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KALMAR KOMMUN VÅGAR SATSA
2020 blev inte det år vi hade tänkt oss. Året då Kalmar kommun fyllde 50 år blev helt annorlunda. 
Pandemin slog till med full kraft. Många av kommunens invånare drabbades av både sjukdom  
och isolering. 

Från kommunens sida har vi från dag ett haft som ambition att göra allt för att motverka smittsprid-
ningen av covid-19 och också försökt motverka pandemins effekter på samhället i stort. Vi har gjort 
vad vi har kunnat för att värna riskgrupper samt stötta näringslivet och föreningslivet. Allt för att vi ska 
stå starka när samhället kan öppna upp igen.

Kalmar under pandemin

Ett antal stödpaket lanserades under året för 
att minska både smittspridning och pande-
mins negativa effekter. Exempel på innehåll 
i paketen är elevluncher, hjälp med inköp, 
livesänd kultur, gratis markupplåtelse och 
parkering, presentkort samt satsningar på 
utemiljö.

Kommunen fick snabbt anpassa sig till en 
ny digital verklighet. Företagsbesök, möten 
och brukares kontakt med anhöriga har skett 
coronasäkrat via dator, likaså olika evene-
mang och aktiviteter.

Snabb och tydlig kommunikation via kom-
munens kanaler och kampanjer har löpt som 
en röd tråd under året, både för att informera 
om vad som gäller, men också för att bidra 
till minskad smittspridning.

Kalmar fortsätter växa

Under pandemin har hela Sverige bromsat in 
men Kalmar kommun tillhör de kommuner 
som fortsatt växa och vågat satsa.

Den 4 september sprängde kommunen 70 
000-gränsen och hade vid årsskiftet 70 329 
invånare, ett tillskott av 862 invånare och 
den näst högsta ökningen bland landets 
residensstäder. 

Rekordmånga bostäder – drygt 1 200 - blev 
färdiga under året. I vår kommun ska till-
gång på bostäder inte vara ett hinder för 

utveckling och redan under maj månad nåd-
de vi vårt mål att bygga minst 500 bostäder. 
Genom att prioritera bostadsbyggande lever 
vi också upp till våra invånares förväntning-
ar. I Statistiska centralbyråns medborgar-
undersökning är det just bostäder, tillsam-
mans med trygghet, som invånarna tycker att 
vi ska jobba mest med.

Kalmar investerar

Under året planerade kommunen för den 
stora mängd investeringar som väntar fram 
till 2030, allt från ny simhall och renings-
verk till nya skolor och särskilda boenden. 
Investeringar som kräver en god ekonomi 
i form av högt resultat och avskrivningar. 
2020 var för kommunen ett gott ekonomiskt 
år med ett överskott på 120 miljoner kronor. 
Överskottet beror främst på statsbidrag, men 
även på fler nya invånare än vi budgeterat 
för. Utöver detta har kommunen utrangerat 
anläggningstillgångar till en kostnad av 170 
miljoner.

Intresset för att investera i Kalmar kommun 
är fortsatt stort. En rad företag och myn-
digheter väljer att etablera sig och expan-
dera i vår del av Sverige. Ett exempel är 
Kriminalvårdens nya anstalt i Halltorp som 
tillsammans med ett nytt häkte kommer att 
skapa 400 nya jobb.

Under året färdigställdes Linnéuniversitetet 
– den största statliga investeringen sedan 
Ölandsbron i vår del av Sverige. En invigning 
planeras i augusti 2021.
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Kalmar prisas

Kommunen tog under året emot en rad 
utmärkelser. En av dem var Årets landsbygd-
skommun, tack vare kommunens arbete med 
fiber, bygdepeng och servicepunkter. I en un-
dersökning gjord av Socialstyrelsen fick vår 
hemtjänst det bästa resultatet någonsin och 
en bra bit över riksgenomsnittet. Vi fortsatte 
vara en av Sveriges bästa skolkommuner 
med högst andel behöriga lärare och landade 
på plats nio i landet totalt sett.

Vi visade också framfötterna som en hållbar 
kommun. Vi utsågs till Miljöbästa kommun i 
kategorin mindre städer/tätorter och lands-
bygdskommuner. En annan utmärkelse var 
Årets mellanstora Håll Sverige rent-kommun.

Vi hamnade också på plats 19 bland  
Årets Arkitekturkommuner.

Kalmar månar om välfärden

Trots en pågående pandemi med stor påver-
kan, skedde en rad satsningar inom äldre-
omsorgen. ”Kalmarlyftet” ökade möjligheten 
till promenader och aktiviteter vid vård- och 
omsorgsboenden. Erbjudandet att vara en 
av tio modellkommuner för digitalisering 
leder till självständiga omsorgstagare, bättre 
omsorg och moderna arbetssätt.

En imponerande placering är plats 30 bland 
Sveriges kommuner i personalkontinuitet 
inom hemtjänsten. Detta lyckades vi med 
under en ovanligt hög personalfrånvaro, 
orsakad av pandemin.

Många har kämpat i vår kommun under ett 
märkligt år. Vi vill tacka alla medarbetare och 
invånare som tänkt nytt, stöttat och hållit ut. 
Pandemin är inte över. Tillsammans kan vi 
göra det bästa av den verklighet vi befinner 
oss i.

Johan Persson (S) 
Dzenita Abaza (S) 
Ingemar Einarsson (C) 
Liselotte Ross (V)
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Kommunkoncernen 2020 2019 2018 2017 2016

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

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

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

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

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

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

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

Långfristiga skulder i mnkr 5 019,1 4 589,0 3 851,9 3 746,2 3 579,6

Antal årsarbetare 6 079,2 6 031,0 6 048,0 6 002,4 5 901,0

Kommunen 2020 2019 2018 2017 2016

Folkmängd, den 31/12 70 329 69 467 68 510 67 451 66 571

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

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

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

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

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

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

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

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

97,1 97,3 97,3 96,3 95,3

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

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

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

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

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

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

Eget kapital i mnkr 2 207,1 2 086,5 2 011,1 1 907,9 1 772,0

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

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

Antal årsarbetare 5 240,7 5 201,4 5 213,9 5 178,3 5 111,2

*Utdebitering redovisas exkl. kyrkoavgift och begravningsavgift

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Femårsöversikt
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Utveckling i Kalmar kommunkoncern 
Resultatet för år 2020 uppgick till 200,1 mnkr 
(171,5 mnkr), varav kommunens resultat 
ingår med 120,7 mnkr (107,4 mnkr). Av de 
kommunala bolagen och förbunden är det 
Kalmar kommunbolag, Kalmarhem och 
KIFAB som bidrar mest till resultatet. Kalmar 
kommunbolags resultat uppgår till 40,1 mnkr 
(23,6 mnkr), Kalmarhem till 37,6 mnkr (33,2 
mnkr) och KIFAB 26,3 mnkr (24,7 mnkr). Det 
genomsnittliga resultatet de senaste fem åren 
uppgår till 212,1 mnkr för kommunkoncernen 
och 126,8 mnkr för kommunen. 

Kommunkoncernens soliditet, inklusive 
samtliga pensionsförpliktelser (1 204,7 mnkr), 
uppgår till 20,6 procent. Detta är en förbätt-
ring jämfört både med föregående år om 1,1 
procentenheter, samt med genomsnittet för 
de senaste fem åren (18,2 procent) om 2,4 
procentenheter. I huvudsak är förklaringen 
till den förbättrade soliditeten att ansvarsför-
bindelsen avseende pensionsåtagandena har 
minskat. 

Den genomsnittliga investeringsnivån för 
kommunkoncernen de senaste fem åren är  
1 029 mnkr. Årets utfall, exklusive kommu-
nens andel av Kalmar Öland Airport (2,2 
mnkr) är över den genomsnittliga nivån för 
femårsperioden och visar på det faktum att 
kommunkoncernen befinner sig i en investe-
ringsintensiv period. 

Självfinansieringsgraden visar övergripande 
för koncernen de senaste två åren på en sjun-
kande nivå och beror främst på en resultatnivå 
som inte följer investeringarnas ökningar i 
samma omfattning. Investeringarna som slut-
förts under året har för kommunen finansie-
rats till 99,0 procent med egna medel. Även 
det finansiella målet om minst 50 procent 
självfinansieringsgrad över en rullande fem-
årsperiod är uppnått med ett utfall på 76,7 
procent för kommunen. 

År 2020 uppgick Kalmar kommuns skatte-
sats till 21,81 procent. Skattesatsen, exklusive 
skatteväxling, har varit oförändrad sedan 
2009. Inför 2020 höjde Region Kalmar län 
skattesatsen med 49 öre, till 11,86 kronor. 

Löpande kostnader i procent av skatte- 
intäkter och kommunal utjämning (nettokost-
nadsandel) ska inte ska överstiga 99 procent 
över en rullande femårsperiod. Det betyder 
att kommunen ska göra ett resultat som ska 
motsvara minst 1,0 procent av de samlade 
intäkterna. För det enskilda året 2020 uppgår 
nyckeltalet nettokostnadsandel till 97,1 pro-
cent, vilket är 0,2 procent lägre jämfört med 
föregående år. Den något lägre andelen beror 
på avskrivningarnas andel som är den högsta 
nivån de senaste fem åren och beror på att 
denna post även innefattar nedskrivningar/
utrangeringar, som varit omfattande  
under 2020.

För kommunen har soliditeten, exklusive 
ansvarsförbindelsen för del av pensionsskul-
den, ökat från 48,0 procent i bokslutet 2019 
till 48,2 procent i årets bokslut. Soliditeten, 
inklusive hela pensionsskulden, varav 
ansvarsförbindelsen är 1 182,8 mnkr, har för-
bättrats från 19,9 procent i bokslutet 2019 till 
22,4 procent i årets bokslut. Orsaken till det 
är en minskande ansvarsförbindelse för 2020 
med 38,4 mnkr. Genomsnittet för soliditeten 
inklusive hela pensionsskulden för de senaste 
fem åren är 17,6 procent.

Kommunkoncernens långfristiga skuld 
uppgår 2020 till 5 019,1 mnkr, varav kommu-
nens del är 1 172,2 mnkr. Långfristiga skulder 
innefattar skulder till kreditinstitut, skuld 
avseende avtalade gatukostnadsersättningar/
exploateringsersättningar, anslutningsav-
gifter och investeringsbidrag samt övriga 
skulder. Förändringen under femårsperioden 
beror främst på ökade skulder till kreditinsti-
tut och förändring av avtalade gatukostnads-
ersättningar/exploateringsersättningar och 
anslutningsavgifter.
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN
Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i tio nämnder, två gemensamma nämnder, ett  
moderbolag med sex helägda bolag, tre delägda bolag samt två kommunalförbund med ett dotter- 
bolag. Kommunen anlitar privata utförare främst inom fyra områden: grundskola, verksamhet enligt 
LSS, barn- och ungdomsvård och äldreomsorg. 

Under året har bolaget Kalmar Öland Airport avyttrats med 50 procent till Region Kalmar län. Kalmar 
kommun, genom Kalmar kommunbolag, avser att under 2021 sälja bolaget KIFAB med eller utan 
Telemarken. Försäljningen syftar till att underlätta framtida möjligheter att investera i annat av bety-
delse för kommunens invånare. 

Organisationsschema

Valnämnd

Kommunfullmäktige

Kommunens revisorer

Kalmarsunds gymnasieförbund 69,2 %

Kommunstyrelse

Vatten- och miljönämnd

KommunledningskontorKalmarsundsregionens renhållare 49 %

Moskogen Miljö AB

Servicenämnd Serviceförvaltning

Socialnämnd Socialförvaltning

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsförvaltning

Utbildningsnämnd Utbildningsförvaltning

Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsförvaltning

Kalmarsunds överförmyndarnämnd

Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadskontor

Kalmar Kommunbolag AB

Kalmarhem AB

Kalmar Vatten AB

KIFAB i Kalmar AB

HB Telemarken i Kalmar

Kalmar Hamn AB

Destination Kalmar AB

Kalmar Science Park AB 93 %

Kalmar Öland Airport AB 50 %

Kalmar Energi Holding AB 50 %

Kalmar Familjebad AB (vilande)

Omsorgsnämnd

Kommunernas hjälpmedelsnämnd 
i Kalmar län

Omsorgsförvaltning
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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige, ”kommunens riksdag”, 
är det högsta beslutande organet i kommu-
nen. 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 nämn-
derna. Kommunfullmäktige sammanträder 
i regel sista måndagen i varje månad utom i 
juli och i augusti. Sammanträdena är offent-
liga och alla är välkomna att lyssna på beslut 
och debatter. Vid ett par tillfällen per år hålls 
information om kommunens verksamhet.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är ”kommunens regering” 
och består av 15 politiskt tillsatta ledamöter. 
De bereder ärenden till fullmäktige, verkstäl-
ler fullmäktiges beslut, samordnar de kom-
munala nämndernas verksamhet samt svarar 
för kommunens ekonomi. Inom kommun- 
styrelsen 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 plane-
ring, planering av investeringar samt mark- 
och exploateringsfrågor. Utskottet för inte-
gration och arbetsmarknad samordnar frågor 
gällande flykting och integration, sysselsätt-
ning, arbetsmarknad, med mera.

Mandatfördelning 2018–2022

Socialdemokraterna 26

Centerpartiet 5

Vänsterpartiet 4

Moderaterna 10

Miljöpartiet 2

Liberalerna 3

Kristdemokraterna 3

Sverigedemokraterna 8
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Johan Persson (S)
Kommunstyrelsens ordförande och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott och 
i Kalmar Kommunbolag. 

Ansvarar för att följa den ekonomiska utvecklingen, näringslivs- och sysselsätt-
ningsfrågor, internationella frågor, kustmiljöfrågor, samhällsbyggnadsnämnden, 
omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt styrelsen för vuxenutbildning.

Dzenita Abaza (S)
Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, 
Kalmar Kommunbolag, ordförande i kommunstyrelsens utskott för integration och 
arbetsmarknad samt i Kalmarsunds gymnasieförbund.

Ansvarar för att följa socialnämnden, överförmyndarnämnden, utbildningsnämn-
den, Södermöre kommundelsnämnd, servicenämnden, arbetsmarknadsfrågor, 
demokratifrågor, folkhälsofrågor och integrationsfrågor.

Ingemar Einarsson (C)
Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen, ordförande i kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt i Kalmar Kommunbolag. 

Ansvarar för att följa Kalmar Kommunbolag med dess dotterbolag, Kalmarsunds 
gymnasieförbund, landsbygdsutveckling, övergripande fysisk planering samt 
miljö och hållbar utveckling.

Liselotte Ross (V)
Kommunalråd och kommunstyrelsens andre vice ordförande, ansvarigt kommunal- 
råd för personalfrågor och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, kommun-
styrelsens planutskott samt kommunstyrelsen utskott för arbetsmarknad och 
integration. 

Ansvarar för att följa personalfrågor, jämställdhetsfrågor, demokratifrågor, folk-
hälsofrågor, integrationsfrågor samt miljö och hållbar utveckling.

Hanne Lindqvist (före detta Deverén) (M)
Oppositionsråd och förste vice ordförande i kommunstyrelsen och vice ordförande 
i kommunstyrelsens arbetsutskott samt vice ordförande i Kalmar Kommunbolag. 

Följer utvecklingen inom ekonomi, samhällsutveckling, sociala frågor, internatio-
nella frågor, regionfrågor, näringsliv samt demokratifrågor.

Carl-Henrik Sölvinger (L)
Oppositionsråd och ledamot i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, 
Kalmar Kommunbolag samt ansvarigt oppositionsråd för personalfrågor. 

Följer utvecklingen inom demokrati, sociala frågor, barn och ungdomar, utbild-
ning, näringsliv, miljö, landsbygdsutveckling samt övergripande fysisk planering.

Kommunens revisorer
Kommunens revisorer är utsedda av fullmäktige med uppdrag att granska de 
verksamheter som styrelse och nämnder driver.
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Majoritetsägda bolag och intresseföretag

Kalmar kommun beslutade att lägga viss 
verksamhet i bolagsform redan i början på 
1970-talet och på 90-talet tillkom ytterligare 
bolag och en koncern bildades. Dessa steg 
har tagits för att möta strukturomvandling-
en inom svenskt näringsliv som också har 
påverkat kommunerna. Kommunfullmäktige 
i Kalmar ser vikten av ett kommunalt kon-
cerntänk och har samlat de kommunala 
bolagen i en aktiebolagsrättslig koncern inom 
kommunen. Med denna konstruktion äger 
kommunen ett bolag. Kalmar Kommunbolag 
i sin tur är ägare av de kommunala bolagen. 
Kommunen och dess företag måste ses som 
en ekonomisk beslutsenhet där kommunfull-
mäktige har det yttersta ansvaret såväl eko-
nomiskt som politiskt. Kommunfullmäktige 
har angett bland annat följande skäl för att ge 
ägardirektiv till kommunens bolag: 

”Kommunallagen förutsätter ett kommu-
nalt inflytande över bolagen eftersom de är 
ett instrument för kommunal verksamhet. 
Kommunen har ett politiskt och ekono-
miskt ansvar för verksamheten i bolagen. 
Förtroendet för kommunal verksamhet ökar 
om omvärlden kan konstatera att de kom-
munala bolagen är en del av ägaren tillika 
kommunen.” Bolagen är kommunens egen-
dom och kommunen har ett ägaransvar inför 
invånarna. Kommunen är dessutom borgenär 
för bolagens engagemang, vilket under- 
stryker ägaransvaret. 

Kommunalförbund

I Kommunkoncernen bedrivs sedan 1995 
kommunens gymnasiala utbildning i ett 
kommunalförbund. Beslutet att bedriva och 
utveckla gymnasial utbildning och kommunal 
vuxenutbildning i kommunalförbund med 
gemensamt regionalt ansvar grundar  
sig i att:

• öka utbildningsnivån i regionen
• minska antalet studieavbrott
• öka kursutbudet, vilket skulle öka  

intresset för gymnasiala studier
• samordning är nödvändig med hänsyn 

till rekryteringsunderlaget och ekonomi.

Kommunalförbundets beslutande församling 
för Kalmarsunds gymnasieförbund, för-
bundsdirektionen, ska bestå av elva ledamöter 
och elva ersättare. En förbundsmedlem får 
endast välja ledamot och ersättare som är  
ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens 
fullmäktige. Ledamöterna och ersättarna i 
direktionen väljs av medlemskommunerna. 
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år från 
och med den 1 januari året efter det att val till 
kommunfullmäktige ägt rum.

Sedan 2006 bedrivs kommunens verksamhet 
för avfallshantering i ett kommunalförbund. 
Kommunalförbundets ändamål är att genom 
samverkan mellan förbundets medlems-
kommuner skapa en plattform för att på 
ett miljö- och kostnadseffektivt sätt bedriva 
renhållningsverksamhet i medlemskommu-
nerna till gagn för kommunmedlemmarna. 
Förbundets uppgift är vidare att ansvara för 
medlemskommunernas strategiska planering 
kring frågor om:

• avfallshantering
• uppgifter om insamling och behandling 

av avfall
• den myndighetsutövning som kommu-

nerna är skyldiga att svara för enligt miljö-
balken med tillhörande lagstiftning. 

Kalmarsundsregionens renhållares för-
bundsdirektion är kommunalförbundets 
beslutande församling. Förbundsdirektionen 
har 13 ledamöter och lika många ersättare. 
Förbundsdirektionen väljs för fyra år från 
och med den 1 januari året efter det att val till 
kommunfullmäktige har ägt rum.
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Nämnd Verksamhet Förvaltning

Valnämnd
Ordförande: Ann-Marie Engström 
(S) 

Valnämnden ansvarar för att 
genomföra:
• allmänna val till riksdag, lands-

ting och kommunfullmäktige
• val till europarlamentet
• folkomröstningar.

  

Kalmarsunds Överförmyndar-
nämnd
Ordförande: Anette Lingmerth (S)

Kalmarsunds överförmyndar-
nämnd utövar tillsyn över gode 
män, förvaltare och förmyndare.

Kommunledningskontoret
Förvaltningschef: Jonas Sverkén

Kommunstyrelsen
Ordförande: Johan Persson (S)

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt 
över övriga nämnders verksam-
het liksom över de kommunala 
bolagen och kommunalförbunden. 
Kommunstyrelsen:
• leder och samordnar verksam-

heten i Kalmar kommun
• bereder ärenden till kommun-

fullmäktige
• verkställer kommunfullmäktiges 

beslut
• samordnar de kommunala 

nämndernas verksamhet
• svarar för kommunens ekonomi.

Kommunledningskontoret
Kommundirektör: 
Annette Andersson

Vatten och miljönämnd
Ordförande: Anna Thore (S)

Vatten- och miljönämnden ansva-
rar för strategiska vatten-, miljö- 
och klimatfrågor. Utom vad gäller 
samhällsbyggnadsnämndens 
ansvar för myndighetsfrågor inom 
ramen för miljöbalken.

Kommunledningskontoret
Förvaltningschef: Jonas Sverkén

Kommunernas hjälpmedels-
nämnd i Kalmar län
Ordförande: Michael Ländin (S)

Kommunerna i Kalmar län samver-
kar genom en gemensam nämnd 
kring rehabiliterings- och för- 
sörjningsverksamhet för  
tekniska hjälpmedel.
Kalmar är värdkommun för den 
gemensamma nämnden.

Omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef: Mattias Ask

Omsorgsnämnden: 
Ordförande: Michael Ländin (S)

Omsorgsnämndens verksamhets- 
områden är socialtjänst samt hälso- 
och sjukvård avseende:
• socialtjänstens insatser i form 

av hemtjänst samt vård- och 
omsorgsboende

• övriga insatser för att äldre 
människor får möjlighet att leva 
och bo självständigt

• uppföljning och tillsyn av nämn-
dens beslutade insatser om vård 
och omsorg oavsett utförare

• hälso- och sjukvård inom om-
sorgsnämndens verksamhets-
område

Omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef: Mattias Ask

Nämnder
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Nämnd Verksamhet Förvaltning

Kultur och fritidsnämnden
Ordförande: Marianne Dahlberg (S)

Kultur- och fritidsnämnden  
ansvarar för:
• kommunens kultur- och 

fritidsverksamhet inklusive 
bibliotek, fritidsgårdar, kultur-, 
idrotts- och föreningsverksamhet

• kulturskola
• ungdomshuset UNIK
• kultur- och fritidsfilialer  

Äventyrsbadet.

  Kultur och fritidsförvaltningen
Förvaltningschef: Henrik Nilsson

Samhällsbyggnadsnämnd
Ordförande: Peter Akinder

Samhällsbyggnadsnämnden 
ansvar för de uppgifter som 
kommunen har inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt inom 
plan- och byggnadsväsendet.

Samhällsbyggnadskontoret
Förvaltningschef: Johan Wendell

Servicenämnd
Ordförande: Johanna Petersson

Servicenämnden ansvarar för att 
det till kommunens verksamheter 
finns:
• ändamålsenliga lokaler, varor 

och fordon
• fastighetsservice
• transport och verkstadstjänster 

kost- och lokalvårdtjänster.
Nämnden ansvarar även för under-
håll av gator, parker och grön- 
områden.

