resultat före bokslutsdispositioner 

och skatt uppgår till 24,7 mnkr per tertial 2, ett mycket bra delårsresultat där Coronapandemin inte har 

påverkat resultatnivån negativt i någon högre grad. Tvärtom ser vi minskade driftskostnader då flertalet 

hyresgäster har haft mindre personal i sina lokaler. Underhållsbudgeten har reviderats ner då fokus av 

KIFABs projektavdelning har varit slutförande av stora investeringar som kvarteret Telemarken. I prognosen 

finns en övrig rörelseintäkt om 7,5 mnkr vilket är kommande försäljning av fastigheten Norrgård 4 samt 

övrig rörelsekostnad om 20 mnkr vilket avser kommande försäljning av fastigheterna Muttern 12, Muttern 13 

och Muttern 15. Hyresintäkterna från dessa fastigheter är borträknade from respektive tillträdesdatum. 

Försäljningen av KIFAB i Kalmar AB är det som påverkar verksamheten mest just nu, vi förbereder just nu 

det sista materialet i prospektet som går ut till de intressenter som undertecknat sekretessförbindelse. 

Arbetet med datarummet pågår kontinuerligt, då all ny information ska uppdateras och läggas in. Arbetet 

utförs tillsammans med upphandlade transaktionskonsulter från EY. 
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Projekt kv. Telemarken och Plåten 10 är nu slutbesiktigade och färdigställda. 

Norrgård 1, stora ombyggnationer pågår. 

Norrgård 4, ny detaljplan går upp för antagande den 23 september. 

Den 23 och 24 augusti fattade KIFABs styrelse och Kalmar Kommunbolags styrelse beslut om en försäljning 

av fastigheterna Muttern 12,13 och 15 till Trelleborgskoncernen för 190,0 mnkr. 

 

Kalmar hamns uppdrag från Kalmar kommun är att bedriva hamnrörelse samt fastighetsförvaltning i 

hamnområdet. Hamnens huvudsakliga varugrupper är skogs-, jordbruks-, och petroleumprodukter, samt 

övrig bulk. 

Bolaget har ansvar för fartygs- och varutrafiken i hamnen och dess godshantering, som omfattar lossning och 

lassning av fartyg. Hamnen erbjuder tjänster som magasinering, vatten- och elleveranser, bogserbåtsuppdrag 

och avfallshantering med flera. I verksamheten ingår även underhåll av maskiner och fordon, oljehamn och 

fastigheter och att löpande utveckla infrastrukturen så som kajer, hamnbassäng och upplagsplatser. 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt efter andra tertialet uppgår till 1,2 mnkr, vilket är lägre än 

budget. En ökad volym med fler anlöp har genererat högre intäkter. Den rådande pandemin har en liten 

påverkan för Kalmar Hamns verksamhet, som fortsätter sin verksamhet i stort sett som vanligt. Prognosen 

för helåret är något högre än budget. 

En visionsplan med utökning av Tjärhovet har tagits fram där framtidstron är en hantering av större fartyg 

och en större mängd gods. Kajreparationer präglar större delen av detta år också. Muddrings- och ett kaj-

projekt har slutförts, vilket utgör en del av kommunens investeringar. Asfaltering av delar av hamn-

bassängen kommer att färdigställas under året, för att så snart som möjligt kunna nyttja ytan. Ännu en kaj-

renovering planeras bli klar innan årets slut.  

Verksamheten har köpt in en ny kran som kommer att tas i bruk under senare delen av året. Det planeras 

även för inköp av lastmaskin under året. 

 

Kalmar Öland Airport AB verkar för att det ska finnas ett attraktivt linjeutbud till och från regionen. Ett 

utbud som ska tillgodose efterfrågan för vårt näringsliv liksom för dom som bor här samt besökare utifrån. 

Under hela tertial 1 och 2 har trafiken varit fortsatt påverkad av coronapandemin. Det innebär att endast SAS 

trafikerat Kalmar med 5-6 avgångar per vecka. I juli kom BRA tillbaka och har valt att vid sidan av den 

produktion som SAS erbjudit komplettera vår tillgänglighet med 3 avgångar per vecka. Chartertrafiken har 

hittills helt uteblivit. Ackumulerat fram till siste augusti har vi en passagerarminskning på närmare 90 

procent i förhållande till 2019. Prognosen visar -21 miljoner för helåret men innehåller ett stort antal osäkra 

faktorer. 

Flygplatsen har sökt såväl omställningsstöd som stöd för korttidspermittering vilket mildrar effekten av 

intäktsförlusten. Stora kostnader för att starta upp trafiken igen efter pandemin samt oförutsett 
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fastighetsunderhåll ger högre utfall än budgeterat. 

Som en effekt av coronapandemin och den minskade efterfrågan så har antalet anställda minskat med 

närmare 25 procent i förhållande till 2019. För att möta återstarten av trafiken där båda flygbolagen till 

Stockholm har aviserat betydligt fler avgångar resten av året, läggs nu extra fokus på bemanning och 

kompetens. 

Sedan slutet av december 2020 har Kalmar varit en del av det nationella utbudet av beredskapsflygplatser för 

samhällsnytta. I första hand gäller detta ambulansflyg. Nu har Trafikverket lämnat förslag till Regeringen på 

en fortsättning efter september i år och där är Kalmar flygplats inte med bland de 22 flygplatser som nu 

föreslås att fortsättningsvis ingå i det nationellt finansierade systemet. Regionen, Kalmar kommun med flera 

har tillskrivit Regeringen och påtalat behovet av att även Kalmar ska ingå. I budgetpropositionen som 

regeringen hade presskonferens om 6 september finns dock förslag på att de temporära 

beredskapsflygplatserna där Kalmar ingår ska förlängas hela 2022. 

 

Destination Kalmar ska på ett hållbart sätt utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som destination i 

samverkan med näringslivet och Kalmar kommun. Bolaget ska genom destinationsutveckling bidra till att 

Kalmar är en attraktiv plats året runt för såväl invånare som besökare. Bolaget ska förvalta och utveckla 

platsvarumärket Kalmar, utveckla Kalmar som mötes- och evenemangsdestination, erbjuda attraktiva 

arenamöjligheter, bedriva turistcenter och gästhamn samt i samverkan med Statens fastighetsverk ansvara 

för verksamheten på Kalmar Slott. 

Nettoresultatet (efter finansiella poster) för perioden landade på 3,9 mnkr, vilket är 2 ,4 mnkr bättre än 

budgeterat. Bolaget har planerat utifrån olika scenarier för att kunna genomföra så mycket som möjligt och 

för att snabbt kunna göra anpassningar när restriktioner och andra förutsättningar ändras.  

Prognosen per helår är något högre jämfört mot budget. 

Pandemin har även under tertial 2 haft stor påverkan både på verksamheten och på Kalmars besöksnäring 

som helhet. Under delar av tertialen har både Kalmar Slott och Kalmar Turistcenter fått hålla stängt. Kalmar 

Slott kunde öppna för året först den 31 maj och har under sommaren kunnat ta emot ett begränsat antal 

personer per dag. Trots pandemin har slottet kunnat presentera två nya utställningar och flera 

pandemianpassade aktiviteter och evenemang. En ny slottschef har rekryterats. 

Trots att Kalmar inte har kunnat erbjuda samma starka utbud som vanligt har tillströmningen av besökare 

varit god under sommaren. Det beror förmodligen till stor del på det starka varumärke som Destination 

Kalmar, Kalmar kommun och näringslivet tillsammans har byggt upp de senaste åren. Kalmar finns i många 

människors medvetande och ses som ett attraktivt resmål. Destination Kalmar har också genomfört en 

omfattande marknadsföringskampanj, som fortfarande pågår. Kampanjen kunde i år förstärkas tack vare 

medel från Region Kalmar län. 

Både mötes- och evenemangsindustrin har drabbats hårt av pandemin, men under tertialen har flera mindre 

evenemang kunnat genomföras på ett pandemisäkert sätt. Bolaget har också arbetat intensivt med att stärka 

Kalmar för framtiden genom arenautveckling och genom att utveckla Kalmar som mötesstad. 

Destination Kalmar arbetar, tillsammans med Kalmar kommun, med flera satsningar som ska stärka Kalmar 
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på lång sikt. Detta arbete är viktigare än någonsin, då pandemin slår hårt mot många delar av samhället. 

Under tertial 2 har flera platsutvecklingsprojekt ur idékatalogen blivit klara och nya satsningar har påbörjats. 

Många av Destination Kalmars partnerföretag har drabbats hårt av pandemin. Det finns därför en stor 

osäkerhet kring den finansiering bolaget får via partnernätverket. Ett utvecklingsarbete har påbörjats för att 

stärka dialogen med företagen som ingår i Partnership by Kalmar. 

Utvecklingsprojektet som Destination Kalmar genomför i samarbete med forskningsinstitutet RISE har 

fortsatt. Projektet ska mynna ut i en hållbar strategi för bolaget. 

 

Kalmar Science Park AB ingår i koncernen Kalmar Kommunbolag AB. Bolaget ägs av Kalmar Kommun till 

93 procent, övriga delägare är Linnaeus University Holding AB med 5 procent samt CGI Sverige AB med 2 

procent. Hela verksamheten i Kalmar Science Park AB är sedan december 2012 ISO-certifierat i såväl kvalitet 

som miljö enligt standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Bolaget Kalmar Science Park i sin helhet stimulerar 

individer och bolag i kunskapsintensiv bolagsverksamhet i Kalmarregionen och hjälper i samarbete med 

Linnéuniversitetet till att utveckla framtidens tillväxtbolag i gränssnittet mellan akademi och näringsliv. På 

så sätt agerar Kalmar Science Park den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa bolag med 

tillväxtambitioner 

Verksamheten visar ett överskott på 1,2 mnkr för perioden mot budget. Detta är inget ovanligt så här års då 

verksamheten har sina mest aktiva perioder under våren och hösten. Inrapporteringsperioden inkluderar 

även semestertiden. Dessutom kan man utgå ifrån att coronapandemin fortfarande har påverkan på hur 

budgetposter som tex. resor har nyttjats. Prognosen pekar mot ett mindre överskott även mot årets slut. 

Utredningen kring det framtida regionala inkubatorsystemet i Kalmar län har pågått sedan föregående 

rapportering i april 2021 med ytterligare hearings. Innovationsmyndigheten Vinnova har parallellt kartlagt 

innovationsgeografin och dess aktörer i länet. Beskedet från utredningen kring hur det regionala 

inkubatorsystemet kommer att se ut har nu flyttats fram från november 2021 till februari 2022. Detta innebär 

att beslutet inte är klart före verksamhetens stora regionala inkubatorprojekt RINK 2.0 löper ut vid årsskiftet 

2021/2021, vilket har föranlett en diskussion med såväl Kalmar kommun som med Region Kalmar om en ev. 

bryggfinansiering för att kunna bedriva inkubationsprocess med samma kvalitet som nu. Om inga 

ytterligare medel kan tillföras verksamheten, kommer antalet bolag i inkubation behöva reduceras från 

dryga 20 till uppskattningsvis maximalt 8 per år enligt nuvarande beräkning. 

Vidare har även beslutet om hur själva genomförandet av den fortsatta satsningen på eHealth Arena flyttats 

fram, även det från planerat beslutsdatum november 2021 till februari 2022. Oavsett utfall från bägge 

utredningar, påverkar detta Kalmar Science Parks strategier för 2022 och framåt, vilka till dess får utgöras av 

ett antal olika scenarier. 

Det har den senaste tiden märkts tydligt att allt fler av de antagna bolagen i Kalmar Science Park Incubator 

står sig mycket bra i konkurrens. Detta då det har resulterat i flertalet investeringar av privata affärsänglar, 

beviljade medel från Vinnova, antagningar i nationella satsningar med internationella kopplingar, 

utmärkelser av olika slag med mera. Ett viktigt betyg på att verksamheten har fått ett bra inflöde av idéer, att 

inkubatorprocessen håller fortsatt mycket hög kvalitet och att rätt urval av bolag har gjorts. 
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Kalmar Energi är Kalmarregionens ledande energiföretag med en stark lokal närvaro. Koncernen 

producerar, transporterar och säljer el, fjärrvärme, förädlade biobränslen. Fjärrkyla, fiber och bredband 

produceras i mindre omfattning. Verksamheten ska vara en viktig faktor för att skapa tillväxt, ekonomiska 

värden och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle med fokus på människa och klimat. 

För perioden har vi haft energileveranser i nivå med plan, med en normal vinter, kylig vår och varm sommar 

landar vi totalt sett ner på budgeterade volymer. Resultatet per juli är bättre än budgeterad nivå vilket främst 

är kopplat till högre intäkter från elproduktionen på Moskogen, god tillgänglighet och god riskhantering 

samt utvecklad körstrategi för verksamhetens anläggningar. Årets andra prognos visar även den på en 

gynnsam utveckling. 

God tillgänglighet i våra anläggningar lägger grunden för både förtroende och ekonomiskt resultat i 

verksamheten. Den 27 juli inträffade ett historiskt omfattande elavbrott i samband med att ett kraftigt skyfall 

och åskoväder drog in över Kalmar. Samtliga 24000 elnätskunder drabbades av avbrottet och som längst stod 

kunder utan tillgång till leverans i knappt tre timmar. God samverkan med samhällets övriga aktörer 

underlättade både kommunikation och hantering av händelsen. Kalmars expansion har fortsatt att stärka 

våra infrastrukturbundna affärer där tillkommande kunder ökar efterfrågan på både el, fiber och 

fjärrvärmeleveranser samtidigt energibesparingar hos befintliga kunder dämpar volymutvecklingen.  

 Kalmar Energi arbetar vidare med att utveckla möjligheter till den smarta kommunen genom att samverka 

med andra aktörer såsom Kalmar Vatten, initiativ via e-health arena och Linneuniversitetet. Intresset för att 

skapa insikter till datadrivna beslut börjar skönjas men även konnektiviteten via alternativa lösningar såsom 

LoRa-nät som Kalmar Energi utvecklat sedan 2018. Förutsättningar för att ta ytterligare steg i utvecklingen är 

gjord via en satsning i en IoT-plattform samt tillhörande kompetenstillförsel.  

 Hållbarhetsarbetet är en naturlig del av verksamheten med helt förnybara leveranser av både el och 

fjärrvärme. Produkten sol på eget tak har varit ett uppskattat nytillskott och har främst lockat privatkunder 

att sätta solceller och därmed bidra till ytterligare förnybar och närproducerad el.  

 

Kalmarsunds gymnasieförbund är en av sydöstra Sveriges största utbildningsaktörer med ansvar för 

kommunal gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunala vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna 

(lärvux) samt utbildning i svenska för invandrare (sfi). 

Efter åtta månader prognostiseras helårsresultatet för Kalmarsunds gymnasieförbund att uppgå till 5,7 mkr 

vilket är 5,2 mkr bättre än det budgeterade resultatet för året. Prognosen innehåller ett helårsresultat för 

skolenheterna som tillsammans uppgår till minus 0,2 mkr. Gymnasieenheterna enskilt uppvisar en positiv 

helårsprognos om 2,1 mkr medan verksamheten avseende vuxenutbildning uppvisar ett underskott om 2,4 

mkr där avvikelsen främst är kopplad till SFI verksamheten i Kalmar. 

Förbundets investeringsbudget uppgår till 10 mkr. Drygt hälften av budgeten är avsatt för digital kompetens 

och den utrustning denna kräver. Det ekonomiska målet avseende investeringsvolymen är att den ska 

självfinansieras med 75 procent under innevarande år samt de två kommande planeringsåren. Med det 
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prognostiserade resultatet för året samt de två kommande årens budgetresultat så ser förbundet ut att klara 

det uppsatta målet. Prognosen är att 75 procent av alla investeringsmedel som finns budgeterade används 

innan årets slut.  

Gymnasieförbundets ekonomiska mål prognostiseras uppfyllas till 100 procent.  

Under året har den pågående pandemin medfört att gymnasieförbundets arbete till stor del handlat om 

insatser och beslut för att förebygga smittspridning, att säkerställa elevhälsan samt att ge en god distans- och 

fjärrundervisning.  

 I jämförelse med förra året har antalet externa elever, dvs elever från andra än våra medlemskommuner, 

minskat. Antagningssiffrorna för hösten 2021 visar på att andelen som väljer annan huvudman har ökat. 

Antalet särskoleelever från våra medlemskommuner som studerar i annan kommun har även tillkommit och 

medför en högre interkommunal kostnad än tidigare. I år visar befolkningsstatistiken på färre antal 16-

åringar än föregående år men att det redan nästa år ökar igen. Den långsiktiga prognosen av antalet 

kommande 16-åringar som visar på en uppåtgående kurva förväntas därmed även öka gymnasieförbundets 

elevvolym. Av den anledningen har direktionen beslutat om nya lokaler som tagits i anspråk.  

Under augusti redovisades gymnasieförbundets Trivselenkät och kursutvärdering för läsåret 20/21. Enkäten 

visar bland annat på ökad trygghet och trivsel, låg och minskade andel kränkta, en betygsättning som är 

rättvis samt elever som är nöjda med undervisningen, skolan och program. Under året har även statistik 

gällande examensbevis och genomsnittlig betygspoäng redovisats. Statistiken visar att förbundet ligger på 

samma nivå för andel elever med examensbevis som föregående år men däremot en ökad måluppfyllelse för 

genomsnittlig betygspoäng 

 Under det kommande decenniet ökar antalet 16-19 åringar inom medlemskommunerna, vilket innebär att 

den potentiella målgruppen till gymnasieskolan blir större. Enligt befolkningsprognosen i 

medlemskommunerna kommer antalet 16-19 åringar att öka med en procentuell ökning för ålderskategorin 

med ca 14 procent fram till år 2030. Även trycket på platserna till vuxenutbildningarna har ökat och 

förbundet ser redan nu behov av mer utrymme. Kalmarsunds gymnasieförbund har tagit fram ett strategiskt 

och långsiktigt lokalförsörjningsprogram för att möta framtida elevkullsökningar. Nya lokaler och 

tillhörande kostnader ser därför ut att bli en utmaning de kommande åren. 

En utav förbundets stora utmaningar, både i närtid och framöver, hänförs till det rådande läget avseende 

utbrottet av coronaviruset. Situationen innebär både organisatoriska, pedagogiska och ekonomiska 

utmaningar lång tid framöver. Det är exempelvis osäkert hur krisen kommer påverka söktrycket gällande 

elever utifrån och därmed intäkter för interkommunala ersättningar. Organisatoriskt och pedagogiskt så är 

utmaningen, med längre perioder av distansundervisning, hur förbundet ska klara nuvarande elevers 

skolgång inom planerad läsårstid. En större utbildningsskuld, dvs elever som nödgas till en längre tids 

skolgång, kommer onekligen innebära ökade kostnader framöver.  

 

Kretslopp Sydost har ansvar för insamling, transport och omhändertagande av hushållsavfall. Insamlingen 

sker dels genom fastighetsnära insamling hos kund, dels med transporter både i egen regi och via 

entreprenad. Dessutom genom att kund själv lämnar sitt grovavfall på återvinningscentraler. I uppdraget 

finns också att informera kring miljönytta och konsekvenser av avfall och avfallshantering 

Förbundet visar ett positivt resultat och förväntas att göra så även för helåret, vilket beror på 
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kostnadsminskningar och stora saneringsprojekt som hanterats under året. 

Förbundet har från och med 1 januari 2021 utökats med tre kommuner, Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge i 

enlighet med de beslut som togs under 2020. I samband med detta bytte förbundet även namn till Kretslopp 

Sydost. I samband med utvidgningen tillförde dessa kommuner eget kapital i proportion till antal invånare, 

samtidigt som förbundet köpte tillhörande tillgångar av Njudung Energi AB till bokfört värde. 

Investeringar i samband med utvidgningen har gjorts med 12,1 mkr, vilket inte ligger i den lagda budgeten.  

Övriga investeringar är har gjorts med 3,2 mkr, vilket är i containrar och bottentömmande kärl (UWS) och 

aktivering av kombi-ÅVC i Mörbylånga. Helårsbudget för investeringar är 16,6 mkr, vilket inte i nuläget 

väntas att uppnås helt. 
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Kommunfullmäktige fastställde 30 mål för kommunkoncernen i verksamhetsplanen för 2021, varav 20 är 

långsiktiga och 10 är årsmål för 2021. Utgångspunkten för målen är vision 2025 Tillsammans gör vi ett 

Kalmar för alla ännu bättre. Målen inordnas under fem fokusområden: 

• Ordning och reda i ekonomin 

• Ett grönare Kalmar 

• Ett växande attraktivt Kalmar 

• Hög kvalitet i välfärden 

• Kalmar kommunkoncern som arbetsgivare 

Fokusområden och fullmäktigemål pekar ut långsiktig färdriktning och ambition inom olika områden. 

Nämnder och bolagsstyrelser har brutit ned dem till nämnds- respektive bolagsmål samt aktiviteter för den 

egna verksamheten. Av de 30 målen på fullmäktigenivå bedöms samtliga utom fyra vara antingen redan 

uppnådda eller på rätt väg med en positiv utveckling. Det motsvarar en andel på 87 procent. 17 procent, eller 

5 av 30 mål, bedöms som helt uppfyllda i nuläget. Samtliga årsmål för 2021 utom två bedöms vara uppfyllda 

eller vara på rätt väg med en positiv utveckling. 

 

Utöver mål har nämnder och bolag inför 2021 även tilldelats 18 uppdrag. Dessutom tillkommer sju uppdrag 

från tidigare års verksamhetsplaner som i årsredovisningen 2020 bedömdes som fortsatt pågående. Därmed 

finns sammanlagt 28 uppdrag att hantera. Vid utgången av augusti 2021 bedöms samtliga uppdrag utom tre 

ha status pågående. Tre är genomförda. 

 

I nedanstående tabeller illustreras bedömningar av måluppfyllelse med en mätare där grönt innebär att 

målet redan är uppnått. Gult betyder att verksamheten är på rätt väg mot målet, utvecklingen är positiv. Rött 

innebär att utvecklingen går i negativ riktning eller är oförändrad gentemot utgångsläget. 

  

Uppföljning fullmäktigemål 

Verksamhetsplan 2021 tertial 2 Grönt Gult Rött Grönt Gult Rött Grönt Gult Rött

Ordning och reda i ekonomin 2 1 1 3 1 0

Ett grönare Kalmar 1 5 0 6 0

Ett växande attraktivt Kalmar 1 2 1 6 1 2 6 3

Hög kvalitet i välfärden 4 1 0 4 1

Kalmar kommunkoncern som arbetsgivare 4 0 4 0

Summa 3 5 2 2 16 2 5 21 4

30% 50% 20% 10% 80% 10% 17% 70% 13%

10 20 30

Årsmål 2021 Långsiktiga mål Totalt

Uppföljning uppdrag Ej På- Genom-

Verksamhetsplan 2021 tertial 2 påbörjat gående fört

Ordning och reda i ekonomin 2 2

Ett grönare Kalmar 8 1 9

Ett växande attraktivt Kalmar 8 2 10

Hög kvalitet i välfärden 2 2

Kalmar kommunkoncern som arbetsgivare 2 2

Summa 0 22 3 25

Totalt
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Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både 

lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett 

verksamhetsperspektiv. 

För en kommun innebär ordning och reda i ekonomin bland annat att man uppfyller kommunallagens krav 

på ekonomisk balans och god ekonomisk hushållning. Det så kallade "balanskravet" innebär att intäkterna 

alltid ska överstiga kostnaderna. En ekonomi i balans samt en väl fungerande uppföljning och utvärdering 

av ekonomi och verksamhet är förutsättningar för att kunna leva upp till kravet på god ekonomisk 

hushållning. Kravet på god ekonomisk hushållning är överordnat balanskravet. Det innebär att det inte är 

tillräckligt att i resultatet uppnå balanskravet, utan för att kravet på en god ekonomisk hushållning ska vara 

uppfyllt bör resultatet ligga på en nivå som realt sett konsoliderar ekonomin på kort och lång sikt och att 

värdet på kommunens tillgångar inte urholkas. Begreppet god ekonomisk hushållning har två perspektiv; ett 

finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 

Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för den 

välfärd som den konsumerar. Kommande generationer ska inte 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. För det finansiella perspektivet har kommunfullmäktige i budget 2021 

satt tre mål; nettokostnadsandelen självfinansiering av investeringar samt eget kapital per invånare på 

koncernnivå. Målen uttrycks som ett genomsnitt över en rullande femårsperiod för att dämpa effekten av 

uppgångar och nedgångar under ett enskilt år på grund av exempelvis snabba konjunktursvängningar. 

En tumregel i kommunsektorn är att resultatet bör uppgå till minst två procent av de samlade intäkterna från 

skatt, generella statsbidrag och kommunal utjämning för att god ekonomisk hushållning ska anses uppnådd. 

Mot bakgrund av de utmaningar som sektorn nu möter dels i form av demografiska förändringar med allt 

större andelar yngre och äldre i befolkningen, och dels stora investeringsbehov görs bedömningen att 

sektorn får svårt att uppnå denna resultatnivå de närmaste åren. Kalmar är en bland andra kommuner som 

därför justerat ned målsättningen till en procent. 

Samma förhållande gäller kring målet om självfinansiering. Den långsiktiga strävan är att investeringar fullt 

ut finansieras med egna medel. I det kortare perspektivet är dock behovet av investeringar så stort, både till 

följd av ökande befolkning och av behovet att ersätta äldre anläggningar, att det kan motivera en lägre 

självfinansieringsgrad. Det nu gällande målet för Kalmar är en självfinansiering om minst 50 procent. 

Verksamhetsperspektivet tar sikte på att kommunen ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och 

ändamålsenligt sätt för att kunna skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. För att säkerställa 

detta krävs ett klart samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. För 

verksamhetsperspektivet har kommunfullmäktige i verksamhetsplan med budget satt ett mål om att alla 

verksamheter ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt. En annan viktig faktor är god 

prognossäkerhet och budgetföljsamhet. Det kan anses vara ett mått på organisationens förmåga att anpassa 

verksamheten efter ledningens beslut, givna ramar och ändrade förutsättningar. 
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Kommunkoncernens eget kapital, uttryckt i kronor per invånare och i fasta priser, ska 

över tid öka.  

Syftet med målet är att långsiktigt säkerställa att det samlade förmögenhetsvärdet i kommunkoncernen inte 

ska urholkas. Det kan ses som en nedre gräns för resultatet på koncernnivå över tid, eftersom det egna 

kapitalet påverkas av resultatet. Motsvarande mekanism finns lagstadgat på kommunnivå genom 

balanskravet. Genom att uttrycka målet i fasta priser och per invånare skyddas det mot urholkning av såväl 

en växande befolkning som av inflation. 

Kommunkoncernens egen kapital per invånare blir vid 2021 års utgång baserat på denna prognos 50 297 

kronor uttryckt i föregående års prisnivå. Det är 3 604 kronor högre än det ingående värdet 2021-01-01, vilket 

motsvarar en ökning på 7,7 procent. Därmed är bedömningen att målet kommer att uppnås. 

Det prognostiserade värdet har justerats för en bedömd inflation 2021 enligt Konsumentprisindex med 1,5 

procent (SKR cirkulär 20:31) och en ökning av antalet invånare i kommunen med 816 personer 

(befolkningsprognos 2021). 

 

Kommunkoncernens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och 

kostnadseffektivt sätt. 

På kommunövergripande nivå används tre mätningar som grund för att uttala sig om verksamheternas 

samlade ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet. Därutöver arbetar nämnderna med egna modeller som 

ger förutsättningar för att uttala sig om måluppfyllelsen och kunna påvisa graden av ändamålsenlighet och 

kostnadseffektivitet i verksamheten.  

Jämförelsestudien Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Syftet med KKiK är att bidra med en bild av en 

kommuns ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet. Metoden är att jämföra deltagande kommuners värden 

och rangordna resultaten. I mätningen 2019 deltog 260 av landets 290 kommuner. Mätningen omfattar ett 

fyrtiotal nyckeltal som redovisas under perspektiven "barn och unga", "stöd och omsorg" samt "samhälle och 

miljö". För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat, och indelas i kategorierna "grön" om 

man tillhör de bästa 25 procenten, "gul" om man tillhör de mittersta 50 procenten och "röd" om man tillhör 

de sämsta 25 procenten. Uppföljningen finns beskriven i årsredovisningen för 2020 på sidorna 60-61. 