Serviceförvaltningen
Förvaltningschef: Peter Arnesson

Socialnämnd
Ordförande: Roger Holmberg (S)

Socialnämnden ansvarar för:
• stöd och service till personer 

med omfattande och varaktiga 
funktionsnedsättningar

• hälso- och sjukvård inom detta 
verksamhetsområde

• individ- och familjeomsorg 
såsom missbruks-och beroende- 
vård, ekonomiskt bistånd, social 
barn- och ungdomsvård samt 
våld i nära relationer

• familjerätt
• mottagandet av ensam- 

kommande barn
• tillstånd och tillsyn för alkohol, 

tobak och receptfria läkemedel.

Socialförvaltningen
Förvaltningschef: Cecilia Frid
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Nämnd Verksamhet Förvaltning

Södermöre kommundelsnämnd
Ordförande: Magnus Uhr (S)

Södermöre kommundelsnämnd 
ansvarar för de uppgifter som 
kommundelen har gällande:
• stöd, omsorg och vård till äldre 

förskola
• fritidshem
• förskoleklass
• grundskola
• kultur- och fritidsverksamhet 
Södermöre kommundelsnämnd 
verkar för demokratiutveckling 
genom närhet mellan invånare  
och politiker.

  Södermöre kommundelsförvaltning
Förvaltningschef: Lena Thor

Utbildningsnämnd
Ordförande: Lasse Johansson (S)

Utbildningsnämnden ansvarar för 
kommunens verksamhet inom 
förskola och fritidshem samt det  
offentliga skolväsendet för barn 
och ungdomar (förskoleklass, 
grundskola och särskola). Nämn-
den har även tillsynsansvar för 
fristående förskolor i kommunen.

Utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef: Mats Linde

Bollag eller förband Verksamhet

Kalmar Kommunbolag AB
Ordförande: Ingemar Einarsson (C)
Verkställande direktör: Ulrick Hultman

Kalmar Kommunbolag äger och förvaltar aktier i 
Kalmar kommuns hel- eller delägda bolag, utvecklar 
samarbetet mellan bolagen i koncernen samt sam-
ordnar övergripande koncerngemensamma frågor. 

Kommunfullmäktige i Kalmar har gett bolaget 
uppdrag att operativt utöva styrning och tillsyn samt 
uppföljning av de bolag som ingår i koncernen.

Kalmarhem AB
Ordförande: Roger Holmberg (S)
Verkställande direktör: Per Stephani

Kalmarhem är ett allmännyttigt bostadsföretag och 
den största hyresvärden i Kalmar kommun med 
närmare 5 200 lägenheter, varav cirka 1 200 student-
lägenheter och cirka 28 000 kvadratmeter  
kommersiella lokaler.

Bolag och förbund
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Bollag eller förband Verksamhet

Kalmar Vatten AB
Ordförande: Steve Sjögren (S)
Verkställande direktör: Thomas Bergfeldt

Kalmar Vatten har kommunens uppdrag att vara 
huvudman för den allmänna vatten- och avloppsan-
läggningen. Bolagets VA-verksamhet ansvarar för:
• produktion och distribution av dricksvatten
• avledning och rening av spill- och dagvatten
• drift, underhåll och förnyelse av VA-anläggningar
• ledningsnät inom fastställda verksamhetsområden.

KIFAB i Kalmar AB
Ordförande: Marianne Dahlberg (S)
Verkställande direktör: Linda Elmgren

KIFAB äger, förvaltar och hyr
ut verksamhetslokaler samt köper, utvecklar
och säljer fastigheter.  KIFAB hanterar alla frågor  
gällande det delägda bolaget HB Telemarken i Kalmar

HB Telemarken i Kalmar
Ordförande: Marianne Dahlberg (S)

Äga, förvalta och förädla av bolaget ägda fastigheter. 
I fastigheten finns en grundskola, särskola, förskola, 
med mera. 

Kalmar Hamn AB
Ordförande: Annika Brodin (S)
Verkställande direktör: Mats Gustafson

Kalmar Hamns uppdrag från Kalmar kommun är att 
bedriva hamnrörelse samt fastighetsförvaltning i 
hamnområdet.

Destination Kalmar AB
Ordförande: Lasse Johansson (S)
Verkställande direktör: Åke Andersson

Destination Kalmar utvecklar, profilerar och mark-
nadsför Kalmar som besöksmål tillsammans med 
näringslivet. Bolaget anordnar också evenemang 
i Kalmar kommun, har turistbyråverksamhet och 
driver gästhamnen i Kalmar. Bolaget ansvarar för 
och driver Kalmar Slott tillsammans med Statens 
Fastighetsverk.

Kalmar Science Park AB
Ordförande: Anita Wollin (C)
Verkställande direktör: Louise Östlund

Kalmar Science Park stimulerar individer och bolag i 
Kalmarregionen. I samarbete med Linnéuniversitetet 
hjälper Kalmar Science Park till att utveckla fram- 
tidens tillväxtbolag genom att vara en länk mellan 
akademi och näringsliv.

Kalmar Öland Airport AB
Ordförande: Anders Andersson (C)
Verkställande direktör: Ronny Lindberg

Kalmar Öland Airport verkar för att det ska finnas ett 
attraktivt linjeutbud till och från regionen. Ägs till 
hälften av Region Kalmar län.

Kalmar Energi Holding AB
Ordförande: Marie Simonsson (S)
Verkställande direktör: Anna Karlsson

Kalmar Energi ansvarar för de samhällskritiska 
funktionerna elnät och fjärrvärme. Verksamheten 
drivs affärsmässigt och i produktutbudet finns även 
elhandel och ett stadsnät. Utmaningarna och möjlig- 
heterna ligger i att följa förändrade krav och driva 
utvecklingen av ett hållbart Kalmar. Ägs till hälften 
av E.ON.

Kalmar Familjebad AB
Ordförande: Ingemar Einarsson (C)

Vilande bolag
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Bollag eller förband Verksamhet

Kalmarsunds gymnasieförbund
Ordförande: Dzenita Abaza (S)
Förbundsdirektör: Mats-Peter Krantz.

Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunal- 
förbund som har till uppgift att bedriva och utveckla 
gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbild-
ning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, 
Mörbylånga och Torsås.

Kalmarsundsregionens Renhållare
Ordförande: Steve Sjögren (S)
Förbundsdirektör: Maria Schade

Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens  
Renhållare (KSRR) har ansvar för insamling, transport 
och omhändertagande av hushållsavfall för medlem-
skommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro,  
Oskarshamn och Torsås. 

Insamlingen sker dels genom fastighetsnära insam-
ling hos kund, med transporter i egen regi och på 
entreprenad, dels genom att kund själv lämnar sitt 
grovavfall på återvinningscentraler (ÅVC). I upp- 
draget ligger också att informera kring miljönytta 
och konsekvenser av avfall och avfallshantering.

Moskogen Miljö AB
Ordförande: Steve Sjögren (S)
Verkställande direktör: Maria Schade

Moskogen Miljö är ett helägt dotterbolag till Kalmar-
sundsregionens Renhållare, KSRR. Bolaget hanterar 
all verksamhet på Moskogens sorterings- och avfalls-
anläggning, samt Storskogens avfallsanläggning.

Privata utförare

Kommunen anlitar privat utförare främst 
inom fem områden; förskola, grundskola, 
verksamhet enligt Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, LSS, barn- och 
ungdomsvård och äldreomsorg. 

Utbildningsnämnden har anlitat privata 
utförare inom förskola och grundskola. 
Ersättning till privata utförare inom dessa 
verksamheter svarade för cirka 10 procent av 
utbildningsnämndens totala kostnader. 

Socialnämnden anlitar privata utförare inom 
LSS-verksamheten där bostäder, assistans 
och daglig verksamhet köps in, såväl som 
inom barn- och ungdomsvården. Ersättning 
till privata utförare inom dessa verksamheter 
svarade för cirka 11 procent av socialnämn-
dens totala kostnader. 

Omsorgsnämnden anlitar privata aktörer 
utförare inom hemtjänst och äldreomsorg. 
Ersättning till privata utförare inom dessa 
verksamheter svarade för cirka 5 procent av 
omsorgsnämndens totala kostnader. 
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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH 
EKONOMISK STÄLLNING

Omvärldsanalys

Kommunens ekonomi och verksamhet på-
verkas 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.

Coronapandemin ger stora osäkerheter
Sällan har samhällen och marknader världen 
över präglats av en enskild faktor så som 
coronapandemin präglat 2020 och fortsätter 
att göra 2021. Efter vårens ekonomiska djup-
dykning skedde en snabb och kraftig åter-
hämtning under det tredje kvartalet. Sedan 
kom en andravåg under hösten 2020 som 
blev mer omfattande än vad många bedömare 
trott. Stora förhoppningar knyts till att den 
påbörjade vaccinationskampanjen kommer 
att ge förutsättningar för en successiv åter-
gång mot ett mer normalt läge i samhället 
framåt sommaren 2021. 

Den öppna och exportberoende svenska  
ekonomin är känslig för störningar i den 
internationella handeln. Den pågående pan-
demin 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 osäker-
heter 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 mycket av pandemin. I det akuta 
skedet handlar det främst om krishantering 
för att hantera smittan och för att på bästa 
sätt begränsa smittspridningen. Men även de 
ekonomiska konsekvenserna kan bli alltmer 
kännbara.

Pandemin gör bedömningar av konjunk- 
turen och prognoser mycket osäkra. En ökad 
arbetslöshet slår direkt mot de arbetade 
timmarna i samhället som utgör grunden 
för kommunernas skatteintäkter. De senaste 
prognoserna tyder på en svag inledning av 
2021, men att konjunkturen sakta börjar ta 
fart under andra halvåret för att sedan fort-
sätta återhämtningen fram till 2024, då det 
åter tros vara ett balanserat konjunkturläge. 

Resultatet i kommunsektorn
Kommunernas samlade resultat före finan-
siella intäkter och kostnader samt extra- 
ordinära poster (verksamhetens resultat) 
uppgick till 7,3 miljarder kronor (mdkr) 2019. 
Årets resultat som andel av skatteintäkter och 
generella statsbidrag, den så kallade netto-
kostnadsandelen, var 2,9 procent. 

Prognosen för utfallet 2020 är att verksam-
hetens resultat blir hela 30 mdkr och att 
nettokostnadsandelen blir 5,3 procent, vilket 
är historiskt höga siffror. Huvudorsaken är 
de kraftfulla stödåtgärder i form av gene-
rella statsbidrag och kostnadsersättningar 
som tillförts kommunerna från staten. Dessa 
väntas mer än väl uppväga de ökade verk-
samhetskostnaderna och lägre skatteintäk-
ter som coronapandemin medför. Under 
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konjunkturkollapsen våren 2020 var progno-
serna för skatteintäkterna kraftigt negativa 
i spåren av en snabbt ökande arbetslöshet. 
Omfattande utbetalningar av permitterings-
löner, arbetslöshetsersättning och sjukpenning 
har dock motverkat bortfallet i skatteunder- 
laget mer än först förväntat.

Andra utmaningar kvarstår
Utöver coronapandemin finns de tidigare 
kända utmaningarna för kommunsektorn 
kvar att hantera.

• En sedan tidigare redan inledd konjunk-
turavmattning, som dock på grund av 
pandemin blivit betydligt mer omfattande, 
som sänker den årliga ökningstakten av 
skatteintäkterna.

• Det demografiska trycket. Det vill säga att 
befolkningsandelarna i äldre och yngre 
åldrar ökar i snabbare takt än andelen 
i yrkesverksam ålder. Fler brukare i de 
kommunala verksamheterna såsom 
förskola, skola och äldreomsorg innebär 
kostnadsökningar som överstiger de  
årliga ökningarna av skatteintäkterna.

• Ett fortsatt stort investeringsbehov i kom-
munkoncernerna. Dels behöver verksam-
heter och infrastruktur byggas ut i takt 
med en växande befolkning, dels behöver 
gamla, utslitna anläggningar renoveras 
eller ersättas med nya. Kommunerna 
klarar sällan att självfinansiera den höga 
investeringsnivån vilket gör att låneskul-
der fortsätter att öka. 

• Verksamheternas kostnader och antalet 
sysselsatta i kommunsektorn har under 
många år ökat i snabbare takt än vad som 
är motiverat av den rent demografiska 
utvecklingen. Det är främst drivet av  
ambitionshöjningar, men även lagkrav. 
Det mesta talar nu för att bemanningen 
inte kommer att kunna öka i samma takt 
som välfärdsbehoven framöver. Det i sig 
kommer öka trycket på olika åtgärder. Det 
kan till exempel vara att bättre ta tillvara 
digitaliseringens möjligheter, ett smartare 
resursutnyttjande, ändrade arbetssätt och 
ett ökat främjande- och förebyggande 
arbete för att bromsa framtida ökningar 
av personalresurser. 

Det här är Kalmar

Arbetsställen
År 2019 uppgick antalet förvärvsarbetande i 
Kalmar kommun till 37 300 personer, 18 700 
män och 18 600 kvinnor. De största närings-
grenarna sett till antalet sysselsatta är vård 
och omsorg, handel, utbildning och företags-
tjänster. Samma näringsgrenar är också domi-
nerande på riksnivå. Tillverkningsindustri är 
dessutom en stor näringsgren i riket. Jämfört 
med riket är vård och omsorg, offentlig 
förvaltning samt handel relativt sett större i 
kommunen än på riksnivå medan tillverk-
ning är en relativt sett mindre näringsgren. 

Lönesumma används ofta som en mätning 
på ekonomisk tillväxt i regionen. I Kalmar 
kommun ökade lönesumman med 3,9 pro-
cent (4,0 för kvinnor och 4,1 för män) jämfört 
med föregående år och uppgick till totalt 12 
796 mnkr år 2019. Det är en högre ökning än i 
riket där lönesumman ökade med 3,8 procent. 

Under 2020 har antalet sysselsatta mins-
kat som en följd av pandemins effekter på 
arbetsmarknaden. Under fjärde kvartalet 
fanns det 71 000 färre sysselsatta i Sverige 
som helhet i åldern 15–74 år jämfört med 
samma kvartal föregående år. 11 600 anställda 
i Kalmar län har beviljats stöd för korttids-
arbete under april till december 2020 (källa: 
Tillväxtverket). Under 2020 berördes 2 155 
personer i länet av varsel om uppsägning 
att jämföra med 767 personer året innan 
(källa: Arbetsförmedlingen). Under 2020 
inleddes konkurser bland 43 företag i Kalmar 
kommun att jämföra med 52 året innan. 2 
164 anställda berördes av konkurserna att 
jämföra med 2 145 år 2019. Många företag 
som går i konkurs har inga anställda (källa: 
Tillväxtanalys).
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Pendling
År 2019 pendlade drygt 9 300 personer till 
Kalmar kommun för att arbeta och 6 600 
personer pendlade ut. Förutom dessa per-
soner pendlar många för att studera på 
gymnasieskolor och universitet. De som 
pendlar till och från studier finns inte med 
i den här statistiken. Kalmar kommun är en 
inpendlingskommun, vi har 2 700 fler som 
pendlar till kommunen för att arbeta än som 
pendlar ut. Inpendlare till Kalmar kommer 
i mycket hög utsträckning från de närmast 
belägna kommunerna. Inpendlingen från 
Mörbylånga, Nybro, Borgholm, Torsås och 
Mönsterås står för 76 procent av all inpend-
ling. Drygt var tredje utpendlare (38 procent) 
har sin arbetsplats i Mörbylånga eller Nybro 
och hälften av alla inpendlare kommer däri-
från. 4 av 10 förvärvsarbetande med bostad i 
Mörbylånga och 2 av 10 med bostad i Nybro 
har sitt arbete i Kalmar kommun. 15 procent 
av de förvärvsarbetande kvinnorna som bor 
i Kalmar kommun pendlar jämfört med 23 
procent av männen. 

Förvärvsfrekvens
Av alla invånare i Kalmar kommun i åldern 
20–64 år var 80 procent förvärvsarbetande år 
2019. I riket arbetar 79,3 procent av befolk-
ningen (78,4 procent av kvinnorna och 80,1 
procent av männen). Förvärvsfrekvensen 
är alltså lägre i riket än i Kalmar. 
Förvärvsfrekvensen i kommunen är högst i 
åldern 45–49 år då 87 procent arbetar. I samt-
liga åldrar utom i 50–54- och 60–64-årsåldern 
har män högre förvärvsfrekvens än kvinnor. 
Störst är skillnaden i 35–39-årsåldern.

Under 2019 hade 65 procent av de utrikes 
födda 20–64 år en sysselsättning, män i högre 
utsträckning än kvinnor. Förvärvsfrekvensen 
är högre bland inrikes födda än bland utrikes 
födda. Lägst förvärvsfrekvens har personer 
födda i Afrika och Asien.

(Källa där inget annat anges är statistik- 
myndigheten SCB)

Befolkning
Den 31 december 2020 uppgick folkmängden 
i Kalmar kommun till 70 329 personer (35 009 
män och 35 320 kvinnor). Det är en ökning 
med 862 personer eller 1,2 procent sedan 
föregående år. Det är 7:e året i rad som vi har 
en folkökning på över en procent.

Flyttöverskottet, att fler flyttar till än från 
kommunen, stod för 681 personer eller cirka 
80 procent av folkökningen 2020, medan 
födelseöverskottet (att fler föds än dör) stod 
för 175 personer eller 20 procent.

Färre invandrade och fler  
inflyttade från övriga Sverige
De inrikes flyttningarna kan delas in i två 
huvudströmmar; mot Kalmar län samt övriga 
landet. Liksom tidigare år är det fler som flyt-
tar till Kalmar kommun från övriga Kalmar 
län än som flyttar från kommunen (+298). 
Flyttnettot är dock lägre än förra året främst 
beroende på en högre utflyttning.

För första gången sedan 2003 är det fler som 
flyttar till kommunen från övriga Sverige än 
tvärtom (+195). Underskottet brukar vara 
som störst mot storstadslänen Stockholm, 
Skåne och Västra Götaland. De tre senaste 
åren har dock underskottet mot Stockholms 
län minskat och 2020 var det 42 fler som flyt-
tade in till kommunen från Stockholm än ut. 
Inte sedan 2003 har vi haft fler inflyttade än 
utflyttade mot Stockholms län. Även flytt- 
nettot mot Östergötland och Västra Götaland 
var betydligt bättre i år. Bortsett från mot 
Kalmar län var överskottet högst mot 
Blekinge län (+55) år 2020.

Invandringen till kommunen, 367 personer, 
är lägre än på flera år. Jämfört med 2019 har 
invandringen minskat med 190 personer. Inte 
sedan 2008 har det invandrat så få personer. 
Det är femte året i rad som invandringen 
minskar. I motsats till den minskade invand-
ringen så ökade utvandringen från Kalmar 
kommun under 2020 jämfört med året före, 
om än marginellt. Under 2020 utvandrade 
179 personer, vilket var 11 fler än under  
föregående år. 
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Antalet födda minskade och antalet  
döda ökade jämfört med år 2019
Antalet födda, 787 födda, minskade jämfört 
med år 2019. Under 2020 dog 612 personer 
vilket är 49 fler än under 2019 men färre  
än år 2018. Jämfört med genomsnittet 

för 2015–2019 avled 8 fler under 2020. 
Födelseöverskottet (antal födda minus antal 
döda) landade på 175 personer 2020 vilket är 
lägre än 2019.

Förpliktelser och åtaganden

Kommunkoncernens totala pensionsför- 
pliktelser uppgår till 1 339,2 mnkr vilket är 
en minskning sedan föregående årsbokslut 
med 41,3 mnkr. Skillnaden beror främst på 
att pensionsförpliktelser intjänade före 1998 
som redovisas som en ansvarsförbindelse 
utanför balansräkningen har minskat med 
41,9 mnkr. Minskningen av ansvarsförbindel-
sen är enligt prognos för året och en fortsatt 
minskning förväntas även för kommande år i 
nivån 36–42 mnkr.

Skulden för den förmånsbestämda ålderspen-
sionen som redovisas i balansräkningen har 
ökat med 1,1 mnkr och uppgår vid bokslutet 

till 147,7 mnkr. Ökningen beror främst på ny-
anställningar som ännu inte hunnit försäkrats 
under året. 

Från och med 2019 har kommunen för-
säkrat pensionsförmånen för alla aktivt 
anställda och tidigare anställda, som inte 
gått i pension, med en lön överstigande 7,5 
inkomstbasbelopp.

Ur risksynpunkt är kommunkoncernens pen-
sionsförpliktelser viktiga att beakta, eftersom 
skulden ska regleras under många år framåt. 
I lagen om kommunal bokföring och redo-
visning regleras att pensionsförplikterna ska 

Pensionsförpliktelse (mnkr) Kommunkoncern Kommunen

2020 2019 2020 2019

Total pensionsförpliktelse

a) Avsättning inkl. särskild löneskatt 147,7 146,6 144,4 143,5

b) Ansvarsförbindelse inkl. särskild  
löneskatt

1 204,7 1 246,6 1 182,8 1 221,2

Pensionsförbindelse som tryggats i  
pensionsförsäkring

98,3 226,1 41,1 187,2

Pensionsförbindelse som tryggats i  
pensionsstiftelse

0,0 0,0 0,0 0,0

Summa pensionsförpliktelser (inkl.  
försäkring och stiftelse)

1 450,7 1 619,3 1 368,3 1 551,9 

Förvaltade pensionsmedel – marknadsvärde

Totalt pensionsförsäkringskapital  13,1 12,7 0,7  0,0

- varav överskottsmedel  13,1 12,7 0,7  0,0

Totalt kapital pensionsstiftelse

Finansiella placeringar pensionsmedel (egen 
förvaltning)

0,0 0,0 0,0 0,0

Summa förvaltade pensionsmedel 13,1 12,7 0,7 0,0

Finansiering

Återlånade medel 1 339,2 1 380,5 1 326,4 1 364,7

Konsolideringsgrad (%) 0,9 0,8 0,1 0,0
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redovisas enligt den så kallade blandmodellen. 
Enligt denna modell ska pensionsförpliktelser 
intjänade från och med 1998 redovisas som 
skuld i balansräkningen och pensionsför-
pliktelser intjänade före 1998 redovisas som 
ansvarsförbindelse.

Borgensåtagande

Kommunen tecknar borgen för lån till egna 
hel- och delägda bolag, men även för andra 
verksamheter. Av det totala borgenså-
tagandet avser 99,9 procent egna hel- och 
delägda bolag. Kommunens samlade bor-
gensåtagande för lån uppgick till 3628,6 
mnkr vilket är en ökning med 451,0 mnkr i 
jämförelse med föregående år (3 177,6 mnkr). 
Förändringen beror på ökad borgen till 
Kalmarhem, Telemarken, Kalmar Vatten och 
en minskad borgen för Kalmar Öland Airport 
sedan halva bolaget sålts till Region Kalmar 
under året. Kalmarhem och Telemarken står 
för den största delen av ökningen under  
år 2020.

Av det totala borgensåtagandet svarar 
Kalmarhem för 52,3 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 
27,3 procent av det totala borgensåtagandet. 
Bolaget är beroende av ett gynnsamt före-
tagsklimat och hyresgästernas förmåga att 
överleva på en konkurrensutsatt marknad. 
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 13,7 procent. Kalmar Vatten befin-
ner sig i en intensiv period med att följa de 
upprättade planerna för vatten och avlopp, 
VA, som ska förnyas, byggas ut och exploa-
teras i ett växande Kalmar. De ska även säkra 
dricksvattenproduktionen och förbereda 
för byggnation av det nya reningsverket, 
Kalmarsundsverket.

Kommunens borgensåtaganden (mnkr) 2020 2019 2018 2017 2016

Egna hel- och delägda bolag 3 624,1 3 173,0 2 717,2 2 457,9 2 452,9
Föreningsägt bolag (Kalmar FF Fastigh. AB) 0,0 0,0 0,0 119,2 120,1
Ekonomisk förening, fiber 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
Stiftelser, gruppbostäder 4,4 4,5 4,6 4,6 4,7
Egnahem 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5
Totala borgensåtaganden 3 628,6 3 177,6 2 721,9 2 582,2 2 579,5
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Finansiella risker

Analysen av finansiella risker omfattar, utöver 
kommunen, de majoritetsägda bolag som 
har extern finansiering genom kommunal 
borgen. För att begränsa och kontrollera de 
finansiella riskerna i kommunkoncernen har 
varje juridisk person, som har lån, en fast-
ställd finanspolicy.

Syftet med finanspolicyn är att fastställa finans- 
verksamhetens, 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 räntekost-
naderna 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 ar-
betet med att se till att upplåning och place-
ring sker på lämpliga räntenivåer och löpti-
der. För kommunkoncernen görs veckovisa 
uppföljningar och prognoser över likviditets-
flödena 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 ränte-
marknadens implicitkurvor, det vill säga 
marknadens tro om ränteutvecklingen, dels 
från Kommuninvests prislista över margina-
lerna på de olika löptiderna.

Omsättning av lån och nyupplåning
Under året har kommunen omsatt lån om 
totalt 200,0 mnkr. Kommunen har under året 
inte genomfört någon nyupplåning. De kom-
munala bolagen har under året omsatt 801,5 
mnkr och totalt haft en nyupplåning på 468,5 
mnkr, som är kopplad till pågående investe-
ringsprojekt enligt plan.

Genomsnittlig ränta och räntekänslighet
Årets genomsnittliga ränta och den genom-
snittliga räntan per 31 december är för 
kommunen något högre jämfört med föregå-
ende. Detta syns också i räntekänsligheten 
som ökat från 27,1 mnkr föregående år till 
33,4 mnkr för 2020, trots att låneskulden är 
densamma. Räntekänsligheten mäts i form av 
ökade räntekostnader om räntan stiger med 
1 procent (100 baspunkter, bp). För koncer-
nen är årets genomsnittliga ränta och den 
genomsnittliga räntan per 31 december lägre 
jämfört med 2019. Det huvudsakliga skälet 
är att Kalmarhems ränteswap om 250 mnkr 

2020 2019

Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen
Låneskuld (mnkr) 1 025,0 4 539,5 1 025,0 4 104,3
Årets genomsnittliga ränta (%) 0,60 0,90 0,59 1,01
Genomsnittlig ränta per 31 december (%) 0,59 0,78 0,58 0,96
Räntekänslighet (100 bp, mnkr) 33,4 178,2 27,1 129,0
Ränterisk, räntebindning (år) 3,35 4,05 2,73 3,27
Refinansieringsrisk, kapitalbindning (år) 3,35 4,06 2,88 3,36
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har löpt ut. Däremot har räntekänsligheten 
ökat totalt för koncernen från 129,0 mnkr 
föregående år till 178,2 mnkr 2020, trots lägre 
räntenivåer, vilket beror på att den totala 
låneskulden ökat jämfört med föregående år.

Gröna lån
För att uppmärksamma och driva på miljö- 
arbetet har kommunkoncernen under året 
medvetet fortsatt att arbeta med att öka  
antalet hållbara investeringar, som kan  
finansieras med gröna lån. Ett grönt lån är 
projekt som:

• 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. Vid årets slut 
var 39 procent av kommunens skuldportfölj 
finansierad med gröna lån och motsvarande 
för bolagskoncernen var 37 procent. För kom-
munkoncernen totalt är andelen gröna lån 
37 procent av skuldportföljen och motsvarar 
1 695,0 mnkr. Totalt har kommunkoncernen 
ytterligare cirka 676,4 mnkr godkända gröna 
projekt som kan användas vid nyupplåning 
eller vid omsättning av lån.

Ränterisk och refinansieringsrisk
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 ränte-
risken är kommunens strävan att den genom-
snittliga räntebindningstiden ska vara minst 
ett år och högst tre år. Vid årets slut har 31,7 
procent av kommunens skuldportfölj en rän-
tebindningstid om ett år eller kortare och den 
genomsnittliga räntebindningstiden är 3,35 år. 
Den genomsnittliga räntebindningstiden är 

något över den önskvärda nivån på högst tre 
år, vilket främst beror på att vid omsättning 
av ett lån under 2020 gjordes ett medvetet 
val av längre löptid med anledning av det 
förmånliga ränteläget.

I bolagskoncernen har ett par av bolagen, före 
2013, tecknat ränteswapar för att uppnå en 
effektiv och flexibel hantering av ränterisken 
i sin skuldportfölj. En ränteswap är ett avtal 
mellan två parter om att utbyta räntebetal-
ningar i en och samma valuta. Ränteswappar 
kan till exempel användas för att byta ut fast 
ränta mot rörlig ränta eller tvärtom. För de 
ränteswapsavtal som löpte ut under perioden 
2016–2020 har istället räntesäkring gjorts ge-
nom lån med fast räntebindning. I kommun-
koncernens skuldportfölj är den genomsnitt-
liga räntebindningstiden 4,05 år. Andelen lån 
där räntan förfaller inom ett år eller kortare 
är 21,5 procent (975,0 mnkr) av den totala 
låneskulden 4 539,5 mnkr.

Refinansieringsrisken, det vill säga kapital-
bindningstiden, utgörs av risken att stora 
delar av lånen förfaller inom samma tids- 
period. För att begränsa refinansieringsrisken, 
det vill säga att ha tillgång till likvida medel, 
strävar kommunen efter att den genom- 
snittliga löptiden som återstår ska vara minst 
1,5 år. Vid årsskiftet har 31,7 procent av 
kommunens skuldportfölj en kapitalbindning 
om ett år eller kortare och den genomsnittliga 
kapitalsbindningstiden är 3,35 år. I kommun-
koncernens skuldportfölj har 21,5 procent 
eller 975,0 mnkr, en kapitalbindning om ett år 
eller kortare och portföljens genomsnittliga 
kapitalbindningstid är 4,06 år.



25

Kommun
Bolagen

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

1 000,0

Räntebindning koncernen 2020-12-31 
M

nk
r 

0–1 år 1–2 år 2–3 år 3–4 år 4–5 år 5–6 år 6–7 år 7–8 år 8–9 år 9–10 år
325,0
650,0

300,0
355,0

200,0
425,0

200,0
280,0

0,0
0,0

0,0
575,0

0,0
400,0

0,0
100,0

0,0
474,5

0,0
255,0

M
nk

r 

Kommun
Bolagen

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

1 000,0

1 100,0

1 200,0

Kapitalbindning koncernen 2020-12-31 

0–1 år 1–2 år 2–3 år 3–4 år 4–5 år 5–6 år 6–7 år 7–8 år 8–9 år 9–10 år
325,0
650,0

300,0
355,0

200,0
425,0

200,0
280,0

0,0
0,0

0,0
575,0

0,0
400,0

0,0
100,0

0,0
474,5

0,0
255,0



26

Kvalitet, styrning och kontroll

Systematiskt kvalitetsarbete
I februari tillsattes en ny tjänst som kvalitets- 
chef för kommunkoncernen. Därför har det 
under året varit fokus på organisation och 
struktur i det övergripande arbetet med 
kvalitetsutveckling. Rollerna för kommun-
koncernens kvalitetssamordnare har tyd-
liggjorts och nätverket för kvalitet och miljö 
har delats upp. Uppdelningen har gjorts 
för att skapa utrymme för ett mer fokuserat 
utvecklingsarbete inom respektive område i 
nätverket. Varje kvartal hålls gemensamma 
samverkansmöten mellan nätverken kring 
gemensamma frågor.

Det har även skapats samverkansytor mot 
det koncernövergripande arbetet med digi-
taliseringen, där starka samband mellan de 
båda områdena finns. Nätverken för kvalitet 
och digitalisering har i workshops identifierat 
gemensamma frågor, vilka är behovet av 
samverkan i nätverken och hur det praktiska 
samarbetet bör se ut.

Situationen med coronapandemin har under 
året påverkat verksamhetens planerade 
internrevisioner. Med anledning av restrik-
tioner mot smittspridning har inte fysiska 
internrevisioner kunnat genomföras i flera 
verksamheter och i de fall där revisioner inte 
kunnat genomföras på distans via digitala 
möten, blev dessa framflyttade för genom- 
förande under andra halvåret.

Sedan april sker hanteringen av synpunkter 
till kommunen genom tjänsten ”Tyck Till” via 
e-portalen ”Mina sidor”. Tjänsten utvecklas 
hela tiden och det tidigare hanteringssystemet 
för synpunkter kommer att stängas ned.

Under hösten har externa revisioner av kom-
munkoncernens certifikat av ledningssyste-
men enligt ISO9001 och ISO14001 planerats 
och genomförts i såväl kommunbolagen som 
i förvaltningarna. Revisionerna visar främst 
på brister inom processorientering, men även 
dokumentstruktur samt utbildning och  
kommunikation inom miljöområdet. 

Systematiskt miljöarbete
Kalmar kommuns miljöarbete delas in i fyra 
områden, utifrån rubrikerna i kommunfull-
mäktiges verksamhetsplan: God vattenstatus 
2027, Fossilbränslefri kommun 2030 och 
netto-nollutsläpp 2045, Livskvalitet i ett grönt 
Kalmar och Cirkulärt samhälle. Resultatet 
av målarbetet och genomförda aktiviteter 
beskrivs mer i detalj under delårsbokslutets 
avsnitt ”Ett grönare Kalmar”.

Via miljönätverket samarbetade Kalmar kom-
muns förvaltningar under året i fyra projekt 
med syfte att nå kommunens miljömål – håll-
bar arbetspendling, smart resursanvändning, 
fossilbränslefria fordon samt kemikaliehante-
ring. En förändring i miljönätverkets arbetssätt 
genomfördes under året och miljösamord- 
narnas roll förtydligades. 

I tidningen Aktuell hållbarhets miljöranking 
blev Kalmar kommun utsedd till ”Miljöbästa 
kommun 2020” i kategorin ”Mindre städer 
och landsbygdskommuner”. Totalt kom 
Kalmar på en femtonde plats.

Kalmar kommuns vatten- och miljönämnd 
beviljade medel för fyra nya projekt inom 
lokal naturvård (LONA) kopplat till bland 
annat skötsel av kommunens ekskogar och 
bildandet av ett naturreservat på Stensö. 
LONA-projekt ger kommuner och i förläng-
ningen föreningar och privatpersoner möj-
lighet att få statligt bidrag för att genomföra 
projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och 
folkhälsa (källa: Länsstyrelsen i Kalmar län).

De första medlen för ”Miljöpeng” beviljades, 
där föreningar i kommunen kan ansöka om 
medel för miljöförbättrande åtgärder. 
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Nämndernas internkontroll

Nämnderna har det yttersta ansvaret för att 
organisera den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. Internkontrollarbetet 
består av riskanalys, upprättande av intern-
kontrollplaner, uppföljning och utvärdering.  
I samband med att årsrapporterna tas fram 
rapportera uppföljningen av nämndernas 
internkontrollplaner till respektive nämnd. 

Uppföljningen för 2020 visar på brister men 
också på förbättringar jämfört med tidigare 
årsuppföljningar av internkontroll. Kontroll 
av fakturor som avser representation, kur-
ser och utbildning där uppgifter om syfte 
och deltagare ska anges har visat på brister. 
Avvikelserna har dock minskat jämfört med 
föregående års avrapportering. De aktiviteter 
som genomförts för att minska avvikelserna 
har givit resultat.

Under året har avvikelser i inköpsprocessen 
påvisats. Vissa inköp har exempelvis skett 
från leverantörer utan att det finns avtal med 
Kalmar kommun. Fortfarande görs inköp 
med betalkort hos leverantörer där kommu-
nen har ramavtal vilket gör att rabatter inte 
nyttjas. Den kommunövergripande översy-
nen av inköpsprocessen som är på gång, med 
bland annat införandet av beställningsportal, 
kommer att begränsa sådana här avvikelser 
framöver.

En översyn av processen för nybyggnads- 
kartor är påbörjad sedan en avvikelse  
noterats när en nybyggnadskarta begärts in.

Riskanalysen avseende korrekta behörigheter 
i vissa system har visat på ett icke accep-
tabelt utfall inom en nämnd. Risken med 
felaktiga behörigheter upptäcktes under en 
stickprovskontroll av specifika system. Då 
detta påvisats även vid tidigare stickprov 
har nämnden lyft frågan vidare. Det kommer 
arbetas kommungemensamt med behörig- 
heter i systemen.

Under året infördes ett nytt bidragssystem 
för föreningarna. En risk identifierades; 
att föreningarna inte skulle förstå det nya 

systemet, vilket i sin tur skulle ge en ökad 
arbetsbelastning för personal inom kommu-
nen. Det framfördes kritik mot bidragsfor-
men ”Driftbidrag till föreningsägd anlägg-
ning” där föreningarna förväntades lämna 
uppgifter om sina driftkostnader. Det här 
upplevdes som svårt då man befann sig mitt 
i ett verksamhetsår när man skulle ansöka 
om bidraget.  Frågorna om driftkostnaderna 
togs bort och föreningarnas ansökningar kom 
därefter in utan problem. Om föreningarna 
ska lämna in uppgifter om driftkostnader 
bör det sammanfalla med kassörernas årliga 
bokslutsarbete.

Rekryteringarna har kontrollerats och de  
rekryteringar som har granskas har skett 
enligt aktuella rutiner och de plattformar som 
finns. En analys visar dock att det är fortsatt 
svårt för bland annat fritidsgårdarna att hitta 
rätt kompetens, något som även uppmärk-
sammats på kulturskolan.

En identifierad risk var att kraven i det syste-
matiska arbetsmiljöarbetet inte uppfylls och 
denna risk har kontrollerats. Uppföljningen 
visar att antalet anmälningar i kommunens 
informationssystem om arbetsmiljö (KIA), för 
att rapportera olycksfall och tillbud, har ökat. 
Vilket har tolkats som att medarbetarna blivit 
allt tryggare i att använda systemet och att 
man har fått in det som rutin. Det har dock 
visat sig att det finns brister i att utredningar 
inte slutförs i KIA. Vid flera tillfällen handlar 
det om att man inte har bockat i de sista rutor-
na. Uppföljning görs under kommande år.

Kontroll om det fanns risk för att skillnaden 
mellan pojkars och flickors skolresultat inte 
minskar eller att skillnaden mellan elever 
med föräldrar som har låg kontra hög utbild-
ningsbakgrund inte minskade har skett un-
der året. Enheterna inom berörd nämnd har 
arbetat med analys som resulterat i aktiviteter 
med extra fokus på att öka pojkars resultat.
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Uppföljningen av risken avseende en ökad 
andel ej lärarutbildad personal på för- 
skolor och skolor gällande lärarbehörigheten 
i Södermöre kommundel visade på ett posi-
tivt utfall med en hög behörighet i samtliga 
verksamheter.

Identifierade risken att inte nå budget i 
balans för Södermöre kommundelsnämnd 
har hanterats genom att varje enhet gjort en 
riskbedömning gällande verksamhetens möj-
lighet att uppnå budget i balans. Inför varje 
tertialuppföljning har ansvariga följt upp och 
åtgärdat riskerna och aktiviteterna för att på 
så sätt kunna få bort eller minska dessa för att 
uppnå budget i balans. 

Uppföljningen för 2020 visar att samtliga 
planerade kontroller inte varit möjliga att 
genomföra på grund av coronapandemin. 
Exempelvis är det kontroll av handkassor 
som kräver fysiska besök i omsorgskök. 

Planerade interna kvalitetsuppföljningar för 
den sammantagna nöjdheten inom vård- och 
omsorgsboenden samt hemtjänsten har inte 
kunnat genomföras på grund av besöksför-
bud på vård- och omsorgsboende. Revision 
av rutiner kring säkerhetsklassning av data 
är ytterligare en kontroll som inte kunnat 
hanterats under coronapandemin.

Nämndernas rapportering av utförd intern 
kontroll 2020 visar att de risker som påvisat 
avvikelser har åtgärdats eller så finns plane-
rade aktiviteter för hur riskerna ska begrän-
sas framöver. 
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HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Väsentliga händelser

Under mars månad 2020 drabbades kom-
munen, precis som övriga landet, kraftigt 
av den pågående coronapandemin. Det har 
krävts stora och snabba omställningar för att 
kommunens verksamhet ska kunna fortsätta 
drivas på ett säkert sätt och med tillräcklig 
bemanning. 

Vid pandemins början började en central stab 
arbeta direkt med planering och olika insat-
ser. Under den första tiden arbetade staben 
med hjälp av ett ledningsstöd. Ett intensivt 
kommunikationsarbete har skett internt för 
att skapa tydlighet om vad som gäller för 
medarbetare. Externt har olika stödpaket för 
näringsliv, föreningar, riskgrupper och elever 
lanserats och kommunicerats tillsammans 
med kampanjer för att minska smittsprid-
ningen. Kommunen har under året ställt om 
för att kunna utföra både intern och extern 
verksamhet digitalt och coronasäkrat, där det 
har varit möjligt. Året har därför präglats av 
både nytänkande och satsningar som kommer 
att bestå även när pandemin klingar av.

Den förväntade negativa effekten på eko-
nomin har inte uppstått 2020, utan denna 
påverkan väntas först kommande år.

Under hela året pågick arbete med att uppnå 
de mål och uppdrag som kommunfullmäktige 
beslutade i verksamhetsplanen för 2020, även 
om en del mål och uppdrag blev svåra att 
lösa i och med pandemin. 2020 var förberett 
att vara ett år fyllt av aktiviteter, men tyvärr 
kunde inte alla insatser ske enligt plan.

Även i pandemitider har Kalmar kommun 
fortsatt expandera och med olika insatser 
utvecklats. Detta har resulterat i fler invånare, 
bra tillgång till bostäder, verksamhetslokaler, 
arbetstillfällen och ett brett utbud av aktivite-
ter och evenemang. Under året passerade vi 
70 000 invånare.

För den fortsatta utvecklingen av Kalmar 
beslutade kommunfullmäktige under hösten 
2018 att en ny översiktsplan ska tas fram för 
hela kommunen. Arbetet med planen har 
fortsatt under 2020 och planen kommer att 
antas under 2021. Ledorden för den nya över-
siktsplanen är livskvalitet.

Arbetet med att utveckla landsbygden i 
Kalmar kommun har fortsatt under året. När 
landsbygden växer och har ett bra samarbete 
med staden blir hela kommunen starkare. 

Arbetet med att stärka kommunens gröna 
områden intensifierades under året. En arbets-
grupp formades och fem naturvårdsprojekt 
fick extern finansiering, bland annat för att 
vårda eklandskapet och skapa sandmiljöer. 
Exempel på vattenåtgärder under året var 
Törnerums dämme, muddring i Malmfjärden 
och biotopåtgärder i vattendrag.

Vatten- och miljönämnden beviljade de första 
medlen för Miljöpeng, där föreningar kan 
ansöka om finansiering för miljöförbättrande 
åtgärder. Kommunens första friluftsprogram 
antogs. Verksamheterna började arbeta enligt 
handlingsplan för en fossilbränslefri kom-
mun 2030. Bland annat nåddes målet om 30 
solcellsanläggningar på kommunens bygg-
nader. Kalmarsundsveckan genomfördes 
digitalt och hade 1 300 unika besökare

I tidningen Aktuell hållbarhets miljöranking 
blev Kalmar kommun utsedd till Miljöbästa 
kommun 2020 i kategorin Mindre städer och 
landsbygdskommuner, och landade på en 
femtonde plats i totalrankningen. Kommunen 
blev också utsedd till en av årets Håll Sverige 
rent-kommuner och fick utmärkelsen Årets 
cirkulära förelöpare av ett avfallsbolag.

Barnkonventionen blev svensk lag den förste 
januari 2020. En bred utbildningsinsats om 
barnkonventionen genomfördes i Rädda 
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barnens regi, för kommunens politiker och 
tjänstepersoner. Funktionshinderstrategin 
”Tillträde till samhället” som sträcker sig 
till 2030 började gälla under året. Kalmar 
kommun utsågs av SKR till modellkommun 
för jämställdhet och arbetar tillsammans 
med två andra kommuner för att ytterligare 
stärka det egna arbetet för att nå målet om 
Jämställdhetssäkrad verksamhet 2024. Under 
året antogs handlingsplanen för att förebygga 
suicid, som ska implementeras kommande år. 
På grund av pandemin och den förändrade 
arbetssituationen gjordes en riktad insats för 
att främja den psykiska hälsan hos kommu-
nens medarbetare.

Dagens Samhälles ranking visar att Kalmar 
kommun är bland de kommuner i landet 
som kommit längst i arbetet med Agenda 
2030. Under året har ett gediget arbete och 
en gap-analys utifrån målen i Agenda 2030 
påbörjats, med syfte att utgöra underlag för 
kommunens verksamhetsplan för 2022. 

Linnéuniversitet har haft stor betydelse för 
Kalmars utveckling och det täta samarbetet 
mellan näringsliv, universitet, kommun och 
andra offentliga arbetsgivare fortsätter. Allt 
i syfte att utveckla Kalmar till en modern, le-
dande universitetsstad och en effektiv motor 
för tillväxt. Bland annat inom digitalisering 
har samarbetet varit tätt. Studenter har under 
året utfört flera projektarbeten inom Internet 
of Things, digital mognad samt användar-
vänlighet kopplat till e-tjänster. Under andra 
halvåret gjorde studenter krav- och intressent- 
analys av Kalmarappen för att se om det 
fanns förbättringar att göra kopplat till  
nya behov.

Ett starkt näringsliv med välmående företag 
som utvecklas är viktigt för hela kommu-
nen. Kalmar arbetar kontinuerligt för ett bra 
företagsklimat och tycker att dialog med 
näringslivet är viktig. Det är en av anledning-
arna till regelbundna besök vid kommunens 
företag och näringslivsträffar i olika former. 
Kommunen har som mål att göra 150 före-
tagsbesök per år. Pandemin har medfört att 
många av besöken i år istället har genomförts 
som digitala besök. 

En positiv aspekt av pandemin har varit att 
den pågående digitaliseringen kunnat ske  
i ett hastigare tempo, eftersom digitala  
lösningar krävts för distansarbete, möten  
och arrangemang.

För att få fart på nya digitaliseringsinitiativ 
utfördes en ramjustering om totalt 10 miljoner 
kronor under 2020–2022. De ekonomiska med-
len avser insatser som ger ökad effektivitet i 
förvaltningen, genom tillgänglighetsförbätt-
ringar för invånarna och för att effektivisera 
interna processer.

En etablering av en ny samverkansmodell för 
systemförvaltning har påbörjats med målet 
att få en gemensam och enhetlig styrning av 
samtliga system inom Kalmar kommun- 
koncern. Det ska även ge ett strukturerat sätt 
för IT och övriga verksamheter att mötas. 
Under 2020 etablerades objektet koncern- 
övergripande tjänster med tillhörande system 
och förvaltningsorganisation. I modellen har 
även en instyrningsprocess för nya digitala 
lösningar skapats och tillhörande nytto- 
realiseringsmall. Målet är att skapa struktur 
för nya initiativ samt ett ökat fokus på be-
skrivning av förväntade effekter.