Nettokostnadsavvikelsen - Jämförelse mellan verksamheternas referenskostnad och verkliga kostnad. 

Referenskostnad för olika verksamheter används i kostnadsutjämningen och är den beräknade kostnad som 

kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig nivå i fråga om ambitioner och 

effektivitet och med hänsyn tagen till kommunens struktur (demografi etc.). Nettokostnadsavvikelse mäts 

för verksamheterna förskola, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg och 

motsvarar cirka två tredjedelar av kommunens verksamhet mätt i nettokostnader. Uppföljningen finns 

beskriven i årsredovisningen för 2020 på sidan 112 samt på annan plats i denna delårsrapport, då 

kompletterad med utfallet för 2020. 

 

Rådets för främjande av Kommunala Analyser (RKA) presentation "Jämföraren" i Kommun- och 

regiondatabasen (kolada.se). Jämförarens ansats är att ge en bild av förhållandet mellan insatta resurser 
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(kostnader) och kvalitet (objektiv och subjektiv) i verksamheternas utförande. Detta förhållande benämns 

"verkningsgrad" och används som en del i analysen av huruvida kommunen bedriver en ändamålsenlig och 

kostnadseffektiv verksamhet. Uppföljningen finns beskriven i årsredovisningen för 2020 på sidorna 62-64. 

I uppföljningen för tertial två 2021 har det inte tillkommit några mätningar som ger anledning att ändra 

bedömningen från den föregående uppföljningen. Givet de politiska beslut och prioriteringar som styr 

resurstilldelningen är den samlade bedömningen fortsatt att verksamheterna över tid rör sig mot en allt 

högre grad av ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet. 

 

Begränsa nettokostnaderna för kommunen till högst 99 procent av skatteintäkter och 

kommunal utjämning över en rullande femårsperiod. 

Nettokostnadsandelen, det vill säga de totala kostnaderna som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag 

och kommunal utjämning, blir för det enskilda året 2021 med nuvarande resultatprognos 95,9 procent. Över 

den rullande femårsperioden 2017-2021 blir värdet 96,8 procent. Baserat på denna prognos uppnås därmed 

målet. 

 

Kommunen ska självfinansiera investeringarna till lägst 50 procent över en rullande 

femårsperiod. 

Självfinansieringsgraden, det vill säga andelen investeringar som finansieras med egna medel utan lån, för 

det enskilda året 2021 blir med utgångspunkt i nuvarande prognos 61,9 procent. Över den rullande 

femårsperioden 2017-2021 blir värdet 73,0 procent. Baserat på denna prognos uppnås därmed målet. 

 

Kalmar kommunbolag AB får i uppdrag att starta en försäljning av KIFAB i Kalmar AB. I 

uppdraget ingår också att pröva en försäljning med eller utan HB Telemarken. Ett beslut om 

att starta en försäljning kommer att tas av kommunfullmäktige, likaså ett eventuellt beslut 

om en slutlig försäljning. 

Försäljningsprocessen av KIFAB fortgår. Tidplanen har justerats och innebär att affären kommer att slutföras 

under första kvartalet 2022. 
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Kommunkoncernens nämnder och bolag ska gemensamt bidra till samordningsfördelar 

inom exempelvis administration, inköp, hyresavtal och samverkan bolag/förvaltningar 

motsvarande 13 mnkr under 2020. Ramjusteringen läggs i utgångsläget på 

kommunstyrelsen, och kommundirektören fördelar efterhand till nämndernas ramar utifrån 

identifierade åtgärder. I slutet av året kommer detta redovisas och beslutas politiskt. 

Uppdraget med att hitta samordningsfördelar uppgående till 13 mnkr delades upp mellan 2020 och 2021 

efter politiskt beslut med anledning av coronapandemin. De första 6,5 mnkr fördelades 2020 mellan 

nämnderna efter beslut i kommunstyrelsen. Uppdraget fortsätter 2021 med resterande 6,5 mnkr. Efter tertial 

två finns förslag på fördelning av 5,3 mnkr av dessa, och det kvarstår därmed cirka 1,2 mnkr att identifiera. 

 

Kalmar ska fortsätta vara en av Sveriges mest hållbara kommuner och ett föredöme inom miljöområdet. 

För att Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030 har det i den 

översiktsplan som precis varit ute på samråd, möjliggjorts för en vindkraftsutbyggnad som innebär att 

Kalmar kommun som geografiskt område blir självförsörjande på förnybar energi. Kommunens 

Klimatanpassningsplan är ute på remiss och förväntas tas politiskt under tertial 3. 

Arbetet med en mobilitetsstrategi pågår och målsättningen med strategin är att den ska presentera en 

handlingsplan för respektive transportslag som bidrar till att färdmedelsfördelnigen till 2035 är 60 procent 

gång, cykel och kollektivtrafik och 40 procent bil. Kommunens ansökan om stadsmiljöavtal har beviljats, 

vilket kommer leda till flera cykelåtgärder. Regeringens förslag om att utesluta biogas ur den svenska 

miljöbilsdefinitionen har lett till att nya investeringar i biogas pausats. 

Omställningen av verksamheternas transporter pågår. Till exempel tankas Serviceförvaltningens fordon och 

arbetsmaskiner som har dieselmotor med HVO 100 och bensindrivna arbetsmaskiner tankas med 

akrylatbensin. 106 av Omsorgsförvaltningens 131 fordon är förnyelsebara och de har en bra rutin kopplat till 

cykelservice. Södermöre kommundel ruttoptimerar sin hemtjänst och ser att digitala möten är här för att 

stanna. För flera förvaltningar är behovet av biogastankställen alternativt laddstolpar det som gör att 

omställningen dröjer. 

Omställningen till fossilbränslefri kommun handlar inte bara om transporter utan även om att minska vår 

energianvändning så att energin räcker till. Det löpande arbetet är då mycket viktigt. När Kalmar kommun 

bygger nya, egna fastigheter byggs det med närvarostyrd el och ventilation, med fjärrvärme om möjligt, med 

solceller och med laddstolpar. Man byter löpande ut gatubelysning till energieffektiv sådan, ser över om man 

kan använda överskottsvärme och överskotts kyla när man bygger om och fasar in fler och fler eldrivna 

verktyg. Vid upphandling av nya verksamhetslokaler ställs samma hållbarhetskrav inom energi och 

hållbarhet som kommunens egna. 

En handlingsplan för god vattenstatus har tagits fram och togs politiskt under tertial 2. Planen är ett 

underlag för alla berörda verksamheter i arbetet med målet i verksamhetsplan och budget "God vattenstatus 

2027" och som sådan kommer att följas upp löpande i vår ordinarie uppföljning. En båtbottentvätt 

installerades under tertial 2, en våtmark anlades vid Kalmar dämme och projektet med LRF som handlar om 

övergödning och vattenbalans i jordbruket har fått en fortsättning. 

Förskola, grundskola/grundsärskola och fritidshem arbetar för att varje barn ska ges möjlighet att tillägna 
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sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle samt 

utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. 

Kommunen har testat en möjlig metod att ta död på de invasiva arterna parkslidet med starkström. Nu 

inväntas hösten för att se vilka resultat testet gett på de tre ställen som metoden provats på. 

Arbetet med källsortering i den egna verksamheten, liksom på offentliga platser fortgår. Under tertial 2 har 5 

nya källsorteringsstationer ställts ut i offentliga miljöer. 

 

Kalmarsund, våra vattendrag och vårt grundvatten ska ha uppnått god vattenstatus år 

2027. 

Kommunen arbetar på många fronter och på kort och lång sikt med åtgärder för förbättrad vattenstatus. 

Under tertial 2 antog Kommunfullmäktige Handlingsplan för god vattenstatus. Planen är ett underlag för 

alla berörda verksamheter i arbetet med målet i verksamhetsplan och budget "God vattenstatus 2027" och 

som sådan kommer att följas upp löpande i vår ordinarie uppföljning. 

Då det är stora system som ska påverkas tar arbetet tid och innefattar allt från arbetet med strategi för 

förorenad mark, få enskilda avlopp godkända, börja bevattna fotbollsplaner med annat vatten än 

dricksvatten samt minskning av halter av näringsämnen från reningsverket. Under tertial 2 installerades en 

båtbottentvätt i gästhamnen för att underlätta för båtar med godkända båtbottenfärger. En våtmark har 

anlagts vid Kalmar dämme. Kalmarsundskommissionen förlänger projektet LEVA tillsammans med LRF för 

övergödningsåtgärder och vattenbalans i jordbruket. Markarbetet för att börja bevattna fotbollsplanen vid 

Fredriksskans med annat vatten än dricksvatten påbörjas under tertial 3. 

På grund utav att miljömätningarna i våra vattendrag försenades så har mätningarna förlängts till slutet på 

oktober 2022. Resultaten för 2021 års provtagning kommer under tertial 1 2022. 

 

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030 och ha 

nettonollutsläpp av växthusgaser 2045.  

För att nå det ambitiöst uppsatta målet så måste arbete ske både med styrande dokument och konkreta 

åtgärder. Ett viktigt dokument är det förslag till ny översiktsplan, som varit ute på samråd under tertial 2, 

och som möjliggör en vindkraftsutbyggnad som innebär att Kalmar kommun som geografiskt område blir 

självförsörjande på förnybar energi. Ett annat viktigt styrande dokument är mobilitetsstrategin där arbete 

med framtagning pågår. Intressant för det arbetet är att andelen nysålda bilar som kan köras med förnybart 

drivmedel nu är över 50 procent i Kalmar kommun vilket är högre än rikssnittet. 

Det är också viktigt med det löpande arbetet. När Kalmar kommun bygger nya, egna fastigheter byggs det 

med närvarostyrd el och ventilation, med fjärrvärme om möjligt, med solceller och med laddstolpar. Man 

byter löpande ut gatubelysning till energieffektiv sådan, ser över om man kan använda överskottsvärme och 

överskottskyla när man bygger om och fasar in fler och fler eldrivna verktyg. 

Andra konkreta åtgärder är tillsyn med fossilbränslefrihet som tema, kommunikationsinsatser kopplat till 

hållbart resande och projektet På egna ben som vänder sig mot skolelever. Det är också viktigt att 
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infrastrukturen för fordon som går på fossilfritt bränsle byggs ut. Arbetet med att få till en biogasmack i 

Södermöre pågår, dock har regeringens förslag om att utesluta biogas ur den svenska miljöbilsdefinitionen 

lett till att nya investeringar i biogas pausats. Även samarbeten med externa parter är viktigt för att nå målet 

och därför kommer en miljömässa att anordnas under tertial 3 tillsammans med lokala bilhandlare. Under 

tertial 2 beviljades stadsmiljöavtalet som Kalmar kommun ansökt om. Projektet Hållbara resval har haft 

aktiviteter så som cykelfamiljen och cykelbibliotek. Ekopodden har startat upp igen, med fokus under hösten 

på kopplingen ekologisk- och social hållbarhet. Under tertial 3 anordnades även en speed-dating mellan 

gasbolag och lantbrukare. 

Det finns dock ett par motgångar att hantera i arbetet att bli fossilbränslefri. Arbetet med att erbjuda biogas 

och elbilar som personalförmån är pausad och föreslås avvecklas då nya skatteförmåner trädde i kraft i juli i 

år. Även arbetet med cykel som personalförmån är pausad. Pandemin för med sig både positiva och negativa 

effekter kopplat till vårt resande. Fler arbetar hemifrån och har digitala möten, vilket är positivt, men färre 

åker kollektivtrafik och färre nyttjar dELbilspoolen och farhågor finns att detta kan påverka resvanorna även 

när pandemin är över. Vissa leverantörer av fordon som tidigare utlovat att de kan erbjuda fossilfria 

alternativ har nu ändrat sig. 

 

Kommunkoncernens egna fordon och inköpta transporter ska vara fossilbränslefria 2023. 

 

För detta mål är upphandling av stor vikt. Alla ramavtal som har ett betydande inslag av transporter har nu 

krav på fossilfritt drivmedel. Många av bolagen är färdiga med utfasningen av fossila fordon i den egna 

verksamheten och arbetar med att fasa ut fossila bränslen hos sina underleverantörer. 

Alla förvaltningar och bolag jobbar aktivt med detta mål, te.x är samtliga av Serviceförvaltningens fordon 

och arbetsmaskiner som har dieselmotor tankas idag med HVO 100, bensindrivna arbetsmaskiner tankas 

med akrylatbensin och många elverktyg fasas in. 106 av Omsorgsförvaltningens 131 fordon är förnyelsebara 

och de har en bra rutin kopplat till cykelservice. Södermöre kommundel ruttoptimerar sin hemtjänst och ser 

att digitala möten är här för att stanna. För flera förvaltningar är behovet av biogastankställen alternativt 

laddstolpar det som gör att omställningen dröjer. 

Ett samarbete med Region Kalmar, Energikontor Sydost och Västerviks kommun har inletts för att samverka 

med synkade krav på förnybart drivmedel inom upphandling av varutransporter. Pandemin har gjort att 

resandet generellt har minskat och mängden digitala möten har ökat. 

 

Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025 

 

För att minska avfallet måste man först ha en god nulägesanalys. Flera förvaltningar har gjort inventeringar 

tidigare och arbetat med ”det papperskorgsfria kontoret”. Flera förvaltningar och bolag gör 

verksamhetsspecifika insatser, här kommer några exempel. Miljöhus är byggda på Lars- Kagg och på 

förskolan Lokomotivet. 5 nya källsorteringsstationer har satts ut i offentliga miljöer. Kultur och 

fritidsförvaltningen har som mål att alla deras lokaler och anläggningar ska ha källsortering och de flesta 
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visar sig ha det, men dock inte utomhusanläggningarna. Det arbetet pågår och mobila källsorteringsstationer 

har köpts in för att kunna nyttjas av föreningslivet. Kalmar Vatten ska fokusera på att inte få hushållen att 

använda toaletten som papperskorg. Flera förvaltningar och bolag ser att ett samarbete med Kretslopp 

sydost i avfallsfrågor vore önskvärt. Detta är något som även har diskuterats i dialoger med Kretslopp sydost 

kopplat till den kommande avfallsplanen. 

Kommunfullmäktige antog 2019 beslut om ett antal åtgärder för minskad användning av engångsplast i 

Kalmar kommuns verksamheter. Åtgärdsarbetet har blivit försenat på grund av pandemin och 

förbrukningen av vissa hygienprodukter, såsom plastförkläden och handskar, har i stället ökat inom 

kommunen. 

Andelen livsmedel som är ekologiska eller ursprungsmärkta Sverige i de kommunala 

verksamheterna ska uppgå till 75 procent år 2022, varav minst 30 procent ska vara 

ekologiska. Minst 40 procent ska komma från närområdet. 

Andelen livsmedel som är ekologisk eller ursprungsmärkt Sverige är för första halvåret uppe på 72,5 

procent. Det är en förbättring mot förgående års värde för motsvarande period som var på 71 procent. 

Andelen ekologiska livsmedel är 28 procent vilket är samma värde som förgående år. Mätning av vad som 

kommer från närområdet sker enbart i tertial 3. 

En strategi för hur man ska gå vidare med målet efter 2022 har påbörjats. Omvärldsbevakning har 

genomförts, kartläggning av hur utvecklingen av måltiden sett ut de senaste åren samt ett nuläge och 

beskrivning av de svagheter som finns i kostverksamhetens måluppfyllnad. Under tertial 2 togs underlag 

fram till en hearing med berörda politiker som kommer att genomföras under tertial 3 och som ska leda till 

en kommande målsättning. 

 

Andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik ska öka. 

 

Arbetet med en mobilitetsstrategi pågår och målsättningen med strategin är att den ska presentera en 

handlingsplan för respektive transportslag som bidrar till att färdmedelsfördelnigen till 2035 är 60 procent 

gång, cykel och kollektivtrafik och 40 procent bil. Översiktsplanen presenterar tydliga ställningstaganden för 

denna inriktning i samrådsversionen. 

På den operativa sidan beviljades stadsmiljöavtalet i juni och därefter inleddes ytterligare ett projekt, varmed 

totalt tre sträckor gång- och cykelväg kommer att färdigställas under året. Via medfinansiering från vatten- 

och miljönämnden har förvaltningen också inlett en serie kommunikationsinsatser med fokus på att skapa 

beteendeförändringar av invånares resval, vilket kan ses som en förlängning av appen Better Points. Detta 

sker parallellt med genomförandet av infrastrukturella förbättringsåtgärder. 

Kollektivtrafiken har upplevt ett oerhört tapp p.g.a. pandemin, något lägre i urban miljö. Givet utvecklingen 

av pandemin kommer vi att kunna se vilken typ av återgång till arbetspendling som blir aktuell. 

Arbetet med att inför cykel som personalförmån har pausats på grund av nya skatteförmåner trädde i kraft i 

juli i år. 
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Ta fram en långsiktig plan och arbetssätt med målet att i samverkan med föreningslivet 

utveckla och driva gröna, trygga och trivsamma flexibla odlingar tillgängliga för fler 

invånare, som bidrar till integration och biologisk mångfald. 

Det visar sig att flera i kommunen fått liknande uppdrag. Just nu försöker produktionsverksamheten hitta 

skillnaderna mellan samhällsbyggnadskontorets uppdrag, kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag och 

serviceförvaltningens uppdrag. Vid ett första möte med samhällsbyggnadskontoret ansåg de att det är deras 

uppdrag då det gäller utformning och hitta nya platser. Produktion håller med om detta. 

 

Utred miljöpåverkan från kommunens livsmedel och ge underlag för kommande 

målsättningar inom området som omfattar en helhet exempelvis närodlat, ekologiskt, 

klimatsmart, minskat matsvinn och säsongsanpassning. 

Möte genomfört med miljöstrateg samt verksamhetschef för hållbarhet och strategi från 

kommunledningskontoret för att lägga upp en strategi för arbetet. 

Nästa steg är att sammankalla till en hearing för majoriteten samt berörda personer. I hearingen kommer 

hittills avklarade delar att presenteras. Med utgångspunkt från de diskussioner som förs förväntar sig 

verksamheten att få en grund för kommande målsättning och därmed möjlighet att påbörja slutrapport av 

uppdraget. 

Hittills avklarade delar: 

• Omvärldsbevakning 

• Kartläggning av hur utvecklingen av måltiden sett ut de senaste åren samt ett nuläge 

• Beskrivning av de svagheter som finns i nuläget i kostverksamhetens måluppfyllnad 

• Delrapportering till service- och vatten och miljönämnderna samt majoriteten 

Hearing kommer att hållas i september med majoriteten, oppositionen, tjänstemän samt kommunalråd. 

Uppdraget beräknas vara slutfört enligt tidsplan. 

 

Identifiera och successivt börja använda alternativa bevattningsmetoder för 

idrottsanläggningar utomhus, planteringar och andra områden som bevattnas för att på så 

sätt minimera dricksvattenanvändningen i kommunkoncernen. 

Markarbetet på den första fotbollsplanen Fredriksskans startar i höst. 
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Koncerngemensamt höja kompetensen och arbeta fram metoder för att minska 

klimatpåverkan i byggnaders livscykel samt genomföra klimatberäkningar för 

nybyggnationer. 

Den första beräkningen av en byggnads klimatpåverkan kommer göras i byggnationen av nytt klubbhus på 

södra Utmarken. 

 

Ta fram åtgärdsplaner för att motverka och trycka tillbaka spridningen av de invasiva 

arterna jätteloka och parkslide inom kommunen. 

Produktion har testat en möjlig metod att ta död på parkslidet med starkström. Metoden verkar vara effektiv 

och relativt kostnadseffektiv, men det är fortfarande ny på marknaden. Nu inväntas hösten för att se vilka 

resultat testet gett på de tre ställen som metoden provats på. 

 

I dialog med relevanta aktörer genomföra en förstudie om möjligheten att skapa en 

klimatneutral, cirkulär och uppkopplad stadsdel där smarta lösningar testas, exempelvis 

cirkulärt vatten. 

I april utlyste Vinnova möjligheten att ansöka bidrag för projekt om social hållbarhet i den fysiska miljön. En 

ansökning inkl. projektbeskrivning och CV lämnades in i juni 2021. Projektets titel är Hållbart 

stadsdelscentrum, Norrliden - Palett för hållbarhet, projektet får börja 1 november 2021 och har angetts sluta 

sista dec 2022. 

Det är ett stort intresse för frågorna och gruppen av dialogpartners har utökats med deltagare från 

utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, 

Kalmar vatten och KIFAB. I september träffas gruppen för fortsatt dialog. Dialogpartner sedan tidigare är 

HSB, Rikshem och LW fastigheter. I referensgruppen finns även Kalmarhem och flera representanter från 

samhällsbyggnadskontoret och kommunledningskontoret. 

En träff med EST-gruppen (effektiv samverkan för trygghet) för Norrliden inplanerad för att diskutera kring 

hur vi kan dra nytta av det etablerade forumet och den vetskap samt underlag som finns. 

 

Ta fram en koncernövergripande handlingsplan för att nå målet God vattenstatus. 

Handlingsplanen för God vattenstatus är nu antagen i kommunfullmäktige. Planen är ett underlag för alla 

berörda verksamheter i arbetet med målet i verksamhetsplan och budget "God vattenstatus 2027" och som 

sådan kommer att följas upp löpande i vår ordinarie uppföljning. 



 

43 

 

Kalmar Vatten AB får i uppdrag att planera för ett nytt reningsverk med höga ambitioner när 

det gäller rening. 

Utfallet kommer preliminärt bli betydligt lägre än budgeterat under 2021för KSV p.g.a. markberedningen 

startades senare än planerat. Totalutfallet för markberedningsprojektet förväntas hållas samma nivå men 

periodiseras in i 2022. Stort fokus ligger på att ta fram nödvändiga handlingar som ligger till grund för en 

träffsäker riktkostnad för ett nytt kretsloppsverk. 

Parallellt med projekteringsarbetet och kalkylen pågår planering för tiden från inlämnad riktkostnad till 

beslut och kontrakt Fas 2 samt också produktionsplaneringen för Fas 2. Budgetkalkyl 3 har levererats och 

budgetkalkyl 4 levereras 30 augusti. Markberedningsprojektet pågår för fullt och följer tidplan.  

Tidplan för investeringsprocessen: 

• 30 sep riktkostnadsunderlag levereras 

• 28 okt slutlig riktkostnad fastställd 

• 8 nov KKAB styrelse (avstämning) 

• 9 nov KVAB styrelse (underlag presidiet) 

• 18 nov KVAB styrelse (beslut) 

• 24 nov KKAB styrelse (beslut) 

• 7 dec KS (beslut) 

• 13 alt 20 dec KF (beslut) 

Projektets milstolpar är följande: 

• Låst processdesign, ca sex månader efter systemval 2020-10-26 - klart * 

• Systemhandling, ca fem månader efter låst processdesign 2021-03-27 - klart * 

• Fördjupad systemhandling, inklusive kalkyl, ca sex månader 2021-09-30 

• Beslut KF, två månader från upprättad kalkyl 2021-12-20 

• Byggstart (fas 2), ca två månader efter beslut i KF 2022-02/03 

 

Påbörja arbetet med att etablera nya områden för odling, rekreation, biologisk mångfald, 

integration, friskvård, föreningsliv och klimatanpassning. 

Uppdraget startades upp med förvaltningsövergripande workshop under våren 2021. Resultatet har 

sammanställts i en tabell som visar både pågående uppdrag och möjliga framtida användningar som kan 

kopplas till gemensamma områden spritt i kommunen. Avstämning av listan har skett med majoriteten, 

kommunstyrelsens arbetsutskott och vatten- och miljönämnden. Därefter beslutade vatten och 

miljönämnden att avsätta budget för att förbättra tillgänglighet och trygghetssatsningar i kopplingen mellan 

Oxhagen och Skälby med föreslagna åtgärder i bland annat vegetation, stigar, belysning, odling och lekotop 
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vid ny dagvattendamm. Ansökan har skickats in till Boverket om externa medel för projektet, genom deras 

satsning på Gröna och trygga samhällen. Ambitionsnivån på projektet påverkas av om externa medel 

beviljas. Projektering påbörjas under hösten 2021. 

 

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 kommun har enligt Kommunens invånarregister 71 167 invånare vecka 35. Det innebär en 

folkökning med 772 personer sedan årsskiftet, motsvarande befolkningsökning 2020 var 547 personer under 

samma period. 

I Löpande Insikt 2020 och tabellrankingen kommuner med över 40 000 invånare, där också våra 

jämförelsekommuner finns med, hamnade Kalmar på plats 2 med ett NKI på 81. Det betyder att vi ligger bäst 

till bland våra jämförelsekommuner i rapporten som blev offentlig i april 2021. 

I tidningen Fokus ranking 2021 har Kalmar kommun klättrat från plats 54 till plats 24. 

 

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och vara topp tre i jämförelse med "liknande 

kommuner övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH. 

Arbetslösheten fortsätter att sjunka vilket vi kan utläsa i arbetslöshetsstatistiken för juni och juli 2021. I maj 

2021 var arbetslösheten i Kalmar (arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd) 7,3 procent. I juni 

månad sjönk arbetslösheten till 7,1 procent och i juli har den sjunkit ytterligare ner till 6,9 procent. Det 

motsvarar 2433 personer som var öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i juli 2021. Vi kan 

konstatera att vi har en lägre arbetslöshet för gruppen 16-64 år än genomsnittet för Riket som ligger på 7,9 

procent och att vi fortfarande är bättre än våra jämförelsekommuner (Växjö, Karlskrona, Halmstad och 

Kristianstad) som alla ligger över rikssnittet. 

I år 2021 jämförs Kalmar även med ytterligare sex kommuner i Sverige och det är Gotland, Karlstad, Piteå, 

Skövde, Varberg och Östersund. I jämförelse med dessa kommuner så har Kalmar i juli 2021 en högre 

arbetslöshet än samtliga utom Karlstad. 

Om vi tittar på arbetslösheten kvinnor kontra män i gruppen 16-64 år så har arbetslösheten bland kvinnor 

minskat med 0,5 procent de senaste två månaderna och ligger i juli på 6,6 procent. Arbetslösheten bland män 

har även den sjunkit och då med 0,4 procent och ligger i juli på 7,2 procent. I maj var den siffran 7,6 procent. 

När det gäller arbetslösheten för gruppen ungdomar 18-24 år så fortsätter även den att sjunka. I maj låg 

arbetslösheten bland ungdomar på 9,1 procent mot 8,9 procent i juli månad. Inom denna mätgrupp ligger 

Kalmar klart under Riket som hade 10,5 procent i juli. 

 

 

Kalmar ska ha lägre arbetslöshet för utrikesfödda än riket och vara topp tre i jämförelse 
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med "liknande kommuner övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i      

3KVH. 

Arbetslösheten för gruppen utrikesfödda i Kalmar har minskat från 21,0 procent i maj till 19,8 procent i juli. 

I en jämförelse från juli 2020 till samma tid i år så har arbetslöshet inom denna grupp minskat med 2,8 

procent. 

• Riket 19,0 (-2,6) 

• Kalmar 19,8 (-2,8) 

• Växjö 23,1 (-2,5) 

• Karlskrona 24,0 (-2,9) 

• Halmstad 20,5 (-2,6) 

• Kristianstad 28,3 (-2,7) 

• Gotland 17,2 (-3,2) 

• Karlstad 21,8 (-3,5) 

• Piteå 13,4 (-4,1) 

• Skövde 18,9 (-3,8) 

• Varberg 13,4 (-3,5) 

• Östersund 19,0 (-3,7) 

 

Kalmar ska vara topp tre avseende tryggaste kommun i jämförelse med "liknande 

kommuner övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH. 

I SKRs ranking Öppna Jämförelser Trygghet, säkerhet som publicerades i februari rankas Kalmar på plats 5 

av kommunerna i 3KVH, och på plats 6/8 i jämförelse med övriga kommuner i SCB/SKRs kommungrupp 

med liknande kommuner (övergripande nivå) 

I årets mätning (avser 2020) har Kalmar tappat 5 placeringar jämfört med föregående år. 

Det pågår många förbättringsinsatser i olika verksamheter men det är ännu för tidigt att utvärdera effekten 

av dem. 
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Kalmar ska vara topp tre avseende företagsklimat i jämförelse med "liknande kommuner 

övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH. 