Utvecklingen av e-tjänster har fortlöpt, detta 
med syfte att effektivisera det interna arbetet 
samt för att underlätta och öka tillgänglighe-
ten för invånare i kommunen. I snitt hanteras 
300 invånarärenden och 800 interna ärenden 
i veckan via e-tjänster. Dessa e-tjänster har 
ersatt papper och blanketter.

Projektet StreamSam har fått cirka fem 
miljoner i EU-medel och har nu startats upp 
med aktörer från kommun, region, akademi 
och privat sektor med målet att utveckla 
innovativa digitala verktyg med fokus på att 
korta handläggningstiderna för bygglov, höja 
kvaliteten på GIS-data samt att öka möjlig- 
heter till insyn och inflytande i planproces-
serna. I projektet ingår också att testa och 
utveckla metoder som effektiviserar insam-
lingen av geografiska data med drönare och 
utveckla nya e-tjänster för att effektivisera 
kommunala bygglovsprocessen.
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Projekt E-health arena har fortsatt under året. 
På uppdrag av Region Kalmar Län och till-
sammans med Linnéuniversitetet samverkar 
Kalmar kommun med många aktörer för att 
bidra till ett ökat användande av e-hälsotjäns-
ter och välfärdsteknik, en ökad näringslivs-
tillväxt inom e-hälsoområdet samt en ökad 
effektivitet inom vård och omsorg.

Under året togs ett beslut att flytta fram målet 
bästa e-hälsokommun 2022 till att bli bästa 
e-hälsokommun år 2025 och att inkludera 
arbetet med modellkommun kopplat till 
välfärdteknologi. Under 2020 har det im-
plementerats en ny lösning och tillhörande 
arbetssätt för digitala signeringslistor samt 
läkemedelsrobotar.

Robotisering har införts i flera verksamhets-
processer där repetitiva arbetsuppgifter nu 
ersatts av automatiserade lösningar.

Lansering av en ny digital arbetsplats bas- 
erad på en modern samarbetsplattform är 
genomförd. Alla verksamheter har nu tillgång 
till nya möjligheter för effektivare samarbete, 
mer mobilitet och digitala möten som minskar 
resandet.

God ekonomisk hushållning ska gälla all 
verksamhet, oavsett driftform. Därmed blir 
koncernperspektivet allt viktigare som ut-
gångspunkt för styrningen. Ekonomiska och 
verksamhetsmässiga samordningsfördelar 
kan uppnås genom ökad samverkan inom 
koncernen, mellan förvaltningar och bolag 
och med andra aktörer. Under året har dialog 
förts för att utveckla samverkan ytterligare 
i denna riktning. Kommunens verksam-
hetsplanering har haft ett tydligt kommun-
koncernperspektiv och ägardirektiven för 
bolagen har i november 2020 uppdaterats 
med samma inriktning. 

Verksamhetsområde ekonomi har till följd 
av Coronapandemin tagit fram en särskild 
modell för uppföljning och prognos, både 
på kommun- och koncernnivå. Modellen 
är övergripande med både ett resultat- och 
likviditetsperspektiv. Uppföljningsmodellen 
visar effekter av till exempel minskade 

intäkter, ökade kostnader, skatteunderlag 
samt uppföljning av våra lokala åtgärdspaket 
som till exempel elevluncher och Kalmar live. 
I takt med att kommunkoncernperspektivet 
blir allt viktigare och att externa krav har 
skärpts har behovet av en långsiktig analys 
växt fram. Även kring detta har en modell 
utvecklats på kommunkoncernnivå och den 
har i ett första läge möjliggjort att en koncern-
budget tagits fram. Nu fortsätter arbetet med 
analysen och där är målet att hitta stöd för 
vad långsiktigt god ekonomisk hushållning 
betyder för Kalmar kommunkoncern.

Under året har en särskild satsning initierats 
kring trygghet och säkerhet i form av utökad 
ordningsvaktsverksamhet, belysnings- 
åtgärder, vuxenvandring, föräldraskapsstöd 
och en trygghets- och larmcentral som är 
bemannad dygnet runt. I samband med 
verksamhetsplan med budget 2021 anslogs 
medel för att inrätta en enhet för trygghet 
och säkerhet på kommunledningskontoret, 
ytterligare utökning av ordningsvakter och 
ett nytt operativt trygghetsråd. 

En extern genomlysning och ett internt 
uppdrag har genomförts under året, projekt 
inköpsorganisation. Syftet har varit att åstad-
komma en rad åtgärder som på sikt ska bidra 
till en effektivare inköpsorganisation där led-
orden är ”En väg in” och ”Det ska vara lätt 
att göra rätt”.  Kommunfullmäktige beslutade 
om en ny inköpsverksamhet från och med 
2021 under servicenämndens ansvarsområde. 
Verksamheten kommer bland annat att inne-
hålla centralförråd och upphandling.
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Kommunstyrelse

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 leder och sam-
ordnar 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.

Ekonomiskt utfall
Det ekonomiska utfallet för kommunstyrel-
sen visar ett underskott på -46,1 mnkr. Den 
största negativa avvikelsen finns på ekonomi, 
-107,9 mnkr, med anledning av att utrang-
eringar/nedskrivningar av anläggnings-
tillgångar har gjorts. Den största positiva 
avvikelsen finns på koncernledningen, +42,3 
mnkr och beror främst på att staten har gett 
stöd till verksamheten vad gäller extraordinä-
ra kostnader under coronapandemin.

Exploateringsverksamheten uppvisar en 
positiv avvikelse mot budget på +21,2 mnkr 
vilket främst beror på återföring av gatu-
kostnadsersättningar enligt nya riktlinjer. 
Även mark och exploatering uppvisar ett 
positivt överskott mot budget på +4,4 mnkr. 
Överskottet beror på att nya kostnadsberäk-
ningar för vissa avsättningar har gjorts, där 
beräkningarna kalkylerar lägre totalkostnader 
än innan. Hela eller delar av avsättningarna 
har därför kunnat återföras.

Brandkåren redovisar en negativ avvikelse 
med -5,0 mnkr som beror på lägre intäkter 
för utbildningsverksamheten och den före-
byggande verksamheten med anledning av 
coronapandemin, högre kostnader för ord-
ningsvakter, samt kostnader som överstiger 
intäkterna för trygghets- och larmcentralen.

Även arbete och välfärd redovisar en negativ 
avvikelse mot budget på -3,4 mnkr vilket 
främst är en följd av det stoppade flykting-
mottagandet som coronapandemin har lett 
till. HR redovisar ett underskott mot budget 
på -0,7 mnkr som beror på ökade kostnader 
för köpta tjänster. Ekonomi- och lönecenter 
redovisar ett överskott mot budget om +0,4 
på grund av lägre personalkostnader.

Verksamhetsområde IT lämnar ett överskott 
på +1,5 mnkr som beror på lägre kapitalkost-
nader. Investeringarna kring byte av accessnät 
har inte kommit igång i den utsträckning som 
förväntades. Verksamhetsområde kommu-
nikation visar ett underskott på -0,3 mnkr. 
Kommunikationsenheten redovisar en nega-
tiv budgetavvikelse på -1,5 mnkr på grund av 
högre personalkostnader. Med anledning av 
coronapandemin har extra personal behövt 
anställas alternativt hyras in. Däremot lämnar 
kontaktcenter en positiv budgetavvikelse på 
+1,2 mnkr, där det framförallt är budget för 
övriga kostnader som inte har behövt nyttjas 
under året. Övriga avvikelser inom kommun-
ledningskontoret finns på överförmyndar-
verksamheten, +2,2 mnkr samt upphandling 
och kansli -2,0 mnkr. Dessa avvikelser beror 
främst på personalkostnader.

Gymnasieverksamheten redovisar ett över-
skott +1,3 mnkr som beror på att de kompen-
serats för fler antal 16–19-åringar i budget än 
vad som finns i verksamheten.

Investeringsredovisningen redovisar en 
positiv avvikelse mot budget +105,5 mnkr. 
Avvikelsen mot budget återfinns inom 
exploateringsverksamheten och fastighet/
infrastruktur och beror främst på tids- 
förskjutningar i projekt.

Väsentliga händelser
Pandemin har under året präglat kommun-
ledningskontorets verksamheter, om än i 
olika utsträckning. Vissa verksamheter har 
fått lägga allt ordinarie arbete åt sidan för att 
arbeta med coronapandemin, medan vissa 
andra varit betydligt mindre påverkade.
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För arbete och välfärd har pandemin haft  
stor påverkan, både vad gäller mottagandet  
av flyktingar, mottagandet av deltagare från 
Arbetsförmedlingen och inte minst för eko-
nomin. Ett omställningsarbete har genomförts 
under året för att minska kostnaderna för verk-
samheten, ett arbete som de lyckats väl med.

Kommunikationsenheten har fått ställa om 
sitt arbete på grund av pandemin. Fokus 
under våren var att producera material, 
såsom filmer, informationsblad, skyltar och 
affischer, i syfte att minska smittspridningen. 
Planering av kommunikation behövde också 
göras, både utifrån verkliga situationer, men 
också tänkbara, som till exempel skolstäng-
ning. Kontaktcenter fick ta emot en markant 
volymökning av frågor via telefon, e-post och 
fysiska besök på grund av att övriga receptio-
ner stängde ner.

Under året har en genomlysning av inköps- 
och upphandlingsverksamheten gjorts. 
Utredningen har påvisat ett flertal förbätt-
ringsområden och under hösten fattades 
beslut om att organisera centralförråd och 
upphandlingsenheten tillsammans som en  
inköpsverksamhet under serviceförvaltningen.

Samhällsbyggnadsnämnd

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.

Ekonomiskt utfall
Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter 
redovisar totalt ett underskott för 2020 på 
drygt minus -2,4 mnkr mot budget, vilket 
innebär en budgetavvikelse på 5,7 procent. 
Årets totala intäkter är högre än budgeterat, 
+4,1 mnkr. Mer eller mindre avvikelser finns 
inom alla verksamhetsområden, de externa 
projekten har inneburit intäktsöverskott på 
staben och mobilitet på totalt +5,1 mnkr. 
Därutöver har stadsingenjörsverksamheten 

ett överskott på +0,8 mnkr, miljöverksam-
heten +0,7 mnkr samt bygglov +0,7 mnkr. 
Planerings- och mobilitetsenheterna har lägre 
intäkter än budgeterat, -1,3 mnkr för detalj- 
planer och -3,7 mnkr för parkering, evene-
mang och upplåtelse. Dessa tre avvikelser har 
uppkommit på grund av coronapandemin.

Samhällsbyggnadskontoret har under året 
haft några vakanta tjänster vilket innebär en 
lägre förbrukning än budgeterat avseende  
personalkostnaderna, +2,0 mnkr, vilket ut-
görs av drygt tre heltidstjänster på helår  
på stadsarkitektverksamheten.

Övriga verksamhetskostnader blev högre än 
budgeterat, totalt -8,7 mnkr. Mer eller mindre 
avvikelser finns inom alla verksamhetsområ-
den men det är framförallt inom staben och 
stadsarkitektverksamheten som avvikelserna 
är som störst. På staben och mobilitetsenheten 
beror avvikelserna framförallt på de extern- 
finansierade projekten, totalt ett underskott 
på -7,0 mnkr. Parkerings- och evenemangs-
verksamheterna har på grund av corona- 
pandemin ett överskott på +1,8 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämndens ekonomi har till 
viss del påverkats av coronapandemin, vilket 
totalt innebär ett underskott på -2,2 mnkr 
mot budget. Därutöver har nämndens totala 
verksamheter ett redovisat underskott mot 
budget på -0,2 mnkr, 0,5 procent avvikelse.

Väsentliga händelser
I 2020 års verksamhetsplan med budget be-
slutades fyra inriktningar för samhällsbygg-
nadskontoret. Dessa var attraktiv arbetsplats, 
digitalisering, kommunens nya översiktsplan 
samt arbetet med mobilitet.

Under senare hälften av 2019 togs en hand-
lingsplan fram för arbetet med en attraktiv 
arbetsplats. Denna sjösattes i början av 2020 
och ett flertal hälsofrämjande och gemen-
skapshöjande aktiviteter anordnades, såsom 
till exempel gruppträning, hälsoutmaning 
och bytesdagar. På grund av spridningen av 
coronapandemin fick flertalet av aktiviteterna 
tillfälligt ställas in. I början av hösten togs 
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beslutet att återuppta vissa aktiviteter, såsom 
gruppträning och yoga, anpassade i linje med 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Tyvärr fick dessa aktiviteter åter ställas in 
under senhösten på grund av coronapande-
min. Arbetet med en attraktiv arbetsplats har 
varit väldigt uppskattat bland förvaltningens 
medarbetare.

Under sommaren och hösten har digitaliserings-
arbetet ytterligare intensifierats. Flera insatser 
har gjorts för att underlätta distansarbete och 
för att effektivisera verksamheten. Medarbetare 
har under kort tid lärt sig hur man nyttjar 
möjligheten till digitala möten och digital 
underskrift. Samhällsbyggnadsnämnden har 
även introducerat eMeetings som kommer 
underlätta nämndsprocessen väsentligt.

Digitaliseringen har inte enbart möj-
liggjort hemarbete, utan även stärkt 
känslan av tillit inom organisationen. 
Samhällsbyggnadsnämnden har kunnat 
fortsätta sitt arbete med bibehållen kapacitet, 
även då majoriteten av medarbetarna inte har 
arbetat från kontoret. Arbetet i det externfi-
nansierade projektet StreamSam löper som 
planerat, där fokus hittills varit på att utreda 
mjuk- och hårdvarukrav, upphandling och 
kommunikation. Inom ramen för projektet 
har testflygning av drönare gjorts vid Kalmar 
Slott, tillsammans med ledande leverantörer 
och forskningsinstitutet RISE.

Förslag till kommunens nya översiktsplan var 
planlagt att gå ut på samråd i juli–september 
2021. På grund av tidsbrist och en önskan om 
att ytterligare förankra förslaget hos nämn-
den har en ny tidplan lagts fram. Enligt den 
nya tidplanen kommer förslaget till över-
siktsplan att gå på samråd under tiden 3 maj 
till och med 31 juli 2021 och antas i december 
2022. Under tertial två pågick ett intensivt 
arbete med att färdigställa samrådshandling-
arna samt påbörja den politiska förankringen.

Inom nämndens tre mobilitetsprojekt; 
Cities Multimodal (CMM), På egna ben 
och Hållbara resval, har många aktivite-
ter ställts in eller senarelagts på grund av 

coronapandemin. Cykelgaragets öppnande 
vid centralstationen i maj var en stor mil-
stolpe för CMM-projektet och kommunens 
satsning på hållbara resor. Garaget underlät-
tar för kollektivresenärer att tryggt förvara 
sin cykel över natten och kunna genomföra 
sista delen av sin pendling per cykel. Under 
året förbereddes även lanseringen av appen 
BetterPoints i Kalmar. BetterPoints är ett 
verktyg för arbetsgivare i arbetet med att 
uppmuntra anställda till hållbar arbetspend-
ling. Lanseringen av appen skedde den första 
september 2020.

Bygglovsenheten har under 2020 genom-
fört en rad förändringar för att effektivisera 
och öka rättssäkerheten i vår verksamhet. 
Den pågående pandemin har i motsatts till 
förväntningarna gett en ökad ärendeinström-
ning som kunnat hanteras tack vare ett nytt 
diariesystem med digital signering. Under 
2020 beviljades 657 bygglov vilket möjlig-
gjorde sammanlagt 663 bostäder. Detta är 
en ökning med 26 procent från 2019 och 17 
procent jämfört med 2018 gällande beviljade 
av bygglov. Trots en ökning med 26 procent 
ser vi en markant förbättring i kundmät-
ningar gällande bemötande, rättssäkerhet 
och ekonomi. Under året färdigställdes det 
rekordhöga 1204 bostäder, varav 85 procent 
med upplåtelseformen hyresrätt.

De preliminära siffrorna för Nöjd-Kund-
Index (NKI) visar att samhällsbyggnads-
nämnden fortsatt håller en mycket hög 
kvalitet. Inom samtliga tre områden; bygglov, 
miljö samt livsmedel, ligger Kalmar kommun 
betydligt högre än snittet i landet. Från att 
under 2018 och 2019 legat på stadigt höga 
resultat på 72 utav 100 har bygglov nu klättrat 
ytterligare. De preliminära siffrorna för 2020 
visar att bygglov nu ligger på 74 och där 
framförallt serviceområdena bemötande och 
rättssäkerhet sticker ut i positiv bemärkelse 
med 79 respektive 76 poäng. Under 2020 
har livsmedelskontroll ytterligare ökat från 
mycket höga 81 till 84 medan miljö ökar från 
75 till 79. Serviceområdet bemötande sticker 
även här ut med sina mycket höga 88 för 
livsmedel respektive 84 gällande miljö.
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Servicenämnd

Servicenämnden ansvarar för att det finns 
ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastig- 
hetsservice, transport och verkstadstjänster 
samt kost- och lokalvårdstjänster till kommu-
nens verksamheter. Nämnden ansvarar även 
för underhåll av gator, parker och grön- 
områden. Sedan 2020 finns kommunens ställ-
företrädarverksamhet hos servicenämnden.

Ekonomiskt utfall
Serviceförvaltningens driftsredovisning för 
2020 visar ett överskott på +2,7 mnkr jämfört 
med budget.

Intäkterna blev 593,5 mnkr, vilket är 39,6 
mnkr högre än budgeterat. Försäljningen 
har blivit högre än budgeterat, främst hos 
centralförrådet, bland annat på grund av 
skyddsmaterial inköpta för coronapandemin. 
Bidragsnivån har blivit högre än budgeterat 
främst på grund av kustmiljöprojektet LIFE 
SURE, muddring av Malmfjärden. Nämnden 
har tagit över ansvaret för el inom skol- och 
förskolelokaler vilket gör att hyresintäkterna  
har blivit högre än planerat. De ökade intäk-
terna beror även på externa arbeten inom ga-
tor och vägar utförda åt kommunbolagen, hö-
gre försäljning av lokalvårdstjänster samt fler 
och dyrare fordon hos leasingverksamheten.

Personalkostnaderna uppgick till 246,9 mnkr, 
vilket är 5,1 mnkr lägre än budgeterat. Till 
största del beror detta på vakanta tjänster 
under året på grund av svårighet att rekrytera, 
men även på grund av frånvaro på grund  
av pandemin.

Kapital- och lokalkostnader landade på 
173,7 mnkr vilket innebär 3,7 mnkr lägre än 
budget. Övriga kostnader uppgick till 386,5 
mnkr vilket innebär 45,8 mnkr högre än 
budgeterat. Relativt stora poster som avviker 
mot budget är konsulttjänster inom LIFE 
SURE-projektet, köp av entreprenadtjänster 
främst inom gator och vägar samt fastighets-
kostnader. Inköp till centralförrådet av främst 
skyddsmaterial på grund av coronapandemin 
har inneburit högre kostnader än budgeterat. 

Livsmedelskostnaderna blev lägre än be-
räknat på grund av coronapandemin som 
medförde färre barn och elever i skolor och 
förskolor, men även lägre försäljning då träff-
punkter och restauranger har hållits stängda 
under pandemin och cateringen har minskat.

Tack vare de milda och snöfattiga vintrarna 
har 3,6 mnkr av budget för snöröjning inte 
använts. Central ledning och stab visar på 
ett underskott på -3,4 mnkr. Vakanta tjäns-
ter inom verksamheten har inneburit lägre 
personalkostnader än budgeterat. I och 
med att det fortfarande råder en osäkerhet 
kring LIFE SURE-projektet när det gäller 
EU:s bedömning av omfattning och medfi-
nansiering väljer förvaltningen att reservera 
medel för eventuella bidragsförändringar. 
Centralförrådet redovisar ett underskott på 
-0,2 mnkr.

Fastighet redovisar ett överskott på +5,9 
mnkr. Av dessa beror 2,8 mnkr på vakanta 
tjänster i verksamheten. Driftskostnaderna 
ger ett överskott på +0,8 mnkr. De milda och 
snöfattiga vintrarna ger lägre energikostna-
der än budgeterat precis som investeringar i 
solceller och andra energibesparande åt- 
gärder. Fastighetsunderhållet blev 7,5 mnkr 
högre än budgeterat.

Lokalvårdsverksamheten har ett under-
skott på -4,3 mnkr beroende ökat behov 
av lokalvård i och med coronapandemin. 
Kostnaderna för de extra insatserna uppskat-
tas till totalt 6,2 mnkr för verksamheten.

Kostverksamheten redovisar ett överskott på 
+2,7 mnkr. Besparingsåtgärder har gett lägre 
kostnader för både personal och livsmedel, 
samtidigt som coronapandemin också har 
inneburit lägre kostnader i och med färre 
serverade portioner.

Produktion redovisar ett överskott på +1,6 
mnkr. De milda och snöfattiga vintrarna har 
gett ett stort överskott för vinterväghållning-
en. Samtidigt har renhållningen av offentliga 



36

miljöer blivit dyrare eftersom fler invånare 
har rört sig ute på grund av coronapandemin. 
Även brounderhållet och kostnaderna för 
odlingslotterna överstiger budget.

Transport redovisar ett överskott på +0,4 
mnkr. Nämnden redovisar ett nollresultat för 
vindkraftsverksamheten genom att kommu-
nens verksamheter debiteras nettokostnaden. 
Nämndens investeringsredovisning för 2020 
visar ett överskott på +4,0 mnkr jämfört 
med budget. Till största del beror överskot-
tet på förseningar i investeringar vad gäller 
beläggningsunderhåll.

Väsentliga händelser
2020 var ett år där tillsammans-begreppet  
blev extra viktigt i servicenämndens verk-
samheter i och med coronapandemin. 
Verksamheter fick ställa om och anpassa sig 
för att stötta övriga förvaltningar på bästa 
sätt. Det rörde sig om utökad städning, stäng-
da kök, ökning av kyld matdistribution och 
att hitta skyddsutrustning. Det blev en snabb 
omställning till teamsmöten och hemma 
arbete för många medarbetare. Mer resurser 
har också lagts på kommunens utemiljöer. 
Allt med målet om att erbjuda rätt service till 
våra invånare, näringsliv och besökare.

Förvaltningen har under året arbetat med 
miljöförbättrande åtgärder på många olika 
fronter och Kalmar utsågs till årets mellansto-
ra Håll Sverige Rent-kommun för sitt arbete 
mot nedskräpning. Källsorteringsmöjligheter 
skapades i stadsmiljön. Fler laddstolpar sattes 
upp vid egna fastigheter och fler solcells-
anläggningar installerades på kommunala 
tak. Kustmiljöprojekten bidrog till förbättrad 
miljöstatus i Kalmarsund och våra vatten-
drag. Vintermånaderna var snöfattiga vilket 
ledde till energibesparingar och minimala 
snöröjningsinsatser.

Ett nytt arbetssätt kring hanteringen av de 
kommunala odlingslotterna arbetades fram 
under 2020 och ett stort arbete genomfördes 
även för att möta allmänhetens önskemål 
kring badplatser på Varvsholmen.

Lokalvården införde behovsanpassad städ-
ning i början av året. Detta innebär att lokal-
vårdaren kan fatta egna beslut om nivån av 
städning och anpassa till ett varierat behov 
beroende på exempelvis väder.

Projekten inom kustmiljö fortsätter att få 
bidrag till olika åtgärder för att främja en 
god vattenstatus i både våra vattendrag och 
i Kalmarsund. Flera biotopvårdsåtgärder i 
vattendrag genomfördes under 2020, bland 
annat lekbottnar i Ljungbyån, och under 
hösten anlades en våtmark vid Törnerum. 
Serviceförvaltningen har för vattenrådens 
räkning erhållit bidrag för att ta fram åtgärds-
planer för samtliga kommunens avrinnings-
områden. Ovanstående åtgärder genomförs 
för att minska näringsämnen till Kalmarsund 
och våra vattendrag.

EU-projektet LIFE SURE, som syftar till att 
utveckla teknik för muddring, har under 
2020 gått från testfas till fullskalig muddring. 
Projektet går ut på att ta upp sediment i 
Malmfjärden för att visa på ett hållbart 
sätt att återställa den ekologiska statusen i 
vattnet.

Ett länsövergripande samarbete inleddes 
under 2020 för inköp av skyddsutrustning på 
grund av coronapandemin och med anled-
ning av detta började fler kommuner använda 
centralförrådets tjänster.

Total egenägd lokalyta uppgår till cirka 360 
000 kvadratmeter, varav 2 000 kvadratmeter 
har tillkommit under 2020. Ytor som tillkom-
mit är; tillbyggnad av Rocknebyskolan samt 
av dagverksamheten på Slöjdaregatan, ny 
förskola med sex avdelningar och tillagnings- 
kök på Karlssons äng och en ny idrottshall i 
Rinkabyholm. Samtidigt har ytorna minskat 
genom försäljning av Kolbodagården och riv-
ning av Iffehallen, den kommunala ishallen. 
Stadsbiblioteket har flyttat ut vilket har gett 
tomma ytor i väntan på ombyggnad.

Nya större fastighetsprojekt som startat upp 
under året är byggnationen av en ny ishall, 
ny förskola i Lindsdal och en ny idrottshall 
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på Gröndal. Genomförda underhållsprojekt 
av större karaktär är fasadrenoveringar av 
Nelsonska huset och Kalmar teater samt en 
uppstart av Pårydsbadets renovering.

Nu finns 30 solcellsanläggningar på kom-
munala byggnaders tak vilka producerar 
cirka 490 000 kilowattimmar per år. Ett 
omfattande utbyte av belysning till LED 
på Jenny Nyströmskolan har gjorts och en 
energibesparing om 40 procent har uppnåtts 
i Djurängens gymnastiksal genom ett utbyte 
till värmeåtervinnande ventilationsaggregat. 
Laddstolpar är uppsatta på Stensbergs sjuk-
hem och vid lokalvårdens lokaler i Smedby. 
Restauranger, träffpunkter samt vissa dagliga 
verksamheter har stängts eller minskat sin 
leverans på grund av coronapandemin.
Sjukfrånvaron har periodvis varit stor inom 
skola och förskola vilket har lett till minskat 
antal serverade portioner. Begränsningar har 
införts i serveringen för att förhindra smitt-
spridning och köbildning.

Med anledning av coronapandemin har 
städning på skolor och förskolor utökats så 
att kontaktytor torkas dagligen enligt rekom-
mendationer från Folkhälsomyndigheten. För 
att frigöra resurser åt omsorgsförvaltningen 
har smittstädningar genomförts på äldre-
boenden, städning av evakueringsboende 
och från december 2020 även hjälp med 
hemstädsuppdrag.

Under 2020 har renhållningen ökat på kom-
munens offentliga miljöer på grund av att 
fler människor rör sig i kommunens frilufts-
områden. Kommunen har placerat ut 16 
komprimerbara källsorteringskärl i offentliga 
miljöer samtidigt som cirka 90 mindre kärl 
har plockats bort.

Transport har ökat andelen el- och biogas- 
fordon i leasingverksamhetans vagnpark, 
något som bidragit till ökade miljövinster.

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för 
kommunens kultur- och fritidsverksamhet, 
inklusive bibliotek, fritidsgårdar, kultur-, 
idrotts- och föreningsverksamhet, kulturskola, 
ungdomshuset UNIK, kultur- och fritidsfi- 
lialer och Äventyrsbadet.

Ekonomiskt utfall
2020 års utfall landar på ett underskott 
jämfört med budget -5,3 mnkr. Detta har i sin 
helhet med effekterna av coronapandemin 
att göra. Nämndens totalt beräknade effekter 
av coronapandemin är -18,3 mnkr varav -12,4 
mnkr som var avsedda för föreningarnas 
intäktsbortfall och anläggningsunderhåll har 
tillförts i budget tillfälligt för året. De största 
enskilda minusposterna är intäktsbortfallen 
på Äventyrsbadet -3,6 mnkr, Guldfågeln arena 
-1,0 mnkr samt Kalmar teater -0,9 mnkr. 
Om coronapandemins effekter undantas är 
resultatet positivt, cirka +0,6 mnkr.En för 
året speciell situation som medfört en större 
omfördelning av resurser i nämnden är det 
pågående ishallsbygget där åtgärder för att 
höja publikantalet i ishall B samt en till- 
fällig isyta i fotbollshallen har ställts iordning.

Investeringsutfallet är 2,5 mnkr, vilket 
är ett utfall på 62,9 procent i jämförelse 
med budget. Det har varit en ambition att 
inte förbruka hela budgeten då nämnden 
måste göra rum för kapitalkostnader som 
uppstår från det nya bibliotekets inven-
tarieinköp, ett projekt som hanterats av 
kommunledningskontoret.

Väsentliga händelser
Våra verksamheter har fortsatt varit präglade 
av coronapandemin, där fokus har legat på 
att tänka om och tänka nytt. Under hösten 
har tillgången till våra anläggningar och 
verksamheter påverkats i stor utsträckning. 
Bland annat stängdes våra inomhusanlägg-
ningar och simhall för besökare födda 2004 
och tidigare i en första våg och senare kom 
beslut på att inomhusanläggningarna skulle 
stängas även för de som är födda 2005  
och senare.
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Ung i Kalmar, UNIK, har under stora delar 
av hösten bedrivit sin verksamhet med en 
kraftig begränsning i antalet besökare för att 
i slutet av året helt ha fått stänga ner fritids-
gårdarna som mötesplatser och istället fått 
bedriva sin verksamhet digitalt.

Kulturenheten har under hösten genomfört 
en variant av Ljus på kultur som döptes till 
Ljusglimtar. Veckan avslutades med evene-
manget Ljus på världen som genomfördes 
men i mycket mindre skala på grund av 
pandemin. Förutsättningarna ändrades in i 
det sista där maximalt 50 gratisbiljetter fick 
förbokas till varje konsert eller barnteater. 
Eftersom smittspridningen åter tog fart var 
det cirka en tredjedel av de som bokat biljetter 
som inte dök upp. Konserterna webbsändes 
via kommunens Facebook.

Byggnationen av vårt nya huvudbibliotek 
färdigställdes under hösten. Den planera-
de stora invigningen fick ställas om till en 
invigningsvecka med utvalda besökare vid 
utvalda tillfällen. Öppnandet gick bra och 
besökarna hittade hit och det blev ett positivt 
betyg på de nya lokalerna. Mot slutet av året 
togs dock beslut om att stänga biblioteken 
som mötesplatser och verksamheten övergick 
till take away-lån.

En av de sektorer som drabbades hårdast 
av coronapandemin var föreningslivet med 
inställda matcher, slutspel och avbokade 
evenemang. För att stötta sektorerna tidigare- 
lades bland annat de årliga konstinköpen 
och renoveringar av utvalda konstverk där 
Kalmar kommun kunde använda sig av lo-
kala konstnärer. För att möta föreningslivets 
utmaningar utökades kultur- och fritids-
nämndens budgetram med fem miljoner 
kronor i våras och ytterligare fem miljoner i 
höstas. Syftet var att nämnden skulle kunna 
mildra effekterna för Kalmars föreningsliv. 
Det noteras att det är en satsning som saknar 
motstycke i övriga delar av landet.

Under året har kultur- och fritidsförvalt-
ningen tagit över driften av Krusenstiernska 
gården. Gården har haft ett stort besöksantal 

under året och har även fungerat som en arena 
för musikövningar för såväl kulturskola som 
andra musiksällskap.

Bygget av den nya ishallen har påbörjats 
och i samband med byggnationen ställdes 
Brännarhallen om från konstgräsplan till 
extra isyta för föreningslivet. B-hallen ställdes 
samtidigt iordning med 450 publikplatser 
och båda åtgärderna var nödvändiga för 
issporternas förutsättningar i kommunen. 
Brännarhallen kommer att återställas som 
konstgräsplan under våren 2021.

Andelen medarbetare som inte har haft 
någon sjukfrånvaro alls fram till och med 
november är fler i år jämfört med samma tid 
förra året. Frisknärvaron har alltså ökat vilket 
måste anses väldigt positivt.

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden ansvarar för kommu-
nens verksamhet inom förskola och fritids-
hem samt det offentliga skolväsendet för barn 
och ungdomar (förskoleklass, grundskola och 
särskola). Nämnden har även tillsynsansvar 
för fristående förskolor i kommunen.

Ekonomiskt utfall
Nämndens resultat är ett överskott på +17,9 
mnkr vilket innebär att 98 procent av bud-
geten är förbrukad. De kommunala enhe-
terna ger ett totalt överskott på +8,6 mnkr 
innan justering av resultatutjämningsfonder. 
Arbetet med att få balans i förskoleverksam-
heten och vissa skolor har pågått sedan 2018 
och har fått en positiv utgång. I bokslutet 
2020 har de flesta enheter positiva resultat-
utjämningsfonder. Bland annat har lägre 
kostnader för timvikarier och högre statsbi-
drag än budgeterat gett positiv effekt, samt 
ersättningen från staten för sjuklöner i sam-
band med coronapandemin. Utbetalningarna 
till fristående förskolor och skolor ger un-
derskott mot budget på -3,4 mnkr beroende 
på främst fler elever i skolor hos dem än 
planerat.
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Ett överskott på +12,7 mnkr finns på de 
centrala verksamhetskostnaderna. 6,1 mnkr 
kommer att regleras via resultatutjämnings-
fonden för att kompensera några enheters 
negativa resultatutjämningsfonder till +-0. 
Pengarna omfördelas alltså inte i årets resultat 
utan i fonderna. Resterande överskott har 
uppstått bland annat beroende på att bud-
getmedel inte kunnat användas på grund av 
coronapandemin till exempel för kostnader 
för och i samband med fortbildningar och 
utvecklingsinsatser. Även förvaltnings- 
chefens strategiska medel lämnar överskott 
och budgeterade medel till att utrusta lärar-
nas arbetsplatser tas som investeringskostnad 
och belastar därmed inte driften.

Väsentliga händelser
Utbildningsnämnden har fortsatt  
levererat bra resultat. Meritvärdet i åk 
9 är det näst bästa någonsin, topp 50. 
Utbildningsnämnden fortsätter att ligga högt 
i såväl behörighet i alla ämnen, topp 40, som 
i behörighet till gymnasiet, topp 60. Totalt 
medför det att trots att utbildningsnämn-
dens prestation ungefär ligger som förra året 
så tappas ett femtontal placeringar i öppna 
jämförelser. I år kom Utbildningsnämnden i 
Kalmar kommun på 49:e plats jämfört med 
föregående år då placeringen var plats 35. 
Nämnden ser stora framgångar för de yngre 
eleverna och effekten kan mätas med betygen 
i årskurs 6, som visar det högsta meritvärdet 
någonsin. De åtgärder som sätts in tidigt  
ger alltså effekt och de ger ihållande effekt 
över tid.

För förskolan så kom den första mätningen i 
form av Öppna jämförelser i år, där man kan 
dra slutsatser kring hur Kalmar som huvud-
man arbetar med det kompensatoriska upp-
draget. Sammanfattningsvis så kan man kon-
statera att nämnden arbetar kompensatoriskt, 
men att mer bör kunna göras. Framförallt i 
form av andel förskollärare ställt mot socio- 
ekonomiska faktorer på enheten.

Önskade effekter har uppnåtts av satsningen 
på specialpedagoger i förskolan. Mängden 
ärenden som går till pedagoger Med Särskilt 
Uppdrag (MSU-pedagoger) minskar, rektorer 

och förskollärare upplever en avlastning i 
de ärendena. Därmed är målen kring den 
här satsningen uppfyllda, och nu fortsätter 
arbetet för att effekterna ska hålla i sig så att 
barnen får bättre stöd samt att rektorer och 
lärare avlastas mer.

Eleverna är nöjda och trygga i verksamheten 
och nämnden har nöjda medarbetare, och 
Nöjd-medarbetarindex blir bättre för varje år. 
För femte året i rad förbättras värdet på mät-
ningen av personalens upplevelse av stress.

Flera av de framgångsrika insatserna övergår 
från att vara projekt, till att införlivas i ordi-
narie verksamhet. Då kan fokus flyttas till 
nya utvecklingsområden. För att arbetet med 
de nya utvecklingsområdena ska kunna för-
djupas under kommande läsår så har bland 
annat följande saker förberetts:

• Införande av delade tjänster mellan för-
skolan och fritidshemmet.

• Anställning av biträdande lärare.
• Uppföljning av en lärare som från ter-

minsstart har bestämt vägen för att höja 
en elevgrupps betyg med minst ett steg 
under en termin.

• Beredning och utveckling av kompetens-
försörjningsstrategi för rektorer. 

• En projektgrupp har bildats kring tankar 
om mer av fritidshemmets tid till läsning. 

• En samlad idé för särskilda undervis-
ningsgrupper.

Socialnämnd

Socialnämnden ansvarar för de uppgifter 
som kommunen har avseende;

• stöd och service till personer med om-
fattande och varaktiga funktionsnedsätt-
ningar samt hälso- o sjukvård inom detta 
verksamhetsområde

• individ- och familjeomsorg såsom miss-
bruks- och beroendevård, ekonomiskt 
bistånd, sociala barn- och ungdomsvård 
inom detta verksamhetsområde



40

• familjerätt
• mottagande av ensamkommande barn
• tillstånd och tillsyn för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel

Ekonomiskt utfall
Socialnämnden redovisar ett överskott med 
+25,1 mnkr. Det positiva ekonomiska resul-
tatet beror delvis på effekter av coronapan-
demin. Dels handlar det om att verksamhet 
anpassats för att minska smittspridning till 
exempel genom omflyttning av personal eller 
tillfällig stängning av vissa verksamheter. 
Det handlar även om att årets volymök-
ning blivit betydligt mindre än planerat och 
verksamhet har flyttats fram till kommande 
år. Prognostiserade negativa ekonomiska 
effekter av coronapandemin har inte blivit så 
omfattande som befarat under året. En annan 
förklaring är att arbete i processerna under 
året gett effekt i form av sänkta kostnader. 
Det har sedan tidigare medfört sänkta kost-
nader inom främst ekonomiskt bistånd, men 
nu också när det gäller till exempel andra-
handskontrakt, externa placeringar missbruk 
och utredningsplaceringar. Under året har 
antalet externa placeringar inom den sociala 
barn- och ungdomsvården minskat vilket 
även det medfört sänkta kostnader.

Väsentliga händelser
Socialnämndens arbete har under året 
kraftigt påverkats av coronapandemin. Stort 
fokus har lagts på att göra anpassningar i 
verksamheterna för att på bästa sätt upprätt-
hålla god kvalitet och uppfylla socialnämn-
dens mål och lagkrav utifrån de förändrade 
förutsättningarna som coronapandemin 
orsakar. Förebyggande åtgärder har vid-
tagits i verksamheterna för att förhindra 
smittspridning bland dem vi finns till för. 
Det har under året inte förekommit någon 
smittspridning, utan då handlat om ett litet 
antal enstaka fall. Bland personalen syns en 
ökning i den korta sjukfrånvaron i nämnden. 
Den grundar sig i att medarbetarna följer 
rekommendationen om att stanna hemma vid 
förkylningssymtom.

Med anledning av pandemin har delar av 
utvecklingsarbetet skjutits fram och kompe-
tensutvecklingsplanen har anpassats. Det rör 
främst verksamheterna inom funktionsned-
sättning och socialpsykiatri. Samtidigt har 
dessa personalgrupper tagit till sig av andra 
kunskaper och infört nya arbetssätt för att 
förhindra smittspridning.

Satsningar som pågår och fortsatt prioriteras 
är att digitalisera och tillgängliggöra social-
tjänstens tjänster för invånarna för en enklare 
vardag. Flera e-tjänster, för invånare men 
även interna e-tjänster har utvecklats och 
tagits i bruk under året. Coronapandemin  
har medfört en snabbare takt i införandet i 
vissa delar.

Arbetet fortsätter med att implementera 
processorienterat synsätt och arbetssätt för att 
få ökat fokus på individens behov i centrum, 
flödesorientering samt ett ständigt medar- 
betarstyrt förbättringsarbete. Inom flera pro-
cesser syns positiva effekter både på kvalitet 
och ekonomi.

Omsorgsnämnd

Omsorgsnämndens verksamhetsområden är 
socialtjänst och hälso- och sjukvård avseende:

• Socialtjänstens insatser i form av hem-
tjänst och vård- och omsorgsboende.

• Övriga insatser för att äldre människor 
får möjlighet att leva och bo självständigt.

• Uppföljning och tillsyn av nämndens 
beslutade insatser om vård och omsorg 
oavsett utförare.

• Hälso- och sjukvård inom omsorgsnämn-
dens verksamhetsområde i enlighet med 
kommunens ansvar i hälso- och sjuk-
vårdslagen och i överensstämmelse med 
det avtal som är upprättat med Region 
Kalmar län samt enligt skriftlig överens-
kommelse med socialnämnden.

Under omsorgsnämnden redovisas även 
kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar 
län (KHS). KHS har i uppgift att tillhandahålla 
och recirkulera hjälpmedel inom Kalmar län.
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Ekonomiskt utfall
Omsorgsnämnden visar 2020 en positiv bud-
getavvikelse på totalt +9,5 mnkr, inklusive 
KHS. Intäkterna slutade cirka +18,9 mnkr hö-
gre än budgeterat. Avvikelsen består av stats-
bidrag och momsåtersökningar. Intäkterna 
hos KHS har varit högre, cirka +3 mnkr 
högre än budgeterat. Personalkostnaderna 
slutade +10,3 mnkr lägre än budgeterat. 
Personalresurser utlagda i verksamheten blev 
över till följd av att grundläggande verksam-
het prioriterades, trots att verksamheten har 
anpassats för att hantera coranapandemin. 

Fastighetskostnaderna blev -1,6 mnkr 
över budget, främst beroende på extra 
lokal för Björkenäs evakueringsboende. 
Kapitalkostnaderna uppvisar +2,5 mnkr lägre 
än budget då delar av investeringarna vid 
renoveringen av boendet på St. Kristoffers 
väg flyttades till 2021 på grund av försening-
ar. Övriga kostnader blev cirka -20,8 mnkr 
högre än budgeterat. Planerade satsningar 
har fått stå tillbaka medan anpassningar och 
skyddsutrustning för att hantera coronapan-
demin har varit omfattande. KHS andel av 
kostnads- 
variansen motsvarar cirka -3 mnkr och kan 
härledas till ökade volymer samt skrotning 
av utgående sortiment.

Investeringar har gjorts i befintlig verksamhet 
där nya laddstolpar, passersystem, markiser 
och inventarier till första etappen på  
St. Kristoffers väg svarar för de största kost-
naderna. -6 mnkr av de avsatta 14,4 mnkr har 
förbrukats. Skillnaden beror på förskjutningar 
i tidplanerna, främst gällande ombyggnatio-
nen av boendet på St. Kristoffers väg.

Väsentliga händelser
Omsorgsförvaltningens arbete under året har 
till stor del präglats av coronapandemin. För 
att kunna fortsätta att erbjuda största möjliga 
kvalitet för omsorgstagarna har många plane-
rade aktiviteter och utbildningssatsningar 
tvingats ställas in eller fått skjutas framåt i 
tiden. Fokus har istället legat på att anpassa 
och förändra verksamheternas arbete utifrån 
den situation som varit för stunden. Exempel 

på detta är när träffpunkter tvingats stänga 
igen men har ställt om för att så långt det 
varit möjligt erbjuda aktiviteter på vård- och 
omsorgsboenden. En stor utmaning var också 
när besöksförbudet på vård- och omsorgs-
boenden trädde ikraft. Verksamheterna 
arbetade snabbt fram kreativa lösningar 
för att så långt det gick göra det möjligt för 
våra omsorgstagare att träffa sina anhöriga. 
Omsorgsnämnden kom också snabbt igång 
med sitt evakueringsboende vilket har bidra-
git till minskad smittspridning på vård- och 
omsorgsboenden i Kalmar kommun.

Södermöre kommundelsnämnd

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. Södermöre 
kommundelsnämnd ansvarar för kommun-
delens kultur- och fritidsverksamhet så som 
fritidsgård Södermöre för alla, bibliotek och 
föreningsdrivna anläggningar. Södermöre 
kommundelsnämnd verkar för demokrati- 
utveckling genom närhet mellan invånare  
och politiker.

Ekonomiskt resultat
Södermöre kommundelsnämnd visar efter 
år 2020 ett överskott jämfört med budget 
på +3,2 mnkr. Nämnden redovisar högre 
intäkter än budgeterat med +2,6 mnkr som 
till största del avser statsbidrag till följd av 
coronapandemin.

Personalkostnaderna överstiger budget 
med 7,2 mnkr, där en betydande del avser 
merkostnader i form av sjuklöner, vikarie-
kostnader och övertidsersättning till följd 
av coronapandemin. Underskott återfinns 
både inom den pedagogiska verksamheten 
och omsorgsverksamheten. Underskottet för 
personalkostnader inom den pedagogiska 
verksamheten påverkas av att antal barn och 
elever har minskat jämfört med det budge-
terade antalet. Enheterna har inte kunnat 
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minska personalkostnaderna i samma takt 
som antalet barn och elever har minskat. 
Anledningen till underskottet inom omsorgs-
verksamheten beror på en ihållande hög 
vårdtyngd, vilket gjort att personalkostnader 
inte kunnat minskas i så stor utsträckning 
som behövts för att nå en budget i balans.

Kapitalkostnaderna redovisar ett över-
skott jämfört med budget med +1,6 mnkr. 
Överskottet beror på att investeringsbudge-
ten inte utnyttjats fullt ut. Övriga kostnader 
redovisar ett överskott gentemot budget 
på 6,4 mnkr. Överskottet beror på att bland 
annat strategiska medel och medel för kom-
petensutveckling och utvecklingsinsatser 
inte har kunnat användas fullt ut till följd av 
coronapandemin.

Investeringsbudgeten för 2020 uppgick till 
3,7 mnkr. Utfallet för året uppgick till 1,6 
mnkr, vilket en positiv avvikelse jämfört 
med budget på +2,1 mnkr. Flera beräkna-
de projekt som skulle påbörjats under 2020 
har blivit framflyttade, vilket påverkar 
utfallet 2020. De projekt som det har bud-
geterats för under 2020 är tillbyggnad av 
Ljungbyholmsskolan, mer-öppet bibliotek 
samt hjälpmedelsverksamhet.