I Löpande Insikt 2020 och tabellrankingen kommuner med över 40 000 invånare, där också våra 

jämförelsekommuner finns med, hamnade Kalmar på plats 2 med ett NKI på 81. Det betyder att Kalmar 

ligger bäst till bland jämförelsekommunerna och liknande kommuner i rapporten som blev offentlig i april 

2021. 

 

Kalmar ska vara topp tre i Sverige att besöka, att växa upp, bo och åldras i, i jämförelse 

med "liknande kommuner övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i    

3KVH. 

Kalmar kommun har enligt Kommunens invånarregister 71 167 invånare vecka 35. Det innebär en 

folkökning med 772 personer sedan årsskiftet, motsvarande befolkningsökning 2020 var 547 personer under 

samma period. 

I Löpande Insikt 2020 och tabellrankingen kommuner med över 40 000 invånare, där också våra 

jämförelsekommuner finns med, hamnade Kalmar på plats 2 med ett NKI på 81. Det betyder att vi ligger bäst 

till bland våra jämförelsekommuner i rapporten som blev offentlig i april 2021. I tidningen Fokus ranking 

2021 har Kalmar kommun klättrat från plats 54 till plats 24. 

 

Kalmarhem ska producera minst 75 bostäder per år under en rullande femårsperiod. 

 

Kalmarhem bedömer att målet kommer nås på årsbasis 2021. 

 

Kalmar Vatten ska långsiktigt sträva mot en VA-förnyelsetid på 100 år men med hänsyn 

till koncernens totala investeringsplanering kan volymen vara lägre enskilda år. 

Kalmar Vatten har VA-förnyat enligt vår förnyelseplan under tertial 1 och tertial 2. Berga, Johannesborg, 

Fjölebro, Getingen, Rinkabyholm, Valthornet och Trillvägen, är områden där vi bytt ut ledningar. 

Förnyelsetakten är under 100 år och slutade på 93 år förra året. 

 

 



 

47 

 

Köpa in mer mark utifrån kommunens långsiktiga behov. 

 

Tre större förvärv har slutförts och lantmäteriförrättningar pågår. Dialog med markägare och bevakning av 

"marknaden" sker kontinuerligt. 

 

Samlat i kommunkoncernen ska vi möjliggöra att minst 500 bostäder kan färdigställas 

varav hälften är hyresbostäder. Kommunen ska i sitt planarbete se till att minst 50 nya 

villatomter tillförs. 

Under inledningen av året har fyra detaljplaner antagits vilka möjliggör byggandet av ca 380 bostäder och ett 

hotell. Ytterligare bostäder kommer att möjliggöras i kommande detaljplaner under året. Vidare finns en 

tämligen god planberedskap i både Kalmar, Rinkabyholm och Trekanten där större områden väntar på att 

byggas ut. Planarbeten för villatomter pågår i såväl Ljungbyholm, Rinkabyholm, Läckeby, Förlösa som i 

Kalmar. Då dessa planer dragit ut på tiden med anledning av olika utredningsbehov förväntas de dock inte 

antas under 2021 varför detta mål inte kommer att nås i sin helhet. Totalt i kommunen pågår 

detaljplanearbeten som syftar till att möjliggöra byggandet av ca 3000 bostäder. 

 

Kommunen ska få fler i arbete snabbare. 30 procent av de som lämnar 

etableringsuppdraget ska gå till arbete eller reguljära studier. 

Andel personer som 90 dagar efter etableringen är i arbete eller studier är för augusti 24,7 procent. 

 

Vid avslut hos arbetsmarknadsenheten ska minst 40 procent av deltagarna gå till ett 

arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller till studier som kan finansieras via 

studiemedel från CSN. 

Under perioden 210101-210827 har 107 deltagare avslutats. 31 procent till arbete och 10 procent till studier. 

Det totala resultatet är 41 procent. 

 

Färdigställ verksamhetsområden för företag för att möta den efterfrågan som finns för 

etableringar i Kalmar. 
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Arbete pågår. Delområde Norra Flygstaden beräknas vara klart hösten 2021. Ytterligare områden kommer 

att projekteras när resurser finns. 

 

Genomföra en utredning av systemet för bidrag till enskilda vägar. 

Utredning genomförd. 

 

Starta en ny enhet för Trygghet och säkerhet på kommunledningskontoret. De interna 

befintliga resurserna ska finnas i enheten från januari 2021. 

Trygghet och säkerhet är sedan årsskiftet etablerad på kommunledningskontoret. Inom trygghet och 

säkerhet finns trygghets- och larmcentralen, ordningsvakter, informationssäkerhetssamordnare, 

säkerhetssamordning, brottsförebyggande strateg samt aktivitetsledare. 

 

Alla larm och skyddstjänster i kommunkoncernen ska anslutas till Trygghets- och 

larmcentralen (TLC). 

Sedan februari pågår ett arbete med att hitta lösningar för att ansluta de sista förvaltningarna till Trygghets- 

och larmcentralen. 

 

Utreda förutsättningarna för att implementera konceptet BoTryggt 2030 i 

planeringsprocessen. 

Integrationsstrategin är upprättad och är ute på remiss inom kommunkoncernen. 

 

Utred möjligheterna till, och formerna för, att kultur- och fritidsförvaltningen hyr Salvehuset 

i syfte att utveckla föreningslivet vid Kalmar dämme med omnejd för mtb-cykel och andra 

friluftslivsdelar.  

Intresseförfrågningar av att hyra lokalen har skickats till alla föreningar i kommunens föreningsregister. 
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Detta ska följas upp med dialog och möte i september för att utröna vilket intresse av ansvar det finns för 

lokalen efter att den renoverats. Den översiktliga kostnadsbedömning som finns för renovering av 

byggnaden kan utgöra underlag för att söka externa medel för upprustning. 

 

Utred förutsättningarna för insatser som bidrar till ökad attraktivitet i Oxhagen. I uppdraget 

ingår att utreda möjligheten till en multiarena i Oxhagen. 

Arbetsgruppen har presenterat sitt arbete för majoriteten och för kultur- och fritidsnämnden. Budget finns 

avsatt av vatten och miljönämnden kopplat till uppdraget "Etablera nya multifunktionella områden" och ska 

bidra till förbättrad tillgänglighet och trygghetssatsningar i kopplingen mellan Oxhagen och Skälby med 

föreslagna åtgärder i bland annat vegetation, stigar, belysning, odling och lekotop vid ny dagvattendamm. 

Projektering påbörjas under hösten 2021. 

 

Genomföra och testa så kallad dubbel markanvisning. 

Utredningsarbete pågår. Försöker hitta lämpliga områden att tillämpa uppdraget på. 

 

Uppdrag att ta fram en strategi för internationella frågor. 

En sammanställning av förvaltningarnas och bolagens remissvar har tagits fram. En tjänsteskrivelse med 

förslaget att strategin antas presenterades för majoriteten den 23 augusti och går upp till kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 21 september och till kommunstyrelsen den 9 oktober. 

 

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. 

Under fokusområdet ingår fullmäktigemålen Bästa skolkommun, Bästa äldreomsorgskommun, Socialtjänst 

av hög kvalitet, e-hälsokommun samt jämställdhetssäkrad verksamhet. 

Utbildningsförvaltningens och Södermöre kommundelsförvaltnings långsiktiga utvecklingsarbete fortsätter, 

men pandemin har påverkat måluppfyllelsen. Många aktiviteter har under långa perioder varit inställda och 

pandemins effekter har gett negativ påverkan på måluppfyllelsen. 

Vid omsorgsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning fortsätter utvecklingsarbetet med syfte 

att våra omsorgstagare ska vara nöjda och att vi ska nå målet att vara en av Sveriges 30 bästa 
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äldreomsorgskommuner. Målet grundas dock på den årliga nationella brukarundersökningen som måttstock 

vilken inte kommer att genomföras under 2021 utan istället flyttas fram till januari 2022. Detta innebär att 

inget resultat för målet kommer att kunna presenteras 2021. 

Till fokusområdet hör även uppdragen "Medlemskap i WHO:s äldrevänliga städer" samt "Funkisglädje och 

Funkisfestivalen". Arbetet inom uppdragen pågår och beslut har fattats att Kalmar kommun kommer att bli 

medlem i föreningen Funkisglädje år 2022. När det gäller uppdraget Medlemskap i WHO:s äldrevänliga 

städer har förutsättningar och konsekvenser för ett medlemskap i WHO:s nätverk presenterats för 

Majoriteten. 

 

Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner. 

 

Kalmar kommuns långsiktiga utvecklingsarbete fortsätter, dock har ett och ett halvt år med pandemi 

påverkat måluppfyllelsen för eleverna. En långvarig hög personalfrånvaro påverkar effektiviteten i 

undervisningen och det har varit svårt för enheterna att få tag i vikarier. Många aktiviteter, som var tänkta 

att höja elevernas måluppfyllelse, har under långa perioder varit inställda och hela situationen sammantaget 

med pandemins effekter har gett negativ påverkan på måluppfyllelsen. Under kommande termin hoppas vi 

att smittspridningen minskar så att vi åter kan starta de aktiviteter som varit vilande, för att uppnå det 

kompensatoriska uppdraget och ökar förutsättningarna för samtliga elever att lyckas med sin skolgång. 

 

Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner. 

 

Inom omsorgsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning fortsätter arbetet för att vara en av 

landets 30 bästa äldreomsorgskommuner och öka omsorgstagarnas nöjdhet. Den nationella 

brukarundersökningen är framskjuten och kommer inte att genomföras förrän efter årsskiftet men arbetet 

med våra egna kvalitetsfrågor fortsätter. Det pågår ett stort utvecklingsarbete med fokus på omsorgstagarnas 

genomförandeplaner. Kontinuitetsprocessen är en naturlig del i planeringen av det dagliga arbetet. 

Boendeprocessen och korttidsprocessen är färdiga och kommer efter att de fastslagits att implementeras ute i 

verksamheterna. Arbete med att ta fram en ny hemtjänstprocess har inletts. Efter att träffpunkter och 

dagverksamhet varit stängda under pandemin har nu verksamheterna stegvis öppnat upp igen. Aktiviteter 

ute i verksamheterna har kunnat öka bland annat med tanke på att fler utomhusaktiviteter har kunnat 

genomföras men också att restriktionerna har lättat. Utlysta statsbidrag har sökts inom flera områden, bland 

annat med fokus att minska den ofrivilliga ensamheten hos våra äldre. 
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Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2025. 

 

De utvecklingsområden som under tertial 1 redovisades ha påbörjats, fortgår och beräknas vara 

implementerade under 2021. 

Utöver de digitala arbetssätt som angetts i föregående tertial har följande arbeten påbörjats: 

• E-tjänster för kommunikation mellan verksamhet för överförmyndare och socialförvaltningen. 

• Lösning för säker digital kommunikation mellan sydostjouren och polis undersöks. 

• Digitalisering av personakter. 

• Breddinfört digital signering inom HSL. 

• Inlett arbete med ett mer effektivt arbetssätt för hantering av trygghetslarm i ordinärt boende. 

• I modellkommunsuppdraget har det tagits fram en utbildning i välfärdsteknik som kommer starta i 

tertial tre. Här ingår även en provvagn med välfärdsteknik som våra omsorgstagare på korttiden ska 

kunna testa sig fram genom. 

Under hösten deltar Södermöres äldreomsorg i ett projekt gällande "Framtidens välfärdsteknik" ett 

samarbete med LNU, Institutionen för e- hälsa, KLM samt Mörbylånga kommun. 

Introduktionen för sommarvikarier 2021 har skett digitalt via Teams istället för tidigare så kallade mappar 

med utskriven information. Nästa steg är att jobba vidare med digital utbildning kommer ske för 

enhetschefer och baspersonal. 

 

Socialtjänsten i Kalmar kommun ska leva upp till kvalitetsdimensionerna 

kunskapsbaserad, effektiv, säker, jämlik, individanpassad och tillgänglig. 

För att leva upp till en socialtjänst av god kvalitet har socialnämnden brutit ner målet i sex långsiktiga 

kvalitetsmål. I år har förvaltningen prioriterat 15 särskilda utvecklingsområden för att fokusera 

utvecklingsarbetet. Utvecklingen följs och mäts med indikatorer. Ambitionen i de sex långsiktiga målen höjs 

för varje år. 

Utvecklingen mot en kunskapsbaserad, individanpassad, effektiv och jämlik vård och omsorg ligger nära de 

målvärden som är uppsatta för året. 

Inom målen om en säker och tillgänglig vård och omsorg finns det däremot stora utmaningar i att nå 

målvärdena. Där krävs särskild kraftsamling för att säkra rätten till placerade barns vård och omsorg, stärka 

patientsäkerhet inom kommunal hälso- och sjukvård samt skapa effektiva och ändamålsenliga ledtider för 

att, de vi finns till för, inte ska behöva vänta oskäligt länge på beslut eller insats. 
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Kommunkoncernens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2024, vilket innebär att 

alla verksamheter säkerställer att alla kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett 

bakgrund och tillhörighet ges: 

• Likvärdig service och bemötande 

• Likvärdig myndighetsutövning 

• Likvärdig resursfördelning 

• Jämställd fördelning av makt och inflytande 

Arbetet med jämställdhetsintegrering av arbetsmarknadsenheten fortgår enl. modellkommunskonceptet, ett 

antal utbildningar har genomförts och personalen har identifierat förbättringsområden. 

Mallen för investeringsäskanden med krav på könskonsekvensbeskrivningar har använts i årets 

budgetprocess. En bedömning av analysen ska ske vid en avstämning med ekonomienheten. Under augusti 

månad har det genomförts ett utbildningstillfälle med majoriteten i jämställdhetsintegrerad budgetering, 

samt för kommunens kvalitetsnätverk. 

 

Utred förutsättningarna för Kalmar att ansöka om medlemskap i WHO:s nätverk för 

äldrevänliga städer – WHO Global Network for Agefriendly Cities and Communities. 

Förutsättningar och konsekvenser för ett medlemskap i WHO:s nätverk för åldersvänliga städer - när det 

gäller bl.a. krav på resurser, möjligheter till kompetensutveckling och nytta för invånarna - presenterades för 

Majoriteten den 14 juni 2021. Samma prestation kommer att lyftas på KSAU under slutet av 

september/början av oktober. 

 

Kalmar ska under 2021 bli medlem i föreningen Funkisglädje och därmed bli en av de 

kommuner som deltar i Funkisfestivalen. 

Det har under våren skapats en arbetsgrupp med representanter från KoF och Socialförvaltningen. 

Verksamheter som samverkar kring detta uppdrag är Kulturskolan, Unik, Socialförvaltningen genom 

Mediehuset och boenden samt Gymnasiesärskolan. Det kommer att bidra till en kunskapsöverföring mellan 

olika professioner samt givetvis att vi ökar den aktiva involveringen av målgruppen genom detta uppdrag. 

Kalmar kommun blir medlem i föreningen Funkisglädje år 2022 och därmed genomförs tävlingarna våren 

2022 med en slutfinal sensommaren 2022. 
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Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare. 

I januari beslutades om ett nytt Personalprogram - "Tillsammans" som nu lanseras i kommunkoncernen. Det 

finns ett gediget material för dialog och delaktighet framtaget för att nå ut i alla arbetsgrupper. Ett annat 

arbete som pågår är en översyn och revidering av Kalmar kommuns samverkansavtal som vi gör i god anda 

med de fackliga organisationerna. 

 

Kalmar kommuns HME-index ska vara topp tre i jämförelse med "liknande kommuner 

övergripande" enligt SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH. En enkät utvärdera och 

följer kontinuerligt upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och regioner med fokus på Hållbart 

medarbetarengageman (HME). 

Mätning på övergripande nivå genomförs under hösten. Mätningen för Kalmars del görs en gång om året 

och handlar om: mål, ledning och motivation. Så i nuläget finns inget resultat för 2021 att redovisa. Den 

senaste mätningen från 2020 hade Kalmar ett index på 80 av 100 (vilket var topp tre). Kristianstad och 

Halmstad hade 79. Växjö och Karlskrona har inte lämnat resultat för 2020. 

Kalmar kommun arbetar under året med att lansera det nyligen antagna personalprogrammet och aktiviteter 

för att öka nöjdheten bland medarbetare. Under året har kommunen uppmärksammat medarbetare genom 

presentkort, restaurangcheck och höjt friskvårdsbidrag. En enkät för att följa upp arbetsmiljö och nöjdhet 

med att arbeta hemifrån är genomförd och sammanställning av den pågår. 

 

Antal långtidssjukskrivna medarbetare ska minska. 

Den totala sjukfrånvaron till och med juli är lägre jämfört med 2020 men är fortfarande högre än samma 

period 2019. Detta är en effekt av pandemin och regler i socialförsäkringen. Antal långtidssjukskrivna är 33 

personer färre än i juli 2020. Systematiskt arbete pågår med att minska antalet långa sjukfall genom att göra 

plan för återgång i arbete eller plan för omställning till annat arbete utanför organisationen. 

Stort fokus läggs på tidiga insatser och det har tillsatts en arbetsmiljöstrateg. 

 

Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunkoncernen ska öka för att nå ett balanstal 

mellan 0,8 och 1,0. 

Mäts genom SCB:s statistik som lämnas av SKR en gång per år. Uppföljning finns bara på övergripande nivå 

och med ett års eftersläpning. 
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Kommunen ska aktivt använda digitalisering för en hållbar utveckling inom 

kommunkoncernens verksamheter. 

Även digitaliseringen har fått en rejäl knuff framåt under året. Kommunfullmäktige, styrelser och nämnder 

har ställt om till att genomföras helt digitalt. Distansarbete, distansundervisning och mobil dokumentation 

har utvecklats snabbare än vi kunnat ana. Många av de nya rutiner vi har vant oss vid under året är 

garanterat här för att stanna, även i framtiden. 

Våra verksamheter har på grund av pandemin också tvingats ställa om då det ställts höga krav på korrekt 

och snabb information i fler och nya kanaler. Även det centrala kontaktcentret har haft ett högre tryck i år då 

de i hög grad ingår i kommunikationsarbetet genom en väg in, men även genom aktiviteter på sociala 

medier och e-tjänster. 

För att utmana nuvarande arbetssätt och att våga tänka nytt så har vi under året testat en innovationsprocess 

tillsammans med Ignite Sweden. Över tio verksamhetsbehov inom koncernen har identifierats och matchats 

mot startups som har lösningar. Behoven finns både kopplat till trygghet samt en mer hållbar kommun. 

Utvecklingen av e-tjänster har fortlöpt, detta med syfte att effektivisera det interna arbetet samt för att 

underlätta och öka tillgängligheten för invånare i kommunen. I snitt hanteras 500 invånarärenden och 1300 

interna ärenden i veckan via e-tjänster (ersatt papper/blanketter). 

Förändrade arbetssätt, arbetsmetoder och användning av teknik och digitalisering ger oss möjlighet att klara 

volymökningen med bibehållen kvalitet även när det blir svårt att rekrytera nya medarbetare. 

Integration mellan e-tjänster och bokningssystem samt kommunkoncernens digitala medarbetare som består 

av en mjukvarurobot har nu automatiserat ytterligare verksamhetsprocesser och därmed frigjort ca 2000 

timmar årligen. 

Exempel på större koncernövergripande insatser som startat upp är arbetet med digital onboardingprocess 

och ny plattform för digitala arbetsplatsen som ska ersätta intranätet. Införandet av Samverksmodellen för 

systemförvaltning och objektet Koncernövergripande tjänster påverkar också digitaliseringen positivt då 

arbetet i modellen syftar till att skapa ordning i förvaltningen av IT-systemen inom objektet. 

Förvaltningsplaner för 2021 är framtagna och 2022 är under arbete. 

Förvaltningarna och bolagen arbetar med kartläggning av processer, standardisera data och arbetssätt samt 

strategiskt jobba med kvalitetshöjande åtgärder. 

Arbetet den uppkopplade och smarta kommunen fortsätter tillsammans med Linnéuniversitetet. Under 

sommaren har verksamheter genomfört flera studentsamarbeten. Vi fortsätter att kontinuerligt träffas och 

utveckla fler smarta lösningar. 

 

Säkerställa fiberanslutningar till våra externt hyrda lokaler. 

Projektet avslutas i sin helhet den 21 oktober. De sista 14 platserna levereras från Telia den 30 september. 
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Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera och uppdatera handlingsplanen för att 

förebygga våld mot kvinnor i nära relationer (från 2010). I uppdraget ingår att inventera 

eventuella insatser och effektivisera Kalmar kommuns arbete ur ett arbetsgivarperspektiv. 

Utbildning för alla medarbetare i "Att upptäcka våld i nära relation" pågår. 

 

En driftsredovisning ska visa hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande 

verksamheten. Vilka kostnader och intäkter som kommunen har fördelat per nämnd. 

 

Nettoanslagen fastställs av kommunfullmäktige på nämndnivå. Omdisponering av anslag mellan 

nämnderna samt tilläggsanslag kan beslutas av fullmäktige under året. Med utgångspunkt i 

kommunfullmäktiges beslutade budget antar nämnderna och bolagsstyrelserna egna mål och fördelar 

resurser inom den egna verksamheten. Respektive facknämnd beslutar om internbudget och 

verksamhetsplan senast den 31 december. Detta innebär att anslagen ska täcka de kostnader som återstår när 

intäkter i form av taxor, avgifter och bidrag inte täcker verksamhetens kostnader fullt ut. 

Senast den 31 maj ska nämnderna ha antagit ett budgetunderlag innehållande eventuella särskilda förslag 

och lämnat till kommunstyrelsen inför nästkommande årsbudgetprocess. I budgetunderlaget beskrivs de 

ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningarna under den närmaste treårsperioden. 

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. 

 

Delar av kommunens verksamhet bedrivs i förbund och bolagsform. Den löpande verksamheten i 

kommunens bolag finansieras med deras egna försäljningsintäkter samt i vissa fall koncernbidrag och 

aktieägartillskott från moderbolaget i kommunkoncernen. Förbunden finansieras dels med egna 

försäljningsmedel, dels via skattemedel.  

 

Driftsredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds ekonomiska relation till sin 

omvärld, där de andra nämnderna utgör en del av omvärlden. Det innebär att jämfört med 

resultaträkningens intäkter och kostnader, som endast innehåller kommunexterna poster, har 

driftsredovisningen påförts även kommuninterna poster såsom köp och försäljning mellan nämnder och 

verksamheter. Gemensamma kostnader som för delas mellan kommunens olika nämnder och verksamheter 

är framför allt: hyreskostnader, transportkostnader, underhållskostnader och kost. 
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Gemensamma kostnader som fördelas med schabloner är exempelvis, kommungemensamma 

ledningskostnader och IT-relaterade kostnader.  
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Tabellen ovan redovisar kommunstyrelsen och nämndernas utfall, budget och prognos utifrån organisatorisk indelning. 

 

 

Tabellen ovan visar utfall, budget och prognos utifrån SCB:s verksamhetsindelning för kommuner. 

  

Driftredovisning, mnkr 202108 202112 202108 202112 202112

Nämnd 202108 202008 202108 202008

Netto-

utfall

Netto-

budget

Budget-

avvikelse

Prognos 

helår 2021

Budget-

avvikelse

Kommunstyrelsen totalt 202,2 208,3 -651,4 -669,3 -449,2 -732,9 -283,7 -718,5 14,4

    - varav kommunledningskontoret 155,2 162,4 -393,7 -403,8 -238,5 -395,8 -157,3 -390,8 5,0

    - varav överförmyndarnämnden 1,0 1,1 -7,9 -8,6 -6,9 -11,2 -4,2 -11,2 0,0

    - varav exploateringsverksamheten 44,2 44,8 -22,6 -35,7 21,7 13,3 -8,4 22,0 8,7

    - varav gymnasieverksamheten 1,8 0,0 -227,2 -221,1 -225,4 -339,2 -113,7 -338,5 0,7

Kommunens revisorer 0,0 0,2 -0,6 -0,7 -0,6 -2,7 -2,1 -2,7 0,0

Samhällsbyggnadsnämnden 43,6 47,4 -72,5 -76,9 -28,9 -41,1 -12,2 -51,5 -10,4

Servicenämnden 381,0 375,1 -526,0 -507,2 -145,1 -237,5 -92,5 -236,1 1,4

Kultur- och fritidsnämnden 16,1 21,7 -152,6 -150,1 -136,5 -210,6 -74,1 -215,6 -5,1

Utbildningsnämnden 114,4 116,3 -855,8 -818,8 -741,4 -1 158,0 -416,6 -1 149,9 8,2

Omsorgsnämnden 135,6 127,5 -633,3 -598,5 -497,7 -769,0 -271,3 -769,0 0,0

Socialnämnden 60,4 64,9 -626,3 -604,3 -565,9 -880,9 -315,1 -873,4 7,5

Södermöre kommundelsnämnd 23,6 22,6 -180,1 -172,9 -156,5 -245,0 -88,5 -244,5 0,5

Summa nämnderna 976,9 984,0 -3 698,7 -3 598,7 -2 721,8 -4 277,9 -1 556,0 -4 261,3 16,5

Finansförvaltningen del av 0,3 0,4 -21,1 -31,0 -20,8 -45,1 -24,3 -62,0 -16,9

Jämförelsestörande poster 24,5 9,5 0,0 0,0 24,5 0,0 -24,5 24,5 24,5

Summa före skatteintäkter 1 001,7 994,0 -3 719,8 -3 629,7 -2 718,1 -4 322,9 -1 604,8 -4 298,9 24,1

Skatteintäkter totalt 2 971,0 2 870,3 0,0 0,0 2 971,0 4 327,8 1 356,8 4 443,5 115,7

    - varav skatteintäkter 2 300,5 2 640,0 0,0 0,0 2 300,5 3 357,3 1 056,8 3 451,2 93,9

    - varav generella statsbidrag och 

      kommunal utjämning 670,5 230,4 0,0 0,0 670,5 970,6 300,0 992,4 21,8

Finansiella intäkter och kostnader 44,2 13,7 -6,2 -7,7 38,1 33,9 -4,1 36,6 2,7

Summan av totala intäkter och 

kostnader enligt resultaträkningen 4 017,0 3 878,1 -3 726,0 -3 637,4 291,0 38,8 -252,2 181,3 142,5

Intäkter Kostnader

Drisftsredovisning, mnkr 202108 Helår

Verksamhet 202108 202008 202108 202008

Netto-

utfall

Netto-

budget

Budget-

avvikelse

Politisk verksamhet 1,5 1,7 -32,6 -31,6 -31,1 -49,7 18,6

Infrastruktur, skydd med mera 100,8 109,1 -306,2 -317,0 -205,4 -294,6 89,3

Kultur och fritid 18,1 23,7 -166,0 -163,8 -147,9 -220,5 72,6

Pedagogisk verksamhet 159,8 168,5 -1 300,2 -1 245,5 -1 140,4 -1 762,9 622,4

Vård och omsorg 222,6 215,1 -1 347,5 -1 285,6 -1 124,9 -1 753,5 628,6

Särskilt riktade insatser 56,2 72,9 -82,9 -107,1 -26,7 -35,2 8,5

Affärsverksamhet 57,2 57,1 -21,4 -26,0 35,8 37,4 -1,6

Gemensamma verksamheter 457,7 387,7 -441,9 -422,3 15,8 4 118,0 -4 102,1

Poster ej hänförbara till verksamheternas 

intäkter och kostnader 2 971,0 2 870,3 -55,2 -66,7 2 915,8 0,0 2 915,8

Utfall verksamhetens intäkter och 

kostnader enligt resultaträkningen 4 044,9 3 906,3 -3 753,9 -3 665,6 291,0 38,8 252,2

Verksamhetens 

intäkter

Verksamhetens 

Kostnader
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Coronapandemin har medfört förändrade förutsättningar för prognosframtagandet. Pandemin ger effekter 

på såväl de samlade intäkterna från skatter, utjämning och generella statsbidrag som för verksamheternas 

nettokostnader. 

 

Nämndernas samlade prognostiserade budgetavvikelse är ett överskott gentemot budget på 16,5 mnkr. 

Positiv budgetavvikelse i prognosen lämnas av kommunstyrelsen, servicenämnden, utbildningsnämnden, 

Södermöre kommundelsnämnd och socialnämnden. Omsorgsnämnden lämnar en prognos i enlighet med 

budget. Samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden redovisar negativa budgetavvikelser i 

helårsprognosen. De negativa budgetavvikelserna beror i huvudsak på ökade kostnader och minskade 

intäkter till följd av coronapandemin. Närmare orsaker redovisas under avsnittet Ekonomiska effekter av 

coronapandemin nedan.  