Väsentliga händelser
Våren 2020 ställdes många utvecklings- 
insatser inom förskola, skola och fritids-
hem in på grund av coronapandemin. 
Simundervisning, undervisningsaktiviteter 
med ambulerande lärare, kulturaktiviteter, 
kompetensutvecklings- och handlednings-
aktiviteter är några exempel på utveck-
lingsinsatser som pausades för att i början av 
höstterminen återupptas. I november skärptes 
restriktionerna återigen för att minska smitt-
spridningen och beslut togs att återigen ställa 
in aktiviteterna. De planerade utvecklingsin-
satserna som förhoppningsvis skulle ha gett 
effekt under året fortlöper under 2021 med 
förhoppning på positivt resultat.

Personalläget har stundvis varit ansträngt 
på flera enheter vilket skapat en trötthet hos 
pedagoger. Lärare har fått täcka upp för kol-
legor som är frånvarande då det också visat 

sig svårt att knyta vikarier i verksamheten. 
Utvecklingsarbetet i den ordinarie undervis-
ningen har oundvikligen blivit påverkat av 
detta.

Kalmar kommun fortsätter med rekommen-
dationer att om möjligt arbeta hemifrån. 
Många möten som vanligtvis hålls fysiskt har 
ställts om till digitala och i och med detta har 
den digitala utvecklingstakten ökat mar-
kant. All personal i kommunen har tilldelats 
licens i Office 365 vilket möjliggjort att alla 
kunnat delta i digitala mötesformer. Fortsatt 
råder en viss osäkerhet hos en del av perso-
nalen vilket gör det viktigt att fortsätta med 
implementeringen av den digitala miljön. 
Södermöre kommundelsförvaltning har ett 
antal superusers med extra spetskunskaper 
som är behjälpliga vid frågor från personalen 
i verksamheten.

Pandemin under året hade stor påverkan på 
omsorgsverksamheten med nya restriktioner, 
rutiner och användande av skyddsutrust-
ning. Under våren valde två av tre enhetsche-
fer att byta tjänst och det möjliggjorde för en 
organisationsändring inom äldreomsorgen. 
Från tidigare tre enhetschefer som ansvarat 
för respektive vård- och omsorgsboende samt 
delat på hemtjänsten renodlades hemtjäns-
ten med en egen enhetschef och ledningen 
utökades med en chef. Under våren klarade 
verksamheten coronapandemin förhållan-
devis bra även om stora omprioriteringar 
och omställningar skedde i verksamheten 
på grund av rådande restriktioner. Sociala 
aktiviteter fick ställas in och om och de flesta 
fick ske utomhus. Besöksförbud på vård-och 
omsorgsboende samt nedstängning av träff-
punkterna påverkade till stor del utbudet av 
sociala aktiviteter då medarbetare på träff-
punkterna fick gå in i den ordinarie verksam-
heten för att lösa frånvaro.

Renovering av bibliotek i Påryd kom igång 
och stod klart i slutet av december. Dialog 
om renoveringen har förekommit i ett par år 
och var efterlängtad. Renoveringen innebär 
att biblioteket delar entré med Ica i samma 
fastighet. Biblioteket får ny, flexibel inred-
ning och är mer tillgängligt för besökare med 
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rullstol, rullator och barnvagn. Biblioteken 
beviljades medel för två stärkta biblioteks-
projekt där det ena omfattade att skapa en 
kreativ och attraktiv biblioteksmiljö. För det 
projektet inhämtades synpunkter från elever-
na på Pårydsskolan och via medborgarpane-
len. I Samband med renoveringen av både Ica 
och biblioteket kommer ICA-handlaren att 
starta en servicepunkt i samverkan med kom-
munen. Det blir den tredje servicepunkten i 
kommunen och är till för allmänheten och be-
sökare. En servicepunkt servar allmänheten 

med information och är en plats att sitta ner, 
värma barnmat eller matlåda, hämta vatten 
eller ta en kaffe.

2020 var året då samtliga bibliotek i 
Södermöre utrustades med meröppet vilket 
är en fantastisk service för våra invånare som 
nu kan nå biblioteket när det passar dem. 
Tidigare har bibliotekets öppettider varit 
begränsade till ett par timmar i veckan till att 
nu vara tillgängligt alla årets dagar.

Resultat per bolag

Kalmar Kommunbolag

Kalmar Kommunbolag äger och förvaltar 
aktier i Kalmar kommuns hel- eller delägda 
bolag, utvecklar samarbetet mellan bolagen 
i koncernen samt samordnar övergripande 
koncerngemensamma frågor. 

Kalmar Kommunbolag har fått i uppdrag av 
kommunfullmäktige att styra, sköta och följa 
upp Kalmar kommunkoncerns bolag. Alla 
hel- och delägda bolag informerar kommun-
styrelsen löpande om ekonomin och sina 
verksamheter i tertialrapporter och årsrap-
port. Kommunbolaget har också en löpande 
ägardialog med respektive dotterbolag, och 
bereder och samordnar ärenden till Kalmar 
kommun.

Tillsammans med dotterbolagen skapas för-
utsättningar att utveckla och stärka det lokala 
näringslivet i hela kommunen. Ständiga 
förbättringar är en av nycklarna till framgång 
vilket fortsatt innebär att se möjligheter till 
förbättringar med de resurser koncernen har. 
Den expansion som sker i Kalmar skapar ett 
större behov av information och kommuni-
kation mellan styrelsen och ägaren Kalmar 
kommun. 

Ekonomiskt utfall
Resultat efter finansiella poster är 40,1 (23,6) 
mnkr vilket är 27,1 mnkr högre än bud-
get. Avvikelsen beror i huvudsak på högre 
utdelning från Kalmar Energi med 1,8 mnkr 

Resultat efter finansiella poster, mnkr 
(ej hänsyn tagen till ägd andel)

2020 2019 2018 2017 2016

Kalmarsunds Gymnasieförbund 14,0 6,7 -20,7 2,0 8,0
Kretslopp Sydost AB, Koncern -1,5 8,7 0,6 2,8 -18,2
Kalmar Kommunbolag AB 40,1 23,6 25,7 35,3 32,1
Kalmarhem AB 37,6 33,2 29,4 35,5 37,1
Kalmar Vatten AB 9,8 2,5 -4,8 5,0 6,0
KIFAB i Kalmar AB 26,3 24,7 29,9 29,2 32,0
Kalmar Hamn AB 3,6 1,5 3,5 5,1 3,4
Kalmar Öland Airport AB -6,5 -0,7 -0,9 0,3 0,5
Destination Kalmar AB -0,1 0,3 2,7 1,4 -0,9
Kalmar Familjebad AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kalmar Science Park AB 0,4 -0,3 0,0 0,0 0,0
Kalmar Energi Holding AB, koncern 120,1 81,5 98,4 96,3 88,4
Summa 243,8 181,7 163,8 212,9 188,4
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och utdelning från KIFAB 25,0 mnkr men 
även på 0,2 mnkr lägre kostnader avseende 
förbrukningsinventarier, konferenser, hyrda 
lokaler samt pensionskostnader och utbild-
ning personal.

Väsentliga händelser
Kalmar Kommunbolag och dess koncern 
har, som samhället i övrigt, påverkats i hög 
grad av coronapandemin. I det akuta skedet 
har det främst handlat om krishantering för 
att på bästa sätt begränsa och hantera smitt-
spridningen. Destination Kalmar och Kalmar 
Öland Airport är de verksamheter som 
påverkats mest negativt av pandemin. De 
ekonomiska konsekvenserna har dock varit 
begränsade med undantag av Kalmar Öland 
Airport.

God ekonomisk hushållning ska gälla all 
verksamhet, oavsett hur den drivs. Därmed 
blir koncernperspektivet allt viktigare att 
utgå ifrån i styrningen av bolagen. Genom 
ökad samverkan och samordning inom kon-
cernen mellan förvaltningar och bolag, samt 
andra aktörer, uppnås vinster i både ekonomi 
och verksamhet.  Under året har dialog förts 
för att utveckla samverkan ytterligare i denna 
riktning. Kommunens verksamhetsplanering 
har haft ett tydligt kommunkoncernperspektiv 
och ägardirektiven för bolagen har i november 
2020 uppdaterats med samma inriktning.

I början av året startades ett arbete med att 
göra en långsiktig analys av kommunkoncer-
nens samlade investeringar för de kommande 
åren. Kalmar Kommunbolag har varit del-
aktiga i arbetet som ledde fram till en analys 
av vilka tillgångar som kan säljas för att på 
det sätt skapa förutsättningar för nödvän-
diga investeringar. Arbetet har lett fram till 
att Kalmar Kommunbolag fått i uppdrag att 
starta en försäljning av KIFAB.

För att skapa ökade resurser och stärka det 
regionala perspektivet har Region Kalmar 
län förvärvat 50 procent av aktierna i Kalmar 
Öland Airport och är därmed hälftenägare 
från den 1 april 2020. Flygplatsen har en 
avgörande betydelse för länets näringsliv, 
offentliga myndigheter, besöksnäring och för 

regionens attraktivitet. Affären där Region 
Kalmar län går in som delägare stärker 
flygplatsens möjligheter till fortsatt regional 
utveckling.

Under året tecknades ett avtal med Kalmar 
kommun gällande IT-tjänster till Kalmar 
Kommunbolag och dotterbolagen med un-
dantag av Kalmar Energi.

Kalmarhem

Kalmarhem har under året fortsatt utveck-
lingen 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 det nya ramverket 
för hållbarhet tagit fart genom bland annat 
beräkningar av verksamhetens utsläpp av 
koldioxid, CO2.

Ekonomiskt utfall
Resultatutfallet för helår är att budgeten upp-
nåtts med god marginal och bolaget redovi-
sar ett resultat efter bokslutsdispositioner och 
skatt på 46,2 mnkr. Kalmarhems ekonomiska 
resultat beror till stor del på att uthyrnings-
graden är hög, låga räntekostnader samt ett 
gynnsamt år klimatmässigt när det gäller 
kostnader för uppvärmning och snöröjning.

Utrymmet för underhåll har höjts i flera etap-
per med anledning av det underhållsbehov 
som finns i många av Kalmarhems fastighe-
ter och då det funnits ekonomiska resurser. 
Sett över helår har coronapandemin inte haft 
någon väsentlig inverkan på bolagets resultat 
och ställning.

Väsentliga händelser
Medarbetare och verksamheten har fortsatt 
påverkats av pågående coronapandemi un-
der tertial tre. Efter Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer har anpassningar genom-
förts i verksamheten genom att införa bokade 
besök i Bobutiken och att enbart åtgärda 
akuta ärenden hos våra kunder.
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Kalmarhem har i uppdrag att bygga i snitt 
75 lägenheter per år och under året har 251 
lägenheter färdigställts, vilket innebär att 
uppdraget har uppnåtts med god marginal. 
Efterfrågan på Kalmarhems lägenheter har 
varit fortsatt god med en uthyrningsgrad på 
99,3 procent på årsbasis (98,7 procent).

Under året har arbetet med att göra det 
enklare för ungdomar att komma in på 
bostadsmarknaden förverkligats genom att 
erbjuda 52 lägenheter i kvarteret Månstenen 
till ungdomar mellan 18–25 år.

Ett stort fokus har även i år lagts på organisa-
tionsstrukturen för att bli en bättre beställare 
och för att öka förtroendet hos kund. Sedan 
årsskiftet har andelen mycket nöjda kunder 
glädjande ökat med två procent vilket är 
måttet som används för att mäta målet öka 
förtroendet hos kund.

Kalmar Vatten

Kalmar Vatten har kommunens uppdrag att 
vara huvudman för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen och därmed medverka 
till att kommunen kan fullfölja sitt ansvar en-
ligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjäns-
ter. Bolagets VA-verksamhet ansvarar för:

• Produktion och distribution av dricksvat-
ten.

• Avledning och rening utav spill- och 
dagvatten.

• Drift, underhåll och förnyelse av VA-an-
läggningar och ledningsnät, inom fast-
ställda verksamhetsområden. 

 
Kalmar Vattens uppdrag är att långsiktigt 
tillgodose kundernas behov av dricksvatten 
med hög kvalité samt rena spill- och dag-
vatten med stor miljöhänsyn, hög effektivitet 
och god service.

Ekonomiskt utfall
Det ekonomiska utfallet för bolaget upp-
går till 9,8 mnkr jämfört med -3,7 mnkr i 
budget för 2020. Budgetavvikelsen beror 
främst på lägre kostnader för el, konsulter, 

förbrukningsinventarier och personalkost-
nader. Coronapandemin gjorde att vatten-
stämman, utbildningar, resor och konferenser 
blev inställda. Investeringsprojekten kunde 
inte genomföras som budgeterat, vilket ledde 
till lägre avskrivningar. Överskottet i bola-
get har avsatts till investeringsfonden för 
Kalmarsundsverket.

Väsentliga händelser
Kalmar Vatten har arbetat med att ta fram en 
affärsplan för kommande sju år, som sam-
manfattar och beskriver verksamheten ur 
ett övergripande perspektiv. Avsikten med 
planen är att skapa stöd hos styrelse samt att 
ge bolagsledningen och chefsgruppen ett bra 
underlag för hur bolaget ska styras och vilka 
prioriteringar som bör göras, för att uppnå 
målen och sträva mot visionen ”Sveriges bäs-
ta VA-bolag”. De tre strategierna som bolaget 
kommer att införa och ta stöd utav i sitt upp-
drag är 1: Hållbarhet, 2: Digital omställning 
och 3: Skapa förståelse. Affärsplanen kommer 
att gälla från och med år 2021.

Den framtagna kommunikationsstrategin för 
VA-förnyelse är införd, vilket gör att Kalmar 
Vatten kan arbeta på ett ännu mera struktu-
rerat och enhetligt arbetssätt. Tre andra stora 
projekt som genomförts och som förväntas ge 
effekt under 2020 är ny webbplats med ökad 
tillgänglighet, intern kommunikationsstrategi 
och revidering av den externa kommunika-
tionsstrategin som fokuserar på ökad förstå-
else för den kommande taxeutvecklingen.

Kalmar Vatten deltar och bidrar i samtliga 
exploateringsprojekt genom att leverera nöd-
vändiga VA-lösningar i tid och till kostnader 
som är försvarbara gentemot VA-kollektivet, 
förbereda detaljplaneprocessen och genom 
att genomföra nödvändiga utbyggnadspro-
jekt som omfattar planering-, projektering- 
och anläggningsarbete. Följande större om-
råden kan nämnas: Fredriksskans, Karlssons 
äng, Fjölebro, Rockneby/Drag, Varsholmen, 
Förlösa/Borshorva, Rinkabyholm och 
Flygstaden med flera.

Grundvattenmodellen kommer under 2020 
att uppdateras med data från borrningar av 



46

nya undersökningsrör. Den data som samlas 
in när bolaget mäter grundvattennivåerna 
kommer i framtiden att användas för att 
styra infiltration och pumpning automatiskt. 
Detta är ett projekt som delvis finansieras av 
Länsstyrelsen i Kalmar län via bidrag för att 
utveckla tekniken. En ansökan om ny vatten-
dom är inskickad till mark- och miljödomsto-
len. Detta gör framtida brunnar och infil-
trationer i Nybroåsen lagliga att använda i 
verksamheten. Ett strategiskt arbete pågår för 
att skapa redundans till Hagbyån eftersom 
ytvatten därifrån är viktigt för att behålla för-
mågan att förstärka grundvattenbildningen. 
En ny reservoar, bassäng med dricksvatten, 
vid Skälby vattenverk är färdigprojekterad. 
Under våren har även upphandlingar av 
ramavtal gjorts för att kunna genomföra 
byggnationen under 2020 och 2021.

Kalmar Vatten har sökt bidrag för olika vat-
tenprojekt hos länsstyrelsen bland annat:

• pilotförsök av slamhanteringen i Yxne-
berga

• vattenföringsmätning i Hagbyån
• konstgjord infiltration i Nybroåsen
• antennmaster för insamling av mätvär-

den med mera.

Länsstyrelsen har beviljat flera vattenprojekt 
och bolaget har fått 1,4 mnkr i bidrag för 
dessa. Ett antal fastighetsägare i anslutning 
till vattentäkten i Bottorp har stämt Kalmar 
Kommun och Kalmar Vatten med anledning 
av oförutsedd skada enligt vattendomen. 
Fastighetsägarnas grund för stämning är att 
Kalmars grundvattenpumpning har orsakat 
sprickbildningar i fastigheterna. Vem som 
är ansvarig är svårt att bestämma då det är 
flera komplexa faktorer som påverkar, så som 
lantbrukens bevattningsbrunnar, torvlager, 
dräneringsdiken och så vidare., En förlikning 
nåddes med fastighetsägarna i januari 2021 
och avtalet är skrivet inom kort.

Projektet Kalmarsundsverket genomförde i 
januari ett uppstartsmöte med representanter 
från Serneke och Malmberg Water. I mars 
skrev totalentreprenören Serneke kontrakt 

med underentreprenör Malmberg Water. I 
denna entreprenad ingår process, maskin, 
styr/automation, VVS och el. En gemensam 
projektorganisation och en övergripande 
tidplan har presenterats och det finns en 
projektstyrelse, en styrgrupp och en projekt-
ledningsgrupp utsedd. Tidplanen för fas 1 
diskuterades till en början och beslutades 
att förlängas och omfattar utöver att system-
handlingar tas fram, även en utökad de-
taljprojektering för att få fram ett väl under-
byggt riktpris. Riktpriset ligger till grund för 
ett investeringsbeslut, som ska presenteras 
för kommunfullmäktige i november 2021. Ett 
investeringsbeslut gällande markberedning 
av området för Kalmarsundverket om maxi-
malt 100,0 mnkr togs i kommunfullmäktige. 
En anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 
§28 i Förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd är inskickad och 
beslut har erhållits från länsstyrelsen.

KIFAB

KIFAB äger, förvaltar och hyr ut verk-
samhetslokaler samt köper, utvecklar och 
säljer fastigheter. KIFAB medverkar i före-
tags- och lokaliseringsfrågor i samråd med 
kommunstyrelsen.

Ekonomiskt utfall
Året började bra och bolaget hade ett gynn-
samt utfall under årets första månader. I 
slutet av februari och i början av mars kom 
coronapandemin på allvar att påverka 
verksamheten. 

Bolaget har ett antal hyresgäster som begärt 
anstånd med hyresinbetalningar i kvartal två 
och tre, efter att ett bolagsgemensamt beslut 
har tagits om att under dessa kvartal lämna 
anstånd med 50 procent av hyresbeloppet till 
de verksamheter som ansökt om stöd. För 
vissa hyresgäster löper anståndet ut under 
kvartal fyra 2020, men vissa verksamheter 
har fått anstånd beviljat till och med kvar-
tal två 2021. Hur detta kommer att slå mot 
bolaget är för tidigt att säga, men helt klart 
kommer det att påverka bolagets ekonomi 



47

över tid. Till att börja med befarades konkur-
ser och nedläggningar bland hyresgästerna, 
men efter vidtagna åtgärder ser det bättre ut. 
Bedömningen som görs nu är mer kopplad 
till vad branschen tror och befarar, det vill 
säga att många lokalhyresgäster kommer att 
minska sina ytor och bygga om sina kontor 
med hänsyn till att många medarbetare även 
efter coronapandemin kommer att arbeta mer 
hemifrån. Blir krisen långvarig känns risken 
för nedåtgående fastighetsvärden stor på 
grund av tomma lokaler, förlorade hyres-
intäkter och stora investeringar till följd av 
förändringsbehov hos hyresgästerna.

Årets resultat för bolaget KIFAB inklusive 
dotterbolaget Telemarken uppgår till 26,1 
mnkr före bokslutsdispositioner och skatt. 
Driftkostnaderna har varit lägre under året 
jämfört med föregående år på grund av 
att punktinsatser på underhåll gjordes då. 
Däremot lämnar dotterbolaget Telemarken 
ett minusresultat på -8,4 mnkr, vilket beror på 
tomställda lokaler i och med ombyggnationen 
av fastigheten till Tallhagsskolan.

Väsentliga händelser
Försäljningen av del av fastigheten Norrgård 
1 har inletts, men försäljningen beror på om 
ny detaljplan kan komma till. Projektet med 
att omvandla hela fastigheten Telemarken 
1 till nya verksamheter pågår och upptar en 
stor del av personalens tid och resurser. 

Ansökan om planbesked kring ändring av de-
taljplan för fastigheten Alhagen 1 har gjorts. 

Den enskilt största händelsen under året är 
beslutet att inleda en försäljningsprocess av 
bolaget, vilket beslutades av kommunfull-
mäktige i samband med beslut om budget 
och verksamhetsplan för 2021.

Kalmar Hamn

Kalmar hamns uppdrag är att bedriva 
hamnverksamhet samt fastighetsförvaltning 
i hamnområdet. Hamnens huvudsakliga 
varugrupper är skogs-, jordbruks-, och petro-
leumprodukter, samt övrig bulk.

Bolaget har ansvar för fartygs- och varutra-
fiken i hamnen och dess godshantering, som 
omfattar lossning och lastning av fartyg. 
Hamnen erbjuder tjänster som:

• magasinering
• vatten- och elleveranser
• bogserbåtsuppdrag 
•  avfallshantering med mera. 

I verksamheten ingår även underhåll av ma-
skiner och fordon, oljehamn och fastigheter 
och att löpande utveckla infrastrukturen så 
som kajer, hamnbassäng och upplagsplatser.

Ekonomiskt utfall
Årets resultat präglas av att lite lägre volym 
av vätskor har hanterats på grund av coro-
napandemin, vilket inte går att påverka. En 
minskning av produkter gör att det blir tomt 
i anläggningar och ger hamnen förlorade 
intäkter i väntan på nya produkter. Det här 
kan bolaget inte påverka, då anläggningarna 
tillhör kunderna. 

Sammantaget har lastning, lossning och 
skötsel av hamnanläggningen gått enligt plan 
trots coronapandemin.

Resultatet för 2020 före bokslutsdispositioner 
och skatt blev 3,6 mnkr jämfört med 3,8 mnkr 
i prognosen.

Väsentliga händelser
Under året har ett omfattande muddrings-
arbete gjorts i hamninloppet, som påverkat 
djupgåendet i hamnen. Kajrenovering pågår 
vid tjärhovets norra del och beräknas vara 
klart under våren 2021.

Kalmar Öland Airport

Under ett normalår flyger närmre 700 
människor varje dag till eller från Kalmar 
Öland Airport. Flygplatsen verkar för att det 
ska finnas ett attraktivt linjeutbud till och 
från regionen. Ett utbud som skall tillgodose 
efterfrågan för såväl vårt näringsliv som för 
dem som bor här och för de som vill besöka 
vårt län.
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I ett regionalt perspektiv är det av största 
vikt att bolaget har en fungerande flygtrafik 
till Stockholm. Stockholmstrafiken bidrar till 
jobb, tillgänglighet och tillväxt i hela vår regi-
on och trafiken mellan Kalmar och Stockholm 
har tidigare svarat för 85 procent av det totala 
antalet passagerare. Stockholmslinjen trafike-
rades till och med mars 2020 av två flygbolag, 
SAS till Arlanda och BRA till Bromma.