Rensat för effekterna av pandemin visar samtliga nämnder positiva prognoser eller ett bedömt utfall i 

enlighet med budget. 

 

Posten "Finansförvaltningen, övriga poster" innehåller främst pensionskostnaderna och de centrala anslagen 

för löneökningar och kompensationer för ökade hyror och kapitaltjänstkostnader. 

Vid den årliga översynen av RIPS (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) i april beslutades om 

reviderade livslängdsantaganden för kommunsektorn. Konsekvensen av ett antagande om längre livslängd 

är en stigande pensionsskuld och pensionsavsättning. Det innebär en ökad belastning på såväl resultatet 

med högre kostnader, som på de finansiella nyckeltalen såsom soliditeten då den totala 

pensionsförpliktelsen blir större. 

De totala pensionskostnaderna väntas ge en negativ budgetavvikelse med 22,1 mnkr. Det utgår från den 

prognos som pensionsförvaltaren lämnade per den siste augusti och som sedan aprilprognosen innehåller 

förändrade livslängdsantagandena i RIPS. Förändringen av Skandias prognoser för pensionskostnaderna 

kan till största del förklaras av högre kostnad för försäkringspremierna och den främsta orsaken är nya 

anställningar och som i sin tur även leder till en högre prognos för den avgiftsbestämda ålderspensionen. 

Vidare är pensionsutbetalningarna högre då fler valt att påbörja sin pensionsutbetalning i förtid. 

Övriga centrala poster bedöms samlat få ett utfall som ger 5,2 mnkr lägre kostnader än budgeterat. Den vid 

årsskiftet införda nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga beräknas ge en positiv avvikelse med 3,8 

mnkr. Anslagen för löneökningar har en negativ avvikelse med 6,4 mnkr då utfallen i avtal och 

förhandlingar blev högre än budgeterat. Anslagen för ökade hyror och kapitaltjänstkostnader samt 

avstämning av resursfördelningssystem bedöms ge en positiv avvikelse mot budget med 4,6 mnkr. 

 

Utifrån SKRs senaste prognos om skatteunderlagets utveckling för 2021 blir den samlade intäkten från 

skatter, utjämning och generella statsbidrag 115,7 mnkr högre än budgeterat. Det beror främst på en 

successivt uppreviderad prognos för skatteunderlagstillväxten för året. Utvecklingen under andra halvåret 

2021 förväntas bli starkare än i tidigare prognoser. En annan bidragande orsak är att antalet invånare i 

kommunen var fler per den förste november föregående år än vad som budgeten utgick från baserat på den 
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vid tidpunkten gällande befolkningsprognosen. 

 

Jämförelsestörande poster utgörs i huvudsak av realisationsvinster på sålda anläggningstillgångar såsom 

fastigheter och fordon. Bedömningen är att reavinsterna kommer uppgå till cirka 24,5 mnkr vilket även i 

stort motsvarar utfallet per 31 augusti. Största poster utgörs av Rapsen 2 med 8,0 mnkr, Visiret med 6,2 mnkr 

och Ingelstorp med 5,2 mnkr. 

 

För de finansiella intäkterna och kostnaderna samlat är prognosen en positiv avvikelse med 2,7 mnkr. 

Intäkterna från borgensavgifter väntas bli 2,7 mnkr lägre än budget på grund av lägre upplåning. 

Räntekostnaderna väntas bli 5,4 mnkr lägre än budgeterat. 

 

Den totala prognosen för årets resultat är 181,3 mnkr, vilket är 142,5 mnkr högre än det budgeterade 

resultatet på 38,8 mnkr och 16,5 mnkr högre än föregående prognos efter juni. 

 

Coronapandemin påverkar kommunens ekonomi på flera sätt. Ännu är det svårt att överblicka de totala 

ekonomiska konsekvenserna, men det står fullt klart att såväl intäkter som kostnader påverkas i hög grad. 

Under 2020 minskade skatteintäkterna med 48,7 mnkr jämfört med budget, vilket i stor utsträckning berodde 

på konjunkturnedgången i pandemins spår med ökande arbetslöshet, permitteringar och färre arbetade 

timmar i samhället. Nämndernas nettopåverkan bedömdes till -34,3 mnkr. Staten kompenserade 

kommunsektorn med kraftigt höjda generella statsbidrag som för Kalmars del uppgick till 130,3 mnkr. Den 

bedömt samlade resultateffekten av pandemin blev därmed ett plus på 47,3 mnkr.  
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Även under 2021 görs en bedömning av pandemins samlade ekonomiska effekter. Osäkerheten är stor och 

det finns inget övergripande scenario för den kommande utvecklingen under året att förhålla sig till. Varje 

nämnd och verksamhet har därför utgått från sina egna förutsättningar och de antaganden och planering 

man har i respektive verksamhet. Nämndernas samlade prognos är nettokostnader uppgående till 68,1 

mnkr, vilka specificeras i nedanstående tabell. 

För de samlade skatteintäkterna görs bedömningen att förändringen gentemot budget inte direkt kan 

härledas till coronapandemin. När budgeten för 2021 lades var samhället mitt i pandemin och dess effekter 

redan inräknade i konjunkturbedömningarna. Därmed sätts påverkan på skatteintäkterna till noll. 

Nivån på de extra statsbidragen är lägre 2021 än under 2020 men utgör ändå betydande tillskott jämfört med 

de statsbidrag som var beslutade eller aviserade innan pandemins utbrott. De uppgår till 58,9 mnkr och då är 

avräknat de ökade statsbidrag som aviserades redan i januariöverenskommelsen. Då aviserades en ökning i 

jämn takt under mandatperioden vilket brukar uttolkas som 5 mdkr årligen varav 3,5 mdkr till kommunerna 

och resterande till regionerna. Under 2021 har hittills inte tillkommit några beslut om ytterligare generella 

statsbidrag än de som beslutades under 2020.  

Nettopåverkan på resultatet i denna prognos är därmed negativ med 9,2 mnkr, att jämföra med 7,2 mnkr i 

föregående prognos efter juni 

. 

Nedbrutet per nämnd framgår att störst nettopåverkan från pandemin finns i omsorgsnämnden men också 

till betydande delar i samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Man kan vidare 

konstatera att ingen nämnd prognostiserar en negativ budgetavvikelse när effekterna av pandemin är 

avräknade. 

• Kommunstyrelsen belastas i huvudsak av ökade kostnader till följd av satsningar såsom exempelvis 

gåvor till medarbetare och lunchersättningar till gymnasieelever samt lägre schablonintäkter för 

verksamhetsområde Arbete och välfärd från Migrationsverket. Dock innebär de samlade statliga 

ersättningarna för hälso- och sjukvårdskostnader samt sjuklönekostnader att nettopåverkan totalt 

sett är positiv. 

• Omsorgsnämndens och Södermöre kommundelsnämnds ökade nettokostnader inom 

omsorgsverksamheten utgörs främst av personalkostnader, inköp av skyddsmateriel och 

lokalkostnader. 

• Socialnämndens ökade nettokostnader utgörs främst av vikariekostnader och kostnader för 

smittskyddsutrustning samt lägre intäkter från tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. 

Påverkan 

p.g.a. Covid-

19

Budget-

avvikelse 

totalt

Budget-

avvikelse övrig

Kommunstyrelsen 5 200 14 408 9 208

Kommunens revisorer 0 0 0

Samhällsbyggnadsnämnden -11 550 -10 400 1 150

Servicenämnden -350 1 395 1 745

Kultur- och fritidsnämnden -5 625 -5 058 567

Kultur- och fritidsnämnden, budgeterat -2 500 0 0

Utbildningsnämnden -6 300 8 179 14 479

Omsorgsnämnden -37 629 0 37 629

Socialnämnden -5 850 7 500 13 350

Södermöre kommundelsnämnd -3 500 500 4 000

Summa nämnderna -68 104 16 524 82 128
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• Samhällsbyggnadsnämnden påverkas främst av minskade intäkter från parkeringsavgifter, men 

även upplåtelser av allmän plats och evenemang samt livsmedelstillsyn ger lägre intäkter än 

normalt. 

• Servicenämnden påverkas främst av högre lokalvårdskostnader. Kostverksamheten får lägre 

försäljningsintäkter men även lägre livsmedelsförbrukning. 

• Kultur- och fritidsnämnden har dels det beslutade och tilläggsbudgeterade stödet till föreningslivet 

med 2,5 mnkr, men påverkas även av minskade intäkter för badet, kulturskolan, teatern och 

idrottsanläggningarna. 

• Utbildningsnämndens tillkommande kostnader utgörs till största delen av utökad städning. 
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Kommunkoncernens investeringar uppgår per augusti till 723,8 mnkr av budgeterade 1 367,5 mnkr, vilket 

motsvarar en förbrukning på 52,9 procent. Prognosen för kommunkoncernens investeringar på helår visar på 

totalt 1 236,2 mnkr mot budgeterade 1 367,5 mnkr, vilket motsvarar en genomförandegrad på 90,4 procent 

och underskridande av budgeten med 131,4 mnkr. Den positiva avvikelsen mot budget återfinns främst på 

de kommunala bolagen där Kalmarhem AB och Kalmar Vatten AB har tidsförskjutningar i några större 

projekt och förändring av projekt. 

I tabellen investeringsredovisning redovisas kommunens värden brutto, det vill säga exklusive 

investeringsbidrag enligt gällande redovisningsprinciper. Under perioden januari-augusti har kommunen 

fått investeringsbidrag om totalt 0,5 mnkr. För bolag och förbund redovisas värdena netto, det vill säga 

inklusive eventuella investeringsbidrag. Per sista augusti finns inga investeringsbidrag bokförda för bolag 

eller förbund. I prognos för helåret finns inkluderat 39,4 mnkr avseende investeringsbidrag för Kalmarhem. 

Både de kommunala bolagen och kommunen befinner sig i en intensiv investeringsperiod, med stora 

planerade investeringar. De planerade investeringarna är särskilt stora inom VA (vatten och avlopp), men 

behoven är också stora inom välfärd och infrastruktur. Investeringarna är en följd av att Kalmar växer, men 

beror också på att gamla, uttjänta anläggningar behöver renoveras eller ersättas med nya. 

  

Investeringsredovisning, mnkr

kommunkoncernen Utfall

jan-aug 

2021

Budget

helår 2021

Prognos

helår 2021

Budget-

avvikelse

helår 2021

Utfall

jan-aug 

2021

Budget

helår 2021

Prognos

helår 2021

Budget-

avvikelse

helår 2021

Kalmar kommun 337,1 660,0 630,9 29,1 337,1 660,0 630,9 29,1

Kommunala bolagen 380,3 694,5 590,4 104,1 380,3 694,5 590,4 104,1

Kalmarsunds gymnasieförbund 0,9 10,0 7,5 2,5 0,6 6,9 5,2 1,7

Kretslopp sydost 15,3 16,4 25,8 -9,4 5,7 6,1 9,7 -3,5 

TOTALT Investeringar 733,6 1 380,9 1 254,6 126,2 723,8 1 367,5 1 236,2 131,4

Totala investeringar Koncernens andel av totala investeringar
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Investeringsredovisning kommunen, mnkr

Utfall

jan-aug 

2021

Budget

helår 2021

Prognos

helår 2021

Budget-

avvikelse

helår 2021

Kommunstyrelsen 273,5 551,1 515,5 35,6

Inventarier kommunledningskontoret inkl brandkåren 1,2 3,7 2,2 1,5

IT-verksamhet, utbyte befintliga servrar 0,7 1,5 2,9 -1,4 

IT-verksamhet, accessnät centralt ägande 1,2 5,0 3,6 1,4

IT-verksamhet, dator som tjänst 5,9 9,5 9,5 0,0

Investeringar för Kalmar Hamn AB 10,3 4,5 19,1 -14,6 

Markförsörjning 27,5 3,0 30,0 -27,0 

Övriga räntabla (ej ramjusterande) investeringar 15,4 72,8 34,9 37,9

Ramanslag för fastighet och infrastruktur 186,3 397,3 359,4 37,9

Exploateringsverksamheten 25,1 53,8 53,8 0,0

Servicenämnden 28,3 76,7 69,5 7,2

Övriga investeringar (inventarier etc) 0,1 2,1 0,2 1,9

Planerat underhåll 22,8 44,0 44,0 0,0

Fordon, maskiner (räntabla/ej ramjusterande) 5,4 30,6 25,3 5,3

Omsorgsnämnden 5,7 13,0 10,0 3,0

Inventarier 0,9 3,0 3,0 0,0

HSL-specialhjälpmedel 0,1 0,5 0,2 0,3

Inventarier till nya äldreboenden (ramjusterande) 4,8 9,5 6,8 2,7

Södermöre kommundelsnämnd 0,6 5,1 1,8 3,3

Hjälpmedel, bibliotek, nybyggnad (ramjusterande) 0,3 3,2 0,3 2,9

Inventarier 0,3 1,9 1,5 0,4

Samhällsbyggnadsnämnden (inventarier) 0,0 1,1 1,1 0,0

Kultur- och fritidsnämnden (inventarier) 2,6 4,0 4,6 -0,6 

Utbildningsnämnden (inventarier) 26,1 7,6 27,0 -19,4 

Socialnämnden (inventarier) 0,4 1,4 1,4 0,0

TOTALT Investeringar kommunen 337,1 660,0 630,9 29,1

Varav räntabla/ej ramjusterande och exploatering 145,9 250,0 264,4 -14,4 

TOTALT Ramjusterande Investeringar kommunen 191,3 410,0 366,5 43,5

Årets investeringar



 

64 

 

Kommunens investeringar uppgår per augusti till 337,1 mnkr av budgeterade 660,0 mnkr. Detta motsvarar 

en förbrukning på 51,1 procent. Utfallet i augusti föregående år var 260,5 mnkr vilket motsvarade en 

förbrukning på 40,6 procent av budgeten på 641,7. Prognosen för kommunens investeringar på helår visar på 

totalt 630,9 mnkr mot budgeterade 660,0 mnkr och underskridande av budgeten med 29,1 mnkr. 

Genomförandegraden, det vill säga prognostiserat utfall i förhållande till budget, visar för helåret på 95,6 

procent. Den positiva avvikelsen mot budget återfinns främst inom fastighet (Kommunstyrelsen) och beror i 

huvudsak på tidsförskjutningar i de större projekten "Kalmarsundsskolan hus 01, ombyggnad till F-6 skola" 

och "Kulturkvarteret, hus Abborren". 

Posten övrigt under kommunstyrelsen visar på en negativ avvikelse mot budget och beror främst på förvärv 

av fastigheter och investeringar i Kalmar hamn. Kommunen har bland annat förvärvat fastigheterna 

Korsgården 1:3 och Rev 4:24, samt del av Västerslät 18:1 och 13:1, som inte genererar några 

avskrivningskostnader då mark är en tillgång som inte anses minska i värde. Investeringarna i Kalmar hamn 

avser bland annat ej planerade akuta kajreparationer och högre utgifter än beräknat för utfyllnaden av 

Tjärhovsbågen. Faktiska kapitalkostnader som uppstår utifrån dessa investeringar debiteras Kalmar Hamn. 

Exploateringsverksamhetens investeringar prognostisera hålla budget under 2021. Förbrukningsgraden av 

budgeten ligger efter augusti på 46,6 procent, vilket är under riktvärdet för perioden (66,6 procent) under 

hösten väntas dock ökade kostnader för infrastruktur i flera delar av kommunen. De investeringsprojekt som 

prognostiseras med högst kostnad under året är infrastruktur i Fjölebro, Snurrom samt Flygstadenområdet. 

Servicenämndens investeringar beräknas understiga budget med 7,2 mnkr varav största delen återfinns inom 

transport- och leasingverksamheten och dess inköp av fordon/maskiner som beräknas bli lägre än 

budgeterat. Omsorgsnämnden prognostiserade positiva budgetavvikelse beror på att investeringarna i 

samband med renoveringen av S:t Kristoffers väg beräknas bli lägre. Södermöre kommundelsnämnd 

prognostiserar också en positiv budgetavvikelse som bland annat beror på att tillbyggnaden av Ljunbyholms 

förskola har blivit framflyttad. Utbildningsnämnden beräknas överstiga budget med 19,4 mnkr och beror på 

investeringsutgifter i den nya skolan Tallhagsskolan avseende bland annat möbler, utrustning till 

specialsalar och IT. De ökade kapitalkostnaderna till följd av dessa investeringar kompenseras inte utan ska 

hanteras inom utbildningsnämndens befintliga driftsram. 
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Kommunens investeringar presenteras också i tabell som visar hur projekt fördelas mellan färdigställda 

projekt och pågående projekt. För projekt inom fastighet, infrastruktur och exploateringsverksamheten finns 

också uppgift om totalbudget och ackumulerat utfall från projektstart till och med augusti 2021, medan 

budget, utfall och prognos 2021 visar det enskilda året. För färdigställda projekt innebär detta att 2021 är det 

avslutande året för dessa projekt. Många projekt inom fastighet, infrastruktur och exploateringsverksamhet 

befinner sig per sista augusti i genomförandefas varför den största delen återfinns under pågående projekt. 

Nämndernas egna investeringar bedöms också per sista augusti till största del vara pågående och återfinns 

därmed under pågående projekt. 

Investeringsredovisning kommunen, mnkr

Total-

budget
Ack utfall

Avvikelse

total-

budget

Utfall

jan-aug 

2021

Budget

helår 2021

Prognos

helår 2021

Budget-

avvikelse

helår 2021

FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT

Kommunstyrelsen 470,6 432,8 37,9 9,4 13,8 17,5 -3,7 

Fastighet och infrastruktur 462,6 423,9 38,7 9,0 13,3 15,5 -2,2 

Förskole- och skollokaler 350,0 328,8 21,2 0,9 1,4 1,6 -0,2 

Fritidslokaler 62,5 52,0 10,5 1,8 4,2 4,1 0,1

Övriga lokaler 13,5 13,5 -0,1 0,2 0,1 0,2 -0,1 

Infrastruktur (gator, gång- och cykelvägar) 21,7 16,8 4,9 0,9 0,4 1,0 -0,6 

Infrastruktur (övrigt) 14,9 12,7 2,2 5,2 7,2 8,5 -1,3 

Exploateringsverksamheten 8,0 8,8 -0,8 0,4 0,4 2,0 -1,6 

PÅGÅENDE PROJEKT

Kommunstyrelsen 1 172,3 543,8 628,4 264,0 537,3 498,0 39,3

Fastighet och infrastruktur 993,5 418,3 575,1 192,7 456,8 378,9 77,9

Förskole- och skollokaler 388,1 79,4 308,7 38,9 121,5 91,0 30,4

Fritidslokaler 413,8 207,4 206,4 102,4 198,8 156,3 42,5

Övriga lokaler 35,2 12,1 23,2 7,7 19,2 20,1 -0,9 

Infrastruktur (gator, gång- och cykelvägar) 47,0 21,6 25,4 16,4 57,6 52,5 5,0

Infrastruktur (övrigt) 109,3 97,9 11,4 27,3 59,8 58,9 0,9

Exploateringsverksamheten 178,8 125,5 53,3 24,7 53,4 51,8 1,6

Övriga investeringar 46,7 27,2 67,3 -40,1 

Servicenämnden 28,3 76,7 69,5 7,2

Omsorgsnämnden 5,7 13,0 10,0 3,0

Södermöre kommundelsnämnd 0,6 5,1 1,8 3,3

Samhällsbyggnadsnämnden 0,0 1,1 1,1 0,0

Kultur- och fritidsnämnden 2,6 4,0 4,6 -0,6 

Utbildningsnämnden 26,1 7,6 27,0 -19,4 

Socialnämnden 0,4 1,4 1,4 0,0

TOTALT Investeringar kommunen 1 642,9 976,6 666,3 337,1 660,0 630,9 29,1

*) Avser större projekt med totalbudget och utfall fördelad över flera år

Utgifter sedan projektens start *) Årets investeringar

Färdigställda projekt

Pågående projekt
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I Fjölebro är en ny- och ombyggnation av gator för kommande exploatering färdigställd. Utmed E22 byggs 

bullervallar för att skydda den nya bebyggelsen i Fjölebro. Bullervallarna byggs huvudsakligen av 

överskottsmassor från andra projekt vilket sparar både naturresurser och pengar.  

I Snurrom pågår projektering och byggnation i olika etapper. Här är det kompletterat med en lekplats med 

utrustning för små barn. Ett entrétorg/ mötesplats med sittplatser, står också klart. 

I etapp 2 byggs det ut och förbereds för exploatering av flerbostadshus och radhus. I etapp 3 pågår 

förprojektering för att möjliggöra villatomter. Förprojektering av gator och parkeringar vid den planerade 

bad- och friskvårdsanläggningen i Snurrom pågår också.  

I Rockneby är en tillgänglighetsanpassad lekplats färdigställd samt ett utegym för möjlighet till 

styrketräning. En hinderbana med ett utegym bredvid isrinken i Rockneby har också byggts. Grillplatsen på 

samma plats har fått förbättrad tillgänglighet samt har rustats upp. Platsen har även kompletterats med ny 

belysning.  

I Snättebro (Läckeby) ska en gång- och cykelväg byggas under hösten. Förskolan Milstenen med tillhörande 

parkering i Lindsdal är färdigställd. Projektering av en hundrastgård i Lindsdal pågår och anläggningen 

beräknas vara klar under hösten-vintern 2021. 

 

På Stensö har en ny separerad gång- och cykelväg vid entrén till Stensö camping byggts samt utbyggnad av 

ett extra körfält. På tio lekplatser har skyltar med ordningsregler och adress vid kontakt med 112 tagits fram. 

I Hansaområdet har rondellerna färdigställts med bland annat cortenstål i olika former, sedummatta, 

trädplantering, perennplantering, belysning med mera och på en av rondellerna finns insekter skapade av 

återvunnet material från bilskroten.  

På Lindövägen (kvarteret Spiggen) kommer en parkering slutföras under året. I samband med det har 

trafiksäkerhetsåtgärder gjorts på Rådmansgatan.  

På Karlssons äng är alla gator nu öppna för allmänheten och endast toppasfaltering återstår. Två gång- och 

cykelvägar samt parkmiljö återstår att bygga och i den större av de två parkerna ska en aktivitetslekplats 

byggas under 2022.  

Bygget av ny ishall fortgår och kommer att färdigställas under oktober månad. 

Vid Tallhagsskolan byggs bullerskärm längs med Ängöleden och Gröndalsvägen, samt en gång- och 

cykelväg längs Gröndalsvägen. Arbetet beräknas vara färdigt i oktober. Den nya sporthallen i Gröndal är 

färdigställd och tagen i bruk av verksamheten.  

Vidare upprustning av Skälby lekplats pågår. Lekplatsen och vägen ner mot utegymmet samt den så kallade 

cirkusplatsen vid stora ladan förses med ny gatu- och parkbelysning. Syftet är att öka den upplevda 

tryggheten samt öka möjligheten att använda lekplatsen även när det är mörkt. Kalmar Energi kommer 

påbörja byggnation under september.  

På Vasaskolan pågår utredning och projektering för att renovera köket, som är gammalt och slitet.  

Projektering pågår även för Folkets park där ett av husen ska rivas och därefter ska ett nytt återuppbyggas.  

Etapp 1 av Rosenträdgården i Skansparken färdigställdes under våren med grusgångar, planteringar och 

sittplatser, samt belysning utmed grusgångar och i parken. Projektering av etapp 2, området runt lekplatsen, 

har påbörjats. Montering av lekutrustning, pergola och plantering planeras till våren 2022.  



 

67 

 

Renovering av hela Kalmarsundskolan pågår och beräknas vara klar juni 2023.  

 

Ny belysning och ny stensatt trottoar har utförts på Larmgatan, som även blivit tillgänglighetsanpassad med 

stenhällar. På Kaggensgatan (delen Strömgatan - Södra Kanalgatan) har återställning av stensatt trottoar med 

inslag av stenhällar gjorts för ökad tillgänglighet. Projektering pågår för ombyggnad av Norra Långgatan. 

Arbetet med Tjärhovspromenaden fortsätter och ska bland annat kompletteras med belysning. I Slottsfjärden 

har sittbänkar och solsoffor nästan färdigställts och beräknas bli helt klart under hösten 2021.  

I Stadsparken har en barrplantering i den södra delen färdigställts under våren, en planteringsyta på cirka 

300 kvadratmeter med barrväxter, perenner och lökar. Planering för de åtgärder som ska byggas 2022 har 

påbörjats med bland annat en historisk utredning. Projektering av dammen och planteringen mot 

Järnvägsgatan påbörjas under hösten och dessa planeras byggas under 2022. 

Under året har ett intensivt arbete pågått att projektera kvarteret Abborren som en del av ett samlat 

kulturkvarter. Under 2021 ska en upphandling av entreprenaden ske och med planerad byggstart under 

första delen av 2022.  

För Gamla stan pågår projektering inför byggstart i oktober/november. Kommunen och flera bolag planerar 

för att förbättra och förnya infrastrukturen i området (VA, fiber, el och belysning). Flertalet 

trafiksäkerhetsförbättringar utförs med bredare gång- och cykelväg norr om Slottsvägen, förbättrad 

tillgänglighet vid trafikljus Järnvägsgatan/Slottsvägen och markerat cykelfält längst Söderportsgatan. 

Landskapsmässiga förändringar med ändring av markbeläggningar, grönytor med mera. Gator planeras för 

delvis nya avvattningsstråk. 

Renovering av Tullhamnskajen pågår som inkluderar en ny mötesplats och beräknas färdigställas under 

våren 2022. Renoveringen av Jordbroporten och södra muren fram till restaurang Gröna stugan 

färdigställdes i början av juli. Förstudien avseende belysning till södra muren (mellan Kavaljersporten och 

Gröna stugan) kommer att färdigställas i september.  

 

I södra Ljungbyholm har infrastrukturen utökats med nya belysta gator och gång- och cykelvägar för etapp 

2. Färdigställande av alla park- och naturområden för både etapp 1 och etapp 2 har skett. Vid Kornlyckans 

lekplats har träd planterats. I Ljungbyholm har en storlekplats byggts som också inkluderat en gångväg 

(serviceväg) i parken. En ombyggnation har skett för del av Tollegatan, som kommunen har tagit över i 

enlighet med detaljplan.  

I Rinkabyholm pågår byggandet av nya Bågskytteskolan, som är en skolbyggnad för årskurs 4-6 samt en 

matsals- och tillagningsköksbyggnad. Denna beräknas stå klar under 2022. 

För torget i Påryd har markbyggnationen färdigställts under våren och sommaren 2021. En grusgång har 

anlagts mellan parkeringen vid ICA fram till gång- och cykelvägen mot Lantcafét. Även en grusyta har 

anlagts runt konstverket med sittplatser och planteringsyta. Planteringen färdigställs under hösten.  

 

I Trekanten, Harby 1:81 Ester bagerskas väg, har upphandling gjorts för genomförande som startar hösten 

2021.  
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Nordöstra flygstaden har byggts ut under våren. Planering för södra och sydöstra flygstaden har gjorts. 

Ombyggnad av gång- och cykelväg längs Dokumentvägen och busslinjeomdragningen till Smedby 

projekteras för byggnation under hösten 2021.  

 

Kommunens utbyggnad av kanalisation för fiber på landsbygden avslutas under 2021. Det kan dock bli en 

förlängning av projektet då kommunen har lämnat in en ansökan om bredbandsstöd för att kunna förbereda 

en anslutning av cirka 300 hushåll. 

Grönytor runt om i Kalmar utvecklas genom plantering av fruktträd, bärbuskar och ängssådd. Projektet 

delfinansieras med statliga medel via en satsning för att gynna pollinerande insekter, ett så kallat LONA-

projekt. Två fruktlundar anlades under våren 2021, en i norra Kalmar och en i södra delen. Under hösten 

planeras för byggnation av ytterligare tre fruktlundar. Totalt ska nio fruktlundar anläggas till och med 2022.  

Insamling av medborgarförslag och synpunkter om belysning runt om i kommunen påbörjades under våren 

(Missing Lights). Dessa ska utvärderas och prioriteras under tidig höst för att ligga till grund för de projekt 

som sedan utförs under senhösten och vintern 2021.  

 

Kommunens investeringsredovisning hanteras separat i ekonomisystemet och ingår inte i kommunens 

resultat. Investeringsprojekten identifieras med en särskild projektkod (0000-4999) och aktiveras som 

anläggningstillgång vid färdigställandet. För pågående projekt görs löpande genomgång av beräknad 

tidpunkt för aktivering. Investeringsprojekten särskiljs också för att hanteras utifrån om 

kapitaltjänstkostnader ska kompenseras eller inte. Investeringsredovisningens utgifter består av 

kommunexterna utgifter, utgifter för egen personals timkostnader och interna maskinkostnader. 

Varje nämnd har en egen investeringsbudget för löpande investeringar som exempelvis inventarier. 

Servicenämnden ansvarar för inköp inom transport och kommunstyrelsen för inköp inom IT. Dessa 

anläggningar hyrs sedan ut verksamheterna och de kommunala bolagen. Servicenämnden ansvarar också för 

investeringar som avser underhåll för fastigheter och infrastruktur, som tidigare hanterades inom nämndens 

driftsbudget. Kapitaltjänstkostnader (avskrivning och internränta) genererade av dessa investeringar 

kompenseras inte och det åligger varje nämnd att tillse att utrymme finns i investeringsbudget för 

investeringsutgiften och i driftsbudget för kapitaltjänstkostnaden. Detta gäller också för investeringar som 

till exempel utförs i lokaler som hyrs ut till extern part och för investeringar som ingår i 

exploateringsverksamheten. 

I budgetprocessen tillses utrymme för kompensationer avseende kostnader drivna av egna investeringar. 

Detta görs i centralt anslag där belopp upptas för beräknade kompensationer till nämnderna för 

kapitaltjänstkostnader baserat på de interna hyror som ger rätt till kompensation. Endast 

nettokostnadsökningen kompenseras. Anslagets storlek tar sin utgångspunkt i investeringsbudgeten och 

innefattar också kompensation för drift enligt resurstilldelningssystemet. Till exempel kompenseras 

servicenämnden för drift av tillkommande ytor för gator, vägar, parker med mera enligt en fastställd 

prislista. Justering av driftsanslag görs också för ytor som minskar. 
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De kommunala bolagens investeringar uppgår per augusti 2021 till 380,3 mnkr (inklusive investeringsbidrag) 

av budgeterade 694,5 mnkr, vilket motsvarar en förbrukning på 54,8 procent. Utfallet i augusti föregående år 

var 435,5 mnkr vilket motsvarade en förbrukning på 55,7 procent av budgeten på 781,9 mnkr. Prognosen för 

de kommunala bolagens investeringar på helår visar på totalt 590,4 mnkr mot budgeterade 694,5 mnkr och 

underskridande av budgeten med 104,1 mnkr. Genomförandegraden, det vill säga prognostiserat utfall i 

förhållande till budget, visar för helåret på 85,0 procent. 

Tabellen investeringsredovisning visar uppgift om totalbudget och ackumulerat utfall från projektstart till 

och med augusti 2021 för större projekt med totalbudget och utfall fördelad över flera år, medan budget och 

utfall 2021 visar det enskilda året. 

I enlighet med bolagens bolagsordningar beslutar Kommunstyrelsen om specifik investeringsram för 

respektive bolag när det gäller köp och försäljning, ny-/till- och ombyggnad över 100-500 gånger 

prisbasbeloppet. 

Årets prognostiserade investeringar för Kalmarhem AB är 35,0 mnkr lägre än budget, vilket främst beror på 

projektet Bergskristallen som inte blir av. Därutöver var betalplaner för Tumlaren och Hemvärnet inte 

fastställda när budget togs fram, samt att dessa projekt kom igång senare än planerat. Båda dessa projekt 

producerar 146 lägenheter som väntas vara klara för inflyttning våren 2022. Projektering av Bergskristallen 

har avbrutits och projektet Visiret beräknas ta längre tid än planerat med anledning av de hållbarhets- och 

mobilitetsfrågor som har behövts klargöras i projekteringen. Det planerade fönsterbytet i kvarteret Lunden 

har flyttas fram till 2022. 

De prognostiserade investeringarna för Kalmar Vatten AB är 50,4 mnkr lägre jämfört med budget, vilket 

främst beror på att arbetet med markberedningen för Kalmarsundsverket har blivit lite försenad och kommer 

att fortsätta samt avslutas i början av nästa år. Vissa exploateringar har blivit förflyttade framåt och 

vattenledning Bottorp kommer att genomföras i olika etapper där dessa har ändrats i tidsordning för bästa 

samordning. Inom VA-förnyelse har arbeten utförts enligt fastlagd förnyelseplan. Förnyelsetakten landade 

på 93 år för 2020 och Kalmar Vatten håller fortsatt god framdrift och räknar med att i slutet av året ligga kvar 

på en förnyelsetakt runt 100 år. Riktkostnaden för Kalmarsundsverket är ännu inte klar och därmed har inga 

förändringar tagits med i vare sig utfall eller prognos. 

Telemarken har 5,0 mnkr lägre i prognos för investeringar jämfört med budgeterat. Planeras dock 5,0 mnkr 

år 2022 för anpassning av vakant yta. På Tallhagsskolan färdigställdes under 2020 en förskola med åtta 

avdelningar, en träningssärskola, 44 studentlägenheter och ett storkök. Under våren 2021 färdigställdes 

Tallhagsskolans övriga lokaler. KIFAB har 7,2 mnkr lägre prognos för investeringar än budget, vilket främst 

Investeringsredovisning 

bolagen, mnkr
Total-

budget
Ack utfall

Avvikelse

total-

budget

Utfall

jan-aug 

2021

Budget

helår 2021

Prognos

helår 2021

Budget-

avvikelse

helår 2021

Kalmarhem AB 880,0 670,5 209,5 160,7 240,0 205,0 35,0

KIFAB i Kalmar AB 14,5 9,9 4,6 10,6 23,5 16,3 7,2

HB Telemarken i Kalmar 370,0 354,7 15,3 76,5 92,6 86,8 5,8

Kalmar Vatten AB 100,0 13,9 86,1 127,6 316,8 266,4 50,4

Kalmar Hamn AB 15,0 3,9 11,1 4,0 19,2 14,7 4,4

Destination Kalmar AB 0,0 0,8 2,4 1,2 1,2

TOTALT Investeringar bolagen 1 379,5 1 052,8 326,7 380,3 694,5 590,4 104,1

*) Avser större projekt med totalbudget och utfall fördelad över flera år

Utgifter sedan projektens start *) Årets investeringar
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beror på lägre kostnad för ombyggnadsprojekt för fastigheten Utblicken och fastigheten Plåten. 

 

Exploateringsverksamheten utvecklar och ansvarar för mark för bostads- och verksamhetsområden. 

Exploateringsprojekten sträcker sig över flera år och innefattar markförsäljning, exploateringsavtal, 

kostnader för inköp och iordningsställande av mark samt kostnader för byggnation av allmänna kommunala 

anläggningar.  

Ett samverkansavtal tecknades under 2020 mellan Kriminalvården och Kalmar kommun som syftar till att 

påbörja arbetet med en ny kriminalvårdsanläggning söder om Kalmar och en ny byggnad för häkte i centrala 

Kalmar. Enligt avtalet förväntas en ny kriminalvårdsanläggning kunna tas i bruk under 2026. 

Arbete med ny detaljplan för ny anstalt för ca 300-400 anstaltsplatser söder om Kalmar pågår och har varit på 

samråd under juni månad. Detaljplanen planerar att antas under 2021.  

För kvarteret Tvättbjörnen (intill polishuset) finns gällande plan som medger häkte. Här planeras ett häkte 

med 50-80 häktesplatser. För detta område pågår förberedande arbete (fastighetsbildning och 

markundersökning) samt översyn av detaljplan inför genomförandet. 

 

I Fjölebro, södra Lindsdal, fortsätter stadsutvecklingsprojektet med sin femte etapp. Utbyggnad av gator och 

annan infrastruktur pågår. Under våren har sex villatomter sålts. Kommunen har genomfört en 

markanvisningstävling och fastigheterna som ingick i tävlingen säljs under hösten 2021. Ytterligare fem 

villatomter planeras att säljas till privatpersoner och åtta villatomter säljs till anvisat företag. 

 

På Karlssons äng, norra Kalmar stad, växer ett nytt bostadsområde fram. Gatorna i hela området är 

färdigställda och under året har kommunen kunnat sälja mark för villor och flerbostadshus. Samtliga 

fastigheter inom området bedöms säljas under året. När bostäderna inom området sen är färdigställda 

återstår det för kommunen att anlägga park och grönområden innan området är helt klart. 

 

I Snurrom, norra Kalmar, är första etappen med hyresrätter i flerbostadshus färdigställd och utbyggnationen 

av gator och ledningsnät har påbörjats för en andra etapp med blandad bebyggelse (flerbostadshus och 

småhus/villor). Under våren har en markanvisningstävling hållits med fokus på hållbarhet för denna etapp. 

Fem byggaktörer på fem kvarter/områden innehållande flerbostadshus i hyres- och bostadsrättsform har 

utsetts av en jury och i Planutskottet i juni beslutades om markreservation respektive försäljning, vilket ska 

vidare för beslut i Kommunstyrelsen. Infrastrukturen beräknas vara klar under hösten och därefter är det 

möjligt att tillträda fastigheterna i etapp 2. En detaljplan för bad- och friskvårdsanläggning är antagen och 

flera detaljplaner för byggnation av bostäder, skola, centrum med mera är påbörjade samtidigt som ett 

planprogram tas fram för området.  
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Arbete med fem olika detaljplaner i området fortsätter. Tre av dessa detaljplaner, hotell intill Ölandskajen, 

LW fastigheters hotell vid östra kajplan, och mobilitetshus söder om Linnéuniversitetet, bedöms i dagsläget 

kunna antas under året. Detaljplanen för att möjliggöra utveckling av Vedgårdsholmen 15, P&E 

Fastighetspartners fastighet, bedöms ligga något efter och antas under 2022. Ett markanvisningsavtal har 

tecknats mellan Kalmar kommun och Skanska Sverige AB för genomförandet av detaljplanen med hotell 

intill Ölandskajen.   

Utbyggnaden av de allmänna platserna vid Linnéuniversitetet är klara under året med undantag av 

kringliggande gator. Ölandskajen och Barlastgatan behöver byggas om i samband med exploateringen i 

området, och ett arbete kring den framtida utformningen av dessa ytor har påbörjats.  

Legalisering av samtliga kajer på Kvarnholmen har också blivit klart under året. 

 

Försäljning av villatomter har under året genomförts i bland annat våra nya bostadsområden i Ljungbyholm, 

Karlssons äng och Fjölebro samt i Smedby där tomter som tidigare erbjudits tomtkön. 

Arbete pågår med nya villatomter i Rinkabyholm, Tvärskog, Smedby, Trekanten, Snurrom, Läckeby, Östra 

Vimpeltorpet och Ljungbyholm. 

 

Kalmar fortsätter att vara en attraktiv plats för företag och verksamheter att etablera sig i och satsa på. I 

Flygstaden pågår markförsäljningen i dess nordöstra etapp. Det råder brist på tillgänglig verksamhetsmark 

och kommunens planering och projektering för kommande utbyggnadsetapper i Flygstaden pågår.  

 

Kommunen har under året genomfört strategiska fastighetsköp i bland annat Halltorp inför den planerade 

nya anstalten. Kommunen har också pågående markförvärv norr om Snurrom. Kommunen har genom 

anbud förvärvat två större fastigheter på Skäggenäshalvön och därmed säkrat en kommunal närvaro i de 

expansioner som pågår på halvön. Kommunen har genom försäljning av gårdscentrum vid Ingelstorp 

lantbruksgymnasium möjliggjort att en fortsatt utbildningsverksamhet inom jordbrukssektorn kan bibehållas 

inom kommunen. Kommunen har förvärvat industrimark/bilskrot vid Förlösa station öster om Lindsdal för 

framtida exploatering. 
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För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för Kalmar kommun används en finansiell 

analysmodell som har utvecklats av Kommunforskningen i Västsverige. 

Modellen utgår från fyra viktiga finansiella aspekter: 

• Det finansiella resultatet 

• Kapacitetsutvecklingen 

• Riskförhållanden 

• Kontroll över den finansiella utvecklingen 

Målsättningen är att utifrån dessa perspektiv identifiera finansiella möjligheter och utmaningar för Kalmar 

kommun och kommunkoncern. I den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) slås fast 

att årsredovisningens förvaltningsberättelse utöver en utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning för kommunen även ska innehålla motsvarande för den kommunala koncernen. 

Av den anledningen har fullmäktige fastställt finansiella mål både på kommun och koncernnivå. Behov av 

att följa upp en sammanställd koncernbudget är också sprunget ur de utmaningar som Kalmar 

kommunkoncern står inför de kommande åren. I en tid då investeringsbehoven är höga och trycket på 

verksamheten är stor krävs en god finansiell analys och uppföljning.  

Nedan följer analys och tabeller för kommunkoncern och kommun. 

 

 

Kommunkoncern

Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 1 857,4 2 103,6 246,2

Skatteintäkter 4 327,8 4 435,4 107,6

Summa intäkter 6 185,2 6 539,0 353,8

Personalkostnader -3 645,1 -3 682,6 -37,5 

Avskrivningskostnader -398,5 -377,4 21,1

Övriga kostnader -1 994,5 -2 052,8 -58,3 

Summa kostnader -6 038,1 -6 112,8 -74,7 

Finansiella poster samt -39,2 -36,4 2,8

Resultat 107,9 389,7 281,8

2021
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Kommunkoncern Kommun Bolagskoncern Förbund

Intäkter 2 103,6 1 198,5 1 014,1 219,6

Skatteintäkter 4 435,4 4 435,4 0,0 337,1

Summa intäkter 6 539,0 5 633,9 1 014,1 556,7

Personalkostnader -3 682,6 -3 217,9 -196,6 -268,0 

Avskrivningskostnader -377,4 -208,8 -155,7 -16,7 

Övriga kostnader -2 052,8 -2 062,4 -390,6 -256,9 

Summa kostnader -6 112,8 -5 489,2 -742,9 -541,6 

Finansiella poster samt dispositioner -36,4 36,6 -49,3 -1,1 

Resultat 389,7 181,3 221,8 13,9

Prognos 2021

Budget Prognos Avvikelse

Anläggningstillgångar 10 218,1 9 951,1 -267,0 

Kortfristiga fodringar 434,4 495,1 60,7

Kassa/bank 186,1 382,3 196,2

Tillgångar 10 838,6 10 828,5 -10,1 

Eget kapital 3 373,2 3 632,1 258,9

varav årets resultat 107,9 389,7 281,8

Avsättningar 421,1 455,2 34,1

Långfristiga skulder 6 116,2 5 538,2 -578,0 

varav lån 5 692,2 5 210,8 -481,4 

varav övriga långfr. skulder 423,9 327,4 -96,5 

Kortfristiga skulder 928,1 1 203,0 274,9

Skulder och eget kapital 10 838,6 10 828,5 -10,1 

Pensionsförpliktelser 1 162,2 1 187,1 24,9

Soliditet

exkl pensionsåtaganden 31,1% 33,5% 2,4%

inkl. pensionsåtaganden 20,4% 22,6% 2,2%

Budgetuppföljning kommunkoncernen 2021
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Prognos avseende årets resultat för kommunen är 181,3 mnkr, vilket är 142,5 mnkr högre än det budgeterade 

resultatet på 38,8 mnkr. Nämndernas samlade prognostiserade budgetavvikelse är ett överskott gentemot 

budget på 16,5 mnkr. Rensat för effekterna av pandemin visar samtliga nämnder positiva prognoser eller ett 

bedömt utfall i enlighet med budget. Samlade intäkter från skatter, utjämning och generella statsbidrag 

förväntas bli 115,7 mnkr högre än budgeterat. Det beror främst uppreviderad prognos för 

skatteunderlagstillväxten. Prognosen för finansnettot är 2,7 mnkr högre än budgeterat främst beroende på 

lägre upplåning vilket medför att räntekostnaderna väntas bli lägre än budgeterat. Jämförelsestörande poster 

i form av realisationsvinster på sålda anläggningstillgångar förväntas uppgå till cirka 24,5 mnkr. 

Realisationsvinster räknas bort i balanskravsresultatet. 

Prognosen avseende årets resultat för kommunkoncernen är 389,7 mnkr. 

Kalmar Kommunbolags koncerns prognostiserade resultat är för året 221,8 mnkr (budget 89,4 mnkr), och är 

132,4 mnkr högre än budgeterat. Kalmar Kommunbolag ökar sitt resultat med 195,4 mnkr, främst beroende 

på försäljning av fastigheterna Muttrarna via dotterbolag samt ökade utdelningar. KIFAB minskar sitt 

resultat med 9 mnkr, då de gör fastighetsförsäljningar med både positiva och negativa effekter. Kalmar 

Vatten räknar med en ökning av resultat om 13 mnkr främst beroende på lägre kostnader för personal och 

externa kostnader, men beräknar avsätta detta resultat till Investeringsfond och göra överavskrivningar. 

Kalmarhem ökar sitt resultat med 2,9 mnkr, vilket främst beror på ökade hyresintäkter, lägre 

personalkostnader men ökat underhåll. Destination Kalmar påverkas fortfarande av coronapandemin, men 

beräknar ändå öka sitt resultat med 2 mnkr. Övriga bolag ligger i nivå med budget. Prognosen för Kalmar 

Kommunkoncernen Kommunen Bolagskoncernen Förbunden

Anläggningstillgångar 9 951,1 4 519,1 5 534,1 148,0

Kortfristiga fodringar 495,1 352,4 125,6 93,2

Kassa/bank 382,3 0,0 294,9 87,4

Tillgångar 10 828,5 4 871,5 5 954,6 328,6

Eget kapital 3 632,1 2 388,3 1 435,6 89,5

varav årets resultat 389,7 181,3 213,2 13,9

Avsättningar 455,2 265,1 175,7 14,5

Långfristiga skulder 5 538,2 1 382,4 4 073,4 82,3

varav lån 5 210,8 1 225,0 3 903,5 82,3

varav övriga långfr. skulder 327,4 157,4 169,9 0,0

Kortfristiga skulder 1 203,0 835,7 270,0 142,4

Skulder och eget kapital 10 828,5 4 871,5 5 954,6 328,6

Pensionsförpliktelser 1 187,1 1 165,2 0,0 21,9

Soliditet

exkl pensionsåtaganden 33,5% 49,0% 24,1% 27,2%

inkl. pensionsåtaganden 22,6% 25,1% 24,1% 20,6%

Prognos 2021

2021 

prognos

2020 

utfall 

2019 

utfall

2018 

utfall

2017 

utfall 

Årets resultat enligt resultaträkningen, kommunen (mnkr) 181,3 120,7 107,4 103,2 135,9

Balanskravsresultatet, kommunen (mnkr) 156,8 44,3 40,5 68,7 107,8

Årets resultat enligt resultaträkningen, koncernen (mnkr) 389,7 200,1 171,5 161,9 254,9
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Öland Airport är ett resultat om -21 (-17,5) mnkr. Kalmar Energi prognostiserar med resultat om 90,4 mnkr, i 

nivå med budget. Bokslutsdispositioner påverkar det prognostiserade resultatet med knappt 9 mnkr (budget 

0,07 mnkr) och avser Kalmar Vattens avsättning till Investeringsfond. Beräknad skatt för årets resultat 

inklusive uppskjuten skatt är 12 mnkr (budget 0). Uppskjuten skatt beräknas på skillnaden mellan bokförda 

och skattemässiga värden. 

Kalmarsunds gymnasieförbund prognostiserade helårsresultatet väntas uppgå till 5,7 mkr vilket är 5,2 mkr 

bättre än det budgeterade resultatet för året. Prognosen innehåller ett helårsresultat för skolenheterna som 

tillsammans uppgår till minus 0,2 mkr. Gymnasieenheterna enskilt uppvisar en positiv helårsprognos om 2,1 

mkr medan verksamheten avseende vuxenutbildning uppvisar ett underskott om 2,4 mkr där avvikelsen 

främst är kopplad till SFI verksamheten i Kalmar. Kretslopp sydost koncernen visar ett positivt resultat efter 

åtta månader och det prognostiserade resultatet för helåret förväntas uppgå till 26,7 mnkr, vilket beror på 

kostnadsminskningar och stora saneringsprojekt som hanterats under året. Förbudens prognostiserade 

resultat med hänsyn tagen till ägd andel är 13,9 mnkr. 
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En grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är en balans 

mellan löpande intäkter och kostnader. Nyckeltalet nettokostnadsandel uttrycks som verksamhetens 

nettokostnader inklusive avskrivningar och finansnetto i relation till de samlade intäkterna från skatt, 

kommunal utjämning och generella statsbidrag. En nettokostnadsandel under 100 procent innebär att 

intäkterna överstiger kostnaderna. 

Enligt principerna för god ekonomisk hushållning är en grov tumregel för kommunsektorn att 

nettokostnaden över tid inte bör överstiga 98 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och 

kommunal utjämning. Varje kommun bör göra en egen bedömning av vilken resultatnivå som är rimlig att 

eftersträva utifrån de egna förutsättningarna och behoven av exempelvis investeringar. I Sveriges 

Kommuner och Regioners (SKR) framskrivning av den ekonomiska utvecklingen synes dock att 

kommunsektorn de närmaste åren inte kommer att klara detta, utan snarare hamna i närheten av 99 procent, 

trots att man förutsätter uppräkningar av de generella statsbidragen, skattehöjningar och effektiviseringar i 

verksamheterna. Kalmar har gjort en liknande bedömning och kommunfullmäktige har formulerat det 

finansiella målet som att nettokostnadsandelen inte ska överstiga 99 procent över en rullande femårsperiod. 

Det betyder att kommunen ska göra ett resultat som motsvarar minst en procent av de samlade intäkterna. 

Det kan noteras att en statlig utredning fått i uppdrag att se över regelverket för god ekonomisk hushållning 

och ska lämna sitt betänkande i senare delen av september 2021, vilket kan komma att påverka kommunens 

riktlinjer och finansiella mål på sikt. 

Med utgångspunkt i resultatprognosen för helåret 2021 uppgår den totala nettokostnadsandelen till 95,9 

procent för det enskilda året, vilket är 1,2 procentenheter lägre jämfört med föregående år. Verksamhetens 

nettokostnader tar 92,6 procent i anspråk av samlade intäkter. Avskrivningarnas andel 4,7 procent är 

avsevärt lägre än föregående år vilket beror på att 2020 innefattade denna post betydande 

utrangeringar/nedskrivningar av äldre anläggningstillgångar inom infrastruktur. Årets nivå för andel 

avskrivningar är den lägsta på fem år, vilket också är kopplat till de utrangeringar/nedskrivningar som 

gjordes föregående år. Reavinsterna på sålda anläggningstillgångar bidrar med 0,6 procent under 

jämförelsestörande poster, och även finansnettot bidrar med 0,8 procent. Målet om att nettokostnadsandelen 

inte ska överstiga 99 procent uppnås därmed såväl för det enskilda året (95,9 procent) som för den rullande 

femårsperioden (96,8 procent). 

  

Nettokostnadsandel (kommunen)

2021 

prognos

2020 

utfall

2019 

utfall

2018 

utfall

2017 

utfall

Verksamhetens nettokostnader exklusive avskrivningar, andel (%) 92,6 88,8 93,5 93,3 90,9

Avskrivningar, andel (%) 4,7 9,3 6,7 5,5 5,9

Jämförelsestörande poster, andel (%) -0,6 -0,4 -0,2 -0,9 0

Finansnetto, andel (%) -0,8 -0,6 -2,6 -0,5 -0,5

Nettokostnadsandel, enskilt år (%) 95,9 97,1 97,3 97,3 96,3

Nettokostnadsandel, rullande femårsperiod (%) 96,8 96,7 96,9 97,4 97,6
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Kommunens investeringar prognostiseras för 2021 att uppgå till 630,9 mnkr, vilket är 106,7 mnkr högre 

jämfört med föregående år. Skillnaden mellan åren beror främst på högre investeringar för förskole- och 

skollokaler, samt infrastruktur under 2021. Genomförandegraden, det vill säga prognostiserat utfall i 

förhållande till budget, visar för helåret 2021 på 95,6 procent och underskridande av budgeten med 29,1 

mnkr. 

Några av de större projekten inom kommunen under 2021 är, liksom föregående år, i kategorin 

fritidslokaler och innefattar bland annat en ny ishall och en ny sport- och idrottshall vid nya 

Tallhagsskolan. I kategorin förskole- och skollokaler står den nya skolan i Södra staden (Rinkabyholm) 

för en stor del, men här återfinns även avslutande delar för den nya förskolan i Lindsdal och påbörjad 

ombyggnation av Kalmarsundsskolan. Dessa investeringar kommer när de är färdigställda att belasta 

kommunens resultat med tillkommande avskrivningar på cirka 15,0 mnkr på årsbasis. Till viss del 

kommer dessa tillkommande avskrivningar hämtas igen då hyrda paviljonger enligt plan ska 

återlämnas. Samtliga finansiella konsekvenser av investeringar är inräknade i kommande årsbudgetar.  

De kommunala bolagen har under perioden januari-augusti färdigställt, påbörjat och fortsatt med ett 

flertal projekt. Några av de större projekten är Telemarkens projekt med Tallhagsskolan och Kalmar 

Vattens projekt Kalmarsundsverket. Kalmar Vatten fortsätter också med en hög utbytestakt vad gäller 

ledningsförnyelse och Kalmarhem har haft ett antal investeringsprojekt, bland annat för fastigheterna 

Hemvärnet och Tumlaren, som kommer resultera i 146 nya lägenheter med inflyttning våren 2022.  

2021 beräknas koncernens samlade investeringar uppgå till 1 236,2 mnkr, vilket kan jämföras med 

föregående år som slutade på 1 214,2 mnkr. Kommunen beräknas ha ett högre utfall 2021 jämfört med 

föregående år, medan övriga i koncernen beräknas ha ett utfall som är lägre. Totalt är utfallet i 

koncernen är 22,0 mnkr högre jämfört med föregående år. Den genomsnittliga investeringsnivån för 

kommunkoncernen de senaste fem åren är 1 116,8 mnkr och för treårsperioden 1 214,4 mnkr. Årets 

prognostiserade utfall är över den genomsnittliga nivån för både fem- och treårsperioden och visar på 

det faktum att koncernen befinner sig i en investeringsintensiv period. 

  

Investeringar
Prognos helår 

2021

Utfall helår 

2020

Utfall helår 

2019

Utfall helår 

2018

Utfall helår 

2017

Investeringar kommunen,brutto (mnkr) 630,9 524,2 447,5 676,2 404,9

Bruttoinvesteringar kommunen, som andel 

av skatteintäkter, utjämning och generella 

statsbidrag (%)

14,2 12,4 11,1 17,6 10,9

Investeringar koncernen (mnkr) *) 1 236,2 1 214,2 1 192,7 1 198,6 742,3

* Koncernen konsolideras från och med 2018 enligt kapitalandelsmetoden
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Nyckeltalet självfinansieringsgrad, årets resultat samt avskrivningar och utrangeringar/ 

nedskrivningar som andel av investeringsutgifter minus investeringsbidrag, redovisar hur stor del av 

årets investeringar som har finansierats med egna medel utan ökad upplåning. Investeringarna som 

prognostiseras för året beräknas för kommunen finansieras till 61,9 procent med egna medel. Även det 

finansiella målet om minst 50,0 procent självfinansieringsgrad över en rullande femårsperiod beräknas 

uppnås med ett utfall på 73,0 procent för kommunen. 

För koncernen finns en rullande femårsperiod endast för åren 2018–2021. Detta nyckeltal för rullande 

femårsperiod visar övergripande för koncernen en prognostiserad nivå på 59,0 procent för 2021 och 

liksom de senaste två åren en sjunkande nivå.  Detta beror främst på en resultatnivå som inte följer 

investeringarnas ökningar i samma omfattning. Den prognostiserade självfinansieringsgraden det 

enskilda året för koncernen beräknas bli 62,1 procent, vilket är i nivå med föregående år. 