Via Arlanda länkas Kalmar samman med 
hela Europa och övriga världen via flyg, 
vilket är av särskilt stor betydelse för nä-
ringslivet i Kalmarregionen. Även Bromma 
har erbjudit vissa möjligheter att resa vidare 
inom Europa, men framförallt inom Sverige.

På chartersidan har flygplatsen jobbat för ett 
brett utbud och valmöjlighet där hela säsong-
er kombineras med kortare produktioner.

Skol- och klubbflyget har varit ett dominant 
inslag i trafikbilden mellan reguljärflygets 
aktiviteter morgon, sen eftermiddag och kväll 
samt på helgerna. Skolflygningar sker regel-
bundet varje vardag genom de två flygskolor 
som finns etablerade på flygplatsen; Kalmar 
flygklubbs egen utbildning och Diamond 
Flight Academy. Även det så kallade sam-
hällsviktiga flyget, såsom ambulans-, rädd-
nings-, brand- och polisflyg utgör en viktig 
del av den i stort sett dagliga aktiviteten på 
flygplatsen.

Ekonomiskt utfall
Resultatet 2020 före bokslutsdispositioner 
och skatt blev -6,5 mnkr. Coronapandemins 
utbrott ledde till att passagerarna minskade 
med cirka 77 procent och därmed försvann 
en stor del av intäkterna. Förutom trafikin-
täkterna minskade även alla rörliga intäk-
ter som till exempel parkering, reklam och 
taxfree.

För att mildra effekten av coronapandemin 
har i princip all personal varit korttidsper-
mitterad i olika omfattning under året och 
återhållsamhet har gällt beträffande alla 
kostnader. Flygplatsen har under året sökt de 
coronastöd som varit möjliga. För att anpassa 
verksamheten till den nya situationen lades 

ett varsel och efter genomförd förhand-
ling minskades antalet anställda med tio 
årsarbetare.

Trafikverket har gett ett extra driftstöd på 
13,4 mnkr. Bolaget har också fått ersättning 
för korttidspermittering med 4,7 mnkr.

Under året har också driftbidrag erhållits med 
3,5 mnkr från Trafikverket samt ett kapitalkost-
nadsstöd med 3,0 mnkr från Region Kalmar.

Väsentliga händelser
Kalmar Öland Airport ägs sedan den 1 april 
2020 till 50 procent av Kalmar kommun 
och till 50 procent av Region Kalmar län. 
Ordförandeskapet skiftar efter mandatpe-
rioden och styrelsen representeras av både 
Kalmar kommun och Region Kalmar län.

Kring mars och april 2020 drabbade coro-
napandemin Kalmar Öland Airport med 
full kraft. Det innebar inställd och minime-
rad linjetrafik till och från Stockholm samt 
inställd chartertrafik. Flygbolaget BRA gick i 
konkurs med en stor kundförlust som följd. 
Under 2020 hade Kalmar Öland Airport 52 
812 passagerare vilket innebär en nedgång 
med drygt 77 procent.

Bolaget har sedan coronapandemins början 
korttidspermitterat såväl operativ personal 
som ledning i största möjliga utsträckning. 
De övriga ekonomiska stöd som regeringen 
beslutat om, som en effekt av coronapande-
min, och som flygplatsen kunnat få eller söka 
har avsevärt minskat den negativa ekono-
miska resultateffekten för 2020. I september 
varslades det om uppsägning och efter ge-
nomförda förhandlingar så minskade verk-
samheten på olika sätt med totalt 10 tjänster.

Inom miljöområdet har flygplatsen fortsatt 
satsningarna mot fossilfritt resande på ett 
framgångsrikt sätt. Kalmar Öland Airport har 
fortsatt arbetet för att kunna erbjuda flygbio-
bränsle lokalt på flygplatsen. Trots corona-
pandemin har målet återigen nåtts om att 
öka andelen flygbiobränsle och att flyga med 
minst 5 procent biobränsle på allt flyg från 
Kalmar till Stockholm.
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Destination Kalmar

Destination Kalmar ska på ett hållbart sätt 
utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar 
som destination i samverkan med näringsli-
vet och Kalmar kommun. Bolaget ska genom 
destinationsutveckling bidra till att Kalmar är 
en attraktiv plats året runt för såväl invåna-
re som besökare. Bolaget ska förvalta och 
utveckla platsvarumärket Kalmar, utveckla 
Kalmar som mötes- och evenemangsdesti-
nation, erbjuda attraktiva arenamöjligheter, 
bedriva turistcenter och gästhamn samt i 
samverkan med Statens fastighetsverk ansva-
ra för verksamheten på Kalmar Slott.

Ekonomiskt utfall
Bolagets totala intäkter har minskat till 38,5 
mnkr, att jämföra med 58,0 mnkr föregåen-
de år. Årets resultat efter finansiella poster 
är -95,5 tkr. Den främsta orsaken till årets 
minusresultat är att coronapandemin slagit 
hårt mot besöksnäringen och att verksamhet-
ens besökare kraftigt har minskat i antal och 
att evenemangen till största delen har ställts 
in. Återläggning av överavskrivningar på 0,9 
mnkr och avsättning till periodiseringsfond 
på 0,3 mnkr medför att resultatet efter bok-
slutsdispositioner uppgår till 0,6 mnkr. Årets 
resultat efter skatt uppgår till 0,4 mnkr.

Väsentliga händelser
Coronapandemin har slagit hårt mot besök-
snäringen. Hotellen hade en bra sommar och 
tidig höst, men när pandemiläget försämra-
des under hösten stannade resandet av näs-
tan helt. Under hösten, oktober–december, 
blev hotellens situation åter lika allvarlig som 
den var i april–maj. Det vill säga med en ned-
gång i beläggning till cirka 35 procent mot 
normalt 59 procent. RevPar, nyckeltal som 
visar intäkt per tillgängligt hotellrum, har 
även det minskat med cirka 40 procent, från 
514 kr till 287 kr. De preliminära siffrorna för 
helåret visar att antalet gästnätter på hotellen 
minskade med -76 800 gästnätter (den defini-
tiva statistiken kommer först i april 2021). 

Kalmar Science Park

Bolaget Kalmar Science Park hjälper indi-
vider och bolag i kunskapsintensiv bolags-
verksamhet i Kalmarregionen att få fart 
på sina verksamheter. Tillsammans med 
Linnéuniversitetet hjälper Kalmar Science 
Park också till att utveckla framtidens till-
växtbolag i gränslandet mellan akademi och 
näringsliv. På så sätt agerar Kalmar Science 
Park den kreativa mötesplatsen för idéer och 
innovativa bolag med tillväxtambitioner.

Inom Kalmar Science Park finns tre verksam-
hetsområden: Kalmar Science Park Incubator 
med fokus på innovativa start-ups, Kalmar 
Science Park Associate med fokus på etable-
rade scale-up bolag och Kalmar Science Park 
Digital Business med fokus på bolag inom 
digital business i form av ett kluster. Drygt 
120 bolag är anslutna till de olika verksam-
hetsområdena totalt sett.

Kalmar Science Park strävar efter att uppnå 
visionen ”Från lokala idéer till hållbara glo-
bala affärer” med en värdegrund som baseras 
på tre huvudbegrepp: Hjärta för entreprenö-
rer, sinne för teamwork och vilja att utmana.

Kalmar Science Parks kvalitetspolicy lyder: 
”Genom excellenta arbetssätt attraherar 
och utvecklar vi tillväxtbolag med stor 
innovationskraft och hög överlevnadsgrad 
som är redo att möta en global marknad”. 
Verksamheten bidrar till ett aktivt miljöarbete 
via de anslutna bolagen genom att utbilda i 
ansvarsfrågor om hur bolagen själva påver-
kar samhället sett ur ett ekonomiskt, miljö-
mässigt samt socialt perspektiv och att detta 
görs genom att följa lagar och förebygga 
föroreningar.

Ekonomiskt utfall
Årets resultat efter finansiella poster och bok-
slutsdisposition är 0,3 mnkr och vinsten efter 
skatt är 0,2 mnkr.

EU-projektet Rink 2.0 har löpt på under året 
men med anledning av coronapandemin 
har verksamheten inte kunnat använda 
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budgetposten för resor eller evenemang i 
samma utsträckning som tidigare. En för-
längningsansökan kommer lämnas in under 
början av 2021 för att arbeta i kapp.

Projekt Digibusiness 1.0 har löpt på under 
året enligt plan och avslutades i oktober 2020. 
Bolaget har kunnat nyttja budgeten för pro-
jektet och har upparbetat kostnader nästan i 
fas med budget för hela projektperioden. Ett 
fortsättningsprojekt har påbörjats i september 
2020 och löper på bra. Samtliga redovisning-
ar till Tillväxtverket och Region Kalmar län 
ligger i fas och har blivit godkända.

Under 2020 har projektet eHealth Arena, 
som startade augusti 2019, kommit i gång 
men bromsades upp något på grund av den 
pågående coronapandemin. Dock sker allt ar-
bete som kan ske enligt tidsplan och då detta 
projekt huvudsakligen bär personalkostnader 
redovisas det inga större avvikelser mot satt 
budget.

I övrigt har bolaget kunnat hålla sig till satta 
mål och bolagets likviditet har varit god. Ingen 
checkräkningskredit har utnyttjats under året. 
Ett överskott för året redovisas på grund av 
minskade sociala avgifter i samband med 
regeringens pandemipaket och en överlag 
minskad kostnadsbild vad det gäller resor och 
övriga kostnader som hade uppstått i sam-
band med ett normalt verksamhetsår.

Väsentliga händelser
Under 2020 har coronapandemin haft en på-
verkan på Kalmar Science Park likt alla andra 
verksamheter. Dock har förutsättningarna 
för att kunna hantera effekten av coronapan-
demin varit mycket goda, då den digitala 
mognaden är hög såväl bland medarbetarna 
som bland bolagen i verksamhetens mål-
grupp. Samtliga aktiviteter har enkelt ställts 
om till att bli digitala och har i samband med 
det även öppnat upp för nya deltagare runt 
om i Sverige samt i vissa fall även utomlands. 
Behovet av Kalmar Science Parks erbjudande 
inom affärsutveckling, finansiering, kunskap 
inom digitala affärer överlag, e-handel och 
e-hälsa upplevs har varit särskilt stort under 
pandemiutvecklingen.

Den stora projektsatsningen eHealth Arena 
som ägs av Kalmar Science Park på uppdrag 
av Region Kalmar, har under året haft en 
mycket stark utveckling som också har fått 
extra fart på grund av coronapanemin. Årets 
omställning till digitala lösningar har gjort 
att e-hälsofrågor rent generellt sett sannolikt 
har getts högre och snabbare prioritering i 
berörda verksamheter och därmed fått ett 
större fokus. Kontakter har fortsatt skapats 
med såväl stora väletablerade globala bolag 
inom området som med nya innovativa start-
up bolag som ges möjlighet till inkubation i 
Kalmar Science Park Incubator. Ett antal ny-
etableringar av e-hälsobolag till Kalmar är i 
antågande med anledning av eHealth Arena. 
Projektsatsningen finansieras av Regionala 
Utvecklingsfonden, Region Kalmar samt 
Linnéuniversitetet med sammanlagt 21,2 
mnkr under perioden 2019–2022.

Efter noggrann kvalitetsgranskning av innova-
tionsmyndigheten Vinnova meddelades under 
året att Kalmar Science Incubator fortsatt 
bedöms som en av de högst rankade inkuba-
torerna i Sverige. Detta innebär att inkubatorn 
får behålla titeln som Excellensinkubator i 
ytterligare fyra år (2021–2024) och erhåller 
nya medel som ska användas för insatser i de 
antagna bolagen. För de första två åren bevil-
jades 3,1 mnkr med möjlighet till ytterligare 
finansiering de efterföljande två åren.

Under året beviljades även fortsättnings-
projektet DigiBusiness 2.0, finansierat av 
Europeiska Regionala utvecklingsfonden, 
Region Kalmar samt Kalmar Science Park. 
Projektets syfte är kort att fler företag i regi-
onen ska ges möjlighet att stärka sin konkur-
renskraft genom att digitalisera i sin verk-
samhet. Finansieringen är sammanlagt 5,9 
mnkr under perioden 2021–2023. Avtal för 
köp av tjänster med ägaren Kalmar kommun 
är framtaget att gälla för perioden 2021–2023 
enligt tidigare tillämpat upplägg.
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Kalmar Energi

Kalmar Energi ansvarar för de samhällskri-
tiska funktionerna elnät, fiber och fjärrvärme. 
Verksamheten drivs affärsmässigt och i pro-
duktutbudet finns även elhandel och tjänster 
kopplade till basleveranserna. Utmaningarna 
och möjligheterna ligger i att följa förändrade 
krav och driva utvecklingen av ett hållbart 
Kalmar. Huvuduppdraget är att utveckla 
samhällskritisk infrastruktur.

Ekonomiskt utfall
2020 blev ett ekonomiskt framgångsrikt år för 
Kalmar Energi-koncernen med dess verksam-
heter. Samtliga produkter har levererat på 
en hög nivå och tillsammans med en försäk-
ringsersättning på drygt 23,0 mnkr nåddes ett 
resultat på 120,0 mnkr vilket är betydligt hö-
gre än den budgeterade nivån på 90,0 mnkr.

Nybyggnationen i Kalmar skapar möjligheter 
till nya kunder inom såväl elnät, fjärrvär-
me och fiber. Låga energipriser innebär att 
nettoomsättningen i verksamheten sjunker 
medan lönsamheten hålls uppe då margina-
lerna i produkterna kunnat bibehållas. Att 
långsiktigt säkra tillgängligheten för samhäl-
lets viktigaste funktioner kräver kapital. Ett 
stort kapital kräver i sin tur ett bra resultat 
för att ge en rimlig avkastning. Under 2020 
investerades 64,0 mnkr för att utveckla och 
säkra tillgängligheten. Den tekniska tillgäng-
ligheten på distributionsnäten har under 
året varit fantastiskt god och genomsnittlig 
avbrottstid låg strax över 1 minut vilket är 
betydligt lägre än det långsiktiga målet att 
över tid ligga under 15 minuter.

Elektrifiering och digitalisering är möjlig-
görare för att nå ett hållbart samhälle. Att 
nyttja de lokala resurserna på bästa sätt är 
avgörande för framgång. Med kraftvärmean-
läggningen på Moskogen nyttjas rester från 
närliggande skogsavverkningar för att värma 
upp lokaler, villor och de flesta flerfamiljs-
hus. Vattenångan skapar sedan el som räcker 
till en tredjedel av Kalmar stads förbrukning. 
Med digitalisering kan behoven styras mellan 
husen och inom distributionsnäten. Med sol-
parker bidrar bolaget till mer förnybar el och 

med laddstationer för elbilar och bil- 
pooler görs stegen till mer hållbara trans- 
porter kortare.

Väsentliga händelser
Det expansiva Kalmar påverkar verksam-
heten på flera sätt. Nybyggnationer kräver 
både anslutningar och förflyttningar av 
befintlig infrastruktur. Samverkan över 
verksamhetsgränserna har utvecklats under 
de senaste åren där samupphandling av 
infrastruktur för Karlssons Äng var ett viktigt 
steg på vägen. Etapp ett är nu avslutad och 
det planeras för upphandling av kommande 
steg. En nära dialog med övriga aktörer inom 
infrastrukturbyggnation har bidragit till större 
resurseffektiva förläggningar. De största 
enskilda projekten som slutfördes under 
året var utbyte av styrutrustning på en av de 
äldre pannorna på Draken och reinvestering 
av äldre el och belysningskabel.

Åtgärder med konsekvenser
Coronapandemin har påverkat styrning och 
prioriteringar. Verksamheten bygger i grun-
den på tillgänglighet, hållbarhet och innova-
tion. Vid utbrottet av coronapandemin juste-
rades fokus på att säkra bemanning för den 
samhällskritiska verksamheten och personal 
som kan jobba hemma har haft hemmakonto-
ret som bas sedan april 2020. Basleveranserna 
har kunnat hanteras utan någon påverkan. 
En ökad kunddialog har skett för att visa 
omtanke för den utsatta situation som fram-
förallt hotell och restaurangbranschen har 
hamnat i. Kundförlusterna landade för 2020 
i nivå med tidigare år. Den tekniska tillgäng-
ligheten har under året varit väldigt god.
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Kalmarsunds Gymnasieförbund

Kalmarsunds gymnasieförbund är en av syd-
östra Sveriges största utbildningsaktörer med 
ansvar för kommunal gymnasieskola, gym-
nasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, 
särskild utbildning för vuxna (lärvux) samt 
utbildning i svenska för invandrare (SFI).

Ekonomiskt utfall
Den ekonomiska återhållsamheten som 
påbörjades 2018 har fortsatt att genomsyra 
verksamheten under år 2020. Förbundet har 
under de senaste åren kontinuerligt effekti-
viserat verksamheten genom utfasning av 
program och inriktningar, flytt av utbild- 
ningar, sammanslagning av olika inriktningar 
samt ökad samläsning. Åtgärder inom alla 
områden har bearbetats såsom gymnasie-
skolor, vuxenutbildning, förbundskansli och 
gemensam verksamhet. Som ett led i arbetet 
har förbundet valt att teckna en pensions-
försäkring avseende premier motsvarande 
en summa på 7,5 mnkr. Detta görs för att 
underlätta kommande års löpande pensions-
utbetalningar och därmed frigöra resurser till 
utbildningsverksamhet.

Skolverksamheternas sammanlagda utfall 
vid bokslutet uppgår till 16,2 mnkr. Främst 
är det Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan 
som producerar överskott. Tillsammans 
utgör de båda skolorna det totala resultatet 
för skolverksamheten. Restaurang och café 
redovisar ett underskott på 4,5 mnkr vilket 
kan härledas till de lunchbidrag och övriga 
förhöjda kostnader i samband med distans-
undervisningen under året på grund av 
coronapandemin.

Även inom den gemensamma verksam-
heten återfinns förhöjda kostnader relate-
rade till coronapandemin (1,6 mnkr). Ökad 
lokalvårdskostnad är den främsta. Denna 
kostnadsökning reduceras dock till viss del 
av ett samlat överskott på 3,5 mnkr inom 
de interkommunala ersättningarna där fler 
ungdomar än prognostiserat väljer att stanna 
inom förbundets skolor. Sammanfattningsvis 
innebär ovanstående att förbundet numera 
kan redovisa ett överskott med 14,0 mnkr 

samtidigt som nivån på den genomsnittliga 
kostnaden för en gymnasieplats fortfarande 
är lägre än riket och jämförbara kommuner 
(2019).

Under år 2020 har förbundet antagit riktlinjer 
för hantering av resultatutjämningsreserv 
och avsätter i och med bokslutet 9,0 mnkr till 
reserven. Detta ger ett återstående balanserat 
resultat på 5,0 mnkr som täcker att återställa 
det återstående underskottet från 2018 på 
3,3 mnkr. Det innebär att underskottet från 
2018 är hanterat och inte kommer att påverka 
kommande år. Av investeringsbudgeten på 
10,2 mnkr har 7,5 mnkr nyttjats. Den kapacitet 
som inte nyttjats avser främst utrymmet för 
inköp av datorer på 2,2 mnkr.

Väsentliga händelser
I januari redovisade Kalmarsunds gymnasie-
förbund statistik gällande gymnasieexamen 
i januari för åren 2014–2019. Redovisningen 
visar att elever har ökat sin måluppfyllelse 
varje år sedan 2014 till 2019, både vad gäller 
examensbevis och genomsnittlig betygspoäng. 
Direktionen informerades även om projek-
tet Fantastiska Företagsamma Förebilder. 
Projektet innebär att elever som går på 
introduktionsprogrammet startar, driver och 
avslutar ett UF-företag under ett år. Syftet 
är att få nyanlända elever att få utveckla sitt 
språk på ett naturligt sätt och att få hjälp med 
att knyta kontakter.

I mitten av vårterminen 2020 påbörjade för-
bundet sitt förebyggande och löpande arbete 
för att minska smittspridningen i samband 
med coronapandemin. Detta innebar bland 
annat att de studerande fick sin utbildning 
genom distans- och fjärrundervisning från 
mars till juni. Från april möjliggjorde även 
förbundet för fler att arbeta hemifrån efter 
varje individs individuella förutsättningar. 
Den 16 juni ändrades dock direktiven från 
regering och riksdag och beslut kom om att 
återigen öppna upp gymnasieskolorna för att 
sedan återigen stänga ner gymnasieskolorna 
i slutet av året. I slutet av året beslutade även 
gymnasieförbundet om en matersättning för 
de elever som hade distansundervisning.
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Ett flertal insatser och aktiviteter har genom-
förts med syfte att utveckla och förstärka 
både den yttre och inre organisationen. Under 
våren har det personalpolitiska programmet 
och strategisk kompetensförsörjning följts 
upp av direktionen. Implementeringen har 
skett i olika gruppkonstellationer och även 
genom exempelvis dialoger, diskussioner och 
värderingsövningar. Under sommaren tog 
direktionen beslut om förbundets krisbered-
skapsplan. Syftet med planen är att klar- 
göra roller, ansvar och uppgifter både före, 
under och efter en extraordinär händelse. 
Krisberedskapsplanen är styrande och ligger 
till grund för enheternas krisplaner som varje 
skolledning har ansvar för att ta fram.

I augusti beslutade direktionen att ansö-
ka om två yrkeshögskoleutbildningar vid 
Axel Weüdelskolan. Utbildningarna är 
Processledare inom hållbar besöksnäring 
och IT-cloud and Infrastructure specia-
list. Omvärldsbevakning och kontakt med 
branschen visar på att det råder stor brist på 
processledare inom besöksnäringen och att 
det finns ett stort rekryteringsbehov generellt 
inom IT. Vidare har Kalmarsunds gymnasie-
förbund utrett och beslutat om att starta en 
parallell utbildningsorganisation av ekonomi- 
programmet på Jenny Nyströmskolan. Detta 
innebär en omfördelning av nuvarande 
utbildningsplatser inom ekonomiprogrammet 
på Stagneliuskolan till Jenny Nyströmskolan. 
En ny inriktning på VVS- och fastighetspro-
grammet, Ventilation lärling, har även beslu-
tats av direktionen på grund av ökat söktryck 
i samverkan med branschen. Inriktningen 
startar höstterminen 2021.

I slutet av året beslutade direktionen att anta 
riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR). 
Syftet med RUR är att förbundet ska kunna 
bygga upp en reserv under goda tider som 
sedan kan användas under år med svag ut-
veckling för förbundet. Direktionen beslutade 
även att placera 10,0 mnkr av förbundets lik-
viditetsöverskott hos Kalmar läns pensions- 
kapitalförvaltning (KLP) som ett led i att 
ytterligare stärka förbundets arbete med god 
ekonomisk hushållning och därmed ta ansvar 
för framtida pensionskostnader.

Kalmarsundsregionens Renhållare

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 
ansvarar för insamling, transport och omhän-
dertagande av hushållsavfall i medlems- 
kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, 
Oskarshamn och Torsås. Insamlingen sker 
dels genom fastighetsnära insamling hos 
kund, med transporter i egen regi och på 
entreprenad, dels genom att kunderna själva 
lämnar sitt grovavfall på återvinnings- 
centraler (ÅVC).

I uppdraget ligger också att informera kring 
miljönytta och konsekvenser av avfall och 
avfallshantering. Det innebär bland annat att 
beskriva hur insamling ska gå till, hur det ska 
sorteras och vad som händer med avfallet i 
nästa led. För att minimera miljöpåverkan 
ska KSRR aktivt arbeta för att hitta  
bra behandlingsalternativ.