 

 

Soliditet är ett centralt nyckeltal när kapaciteten ska bedömas. Soliditeten är ett mått på det långsiktiga 

finansiella utrymmet och den visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital 

respektive avsättningar och skulder. Det är viktigt att soliditeten över en längre period inte försvagas 

utan behålls eller utvecklas i positiv riktning. En förbättrad soliditet innebär minskad 

skuldsättningsgrad och därigenom ökat finansiellt handlingsutrymme inför framtiden. Soliditeten kan 

mätas med eller utan den del av pensionsskulden som intjänades före 1998, det vill säga den del som 

hanteras utanför balansräkningen som ansvarsförbindelse enligt kommunal redovisningslag. Det ger 

dock en mer rättvisande bild av den finansiella kapaciteten att räkna in denna del i soliditetsmåttet.  

För kommunen prognostiseras soliditeten, exklusive ansvarsförbindelsen för del av pensionsskulden, 

öka från 48,2 procent i bokslutet 2020 till 49,0 procent i årets bokslut. Soliditeten, inklusive hela 

Självfinansieringsgrad
Prognos helår 

2021

Utfall helår 

2020

Utfall helår 

2019

Utfall helår 

2018

Utfall helår 

2017

Självfinansieringsgrad, kommunen 

enskilt år (%)
61,9 99,0 85,6 46,4 87,6

Självfinansieringsgrad, kommunen 

rullande femårsperiod (%)   *)
73,0 76,7 70,5 65,4 71,5

Självfinansieringsgrad, koncernen 

enskilt år (%)
62,1 62,9 50,0 43,5 87,1

Självfinansieringsgrad, koncernen 

rullande femårsperiod (%)   *)
59,0 61,2 62,3 68,8

* Hämtat från Kolada, år 2017 (finns endast för kommunen)

Soliditet
Prognos helår 

2021

Utfall helår 

2020

Utfall helår 

2019

Utfall helår 

2018

Utfall helår 

2017

Soliditet koncernen, inklusive samtliga 

pensionsåtaganden (%)
22,6 20,6 19,5 19,1 17,6

Soliditet kommunen, inklusive 

samtliga pensionsåtaganden (%)
25,1 22,4 19,9 18,0 16,6

Soliditet koncernen, exklusive samtliga 

pensionsåtaganden (%)
33,5 32,5 32,9 34,0 33,2

Soliditet kommunen, exklusive 

samtliga pensionsåtaganden (%)
49,0 48,2 48,0 47,8 50,7
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pensionsskulden, varav ansvarsförbindelsen beräknas vara 1 165,2 mnkr, beräknas förbättrats från 22,4 

procent i bokslutet 2020 till 25,1 procent i årets bokslut. Detta beror bland annat på starkt prognostiserat 

årets resultat och en beräknad minskande ansvarsförbindelse för 2021 med 17,6 mnkr. Genomsnittet för 

soliditeten inklusive hela pensionsskulden för de senaste fem åren beräknas till 20,4 procent. 

Koncernens soliditet, inklusive samtliga pensionsförpliktelser (1 187,1 mnkr) beräknas för 2021 uppgå 

till 22,6 procent. Det är en förbättring jämfört med föregående år med 2,0 procentenheter, men också 

jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren (19,9 procent) med 2,7 procentenheter. I huvudsak är 

förklaringen till den förbättrade soliditeten de höga resultatnivåerna och att ansvarsförbindelsen 

avseende pensionsåtagandena har minskat. 

 

År 2021 uppgår Kalmar kommuns skattesats till 21:81 kronor per hundralapp. Skattesatsen, exklusive 

skatteväxling med landstinget/regionen, har varit oförändrad sedan 2009. Inför 2020 höjde Region Kalmar 

län skattesatsen med 49 öre till 11:86 kronor. Det ger en sammanlagd utdebitering från kommun och region 

på 33:67 kronor.  

I de tolv kommunerna i Kalmar län varierar kommunernas skattesatser under 2021 mellan 21:16 och 22:36. 

Den genomsnittliga ovägda skattesatsen i länet uppgår under 2021 till 21:97. Kalmar hade med sina 21:81 den 

fjärde lägsta utdebiteringen bland länets kommuner. Den genomsnittliga vägda skattesatsen i riket uppgår 

2021 till 20:71. Den genomsnittliga ovägda kommunala skattesatsen för jämförelsekommunerna Karlskrona, 

Kristianstad, Växjö och Halmstad (KKVH) uppgår till 21:07.  

Mellan år 2012 och 2020 har Kalmars skattesats varit oförändrad. Under samma period har KKVH:s 

genomsnittliga ovägda skattesats ökat med 29 öre, Kalmar läns (exkl. Kalmar kommun) genomsnittliga 

ovägda skattesats ökat med 40 öre, liknande kommuner övergripande (exkl. Gotland) ökat med 15 öre och 

rikets genomsnittliga ovägda skattesats ökat med 22 öre. 

 

 

Finansnettot är summan av de finansiella intäkterna och kostnaderna. Årets finansnetto för kommunen 

beräknas uppgå till 36,6 mnkr vilket är 13,0 mnkr högre än föregående år. Avvikelsen mot föregående 

år återfinns främst inom finansiella intäkter som beräknas öka från 33,9 föregående år till 44,5 mnkr för 

innevarande år. Detta beror på ökad utdelning på aktier och andelar från i huvudsak Kalmar 

kommunbolag. De finansiella kostnaderna beräknas för året uppgå till 7,9 mnkr vilket är 2,4 mnkr lägre 

jämfört med föregående år (10,3 mnkr) och beror främst på beräknade lägre räntekostnader. 

Kommunkoncernens finansnetto beräknas uppgå till -24,4 mnkr för 2021, att jämföra med föregående 

års finansnetto -28,6 mnkr. Trenden med lägre finansieringskostnader beräknas fortsätta under 2021, 

vilket har ett direkt samband med ett gynnsamt marknadsläge vid ränteförfall och omsättningar med 

nya löptider. 

Med anledning av nya skatteregler för bolagssektorn, som gäller från 2019, har moderbolaget Kalmar 

Finansnetto
Prognos helår 

2021

Utfall helår 

2020

Utfall helår 

2019

Utfall helår 

2018

Utfall helår 

2017

Finansnetto, kommunen (mnkr) 36,6 23,6 106,9 21,0 17,3

Finansnetto, koncernen (mnkr)   *) -24,4 -28,8 55,5 -43,2 -60,9 

* Koncernen konsolideras från och med 2018 enligt kapitalandelsmetoden
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Kommunbolag en simuleringsmodell där dotterbolagen simulerat effekterna för den ekonomiska 

planperioden 2020–2027. Utifrån en samlad bedömning ur ett kortare perspektiv så påverkas 

Kalmarhem samt KIFAB genom handelsbolaget Telemarken av de nya ränteavdragsbegränsnings-

reglerna, men de beräknas kunna dras av redan påföljande år. Bedömning är att det inte finns någon 

trend med minskat utrymme för ökade räntekostnader. 

 

 

Nettokostnadsavvikelsen uttrycks i procent och beskriver skillnaden mellan kommunens faktiska kostnad 

och referenskostnaden för olika verksamheter. Referenskostnaden är den beräknade kostnad som 

verksamheten skulle ha, givet att den bedrevs på en för riket genomsnittlig nivå i fråga om ambitioner och 

effektivitet och med hänsyn tagen till kommunens struktur och förutsättningar, såsom demografi. 

Nettokostnadsavvikelse beräknas för följande verksamheter, som utgör cirka två tredjedelar av den totala 

verksamheten mätt i andel av totala nettokostnader: 

• Förskola inklusive öppen förskola 

• Grundskola 

• Fritidshem inklusive öppen fritidsverksamhet 

• Gymnasieskola 

• Individ- och familjeomsorg (IFO) 

• Äldreomsorg 

För den totala nettokostnadsavvikelsen redovisar Kalmar kommun 2020 en kostnad på 0,7 procent under 

referenskostnad, vilket motsvarar cirka 19 mnkr. Mellan 2012 och 2020 har nettokostnadsavvikelsen minskat 

från 8,0 procent över (motsvarande 154 mnkr), till 0,7 procent under referenskostnaden. Förändringen 

motsvarar cirka 173 mnkr. Trenden från 2012 och framåt med stadigt lägre nettokostnadsavvikelser årligen 

bröts tillfälligt 2018 men har sedan åter vänt nedåt. Mellan 2012 och 2020 har Kalmars 

nettokostnadsavvikelse gått från att var klart över genomsnitten för de båda jämförelsegrupperna 3KVH och 

Liknande kommuner övergripande, till att vara klart under dessa. Gruppen 3KVH utgörs av Kalmar, 

Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad. Liknande kommuner övergripande utgörs av Karlskrona, 

Gotland, Karlstad, Piteå, Skövde, Varberg och Östersund. 
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Kommuner måste enligt kommunallagen uppfylla det så kallade balanskravet, vilket i korthet innebär att 

intäkterna ska överstiga kostnaderna. Kravet utgör därmed en undre gräns för vilket resultat som får 

budgeteras respektive redovisas. Om resultatet blir negativt är huvudregeln att det ska återställas med 

positiva resultat inom tre år och att kommunfullmäktige ska fastställa en plan för detta. Undantag kan 

medges för "synnerliga skäl", vilka då tydligt ska specificeras i årsredovisningens förvaltningsberättelse, där 

även en avstämning av balanskravsresultatet ska presenteras. 

 

Resultatutjämningsreserven (RUR) är en komplettering av lagstiftningen, vars syfte är att ge möjlighet för 

kommuner att under vissa förutsättningar föra medel mellan olika år för att balansera upp resultatet. I tider 

av högkonjunktur med höga resultatnivåer ska överskott kunna reserveras i RUR för att sedan i tider av 

lågkonjunktur kunna täcka underskott utan att balanskravet åsidosätts. Motivet till regelverket är att ge 

kommunerna stabilare planeringsförutsättningar som minskar behovet av tillfälliga neddragningar av 

verksamheterna i lågkonjunktur, trots att det underliggande behovet av tjänsterna är oförändrat. 

Kommunfullmäktige beslutade 2013 om riktlinjer för tillämpning av RUR i Kalmar kommun och 

uppdaterade dem under 2020. 

 

Årets resultat 2021 enligt aktuell prognos blir 181,3 mnkr. Realisationsvinster, som till sin natur är av 

engångskaraktär, ska reducera resultatet och uppgår till 24,5 mnkr. Årets resultat efter 

balanskravsjusteringar beräknas därmed bli 156,8 mnkr. Det är högre än utfallet föregående år som var 104,3 

mnkr. I boksluten för åren 2000–2020 redovisas ett ackumulerat balanskravsresultat på 559,7 mnkr. Med 

prognosen för 2021 års resultat efter balanskravsjusteringar skulle det ackumulerade balanskravsresultatet 

uppgå till 716,5 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade om ändringar i riktlinjerna för användning av 

Årets resultat enligt resultaträkning, kommunen (mnkr) 181,3 120,7 107,4 103,2 135,9

Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med GEH -24,5 -16,4 -6,9 -34,5 -6,5

Realisationsförluster som inte står i överensstämmelse med GEH  0.0 0,0  0,0  0,0   0,0

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper  0,0 0,0  0,0  0,0   0,0

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper  0,0 0,0  0,0  0,0   0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 156,8 104,3 100,5 68,7 129,4

Reservering av medel till RUR  0,0 -60,0  -60,0 0,0 -21,6

Användning av medel från RUR  0,0 0,0  0,0  0,0   0,0

Balanskravsresultat 156,8 44,3 40,5 68,7 107,8

Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5§  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

Balanskravsresultat efter synnerliga skäl att reglera 156,8 44,3 40,5 68,7 107,8

GEH = God ekonomisk hushållning

RUR = Resultat-utjämningsreserv

Prognos 

helår 

2021 

Utfall 

helår 

2020 

Utfall 

helår 

2019 

Utfall 

helår 

2018 

Utfall 

helår 

2017 



 

82 

 

resultatutjämningsreserv (RUR). Detta medgav en ytterligare reservering till RUR med 60 mnkr av 2020 års 

resultat efter balanskravsjusteringar som därefter uppgår till 296,6 mnkr. 

 

Begreppet "god ekonomisk hushållning" återfinns i kommunallagens åttonde kapitel. En kommun ska 

upprätta riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vidare ska kommunen också ta fram såväl finansiella som 

verksamhetsmässiga mål för att uppnå god ekonomisk hushållning. Kalmar kommuns riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning som fastställdes av kommunfullmäktige 2013 tar sin utgångspunkt i att varje 

generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som de själva beslutar om och konsumerar, 

samt att ekonomiskt utrymme finns för att ersätta tidigare gjorda investeringar. Ekonomin ska vägas mot 

verksamheten på kort sikt, och verksamhetens behov i nuläget ska vägas mot verksamhetens behov i 

framtiden. Begreppet god ekonomisk hushållning har två perspektiv; ett finansiellt perspektiv och ett 

verksamhetsperspektiv. För att kunna leva upp till det har kommunfullmäktige beslutat om mål för fyra 

områden; eget kapital per invånare på koncernnivå, nettokostnadsandel, självfinansiering av investeringar 

samt ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

 

Koncernperspektivet blir allt viktigare i styrningen. Inför 2021 sammanställdes för första gången en 

koncernbudget. I verksamhetsplanen för 2021 tillkom också ett mål om att kommunkoncernens eget kapital, 

uttryckt i kronor per invånare och i fasta priser, över tid ska öka. Målet kan ses som en nedre gräns för 

resultatet på koncernnivå, eftersom det egna kapitalet påverkas av resultatet. Motsvarande mekanism finns 

lagstadgat på kommunnivå genom balanskravet. Genom att uttrycka målet i fasta priser och per invånare 

skyddas det mot urholkning av såväl en växande befolkning som av inflation. Med aktuell prognos för 

helåret 2021 som utgångspunkt kommer målet att uppnås. 

 

För att god ekonomisk hushållning ska anses uppnådd är det inte tillräckligt att endast uppfylla 

balanskravet, det vill säga att ha ett resultat över noll. En grov tumregel i kommunsektorn är att resultatet 

bör uppgå till minst två procent av de samlade intäkterna från skatt, generella statsbidrag och kommunal 

utjämning. Mot bakgrund av de utmaningar som kommunerna nu möter i form av ökade demografiska 

behov samt att skatteintäkterna inte ökar i samma takt som tidigare görs bedömningen att sektorn inte 

uppnår denna resultatnivå de närmaste åren. Kalmar är därför en bland andra kommuner som följdriktigt 

justerat ned målsättningen till en procent, eller annorlunda uttryckt en nettokostnadsandel om högst 99 

procent över en rullande femårsperiod. Detta mål uppnås 2021 med nuvarande prognos som utgångspunkt. 

 

Samma förhållande gäller kring målet om självfinansiering av investeringar. Den långsiktiga strävan är att 

investeringarna fullt ut finansieras med egna medel. I det kortare perspektivet är dock behovet av 

investeringar så stort, både till följd av ökad befolkning och av behovet att ersätta äldre byggnader och 

infrastruktur, att det kan motivera en lägre självfinansieringsgrad. Det nu gällande målet för Kalmar är en 

självfinansiering om 50 procent över en rullande femårsperiod. Detta mål uppnås 2021 med nuvarande 

prognos som utgångspunkt. 
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Målet under verksamhetsperspektivet bedöms vara på rätt väg där verksamheterna över tid går mot en allt 

högre grad av kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet. För att bedöma måluppfyllelsen av detta mål 

används en sammanvägning av flera mätningar och jämförelser enligt nedan. 

• Nettokostnadsavvikelsen har gått från cirka 154 mnkr över den totala referenskostnaden till cirka 19 

mnkr under densamma mellan 2012 och 2020. Det ger en samlad förändring med cirka 173 mnkr. 

• En hög andel av mätetalen i jämförelsestudien Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) indikerar ett 

utfall bland de bästa 25 procenten av medverkande kommuner inom de tre områdena Barn och 

unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö. Se årsredovisning 2020 sid 60-61. 

• "Jämföraren" på kolada.se indikerar en hög eller förväntad verkningsgrad i de fem jämförda 

verksamhetsområdena. Verkningsgraden är förhållandet mellan insatta resurser och utfall i form av 

kvalitet mätt genom olika nyckeltal. Detta förhållande i Kalmar jämförs sedan med motsvarande 

verksamheter i andra kommuner. Se årsredovisning 2020 sid 62-64. 

• Andra faktorer som förstärker bilden av en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet är att av 

de 30 övergripande fullmäktigemålen inom de fem fokusområdena bedöms en hög andel (87 

procent) att vara uppnådda eller på rätt väg med en positiv utveckling i riktning mot målet. Bilden 

förstärks ytterligare av att nämnderna uppvisar prognoser med en god budgetföljsamhet, alternativt 

väntas lämna ett överskott av oförbrukade medel när man justerar för de ekonomiska effekterna av 

coronapandemin. Ingen nämnd prognostiserar en negativ budgetavvikelse när pandemins påverkan 

är avräknad 

 Mot bakgrund av ovanstående är den samlade bedömningen att Kalmar kommun lever upp till kraven om 

en god ekonomisk hushållning. 
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De siffror som presenteras i avsnittet nedan innehåller siffror på förvaltningsnivå, bolagsnivå och 

förbundsnivå. Siffror som presenteras och jämförs från 2016 och fram till 2020 bygger på ett årssnitt medan 

siffror gällande 2021 bygger på ett snitt fram till och med juli. Att juli är brytpunkt beror på att 

personalsiffrorna ska bli jämförbara med personalkostnaderna per augusti då personalkostnad för 

sjukfrånvaro, vikarier och ersättningar betalas ut efterkommande månad.  

Gällande siffror för sjukfrånvaro på koncernnivå är endast den procentuella ägarandelen av bolag och 

förbund medräknade i koncernens sammanlagda siffror. De förbund och bolag som omfattas är 

Gymnasieförbundet, Kretslopp Sydost, Kalmar Öland Airport och Kalmar Science Park. Tabellen nedan visar 

ägarförhållandet.  

 

I de redovisade siffrorna per bolag har Kalmar kommunbolag lyfts bort på grund av att antalet anställda är 

för få för att redovisas separat. Av samma anledning finns inte heller personalsiffror fördelade på kvinnor 

och män för Kalmar Science Park. Siffrorna för Kommunbolaget och Kalmar Science Park finns dock med i 

de sammanlagda siffrorna för bolagen och koncernen. 

 

Avsnittet personalsammansättning visar siffror för antal tillsvidareanställda, antal tillsvidareanställda 

årsarbetare och genomsnittlig sysselsättningsgrad. Siffrorna är fördelade på kvinnor och män i 

kommunkoncernen, kommunen, bolagen och förbunden. Siffrorna visas som årssnitt från 2016 fram till och 

med juli 2021 samt för perioden januari till juli för åren 2016 till 2021.  

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gymnasieförbundet 67,7% 67,8% 67,1% 67,4% 69,2% 69,2%

Kretslopp Sydost 49,0% 49,0% 49,0% 49,0% 49,0% 37,4%

Kalmar Öland airport 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 50,0%

Kalmar Science Park 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0% 93,0%
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Personalsammansättningen för kommunkoncernen visar på en ökning av antalet tillsvidareanställda hittills 

under året och uppgår till 5 909 tillsvidareanställda i snitt och 5 779 tillsvidareanställda årsarbetare i snitt. 

Sysselsättningsgraden i kommunkoncernen visar på en ökad trend, främst bland de tillsvidareanställda 

kvinnorna. Andelen tillsvidareanställda kvinnor respektive män i koncernen är 72,2 procent respektive 27,8 

procent och är näst intill oförändrad sedan 2020.  

Diagrammet nedan visar antalet tillsvidareanställningar, antalet tillsividareanställda årsarbetare och 

genomsnittlig sysselsättningsgrad fördelat på kvinnor och män åren 2016 till 2021. 

 

Personalsammansättningen i kommunen visar på en ökning av antalet tillsvidareanställda och uppgår till 

5 090 tillsvidareanställda och 4 981 tillsvidareanställda årsarbetare. Sysselsättningsgraden i kommunen, 97,9 

procent och ligger på ungefär samma nivå som 2020. Skillnaden mellan kvinnor och mäns 

sysselsättningsgrad visar på en minskande trend jämfört med 2016. 

Andelen tillsvidareanställda kvinnor uppgår till 75,6 procent, en minskning jämfört med föregående år och 

andelen tillsvidareanställda män uppgår till 24,4 procent.  

Diagrammet nedan visar antalet tillsvidareanställningar, antalet tillsividareanställda årsarbetare och 

genomsnittlig sysselsättningsgrad fördelat på kvinnor och män, åren 2016 till 2021. 
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Antalet tillsvidareanställda och antalet årsarbetare påverkas av förändringar på förvaltningarna, som till 

exempel att verksamheter läggs ut på entreprenad och att verksamheter förändras utifrån efterfrågan. För 

socialförvaltningens del innebär detta att minskningar inom personlig assistans och verksamhet för 

ensamkommande ungdomar är större än ökningar inom andra verksamheter i förvaltningen. 

Utbildningsförvaltningen ser en ökad efterfrågan i verksamheterna, vilket resulterar i en ökning av 

tillsvidareanställda och antal årsarbetare inom förskoleverksamhet och grundskola. 

Utbildningsförvaltningen arbetar också aktivt med att öka andelen män i förskola och grundskola, vilket gör 

att andelen män i förvaltningen ökar. 

Förvaltningarna i kommunen arbetar aktivt med rätten till heltid, vilket bidrar till den ökade genomsnittliga 

sysselsättningsgraden från 2016 till 2021.  

 

Personalsammansättningen i bolagen visar att antal tillsvidareanställda ligger kvar på ungefär samma nivå 

som 2020 och uppgår till 275 tillsvidareanställningar. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat något 

och uppgår till 273 stycken. Kalmar Vatten bidrar till ökningen och har under flera år ökat arbetsstyrkan för 

att möta utbyggnadstakt och ökad lagstiftning. Destination Kalmar har på grund av coronapandemin en 

större minskning av antalet timanställda åren 2020 och 2021. Kalmarhem har under de senaste åren ökat 

antalet tillsvidareanställda till följd av ökat bestånd samt nya tjänster som trygghetsvärd, lokalansvarig samt 

upphandling och inköp. 

Bolagen har en ökad sysselsättningsgrad och uppgår till 99,1 procent, en ökning med 0,9 procent sedan 2020. 

Andelen tillsvidareanställda kvinnor i bolagen uppgår till 37,6 procent och andelen män uppgår till 62,4 

procent.  

Diagrammet nedan visar antalet tillsvidareanställningar, antalet tillsividareanställda årsarbetare och 

genomsnittlig sysselsättningsgrad fördelat på kvinnor och män åren 2016 till 2021. 
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Personalsammansättningen för förbunden visar på en ökning av antalet tillsvidareanställda och uppgår till 

543 personer. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare visar också på en ökad trend och uppgår till 524 

personer. Ökningen har främst skett inom Kretslopp Sydost och är ett resultat av förbundsutvidgningen med 

tre kommuner. Sysselsättningsgraden i förbunden har ökat något från 2020 och ligger nu på 96,6 procent. 

Andelen tillsvidareanställda kvinnor i förbunden uppgår till 57,7 procent och andelen män uppgår till 42,3 

procent, vilket är en mindre skillnad mot föregående år.  

Diagrammet nedan visar antalet tillsvidareanställningar, antalet tillsividareanställda årsarbetare och 

genomsnittlig sysselsättningsgrad fördelat på kvinnor och män åren 2016 till 2021. 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Samhällsbyggnadskontoret 90,8 101,8 106,6 105,5 111,5 112,0 90,5 101,5 106,4 105,5 111,5 112,0 99,7% 99,6% 99,8% 100,0% 100,0% 100,0%

man 43,7 48,8 52,3 53,8 56,1 52,1 43,7 48,8 52,3 53,8 56,1 52,1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

kvinna 47,1 53,1 54,3 51,8 55,4 59,9 46,8 52,7 54,1 51,8 55,4 59,9 99,4% 99,3% 99,7% 100,0% 100,0% 100,0%

Kommunstyrelsen 212,4 242,8 265,0 340,2 351,7 345,4 207,4 238,6 260,1 336,0 347,5 341,3 97,6% 98,3% 98,2% 98,8% 98,8% 98,8%

man 102,5 108,3 111,7 157,1 164,3 162,5 102,0 107,8 111,3 156,8 163,8 161,9 99,5% 99,5% 99,7% 99,8% 99,6% 99,6%

kvinna 109,9 134,4 153,3 183,1 187,3 182,9 105,4 130,7 148,8 179,2 183,8 179,4 95,9% 97,3% 97,1% 97,9% 98,1% 98,1%

Serviceförvaltningen 494,6 496,9 494,2 466,5 467,4 473,4 476,8 480,2 480,7 454,9 458,5 464,5 96,4% 96,6% 97,3% 97,5% 98,1% 98,1%

man 216,0 216,8 216,3 182,8 184,3 189,4 213,0 214,0 214,0 181,1 183,5 188,6 98,6% 98,7% 98,9% 99,1% 99,6% 99,6%

kvinna 278,6 280,2 277,8 283,8 283,2 284,0 263,8 266,2 266,7 273,8 275,0 275,9 94,7% 95,0% 96,0% 96,5% 97,1% 97,1%

Kultur och fritidsförvaltningen 138,6 143,3 142,6 152,5 158,0 161,3 132,5 137,9 138,1 147,2 154,1 157,9 95,6% 96,2% 96,8% 96,6% 97,5% 97,9%

man 56,5 56,8 54,5 63,0 65,4 71,4 54,6 55,4 53,4 61,7 64,7 70,5 96,6% 97,4% 98,0% 98,0% 98,9% 98,7%

kvinna 82,1 86,5 88,1 89,5 92,6 89,9 77,9 82,5 84,6 85,5 89,4 87,5 94,9% 95,4% 96,1% 95,5% 96,6% 97,3%

Utbildningsförvaltningen 1 484,3 1 532,8 1 564,8 1 577,3 1 606,9 1 612,4 1 453,5 1 500,0 1 535,4 1 551,1 1 582,1 1 589,9 97,9% 97,9% 98,1% 98,3% 98,5% 98,6%

man 262,4 273,1 282,6 300,8 316,3 319,5 257,7 267,0 278,2 297,5 312,8 316,0 98,2% 97,8% 98,4% 98,9% 98,9% 98,9%

kvinna 1 221,9 1 259,7 1 282,3 1 276,5 1 290,7 1 292,9 1 195,8 1 233,1 1 257,2 1 253,5 1 269,3 1 273,9 97,9% 97,9% 98,0% 98,2% 98,3% 98,5%

Socialförvaltningen 1 103,8 1 098,3 1 041,0 999,6 952,6 959,3 1 093,8 1 089,7 1 035,0 994,1 946,8 953,8 99,1% 99,2% 99,4% 99,5% 99,4% 99,4%

man 285,5 287,4 265,4 259,5 243,3 243,5 282,8 285,0 263,7 257,9 241,1 241,5 99,1% 99,1% 99,4% 99,4% 99,1% 99,2%

kvinna 818,3 810,8 775,6 740,1 709,3 715,8 811,0 804,8 771,4 736,2 705,7 712,3 99,1% 99,3% 99,5% 99,5% 99,5% 99,5%

Omsorgsförvaltningen 1 112,3 1 077,3 1 090,8 1 097,2 1 066,1 1 103,6 1 025,6 998,6 1 023,4 1 033,7 1 013,5 1 055,4 92,2% 92,7% 93,8% 94,2% 95,1% 95,6%

man 116,1 119,6 125,4 135,4 149,3 157,3 110,3 114,1 120,4 130,4 144,7 153,1 95,0% 95,4% 96,0% 96,3% 96,9% 97,4%

kvinna 996,3 957,8 965,4 961,8 916,8 946,4 915,2 884,5 903,0 903,3 868,8 902,3 91,9% 92,4% 93,5% 93,9% 94,8% 95,3%

Södermöre kommundelsförvaltning 311,0 318,6 337,8 330,6 326,7 323,1 290,6 300,1 320,5 314,2 309,5 306,6 93,4% 94,2% 94,9% 95,0% 94,7% 94,9%

man 34,2 35,8 37,9 35,9 41,5 44,0 33,8 35,2 37,5 35,5 40,8 42,9 99,0% 98,5% 98,8% 98,9% 98,3% 97,5%

kvinna 276,8 282,8 299,8 294,7 285,2 279,1 256,8 264,9 283,1 278,7 268,7 263,7 92,7% 93,6% 94,4% 94,6% 94,2% 94,5%

Kommunen 4 949,3 5 013,6 5 046,1 5 071,0 5 041,9 5 090,4 4 771,2 4 847,5 4 902,8 4 938,4 4 924,5 4 981,4 96,4% 96,7% 97,2% 97,4% 97,7% 97,9%

man 1 116,8 1 146,6 1 147,0 1 188,8 1 220,7 1 239,6 1 097,9 1 127,5 1 131,6 1 175,2 1 207,7 1 226,6 98,3% 98,3% 98,7% 98,9% 98,9% 98,9%

kvinna 3 832,5 3 867,0 3 899,2 3 882,3 3 821,2 3 850,8 3 673,2 3 720,0 3 771,2 3 763,2 3 716,9 3 754,8 95,8% 96,2% 96,7% 96,9% 97,3% 97,5%

Kalmarhem AB 42,8 44,3 50,8 56,8 60,8 66,5 42,6 44,3 50,8 56,8 60,8 66,5 99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

man 28,3 31,6 34,7 39,3 41,9 45,9 28,3 31,6 34,7 39,3 41,9 45,9 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

kvinna 14,4 12,8 16,1 17,6 18,9 20,6 14,3 12,8 16,1 17,6 18,9 20,6 99,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Kalmar Vatten AB 79,8 87,4 93,7 102,8 104,2 109,1 79,8 87,4 93,7 102,8 104,2 109,1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

man 57,2 63,1 67,3 71,3 69,8 71,6 57,2 63,1 67,3 71,3 69,8 71,6 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

kvinna 22,6 24,3 26,4 31,4 34,3 37,5 22,6 24,3 26,4 31,4 34,3 37,5 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

KIFAB i Kalmar AB 13,3 14,8 13,8 13,9 13,8 13,0 13,3 14,8 13,8 13,9 13,8 13,0 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

man 11,2 11,9 10,9 10,3 8,8 8,0 11,2 11,9 10,9 10,3 8,8 8,0 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

kvinna 2,2 2,9 2,8 3,6 5,0 5,0 2,2 2,9 2,8 3,6 5,0 5,0 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Kalmar Science Park 5,4 5,4 6,0 6,0 6,0 6,0 5,4 5,4 6,0 6,0 6,0 6,0 91,8% 91,8% 90,9% 90,8% 92,2% 95,7%

man * * * * * * * * * * * * * * * * * *

kvinna * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kalmar kommunbolag 2,0 2,0 1,9 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 2,0 2,0 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

man * * * * * * * * * * * * * * * * * *

kvinna * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kalmar Öland airport 39,3 45,7 45,1 47,3 46,1 36,4 36,0 41,9 41,0 42,9 42,5 34,8 91,8% 91,8% 90,9% 90,8% 92,2% 95,7%

man 25,2 29,5 29,8 30,6 29,6 23,1 24,0 28,3 27,9 28,4 28,0 22,4 95,4% 96,1% 93,8% 93,0% 94,8% 97,0%

kvinna 14,1 16,2 15,3 16,7 16,5 13,3 12,0 13,6 13,1 14,5 14,4 12,4 85,4% 84,1% 85,2% 86,8% 87,4% 93,6%

Kalmar Hamn AB 17,8 16,1 15,7 15,8 16,0 17,0 17,8 16,1 15,7 15,8 16,0 17,0 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

man 14,8 13,0 12,7 12,0 12,0 13,0 14,8 13,0 12,7 12,0 12,0 13,0 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

kvinna 3,0 3,1 3,0 3,8 4,0 4,0 3,0 3,1 3,0 3,8 4,0 4,0 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Destination Kalmar AB 17,1 19,8 21,6 22,8 26,8 25,5 16,8 19,5 21,0 21,7 25,4 24,6 98,3% 98,5% 97,1% 95,1% 94,8% 96,5%

man 5,3 6,5 7,5 7,3 8,8 7,3 5,0 6,2 7,0 6,5 8,1 7,1 94,5% 95,5% 93,9% 89,1% 92,1% 97,4%

kvinna 11,8 13,3 14,1 15,6 18,0 18,3 11,8 13,3 13,9 15,3 17,3 17,6 100,0% 100,0% 98,8% 97,9% 96,1% 96,2%

Bolagen 217,5 235,6 248,4 267,3 275,7 275,5 213,8 231,6 243,7 261,8 270,7 273,1 98,3% 98,3% 98,1% 98,0% 98,2% 99,1%

man 144,4 158,0 165,8 173,8 173,9 171,9 143,0 156,6 163,4 170,8 171,7 171,0 99,0% 99,1% 98,6% 98,3% 98,7% 99,5%

kvinna 73,0 77,6 82,7 93,5 101,8 103,6 70,9 75,0 80,2 91,0 99,0 102,1 97,1% 96,7% 97,1% 97,3% 97,3% 98,5%

Gymnasieförbundet 451,1 468,3 473,5 469,3 461,2 465,0 437,4 452,3 456,4 454,0 446,1 450,1 97,0% 96,6% 96,4% 96,7% 96,7% 96,8%

man 163,0 168,0 170,7 167,8 170,6 173,6 158,4 162,4 164,3 163,1 165,0 168,3 97,2% 96,7% 96,3% 97,2% 96,7% 96,9%

kvinna 288,1 300,3 302,8 301,5 290,6 291,4 279,1 289,9 292,1 290,8 281,1 281,8 96,9% 96,5% 96,5% 96,5% 96,7% 96,7%

Kretslopp Sydost 73,2 76,4 80,0 77,9 74,5 77,8 69,5 72,1 76,4 74,2 70,8 74,2 95,0% 94,4% 95,5% 95,2% 95,1% 95,4%

man 60,0 63,9 65,4 61,5 57,8 56,1 56,3 59,9 62,3 58,3 54,4 52,9 93,9% 93,8% 95,2% 94,8% 94,1% 94,3%

kvinna 13,2 12,5 14,6 16,4 16,7 21,6 13,2 12,2 14,1 15,9 16,4 21,3 100,0% 97,3% 96,9% 97,0% 98,5% 98,3%

Förbunden 524,3 544,8 553,5 547,3 535,7 542,8 506,9 524,4 532,8 528,2 516,9 524,3 96,7% 96,3% 96,3% 96,5% 96,5% 96,6%

man 223,0 231,9 236,1 229,3 228,4 229,8 214,7 222,3 226,6 221,4 219,4 221,2 96,3% 95,9% 96,0% 96,5% 96,0% 96,3%

kvinna 301,3 312,8 317,4 317,9 307,3 313,0 292,2 302,1 306,2 306,7 297,5 303,1 97,0% 96,6% 96,5% 96,5% 96,8% 96,8%

Koncernen 5 689,3 5 788,9 5 846,5 5 884,6 5 852,8 5 908,6 5 491,9 5 603,4 5 679,3 5 728,4 5 712,1 5 778,8 96,5% 96,8% 97,1% 97,3% 97,6% 97,8%

man 1 483,8 1 536,1 1 548,7 1 591,7 1 622,6 1 641,3 1 455,6 1 506,3 1 521,6 1 567,4 1 598,7 1 618,8 98,1% 98,1% 98,3% 98,5% 98,5% 98,6%

kvinna 4 205,6 4 252,9 4 297,9 4 292,8 4 230,2 4 267,4 4 036,4 4 097,1 4 157,7 4 160,9 4 113,4 4 160,0 96,0% 96,3% 96,7% 96,9% 97,2% 97,5%
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Avsnittet nedan visar siffror för sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid och långtidssjukfrånvaro (över 

59 dagar) fördelade på kvinnor och män i koncernen, kommunen, bolagen och förbunden. 

Sjukfrånvarostatistiken visas även fördelad på åldersgrupper på kommunnivå. 

Gällande siffror för sjukfrånvaro på koncernnivå är endast den procentuella ägarandelen av bolag och 

förbund medräknade i koncernens sammanlagda siffror. De förbund och bolag som omfattas är 

Gymnasieförbundet, Kretslopp Sydost, Kalmar Öland Airport och Kalmar Science Park.   

I den redovisade sjukfrånvarostatistiken per bolag har Kalmar Kommunbolag lyfts bort på grund av att 

antalet anställda är för få för att redovisas separat. Av samma anledning finns inte heller personalsiffror 

fördelade på kvinnor och män för Kalmar Science Park. Siffrorna för kommunbolaget och Kalmar Science 

Park finns dock med i de sammanlagda siffrorna för bolagen och koncernen. 

 

Sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid uppgår på kommunkoncernnivå till 6,0 procent. Trenden visar 

att sjukfrånvaron sedan 2020 har minskat. Sjukfrånvaron bland kvinnor är 6,8 procent och 4,1 procent för 

män, dessa siffror visar jämfört med föregående år på en minskande trend för båda könen. Sjukfrånvaron för 

kommun, bolag och förbund visar samtliga en minskad trend jämfört med 2020.  

Diagrammet nedan visar den totala sjukfrånvaron fördelat på kommunen, bolagen, förbunden och 

kommunkoncernen från 2016 till 2021. 

 

Sjukfrånvaro över 59 dagar ligger på en lägre nivå än 2020, och visar på en nedåtgående trend från 2016 till 

2021. Långtidssjukfrånvaron är som lägst i bolagen som har minskat från 2,7 procent 2016 till 0,5 procent 

2021. Långtidssjukfrånvaron för kommunen visar på en nedåtgående trend, främst för kvinnor där 

långtidssjukfrånvaron minskat med 1,0 procent sedan 2016. 

På kommunkoncernnivå minskar långtidssjukfrånvaron för kvinnor medan långtidssjukfrånvaron för män 

ökar i samma omfattning.  
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Diagrammet nedan visar långtidssjukfrånvaron fördelat på kommunen, bolagen, förbunden och 

kommunkoncernen från 2016 till 2021. 

 

 

Den totala sjukfrånvaron för kommunen uppgår till 6,4 procent. Kvinnors totala sjukfrånvaro ligger på 7,1 

procent och männens totala sjukfrånvaro ligger på 4,4 procent. Sjukfrånvaron har minskat med 0,7 procent 

sedan 2020 och minskningen har skett både för kvinnor och män. Långtidssjukfrånvaron bland kvinnor har 

minskat från föregående år medan männens långtidssjukfrånvaro ligger kvar på samma nivå som förra året.  

Diagrammet nedan visar sjukfrånvaron och andelen långtidssjukfrånvaro fördelat på kvinnor och män från 

2016 till 2021. 

 

På förvaltningsnivå är det omsorgsförvaltningen som har den högsta genomsnittliga sjukfrånvaron från 2016 

och framåt, dock har sjukfrånvaron haft en minskande trend bortsett från effekten av coronapandemin. Även 

socialförvaltningen ligger över snittet för kommunens förvaltningar. Samhällsbyggnadskontoret har den 

lägsta sjukfrånvaron och siffrorna visar att de inte påverkats nämnvärt av coronapandemins effekter på 

sjukfrånvaron. 

Sjukfrånvaron uppdelad på ålderskategori visar att den högsta sjukfrånvaron finns i ålderskategorin 50-68 

år. Jämfört med 2020 har alla åldersgruppers sjukfrånvaro minskat. Sjukfrånvaron av ordinariearbetstid 
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fördelat på åldersgrupp och kvinnor och män visar att sjukfrånvaron är som högst för kvinnor i 

ålderskategorin 50-68 år.  

Diagrammet nedan visar sjukfrånvaron i kommunen fördelat på ålderskategori. 

 

Sjukfrånvaron i snitt för bolagen är 2,7 procent. Sjukfrånvaron hos männen ligger på en högre nivå än 

kvinnornas. Sjukfrånvaron är högst på Kalmarhem följt av Kalmar Öland Airport. Lägst sjukfrånvaro finns 

på Kalmar Science Park. Långtidssjukfrånvaron i bolagen är 0,5 procent, vilket är en minskning med 2,4 

procent sedan 2016. Långtidssjukfrånvaron 2020 och 2021 är störst hos männen.  

Diagrammet nedan visar sjukfrånvaron och andelen långtidssjukfrånvaro fördelat på kvinnor och män från 

2016 till 2021. 

 

 

 

 

 

  



 

92 

 

Sjukfrånvaron i förbunden uppgår till 3,4 procent, där den högre andelen sjukfrånvaro finns inom Kretslopp 

Sydost. Totalt för förbunden är sjukfrånvaron högst hos kvinnorna. Sjukfrånvaron för Kretslopp Sydost visar 

på en uppåtgående trend medan Gymnasieförbundets sjukfrånvaro visar på en nedåtgående trend och ligger 

nu under snittet för åren 2016 till 2020. Långtidssjukfrånvaron i förbunden visar på en minskande trend och 

ligger på 1,5 procent. Långtidssjukfrånvaron är störst hos kvinnorna. 

Diagrammet nedan visar sjukfrånvaron och andelen långtidssjukfrånvaro fördelat på kvinnor och män från 

2016 till 2021. 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 juli 2016 juli 2017 juli 2018 juli 2019 juli 2020 juli 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 juli 2016 juli 2017 juli 2018 juli 2019 juli 2020 juli 2021

Samhällsbyggnadskontoret 3,0% 2,4% 3,0% 2,3% 2,1% 2,5% 2,6% 2,0% 2,8% 2,3% 1,9% 2,5% 1,3% 1,0% 0,7% 0,5% 0,7% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,7% 0,9%

man 3,1% 1,5% 2,1% 1,4% 1,5% 1,7% 2,4% 1,4% 2,0% 1,3% 1,5% 1,7% 1,4% 0,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

kvinna 3,0% 3,2% 3,9% 3,2% 2,7% 3,2% 2,9% 2,6% 3,6% 3,3% 2,4% 3,2% 1,3% 1,4% 1,2% 1,1% 1,4% 1,7% 1,4% 0,7% 1,4% 1,2% 1,4% 1,7%

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

man 5,5% 5,3% 4,0% 3,7% 4,6% 2,8% 5,5% 4,9% 4,0% 3,6% 4,5% 2,8% 1,1% 1,1% 0,7% 0,7% 0,6% 0,0% 1,2% 1,0% 0,7% 0,8% 0,5% 0,0%

kvinna 5,0% 3,7% 3,3% 3,7% 4,5% 4,3% 4,5% 3,5% 3,3% 3,6% 4,6% 4,3% 1,8% 0,9% 0,4% 0,8% 0,7% 1,5% 1,6% 1,0% 0,5% 0,8% 0,7% 1,5%

Serviceförvaltningen 4,7% 4,5% 5,0% 4,3% 5,1% 5,4% 4,7% 4,3% 5,0% 4,1% 5,2% 5,4% 2,0% 1,8% 1,9% 1,5% 1,5% 1,7% 2,1% 1,8% 1,8% 1,7% 1,6% 1,7%

man 3,5% 3,5% 4,1% 3,2% 4,4% 5,0% 3,5% 3,6% 4,1% 2,9% 4,5% 5,0% 0,8% 1,0% 1,4% 0,8% 0,9% 1,7% 0,9% 1,1% 1,4% 1,0% 0,9% 1,7%

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

Kultur och fritidsförvaltningen 4,9% 5,4% 4,3% 4,4% 6,2% 6,5% 5,3% 5,5% 4,5% 4,4% 6,7% 6,5% 2,4% 2,4% 2,2% 1,7% 2,9% 3,1% 3,1% 2,3% 2,3% 1,6% 3,0% 3,1%

man 5,1% 5,5% 3,8% 3,3% 4,2% 4,1% 5,4% 5,6% 4,0% 4,3% 4,5% 4,1% 2,7% 3,6% 1,9% 1,0% 0,5% 1,2% 3,2% 3,5% 2,3% 1,7% 0,4% 1,2%

kvinna 4,8% 5,4% 4,7% 5,1% 7,7% 8,5% 5,2% 5,4% 4,8% 4,5% 8,3% 8,5% 2,2% 1,6% 2,3% 2,1% 4,8% 4,6% 3,0% 1,4% 2,4% 1,6% 4,9% 4,6%

Utbildningsförvaltningen 6,0% 6,0% 5,8% 5,1% 7,1% 6,3% 5,7% 6,0% 5,9% 5,0% 6,6% 6,3% 2,9% 3,0% 2,5% 2,1% 2,1% 1,9% 2,8% 3,1% 2,6% 2,2% 2,3% 1,9%

man 3,4% 3,5% 3,1% 2,5% 3,8% 4,1% 3,4% 3,2% 3,2% 2,6% 3,4% 4,1% 1,3% 1,3% 0,8% 0,5% 0,4% 0,9% 1,3% 1,4% 0,9% 0,6% 0,5% 0,9%

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

Socialförvaltningen 7,1% 7,2% 6,6% 6,8% 8,1% 7,0% 6,9% 7,3% 6,6% 7,1% 8,2% 7,0% 4,0% 4,1% 3,3% 3,8% 3,6% 3,4% 3,8% 4,3% 3,4% 4,0% 3,7% 3,4%

man 5,0% 4,7% 4,2% 3,6% 5,8% 4,8% 4,7% 4,9% 4,1% 3,9% 5,9% 4,8% 2,6% 2,3% 1,8% 1,2% 1,6% 1,5% 2,6% 2,4% 1,8% 1,2% 1,6% 1,5%

kvinna 8,0% 8,1% 7,5% 8,0% 8,9% 7,7% 7,7% 8,2% 7,5% 8,2% 9,1% 7,7% 4,5% 4,8% 3,8% 4,8% 4,4% 4,0% 4,3% 5,0% 3,9% 5,0% 4,5% 4,0%

Omsorgsförvaltningen 8,9% 8,3% 7,4% 7,5% 9,3% 8,1% 8,8% 8,6% 7,6% 7,8% 9,6% 8,1% 4,5% 4,1% 3,1% 3,5% 3,5% 3,1% 4,5% 4,4% 3,1% 3,7% 3,6% 3,1%

man 5,7% 4,9% 5,1% 4,8% 7,8% 6,1% 4,9% 5,2% 5,2% 4,5% 7,9% 6,1% 2,3% 2,1% 1,8% 1,9% 3,0% 2,1% 1,7% 2,1% 2,1% 1,4% 2,9% 2,1%

kvinna 9,3% 8,9% 7,9% 8,0% 9,6% 8,5% 9,3% 9,2% 8,0% 8,4% 10,0% 8,5% 4,9% 4,4% 3,3% 3,8% 3,6% 3,3% 4,9% 4,7% 3,3% 4,1% 3,7% 3,3%

Södermöre kommundelsförvaltning 5,9% 5,9% 6,1% 5,4% 6,9% 6,6% 5,5% 6,3% 5,5% 5,7% 6,7% 6,6% 2,1% 2,7% 2,3% 2,1% 1,5% 1,6% 2,0% 3,0% 2,2% 2,4% 1,7% 1,6%

man 2,6% 3,8% 2,9% 4,2% 6,7% 4,9% 2,1% 3,7% 3,1% 3,8% 7,5% 4,9% 0,1% 0,6% 0,2% 1,5% 2,9% 1,9% 0,1% 0,7% 0,2% 0,9% 3,5% 1,9%

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

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

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

kvinna 7,3% 7,1% 6,7% 6,4% 7,9% 7,1% 7,2% 7,2% 6,7% 6,5% 7,9% 7,1% 3,7% 3,6% 2,9% 3,0% 2,9% 2,7% 3,7% 3,8% 3,0% 3,2% 3,0% 2,7%

Kalmarhem AB 5,3% 4,9% 3,6% 3,4% 4,2% 3,6% 4,0% 5,9% 4,2% 2,1% 4,3% 3,6% 2,2% 5,6% 3,7% 1,2% 1,2% 0,6% 0,7% 3,5% 0,8% 0,2% 1,7% 0,6%

man 4,8% 4,2% 4,0% 3,4% 4,3% 5,0% 4,1% 5,3% 4,8% 2,0% 4,1% 5,0% 2,0% 5,4% 3,9% 1,6% 0,6% 0,8% 1,0% 2,6% 0,4% 0,0% 1,0% 0,8%

kvinna 6,1% 6,5% 2,7% 3,3% 4,2% 0,8% 3,9% 7,0% 3,1% 2,4% 4,6% 0,8% 2,6% 5,9% 3,4% 0,3% 2,6% 0,0% 0,2% 5,4% 1,6% 0,5% 3,3% 0,0%

Kalmar Vatten AB 4,5% 3,6% 2,6% 2,4% 3,1% 2,6% 5,6% 3,8% 2,9% 2,4% 3,6% 2,6% 3,1% 2,2% 0,7% 0,5% 0,9% 0,5% 3,7% 2,2% 1,1% 0,5% 1,1% 0,5%

man 4,3% 3,5% 2,8% 2,6% 3,8% 2,9% 5,3% 3,2% 3,4% 2,6% 4,3% 2,9% 2,9% 2,1% 0,9% 0,7% 1,3% 0,7% 3,4% 1,9% 1,4% 0,7% 1,6% 0,7%

kvinna 5,2% 4,0% 2,1% 2,2% 1,7% 1,9% 6,5% 5,5% 1,8% 2,0% 2,1% 1,9% 3,8% 2,4% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 4,5% 3,2% 0,4% 0,1% 0,2% 0,0%

KIFAB i Kalmar AB 2,4% 4,3% 2,8% 1,4% 1,2% 1,4% 3,3% 4,6% 4,0% 1,6% 1,6% 1,4% 2,6% 3,9% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 3,1% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0%

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

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

Kalmar Science Park 0,3% 0,1% 0,4% 0,8% 0,6% 0,0% 0,3% 0,0% 0,5% 0,6% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

man * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

kvinna * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kalmar kommunbolag 0,0% 0,0% 4,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

man * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

kvinna * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kalmar Öland airport 3,7% 2,7% 1,4% 1,3% 2,7% 2,8% 4,3% 2,8% 1,6% 1,2% 2,7% 2,8% 2,4% 1,6% 0,2% 0,0% 0,5% 0,6% 3,0% 1,8% 0,3% 0,0% 0,3% 0,6%

man 3,4% 2,5% 1,3% 1,0% 2,4% 2,0% 4,0% 2,4% 1,6% 1,0% 1,9% 2,0% 2,4% 1,6% 0,3% 0,0% 0,4% 1,0% 2,9% 1,6% 0,4% 0,0% 0,0% 1,0%

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

Kalmar Hamn AB 0,9% 0,3% 0,5% 0,5% 2,0% 2,2% 1,3% 0,3% 0,6% 0,7% 0,9% 2,2% 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 1,1% 1,6% 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 0,3% 1,6%

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

kvinna 0,3% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,1% 0,5% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Destination Kalmar AB 4,5% 1,1% 1,7% 2,0% 2,7% 1,5% 5,2% 1,2% 1,6% 2,0% 2,6% 1,5% 3,7% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 4,9% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0%

man 3,3% 1,0% 1,8% 0,4% 3,0% 1,1% 4,0% 1,0% 2,1% 0,2% 3,6% 1,1% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

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

Bolagen 4,2% 3,3% 2,5% 2,3% 3,1% 2,7% 4,4% 3,3% 2,5% 1,9% 3,2% 2,7% 2,7% 2,4% 1,2% 0,6% 0,8% 0,5% 2,9% 2,0% 0,7% 0,4% 0,9% 0,5%

man 3,9% 3,3% 2,7% 2,3% 3,6% 3,3% 4,4% 3,4% 3,2% 1,9% 3,6% 3,3% 2,4% 2,7% 1,4% 0,7% 0,9% 0,8% 2,7% 1,9% 0,9% 0,4% 1,0% 0,8%

kvinna 4,7% 3,2% 2,1% 2,3% 2,4% 1,7% 4,9% 3,8% 1,9% 2,2% 2,8% 1,7% 3,1% 2,0% 0,7% 0,4% 0,6% 0,0% 3,3% 2,3% 0,4% 0,6% 0,9% 0,0%

Gymnasieförbundet 3,5% 4,1% 3,8% 3,9% 4,2% 3,0% 2,8% 3,7% 4,0% 3,9% 3,9% 3,0% 1,4% 2,1% 1,9% 1,8% 1,9% 1,5% 1,3% 1,9% 1,9% 1,8% 1,9% 1,5%

man 2,3% 2,6% 2,6% 2,5% 2,5% 2,1% 2,2% 2,2% 2,4% 2,6% 2,0% 2,1% 1,0% 1,3% 1,2% 1,1% 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,2% 0,9% 1,0%

kvinna 4,2% 5,0% 4,6% 4,8% 5,2% 3,7% 3,2% 4,6% 5,0% 4,7% 5,0% 3,7% 1,7% 2,5% 2,3% 2,2% 2,5% 1,9% 1,4% 2,3% 2,4% 2,1% 2,5% 1,9%

Kretslopp Sydost 5,7% 5,0% 5,7% 4,5% 4,3% 5,4% 6,3% 4,6% 5,5% 3,7% 4,1% 5,4% 2,8% 1,4% 2,6% 2,1% 1,4% 1,5% 3,4% 1,5% 2,1% 1,9% 1,1% 1,5%

man 6,5% 5,3% 5,9% 4,0% 4,9% 6,4% 7,3% 5,0% 5,7% 3,7% 4,4% 6,4% 3,4% 1,8% 2,7% 1,7% 1,8% 2,1% 4,2% 1,8% 2,3% 1,8% 1,5% 2,1%

kvinna 1,7% 3,6% 5,0% 6,2% 2,4% 3,2% 1,4% 2,8% 4,7% 3,5% 3,1% 3,2% 0,0% 0,0% 2,0% 3,6% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,9% 2,2% 0,0% 0,1%

Förbunden 3,8% 4,2% 4,1% 4,0% 4,2% 3,4% 3,4% 3,8% 4,2% 3,8% 3,9% 3,4% 1,6% 2,0% 2,0% 1,8% 1,8% 1,5% 1,6% 1,8% 1,9% 1,8% 1,8% 1,5%

man 3,5% 3,3% 3,4% 2,8% 3,1% 3,0% 3,6% 2,9% 3,3% 2,9% 2,6% 3,0% 1,6% 1,4% 1,6% 1,2% 1,2% 1,2% 1,9% 1,3% 1,4% 1,3% 1,0% 1,2%

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

Koncernen 6,3% 6,1% 5,7% 5,3% 6,7% 6,0% 6,1% 6,2% 5,7% 5,4% 6,7% 6,0% 3,1% 3,0% 2,4% 2,3% 2,3% 2,1% 3,0% 3,1% 2,4% 2,4% 2,4% 2,1%

man 4,3% 4,0% 3,7% 3,2% 4,6% 4,1% 4,2% 4,0% 3,7% 3,2% 4,6% 4,1% 1,7% 1,7% 1,2% 0,9% 1,1% 1,1% 1,7% 1,6% 1,2% 0,9% 1,1% 1,1%

kvinna 7,1% 6,9% 6,5% 6,2% 7,6% 6,8% 6,9% 7,0% 6,5% 6,3% 7,6% 6,8% 3,6% 3,5% 2,9% 2,9% 2,8% 2,6% 3,5% 3,7% 2,9% 3,1% 2,9% 2,6%

Sjukfrånvaro andel av ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro andel av ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro mer än 59 dagar Sjukfrånvaro mer än 59 dagar
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Personalkostnaden för kommunen visas i diagrammet nedan. Månadslönen är den största andelen av 

personalkostnaden, näst efter kommer timlön och därefter OB och jour. Sedan 2019 har andelen utbetalad 

månadslön minskat medan andel sjuklön har ökat, vilket kan beror på coronapandemins effekter. Andelen 

utbetald timlön ligger kvar på i stort sett samma andel som föregående år. Personalkostnadernas fördelning 

2021 visar på en minskad andel sjuklön jämfört med 2020, vilket ligger i linje med sjukfrånvarostatistiken 

som visar att den totala sjukfrånvaron minskat 0,7 procent jämfört med 2020. 

Sett till 2020 och 2021 är andelen utbetald sjuklön högre än någon gång under perioden 2016 till 2021, vilket 

beror på en ökad sjukfrånvaro i och med coronapandemin. Andelen utbetald timlön ligger på ungefär 

samma nivå som tidigare år, vilket kan bero på att restriktionerna inte tillåtit timvikarier i samma 

utsträckning. Även de övriga ersättningarna som exempelvis traktamente och restidsersättning har minskat i 

och med coronapandemin, vilket är en effekt av de restriktioner som efterföljts. 

Sammanfattningsvis för kommunkoncernen ses en ökning av antal tillsvidareanställda och antal 

tillsvidareanställda årsarbetare. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden visar på en ökad trend främst 

bland tillsvidareanställda kvinnor. Sjukfrånvaron under 2021 visar på en minskning jämfört med 2020, men 

ligger fortfarande på en hög nivå med anledning av coronapandemin. Långtidssjukfrånvaron visar på en 

minskning från 2020 och en minskande trend från 2016, både för kvinnor och män. Personalkostnaderna har 

under 2020 och 2021 en större andel utbetald sjuklön och mindre andel utbetald ersättning för traktamente 

och restidsersättning, vilket är ett resultat av coronapandemin. 
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Kommunens ekonomi och verksamhet påverkas ständigt av förändringar i omvärlden. Exempel på 

förutsättningar som på olika sätt påverkar kommunens utveckling är: 

• Det internationella ekonomiska läget 

• Näringslivets och arbetsmarknadens utveckling 

• Politiska beslut av riksdag och regering 

• Utvecklingen i närområdet 

I detta avsnitt beskrivs kort några av dessa förutsättningar. De grundas i Sveriges Kommuner och Regioners 

(SKR) senaste bedömningar. 

Resultatet i kommunsektorn 

Kommunernas samlade resultat före finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära poster 

(verksamhetens resultat) uppgick till cirka 35 miljarder kronor (mdkr) 2020. Året före uppgick 

verksamhetens resultat till cirka 7 mdkr. Den kraftiga resultatförbättringen beror i huvudsak på den stora 

ökningen av generella statsbidrag i storleksordningen 19 mdkr som tillförts sektorn på grund av 

coronapandemin. 

Hittills under 2021 har inga ytterligare höjningar av det generella statsbidraget aviserats, däremot beslutades 

i vårändringsbudgeten om ytterligare medel som förstärker skolans verksamhet och möjligheterna till 

lovskola i spåren av pandemin. 

Coronapandemin ger fortsatta osäkerheter 

Sällan har samhällen och marknader världen över präglats av en enskild faktor så som coronapandemin gjort 

under 2020 och 2021. Efter förra vårens ekonomiska djupdykning skedde en snabb och kraftig återhämtning 

under det tredje kvartalet. Sedan kom en andra och tredje våg under hösten och vintern som blev mer 

omfattande än vad många bedömare trott. Förhoppningar finns om en successiv återgång mot ett mer 

normalt läge i samhället under hösten 2021, inte minst med tanke att allt fler i befolkningen blir vaccinerade. 

Den öppna och exportberoende svenska ekonomin är känslig för störningar i den internationella handeln. 

Den pågående pandemikrisen utgör en stor utmaning, och kanske allra mest för arbetsmarknaden. Statens 

stora stödåtgärder har stimulerat ekonomin och därigenom sysselsättningen under året, men samtidigt 

inneburit stora underskott i de offentliga finanserna. Vid sidan av pandemin finns andra osäkerheter som 

kan påverka ekonomin i stort, med tydliga exempel som effekterna av Brexit och spänningarna mellan USA 

och Kina. 

Kommunerna har, liksom samhället i övrigt, påverkats i hög utsträckning av pandemin. I det akuta skedet 

har det främst handlat om krishantering för att hantera smittspridningen och dess verkningar. Men även de 

ekonomiska konsekvenserna kan bli kännbara. Pandemins effekter gör konjunkturbedömningar och 

prognoser mycket osäkra. En ökad arbetslöshet slår direkt mot de arbetade timmarna i samhället som utgör 

basen för kommunernas skatteintäkter. De aktuella prognoserna tyder på en starkare utveckling redan under 

2021 än tidigare bedömt, men att konjunkturen fortsatt kommer befinna sig i en utdragen återhämning fram 

till 2024, då det åter tros vara ett balanserat konjunkturläge. Det finns även mer positiva prognoser från 

andra bedömare än SKR kring arbetslösheten de kommande åren och takten i återhämtningen, vilket har ett 

starkt samband med utvecklingen av kommunernas skatteintäkter. 
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Andra utmaningar kvarstår 

Utöver coronapandemin kvarstår finns de tidigare kända utmaningarna för kommunsektorn kvar att 

hantera. 

• En sedan tidigare redan inledd konjunkturavmattning, som på grund av pandemin blivit mer 

omfattande, som sänker den årliga ökningstakten av skatteintäkterna. 

• Det demografiska trycket. Befolkningsandelarna i äldre och yngre åldrar ökar i snabbare takt än 

andelen i yrkesverksam ålder. Det innebär fler brukare i de kommunala verksamheterna såsom 

förskola, skola och äldreomsorg och därmed kostnadsökningar som överstiger de årliga ökningarna 

av skatteintäkterna. 

• Ett fortsatt stort investeringsbehov i kommunkoncernerna. Dels behöver verksamheter och 

infrastruktur byggas ut i takt med en växande befolkning, dels behöver gamla, uttjänta utslitna 

anläggningar renoveras eller ersättas med nya. Kommunerna klarar sällan att finansiera den höga 

investeringsnivån med egna medel vilket gör att låneskulderna fortsätter att öka. 

• Verksamheternas kostnader och antalet sysselsatta i kommunsektorn har under många år ökat i 

snabbare takt än vad som är motiverat enbart av den rent demografiska utvecklingen. Det är drivet 

av såväl egna ambitionshöjningar som av yttre krav. Sannolikt kommer inte bemanningen att kunna 

öka i samma takt som välfärdsbehoven framöver, vilket kommer att öka trycket på olika åtgärder 

såsom exempelvis att bättre tillvarata digitaliseringens möjligheter, ett smartare resursutnyttjande, 

ändrade arbetssätt och ett ökat främjande- och förebyggande arbete. 

 

Ett fortsatt växande Kalmar ställer krav även på bolagskoncernen. De sista årens positiva resultatutveckling 

är en bra grund för att fortsatt klara den höga investeringstakten. Uppföljningen av ekonomin i 

kommunbolaggskoncernen tydliggörs löpande i den ekonomiska planeringen 2022-2026. Högre 

utdelningsnivåer till Kalmar kommun och hur konjunkturen utvecklas framöver ställer krav på löpande 

ekonomiska känslighetsanalyser i koncernen. 

Det som kan förändra en positiv utveckling för kommunbolagskoncernen är en avmattning av konjunkturen. 

Bolagen är utsatta för ett antal risker i mer eller mindre omfattning i sina verksamheter. Dessa hanteras och 

arbetas efter koncernens ramverk för riskanalyser. Intern kontroll och riskhantering förtydligar styrelsens 

ramar och riktlinjer när det gäller vilka risker som hanteras i bolagen och hur dessa ska bemötas. VD i 

bolagen ansvarar för att bolagen operativt följer dessa ramverk. Agenda 2030 och klimatanpassning ställer 

ökade krav inom hela koncernen och en förväntad utveckling inom dessa områden. 

Arbetet med att sälja KIFAB i Kalmar AB fortsätter liksom arbetet med att ta in Växtplats i Kalmar AB 

(Kalmardelen av Del-Ta Produktion AB) som en del av bolagskoncernen. 

För kommunalförbundens del har renhållningsförbundet KSRR från och med 1 januari 2021 utökats med 3 

kommuner; Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge i enlighet med de beslut som togs under 2020. I samband med 

detta bytte förbundet även namn till Kretslopp Sydost. Kalmarsunds gymnasieförbund påverkas av att 

antalet 16-19 åringar inom medlemskommunerna ökar, vilket innebär att den potentiella målgruppen till 

gymnasieskolan blir större. Enligt befolkningsprognoserna i medlemskommunerna kommer antalet att öka 

med ca 14 procent fram till år 2030. Även trycket på platserna till vuxenutbildningarna har ökat och 

förbundet ser redan nu behov av mer utrymme. Nya lokaler och tillhörande kostnader ser därför ut att bli en 

utmaning de kommande åren. 
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.  

 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av 

inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Fordringar har upptagits till de belopp varmed 

de beräknas inflyta. 

 Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Hyresintäkter redovisas i den 

period som uthyrningen avser.  

Semesterlöneskuld och okompenserad övertid för de anställda har redovisats som en kortfristig skuld. 

Periodens semesterlöneskuld har beräknats utifrån 8/12 av budgeterad ökning av semesterlöneskulden och 

har belastat resultaträkningen. De intjänade förmånerna har belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter. 

 

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Detta innebär att den pension 

som intjänats före år 1998 behandlas som en ansvarsförbindelse ”inom linjen”. Pensionsförmåner som 

intjänats från och med 1998 för ej aktiva dvs tidigare anställda som gått i pension redovisas som kostnad i 

resultaträkningen och som en avsättning i balansräkningen. I kostnaden och avsättningen ingår särskild 

löneskatt med 24,26 procent. Värdering av pensionsförpliktelserna har gjorts med tillämpning av RIPS 19. 

För alla aktiva personer anställda och tidigare anställda med en lön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp har 

kommunen från och med 2019 försäkrat pensionsförmånen och löst avsättningen i balansräkningen. 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR:s augustiprognos i enlighet med 

rekommendation RKR R2 intäkter. Detta innebär att kommunen i delårsbokslutet bokfört en prognos för den 

definitiva slutavräkningen 2020 och en preliminär slutavräkning för 2021. 

Kapitalkostnaderna består dels av rak avskrivning på anskaffningsvärdet och dels av internränta med 1,25 

procent på bokfört värde. Avskrivning påbörjas månaden efter slutförd investering och beräknas på 

anskaffningsvärdet. Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs normalt för den beräknade 

nyttjandeperioden med linjär avskrivning. Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk, månaden efter 

slutförd investering och beräknas på anskaffningsvärdet. På tillgångar i form av mark, konst och pågående 

arbeten görs inga avskrivningar. Ny bedömning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som 

gör att det är nödvändigt, till exempel verksamhetsförändringar och teknikskiften. Bedömd genomsnittlig 

nyttjandeperiod för de poster som tas upp som materiella anläggningstillgångar är 24,59 år.  

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar 



 

98 

 

och med avdrag för planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

Tillgångar för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år betraktas som 

anläggningstillgång om beloppet överstiger ett prisbasbelopp. För investeringar i kommunala 

verksamhetsfastigheter finns 8 komponenter där avskrivningstiden varierar mellan 15 – 80 år beroende på 

komponentens nyttjandetid. För infrastruktur med gator, parker, stadsmur och lekplatser med mera finns 24 

komponenter och avskrivningstiden varierar mellan 10–100 år. 

Investeringsbidrag tas upp som en skuld som sedan periodiseras över anläggningstillgångens 

nyttjandeperiod. Investeringsbidrag som avser investeringar gjorda före räkenskapsåret 2018 har reducerat 

anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden. 

 

De tomter som producerats för försäljning i exploateringsverksamheten redovisas som 

omsättningstillgångar. Anskaffningsvärdet för exploateringstomter och tomträtter tillverkade till och med 

2005 har fastställts schablonmässigt eftersom underlag saknas och kostnaden för arbetsinsatsen inte bedömts 

stå i proportion till informationsvärdet. Omklassificering av markreserv till omsättningstillgång vid 

exploatering sker då detaljplan är fastställd och projektering av tomter påbörjas.  

Tidigare års avtalade gatukostnadsersättningarna inom exploateringsverksamheten har bokförts om till 

övriga ersättningar i enlighet med kommun-Bas 21. Intäkter för de övriga ersättningar inom 

exploateringsverksamheten redovisas i enlighet med RKR R2 i takt med att investeringarna färdigställs och 

kommunens investeringsåtagande upphör. Det vill säga när investeringen är färdig att tas i drift, har 

kommunen fullgjort sin förpliktelse och inkomsten ska därför till fullo vara intäktsförd. 

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet för den period de 

hänför sig till. 

 

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning kapitel 

12 och utformats enligt god redovisningssed. Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska 

kommunens årsredovisning även omfatta sådan kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 

personer. Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen omfattar aktiebolag, kommunalförbund 

och handelsbolag som har väsentlig betydelse för kommunen. Kommunkoncernens medlemmar och 

ägarandelar framgår av figur på sidan 3. 

Av 12 kap. 5 § tredje stycket LKBR framgår att om det finns särskilda skäl, och det är förenligt med kravet på 

en rättvisande bild, får kapitalandelsmetoden användas som metod för sammanställd redovisning. Det 

alternativa sättet kan vara arbetsbesparande när underkoncernens företag i huvudsak består av helägda 

företag som inte har varit föremål för interna förvärv. 

Sedan 2018 används kapitalandelsmetoden för att sammanställa den sammanställda redovisningen. Analys 

av skillnaderna mellan den proportionella konsolideringen och konsolideringen enligt kapitalandelsmetoden 

har gjorts för att fastställa att kravet på rättvisande bild är uppfylld 

Obeskattade reserver har efter avdrag för uppskjuten skatt hänförts till eget kapital. Uppskjuten skatt 

redovisas under avsättningar. 



 

99 

 

Inom koncernen förekommer omfattande transaktioner mellan bolagen och kommunen. Alla koncerninterna 

transaktioner har eliminerats för att ge en rättvisande bild av koncernens totala ekonomi.  

Enhetliga redovisningsprinciper för kommunen och i koncernen ingående företag saknas. För de aktiebolag 

och handelsbolag som ingår i koncernen, gäller bokföringslagen, årsredovisningslagen, och 

bokföringsnämndens allmänna råd. I kommunen gäller lagen om kommunal bokföring och redovisning samt 

rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.  

Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan kommunen och de kommunala bolagen är kommunens 

redovisningsprinciper vägledande för den sammanställda redovisningen. 
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Resultaträkning 2021-08-31 2020-08-31 2021-08-31 2020-08-31

Verksamhetens intäkter 1 171,3 1 120,9 652,7 653,5

Verksamhetens kostnader -3 494,7 -3 358,3 -3 234,1 -3 141,4

Avskrivningar -252,5 -256,3 -144,8 -147,8

Verksamhetens nettokostnader -2 575,9 -2 493,7 -2 726,2 -2 635,7

Skatteintäkter 2 300,5 2 196,1 2 300,5 2 196,2

Generella statsbidrag och utjämning 678,8 674,1 678,7 674,2

Verksamhetens resultat 403,4 376,5 253,0 234,6

Finansiella intäkter 12,6 4,3 44,2 13,6

Finansiella kostnader -22,4 -28,2 -6,2 -7,8

Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat efter finansiella poster 393,5 352,6 291,0 240,5

Årets resultat 393,5 352,6 291,0 240,5

Koncernen Kommunen
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Balansräkning 2021-08-31 2020-12-31 2021-08-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 391,1 7 830,9 3 838,1 3 673,1

Maskiner och inventarier 939,2 1 075,7 274,9 253,2

Finansiella anläggningstillgångar 334,6 358,8 176,4 176,4

Summa anläggningstillgångar 9 664,9 9 265,4 4 289,3 4 102,6

Omsättningstillgångar

Förråd 92,0 79,4 85,3 72,8

Fordringar 536,8 455,6 352,4 329,6

Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassa och Bank 258,8 301,1 6,7 72,2

Summa omsättningstillgångar 887,5 836,1 444,4 474,6

Summa tillgångar 10 552,5 10 101,6 4 733,8 4 577,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Årets resultat 393,5 200,1 291,0 120,7

Resultatutjämningsreserv 296,6 296,6 296,6 296,6

Övrigt eget kapital 2 988,6 2 787,2 1 910,5 1 789,8

Summa eget kapital 3 678,7 3 283,9 2 498,1 2 207,1

Avsättningar

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 157,6 147,3 154,5 144,4

Andra avsättningar 291,9 298,2 123,5 126,7

Skulder

Långfristiga skulder 5 310,3 5 019,1 1 223,2 1 172,2

Kortfristiga skulder 1 114,0 1 353,0 734,5 926,9

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 10 552,5 10 101,6 4 733,8 4 577,3

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga Inga Inga

 

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller 

avsättningar
1 209,8 1 204,7 1 187,5 1 182,8

Övriga ansvarsförbindelser 164,1 162,0 3 976,3 3 775,3

Koncernen Kommunen
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Kassaflödesanalys 2021-08-31 2020-08-31 2021-08-31 2020-08-31

Den löpande verksamheten

Årets resultat 393,5 352,6 291,0 240,5

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar 252,5 256,3 144,8 147,8

Gjorda avsättningar 11,4 -30,4 10,1 -37,3

Ianspråktagna avsättningar -3,1 5,2 -3,1 -1,3

Övriga ej likviditetspåverkande poster -3,0 -91,4 -33,4 -18,1

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 651,3 492,3 409,4 331,5

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -11,1 -14,1 -22,8 -21,7

Ökning/minskning kortfristiga skulder -231,1 -223,5 -192,4 -4,8

Ökning/minskning förråd och varulager -12,6 -4,5 -12,5 -35,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten 396,4 250,2 181,7 269,7

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar -723,2 -703,5 -337,1 -260,5

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 41,1 16,5 39,0 9,6

Investering i finansiella anläggningstillgångar -1,3 -0,1 0,0 -0,1

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 80,0 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -683,4 -607,1 -298,1 -250,9

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 259,0 634,7 0,0 0,0

Amortering av skuld 0,0 -130,3 0,0 0,0

Ökning/minskning finansiell leasing 1,5 0,0 1,5 3,2

Övriga finansiella poster -13,7 58,8 49,5 50,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 246,7 563,2 51,0 53,6

Årets kassaflöde -40,3 206,2 -65,4 72,3

Likvida medel vid årets början 299,0 212,7 72,2 19,3

Likvida medel vid årets slut 258,8 418,9 6,7 91,6

Koncernen Kommunen
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En löpande summa vilket även kan kallas för 

en ackumulerad summa Det vill säga hur den 

totala summan byggs upp per månad. 

 

Sammanräknad nivå. 

 

Ett åtagande att fullgöra vissa ekonomiska 

förpliktelser. Ansvarsförbindelse kan till 

exempel avse borgensförbindelse eller 

pensionsåtagande. 

 

Utgörs av de betalningsförpliktelser som är 

säkra eller sannolika till sin existens och 

där det finns säkerhet beträffande beloppets 

storlek eller tidpunkten för betalning, till 

exempel avsättning för pensioner. 

 

Ett krav som kommuner måste uppfylla en- 

ligt kommunallagen, och innebär i korthet att 

intäkterna alltid ska överstiga kostnaderna. 

 

En form av lämnad säkerhet för att ett lån eller 

annan skuld kommer att kunna återbetalas. 

 

Ett risktagande där kommunen åtar sig att 

fullfölja betalningsförpliktelser för gäldenä- 

rens/låntagarens räkning om denne inte kan 

göra det. 

 

 

Det avfall som inte kan återvinnas läggs på 

deponi, det vi brukar kalla soptippar. 

 

En indikation på den slutgiltiga budgetens 

storlek per år. I rambudgeten behöver inga 

poster specificeras. 

 

Byggherre eller fastighetsägare som ansva rar 

för att utveckla, exploatera, mark eller 

fastighet. 

 

Kostnad som påverkar resultatet för det 

enskilda året men som egentligen inte hör till 

verksamhetens normala kostnader. 

 

Anläggningstillgång som utgörs av till exem- 

pel aktier, andra andelar och obligationer där 

syftet med innehavet är varaktigt. 

 

Finansiella intäkter minus finansiella 

kostnader. 

 

Ska användas som ett regelverk och en hand- 

bok för personer som arbetar med förvaltning 

av kapital inom och utanför kommunen. 

Finanspolicyn anger i vilka tillgångar och med 

vilka limiter medlen får placeras, samt hur 

uppföljning och kontroll av att policyn följs 

ska ske. 
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Ett samlingsbegrepp för kommunkoncernens 

hantering av behov och överskott av medel. 

 

Antalet inflyttade personer minus antalet 

utflyttade personer. 

 

En förkortning av Human Resources som är 

personalavdelningen i en organisation. 

 

Står för Hydrerad Vegetabilisk Olja och är ett 

förnybart drivmedel för dieselmotorer. 

 

Marknadens tro om ränteutvecklingen. 

 

Indikatorer används för att spegla utveck- 

lingen för de olika mål. 

 

En organisation med syfte att främja och 

underlätta nystartade företags väg mot till- 

växt och lönsamhet. 

 

Ett verktyg som används för att kunna skapa 

goda rutiner och ökad effektivitet. Syftet med 

intern kontroll är att säkerställa att målen för 

organisationen uppfylls. 

 

 

 

Den tid lånet är garanterat, det vill säga 
återstående löptid i befintliga lån. 

 

Inbetalningar och utbetalningar under en 

tidsperiod, gemensamt kallade betalnings- 

strömmar. Kassaflödesanalys görs i års- 

redovisning och visar förändringen i likvida 

medel under en period, vanligen ett år. 

 

Ett kommunalt borgensåtagande är ett 

instrument för att stödja en icke kommunal 

verksamhet. Ett sådant åtagande är inte 

obligatoriskt eller tvingande för kommunen. 

De ändamål som åtagandet gynnar ska sam- 

manfalla med kommunens egna syften och 

intressen. 

 

Utjämnar för skillnader i skatteintäkter samt 

strukturella behovs- och kostnadsskillnader 

mellan kommuner respektive regioner. 

Utjämningssystemen syftar till att garantera 

alla kommuner och regioner likvärdiga 

ekonomiska förutsättningar. Detta oavsett 

strukturella förhållanden som befolkningens 

sammansättning och möjlighet att ge välfärd 

till invånarna. 

 

Skolväsendets skyldighet att med olika medel 

säkerställa att alla elever ges goda 

förutsättningar att nå de nationella 

kunskapskraven oavsett utgångsposition,        

ex empelvis socioekonomisk bakgrund och 

funktionsvariationer. 
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Handlar om att hitta rätt medarbetare, utveckla 

dem och behålla dem i kommunen/företaget. 

 

När faktisk bruttonationalprodukt (BNP) 

växer snabbare befinner sig ekonomin i en 

konjunkturuppgång eller uppgångsfas. När 

faktisk BNP därefter växer långsammare än 

potentiell BNP minskar resursutnyttjandet och 

ekonomin befinner sig i en konjunktur- 

avmattning, eller avmattningsfas. 

 

En term inom koncernredovisning som 

innebär att finansiella rapporter från ett 

moderbolag och minst ett dotterbolag eller 

intressebolag sammanfogas till en gemensam 

koncernrapport. Innan konsolidering kan ske 

måste alla poster och transaktioner som skett 

mellan koncernens olika bolag elimineras. 

 

Ett fjärdedels år, period på tre månader. 

 

Penningflöde, det vill säga hur in- och ut-

betalningar fördelar sig över olika perioder. 

 

Planera att upplåning sker vid rätt tidpunkt 

och även ur riskperspektiv med lämpliga rän- 

tenivåer och löptider. 

 

Aktuell låneskuld. 

 

 

 

Inom redovisning skiljer man på fordringar ba- 

serat på när de förfaller och företaget förväntar 

sig betalning. Fordringar som förfaller inom 

ett år klassificeras som kortfristiga fordringar 

medan fordringar som förfaller efter mer än ett 

år klassificeras som långfristiga fordringar. 

Tid ett lån löper fram till dess att det förfaller. 

 

Miljarder kronor. 

 

Miljoner kronor. 

 

Nettokostnadsandel uttrycks som verksam- 

hetens nettokostnader inklusive avskrivningar 

och finansnetto i relation till de samlade in- 

täkterna från skatt, kommunal utjämning och 

generella statsbidrag. En nettokostnadsandel 

under 100 procent innebär att intäkterna 

överstiger kostnaderna. 

 

Definieras som avvikelsen mellan faktisk 

kostnad och förväntad kostnad. 

 

Nettoresultat i procent av nettoomsättningen 

och visar hur stor vinst efter skatt ett företag 

genererat i förhållande till omsättningen. 

 

Intäkter minus kostnader visar nettot av 

kostnader. Positiv nettopåverkan innebär att 

intäkterna är högre än kostnaderna. Negativ 

nettopåverkan innebär att kostnaderna är 

högre än intäkterna. 
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En benämning på vissa tal som ofta används 

för att värdera ett företag eller en organisa- 

tion och dess verksamhet. 

 

Mall för att styra för värdeskapande 

utveckling. 

 

Upplåning av nya lån. 

 

Alternativ, val. 

 

Juridiskt bindande utfästelse till anställd eller 

förtroendevald att efter anställningens slut 

betala ersättning, pension. 

 

Per person. 

 

Prfluoroktansulfonsyra ytaktivt ämne. 

 

En avsiktsförklaring för att styra beslut i en 

önskad riktning. 

 

Ett privat företag som utför uppdrag åt 

kommunen och får ersättning för det. 

 

 

Vinst på kapital. Det betyder skillnaden 

mellan priset vid köp på ett värdepapper, fast 

egendom eller andra tillgångar, och summan 

säljaren fick vid försäljningen. Reavinsten är 

alltså den vinst som en försäljning genererar. 

 

Kostnad som kommunen skulle ha om man 

bedrev verksamhet till en genomsnittlig 

kostnadsnivå och med hänsyn till de egna 

strukturella faktorerna. 

 

Avser risken för högre upplåningskostnader 

när lån förfaller och ska förnyas vid ett 

ofördelaktigt ränteläge. 

 

Regelbunden, vanlig. 

 

Komplettering av lagstiftningen, vars syfte är 

att ge möjlighet för kommuner att 

under vissa förutsättningar föra medel mellan 

olika år för att balansera upp resultatet. 

 

En utökad nivå av resurser i verksamheten. 

 

Nyckeltal som visar intäkt per tillgängligt 

hotellrum. 
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Handlar om att systematiskt använda sig av 

tillgänglig information för att beskriva och 

beräkna risker med ett visst givet system. 

Med hjälp av riskanalys bedöms sannolik- 

heter för olika oönskade händelser och dess 

konsekvenser. 

 

Ett samlingsnamn för den verksamhet som på 

ett systematiskt sätt inventerar, analyserar och 

förebygger olika typer av risker i ett företags 

verksamhet. 

 

Investeringar som görs där ingen kompensa- 

tion för ökade avskrivnings- och räntekostna- 

der ges. 

 

Tidsperiod under vilken räntan på ett lån eller 

en placering är fast. 

 

För att bedöma räntekänsligheten görs en 

beräkning av hur mycket kostnaderna 

skulle öka om räntorna på lån höjdes med en 

procentenhet. 

 

Räntenivå är nivån på kostnaden för att låna 

pengar. 

 

Uttryck för osäkerheten kring framtida 

ränteutveckling och att värdet på en tillgång 

eller kostnaden för ett lån negativt förändras 

på grund av en oväntad förändring av 

räntenivån. 

Ett avtal mellan två parter om att utbyta 

räntebetalningar i en och samma valuta. 

Ränteswappar kan till exempel användas för 

att byta ut fast ränta mot rörlig ränta eller 

tvärtom. 

 

En bestämd bunden ränta i förväg. Räntan 

ligger fast oavsett om marknadsräntorna går 

upp eller ner under tiden fram till 

utbetalningsdagen/villkorsändringsdagen. 

 

Ett sätt att, så långt som möjligt, återskapa en 

verklighet i en kontrollerad miljö. 

 

ett mått på hur stor del av årets anskaffning av 

anläggningstillgångar som kunnat finansieras 

med under året internt tillförda medel. 

 

Upptagen som en skuld i bokföringen. 

 

En sammanställning av kommunkoncernens 

externa lån. 

 

Görs för att täta soptipparna så att så lite 

regnvatten som möjligt kan tränga ned till 

soporna som är deponerade. 

 

Eget kapital satt i relation till de totala 

tillgångarna. Visar hur stor del av de totala 

tillgångarna som finansieras med egna medel. 
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Tredjedels år, period på fyra månader 

 

En anläggningstillgång som inte längre finns 

kvar i verksamheten på grund av att den 

förstörts eller skrotats. 

 

Alla anslutna till den allmänna vatten- och 

avloppsanläggningen. 

 

Visar på hur insatta resurser, sett i kostnader, 

speglar kvalitet samt objektiva och subjektiva 

resultat i verksamhetens utförande. 

 

Omföring av inkomst från skuld i balans- 

räkningen till intäkt i resultaträkningen. 

Inkomsten kommer från avtalade gatukost- 

nadsersättningar/exploateringsersättningar 

som bokförts på balansräkningen i väntan på 

att kommunen fullgjort sina avtalade åtagand- 

en gentemot exploatören. 

 

Positiv skillnad mellan en tillgångs mark- 

nadsvärde och dess bokförda värde. 
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