Ekonomiskt utfall
Resultatet för 2020 visar ett underskott för 
koncernen på 1,5 mnkr (+8,7 år 2019). De 
största budgetavvikelserna är:

• omsättning (-2,5 mnkr)
• entreprenörer för insamling och konsult 

för behandling (+1,3 mnkr)
• personalkostnader (+1,2 mnkr)
• containrar och kärl (+1,0 mnkr)
• införande av röda matavfallspåsar  

(-2,5 mnkr)
• reparationer och förbrukningsinventarier 

(-2,8 mnkr)
• avskrivningar och mindre investeringar 

(+1,1 mnkr)

Väsentliga händelser
2020 präglades av ett stort beslut om att 
utvidga förbundet med tre nya medlems- 
kommuner. En avsiktsförklaring mellan 
KSRR och de tre kommunerna på höglandet 
Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge tecknades 
med målet om att gå samman den 1 januari 
2021. Under våren 2020 genomfördes en 
förstudie och ett projekt för att ta fram förslag 
till beslut. Beslut om samgående fattades på 
försommaren av KSRR:s förbundsdirektion 



54

tillsammans med samtliga åtta medlemskom-
muners kommunfullmäktige. Det beslutades 
även att förbundet byter namn till Kretslopp 
Sydost från och med 2021. Ett namn som 
signalerar kommunalförbundets nya geogra-
fiska område, som sträcker sig över tre läns-
gränser i sydöstra Småland. Namnet ska också 
spegla branschens omställning från traditio-
nell renhållning till en avfallshantering med 
tuffa miljömål genom avfallsförebyggande 
åtgärder, återanvändning och återvinning i 
ett kretslopp. Under andra hälften av 2020 
drevs flera projekt parallellt för att förbereda 
övertagandet av insamling och behandling 
av hushållens avfall i de tre tillkommande 
kommunerna.

Samtidigt som projekt förbundsutvidgning 
pågick så invigdes förbundets första så kall-
lade kombi-ÅVC i Melltorp i södra Kalmar. 
En kombi-ÅVC är bemannad vissa tider men 
även tillgänglig varje dag i veckan mellan 
klockan 08–20 för dem som har genomgått 
en utbildning och fått tillgång via sitt körkort 
eller annat id-kort. Denna insats görs för 
att förbättra tillgängligheten för invånarna. 
Kombi-ÅVC:n i Melltorp har nu varit igång 
ett par månader och är mycket uppskattad 
och välbesökt. Tanken är att inom kort öppna 
upp tillgängligheten även i Mörbylånga  
genom denna lösning.

Under 2018 beslutade regeringen om ett ut-
ökat producentansvar för förpackningar och 
returpapper från och med 2021. Det utökade 

ansvaret innebär att producenterna ska samla 
in förpackningar bostadsnära precis som 
kommunerna samlar in restavfallet bostads-
nära. Syftet är att nå nationella miljömål och 
EU-lagstiftning och genom ökad återvinning 
gå från en linjär till en cirkulär ekonomi. 2020 
beslutade regeringen att flytta fram beslutet 
om utökat producentansvar och beslutet ska 
istället börja gälla från 2023.

Sista kvartalet 2020 beslutade regeringen  
att producentansvaret för returpapper ska 
avslutas från och med 2022. Detta producent- 
ansvar kom från början till av miljöskäl, men 
avslutas nu tidigare än planerat på grund av 
tidningsbranschens ekonomiska kris. Beslutet 
fattades utan en risk- och konsekvensanalys 
vilket troligtvis kommer att innebära en 
taxehöjning som kan variera beroende på 
kommunens lokala förutsättningar.

Beslutet kring avslutandet av producent- 
ansvar för returpapper tillsammans med 
framflyttandet av producenternas bostads-
nära insamling av förpackningar innebär 
att KSRR snabbt behöver ställa om. KSRR 
behöver besluta om ett insamlingssystem för 
returpapper och samtidigt avvakta strategiskt 
viktiga beslut för framtiden. Samverkan mel-
lan förpackningsproducenterna och kommu-
nernas insamling behöver fungera för att nå 
hög effektivitet.
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STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN 
KOMMUNALA VERKSAMHETEN

Budgetprocessen

Kommunens budgetprocess innebär att 
tyngdpunkten i det kommuncentrala budget- 
arbetet ligger under hösten. I november 
tar kommunfullmäktige inte enbart beslut 
om nämndernas ramar för den kommande 
treårsperioden, utan fastställer budgeten som 
helhet, inklusive skattesatsen. 

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges 
beslutade budget antar nämnderna och bo-
lagsstyrelserna egna mål och fördelar resurser 
inom den egna verksamheten. Respektive 
facknämnd beslutar om internbudget och 
verksamhetsplan senast den 31 december. 

Senast den 31 maj ska nämnderna ha antagit 
ett budgetunderlag innehållande eventuella 
särskilda förslag och lämnat dessa förslag till 
kommunstyrelsen inför nästkommande års 
budgetprocess. I budgetunderlaget beskrivs 
de ekonomiska och verksamhetsmässiga 
utmaningarna under den närmaste treårs-
perioden. Utgångspunkten är oförändrade 
resurser utöver gällande resursfördelnings-
system och gällande kompensationer av löne-
ökningar, hyror och kapitaltjänstkostnader, 
med mera. 

Nämnden beskriver eventuella förändrade 
förutsättningar, möjligheter eller risker som 
den inte kan hantera med egna prioriteringar 
och åtgärder inom befintlig budgetram utan 
att göra väsentliga avsteg från verksamhetens 
nuvarande omfattning, kvalitet eller ambi-
tionsnivå. I beskrivningen kan belopp anges 
vid konkreta behov av förändrade resurser. 

Den centrala budgetmodellen som tillämpas 
tar sin utgångspunkt i den årliga samlade 
ökningen av intäkter från skatt, utjämning 
och generella statsbidrag.  Resultatnivå för 
att uppnå målen i enlighet med god eko-
nomisk hushållning fastställs. Det säker-
ställs utrymme för finansiella poster såsom 

pensionskostnader, effekten av komponent- 
redovisning, räntekostnader, med mera. 
Utrymme tilldelas för kompensationer för 
såväl löneökningar som kostnader drivna 
av egna investeringar och externa hyror. Det 
kvarvarande utrymmet benämns reformut-
rymme. Inom ramen för reformutrymmet 
hanteras demografiska behov, äskanden och 
riktade satsningar. Reformutrymmet kan 
utökas genom exempelvis högre utdelningar 
från koncernbolagen, hemtagning av effekti-
viseringar och samordningsfördelar.

Även om planeringsperioden är treårig ligger 
fokus på det närmaste året, budgetåret. Åren 
därefter påverkas i stor utsträckning av 
faktorer som ännu inte är kända, och därför 
behandlas nämndernas ramar i huvudsak 
med fokus på behoven det närmaste året. 
Principen är likartad med hanteringen av 
kommunernas anslag i statsbudgeten. 

Justering av budgetramar, 
fördelningsprinciper

Anslag i budgeten anvisas till nämnderna 
som totala nettoanslag i driftbudgeten. För 
ombudgeteringar av anslag gäller följande:

• Nämnd får fatta beslut om interna om-
budgeteringar som inte medför väsent-
liga ändringar av servicenivå, inte berör 
frågor av principiell art eller annat av sär-
skild vikt. Sådana förslag ska överlämnas 
till kommunstyrelsen och kommunfull-
mäktige för beslut. Nämnd får uppdra åt 
sin ordförande och vice ordförande eller 
åt förvaltningschefen att fatta beslut om 
rutinmässiga ombudgeteringar av  
administrativ karaktär. 

• Kommunstyrelsen får fatta beslut om så-
dana ombudgeteringar mellan nämnder 
som inte medför ändringar av servicenivå, 
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berör frågor av principiell art eller annars 
är av särskild vikt. Övriga förslag ska 
överlämnas till kommunfullmäktige för 
beslut. 

• Kommundirektören får besluta om jus-
tering av budgetramar mellan nämnder 
av organisatorisk, administrativ eller 
redovisningsteknisk karaktär som inte får 
någon nettopåverkan på resultatet eller de 
faktiska resurserna för nämndernas verk-
samheter. Exempel på en sådan åtgärd är 
att skifta internfakturering mot ramjuste-
ring för interna tjänster i syfte att förenkla 
den administrativa hanteringen.

• Kommunstyrelsen får besluta om sena-
reläggning av planerade investeringar i 
budgeten, om det riskerar att bli avvikelser 
mot fastställd budget som begränsar kom-
munens finansiella handlingsutrymme.

Resursfördelningssystem
I Kalmar kommun tillämpas ett resursför-
delningssystem där hänsyn tas till befolk-
ningsförändringar i olika åldersgrupper. 
Detta innebär att ett underlag för grundskola, 
gymnasieskola och barnomsorg räknas fram 
utifrån antalet barn och elever som beräknas 
finnas i verksamheterna för det aktuella bud-
getåret. Den senaste befolkningsprognosen 
som tagits fram i kommunen ligger till grund 
för beräkningen. Det finns även en modell 
för att ta hänsyn till befolkningsförändringar 
för hemtjänsten samt för att kompensera för 
drift av tillkommande ytor så som gator, 

vägar och parker. Underlagen hanteras inom 
ramen för reformutrymmet i budgetmodel-
len. Beräkningarna för de demografiska och 
volymmässiga förändringarna blir en del av 
underlaget till reformutrymmet, jämte andra 
riktade satsningar och äskanden.

I de anslag som fördelas till nämnderna i 
budgeten har de demografiska och volym- 
baserade behoven behandlats. Därmed anses 
kompensation för det antal brukare i verk-
samheterna som använts som beräknings-
grund i budgetunderlagen tillgodosett och ny 
avstämning görs sedan mot antalet brukare.

Löneökningar
Ett centralt anslag tas upp för beräknade 
kostnadsökningar till följd av årliga löne- 
revisioner. Anslaget fördelas till nämnderna 
utifrån HR-verksamhetens löneunderlag. 
Därutöver finns ett årligt anslag på 1,5 mnkr 
att fördela till särskilda insatser. Anslagets 
storlek utgår från antaganden om framtida 
löneutveckling.

Hyror och kapitaltjänstkostnader
I centralt anslag upptas belopp för beräknade  
kompensationer till nämnderna för nya 
hyror och kapitaltjänstkostnader baserat på 
de interna och externa hyror som ger rätt till 
kompensation. Endast nettokostnadsökningen 
kompenseras. Anslagets storlek utgår från 
investeringsbudgeten och en bedömning av 
externa hyror.

Ekonomi och verksamhetsuppföljning

En fungerande ekonomistyrning förutsätter 
att det finns en utvecklad ekonomi- och verk-
samhetsuppföljning. Ekonomistyrningens 
främsta uppgift är att signalera avvikelser så 
att organisationen så snabbt som möjligt ska 
kunna göra förändringar i verksamheten.

Respektive nämnd ansvarar för uppföljning 
av verksamhet och ekonomi inom sitt verk-
samhetsområde. Uppföljning ska ske på 
nivåer som tilldelats ett verksamhets- och 
ekonomiskt ansvar. Varje förvaltning an-
svarar för att kontinuerligt rapportera till 

respektive nämnd vid fastställda tidpunkter. 
Nämnderna ansvarar för att rapportera till 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige 
i enlighet med de anvisningar som finns. 
Kommunstyrelsen har det övergripande  
ansvaret att följa hur verksamhet och eko- 
nomi utvecklas för hela kommunkoncernen.

Uppföljning ska ske i form av:

• Delårsrapport per den siste augusti och 
årsredovisning per den siste december  
till kommunfullmäktige.
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• Tertialrapport per den siste april till  
kommunfullmäktige.

• Månadsrapport per den siste februari, 
juni och oktober till kommunstyrelsen. 
Månadsrapporten har ett ekonomifokus 
och syftar till att ge en aktuell prognos 
av det beräknade utfallet för helåret. Vid 
prognos om negativ budgetavvikelse 
syftar månadsrapporten också till en be-
skrivning av åtgärder med konsekvenser 
för att hålla budgetramen.

• Verksamhetsplanens fokusområden, 
fullmäktigemål och uppdrag följs upp 
i tertialrapporten per den siste april, i 
delårsrapporten efter augusti och i års- 
redovisningen.

Koncernperspektivet blir allt viktigare i  
styrning, uppföljning och analys. I syfte att 
förbättra beslutsunderlagen är inriktningen 
att kommunkoncernen blir allt mer fram-
trädande, främst avseende tertialrapporten 
per april, där detta perspektiv hittills varit 
begränsat.

Åtgärder vid konstaterad eller befarad budgetavvikelse

Med budgetavvikelse avses både verksam-
hets- och beloppsavvikelse från fastställd  
årsbudget eller särskilt budgetbeslut, så kall-
lad tilläggsbudget. Så snart avvikelse befaras 
eller har konstaterats är berörd nämnd skyldig 
att vidta åtgärder så att anslaget kan hållas. I 
de fall nämnden planerar eller har vidtagit åt-
gärder för att hålla budgeten ska dessa också 
redovisas i den löpande uppföljningen.  

Åtgärder som innebär väsentliga avsteg från 
de antagna målen i kommunfullmäktige eller 
ambitionsnivåerna för verksamheten får inte 
utföras utan kommunfullmäktiges beslut. 

Vid konflikt mellan anslag och verksamhets-
volym gäller anslag. Ekonomin utgör därmed 
gräns för verksamhetens omfattning.

Investeringsverksamheten

Kommunledningskontorets ekonomienhet 
ansvarar för den övergripande tidplanen 
och kopplingen till budgetprocessen i övrigt. 
Kommunledningskontorets ekonomienhet 
ansvarar för att i samverkan med förvaltning-
arna ta fram underlag för samtliga investe-
ringar. Nya investeringsbehov som framförs 
ska granskas utifrån perspektivet gröna lån/
projekt och ska finnas med i framtagna  
underlag som överlämnas till kommunled-
ningskontorets ekonomienhet.

Serviceförvaltningen ansvarar för att ta fram 
underlag för investeringar avseende verk-
samheternas lokalbehov, som överlämnas till 
kommunledningskontorets ekonomienhet för 
vidare hantering. 

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar till-
sammans med serviceförvaltningen för att ta 
fram underlag för investeringar avseende  
infrastruktur så som gatuverksamhet, 
parkverksamhet och friluftsverksamhet.  
Dessa underlag överlämnas till kommun-
ledningskontorets ekonomienhet för vidare 
hantering. 

Mark- och exploateringsenheten ansvarar 
för att ta fram underlag för investeringar 
gällande exploateringsverksamheten som 
överlämnas till kommunledningskontorets 
ekonomienhet för vidare hantering. 

För löpande investeringsbehov av inventa-
rier med mera har respektive förvaltning ett 
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samlingsanslag. Varje förvaltning tar fram 
underlag för de investeringar som redovisas 
på förvaltningen och överlämnar dessa till 
kommunledningskontorets ekonomienhet 
för vidare hantering. Investeringar som 
redovisas på respektive förvaltning avser 
främst inköp av inventarier med mera. 
Serviceförvaltningen ansvarar för inköp inom 
transport och kommunledningskontoret för 
inköp inom IT. Serviceförvaltningen ansvarar 
också för investeringar som avser underhåll 
för fastigheter och infrastruktur, som tidigare 
hanterades inom förvaltningens driftsbudget.

Framtagna underlag sammanställs av kom-
munledningskontorets ekonomienhet för 
beredning i plan- och investeringsberedningen 
(PIB). Respektive förvaltning rapporterar 
framförda investeringsbehov avseende lokaler 
och infrastruktur till respektive nämnd. PIB 
bereder investeringarna och överlämnar 
underlag till den politiska majoriteten, som 
en del i det totala budgetförslaget för vidare 
hantering i kommunstyrelsens arbetsutskott 
och kommunstyrelse, för att slutligen fast-
ställas i kommunfullmäktige. PIB informerar 
också förvaltningschefsgruppen och genom-
förandegruppen under beredningstiden.  

Genomförande
Kommunstyrelsen är ansvarig för kommu-
nens samtliga investeringar förutom för de 
investeringar, vanligtvis inventarier, som 
hanteras på respektive nämnd.

Kommunstyrelsen har rätt att, utifrån änd-
rade förutsättningar, besluta om ändring-
ar inom kommunfullmäktiges beslutade 
investeringsbudget. 

För beslut om ändringar gäller följande: 

• Omdisponeringar får endast göras mellan 
åren i den aktuella planperioden.

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

• Omdisponeringar får endast göras mellan 
objekt som ingår i underlaget för kommun- 
fullmäktiges beslutade budget för plan- 
perioden.

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

Planutskottet kan, efter beredning i PIB, 
besluta om start av objekt eller projekt under 
punkt 3 och 4, som finns i investeringslistan i 
bilaga 4. 

Uppföljning
Beslutad total investeringsbudget följs 
löpande upp av kommunledningskontorets 
ekonomienhet och redovisas till kommun-
fullmäktige i samband med ordinarie bud-
getuppföljningar. Uppföljning och prognos 
rapporteras också löpande av kommun- 
ledningskontorets ekonomienhet till PIB, 
med uppgift om eventuella avvikelser mot 
investeringstak eller enskilt projekt för vidare 
åtgärd.

Intern kontroll

Process
Intern kontroll definieras som en process, 
där såväl den politiska ledningen som övrig 
personal samverkar. Processen ska vara 
utformad så att kommunen med rimlig grad 
av säkerhet kan göra en avvägning mellan 
kontrollkostnad och kontrollnytta. Risker, 

det vill säga osäkerhet i kommunens fram-
tida verksamhet och ekonomiska resultat, 
ska lyftas upp och bedömas. Vid bedömning 
av kontrollnytta ska inte endast ekonomiska 
faktorer vägas in utan även vikten av att 
upprätthålla förtroendet för kommunens 
verksamhet hos olika intressenter.
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Organisation
Kommunstyrelsen har det övergripande 
ansvaret för att se till att det finns intern 
kontroll inom kommunens verksamheter. 
Kommunstyrelsen ska utifrån reglemen-
tet utfärda riktlinjer för den egna interna 
kontrollens organisation, utformning och 
funktion samt se till att den utvecklas utifrån 
kommunens behov.

Nämnderna har det yttersta ansvaret för att 
organisera den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. Nämnden ska också, i 
syfte att åstadkomma en god intern kontroll, 
dokumentera och anta regler och anvisningar 
som kan behövas för den nämndspecifika 
verksamheten. I övrigt ska kommunövergri-
pande riktlinjer, reglementen, policy- 
dokument och regler gälla.

Uppföljning
Nämnden har en skyldighet att löpande 
följa upp det interna kontrollsystemet inom 
nämndens verksamhetsområde. Nämnden 

ska senast i samband med att verksamhets-
planen med internbudget behandlas anta en 
intern kontrollplan baserat på riskanalyser 
för kommande års uppföljning och gransk-
ning av den interna kontrollen.

Resultatet av uppföljningen ska löpande 
rapporteras till nämnden med utgångspunkt 
från den antagna kontrollplanen. Nämnden 
ska senast i samband med upprättandet 
av årsrapporten rapportera resultatet från 
uppföljningen av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen. Rapportering ska  
samtidigt ske till kommunens revisorer.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt 
från nämndernas uppföljningsrapporter 
utvärdera kommunens samlade system för 
intern kontroll. I de fall förbättringar behövs 
ska styrelsen besluta om sådana.

Styrande dokument

Kalmar kommun har utformat styrdokument 
för hur de olika verksamheterna ska bedrivas 
och styras. Kommunfullmäktiges verksam-
hetsplan med budget är ett av de viktigaste 
styrdokumenten för kommunen. Vid sidan 
av den finns en rad olika dokument som 
beskriver hur kommunen ska bedriva och 
utföra sina olika uppdrag i nämnder och 
förvaltningar. Kalmar kommuns styrande 
dokument som har fastställts av kommun-
fullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnder 
är indelade i 19 olika kategorier:

• bidrag och ersättningar
• bolagsordningar
• delegationsordningar
• förbundsordningar
• förtroendevalda
• inköp, entreprenad, uthyrning,  

upphandling
• internationellt samarbete

• IT 
• kommunikation
• krisberedskap
• miljö – ett grönare Kalmar
• organisation
• personal och miljö
• reglementen
• samhällsplanering
• taxor och avgifter
• ägardirektiv
• övrigt. 
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Barn och unga
När det gäller resultat inom skolan, samt elevernas känsla av 
trygghet i skolan visar Kalmar kommun ett bra resultat. Även den 
genomsnittliga kostnaden per grundskole- och gymnasieelev ligger 
på en bra nivå jämfört med övriga kommuner. 
 
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek noterar 
låga värden. En faktor som påverkar detta låga värde skulle kunna 
vara att i mindre kommuner är det ofta biblioteket som står för 
kommunens kulturaktiviteter, det finns ingen egen kulturenhet. 
I Kalmar finns det en kulturenhet och regionala institutioner som 
genomför en del av det biblioteket gör i mindre kommuner. 
 
 

Området Barn och unga är 
en prioriterad målgrupp. 
Flertalet av nyckel talen under 
avsnittet Barn och unga avser 
utbildningsverksamheten, 
men även nyckeltal kopplat 
till barn och unga inom kultur 
och fritid ingår.

Jämförelse med andra kommuner

Kalmar kommun arbetar aktivt med jämförelser med andra kom-
muner i syfte att ge en bild av kommunens ändamålsenlighet och 
kostnadseffektivitet. Metoden är att jämföra deltagande kommuners 
värden och rangordna resultaten.

Här redovisas två jämförelser, Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) presentation Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) och 
Rådet för främjande av Kommunala Analysers (RKA) presentation 
Jämföraren.

Kommunens Kvalitet i Korthet 2020

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) omfattar totalt 42 nyckeltal 
och är indelad i tre huvudområden: Barn och unga, Stöd och  
omsorg samt Samhälle och miljö. 

För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat. 
Grön färg innebär att kommunen tillhör de bästa 25 procenten, gul 
innebär att kommunen tillhör de mittersta 50 procenten och röd 
innebär att kommunen tillhör de sämsta 25 procenten. 2020 deltog 
260 utav Sveriges 290 kommuner.

Kalmar kommun visar 2020 ett klart förbättrat resultat jämfört med 
föregående år. 55 procent (37 procent 2019) av nyckeltalen är gröna, 
36 procent (46 procent) är gula, 9 procent (17 procent) är röda. 

De bästa 25 procenten De sämsta 25 procentenDe mellersta 50 procenten
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Stöd och omsorg
Verksamheterna vid Kalmar kommun arbetar långsiktigt med stän-
diga förbättringar och årets resultat visar en klar förbättring jämfört 
med föregående år. Äldreomsorgen visar genomsnittliga eller goda 
värden både gällande kvalitetsaspekter samt kostnader. Trenden är 
att omsorgstagarnas bedömning av nöjdheten med verksamheten 
blir bättre för varje mätning. Brukarbedömningen vid hemtjänst 
inom äldreomsorgen visar 2020 det bästa uppmätta resultatet.  
 
Även brukarbedömningen vid individ- och familjeomsorgen visar 
ett bra resultat. Däremot ligger kostnaden för funktionsnedsättning 
inom samtliga verksamheter (SOL, LSS, SFB) högt jämfört med 
övriga kommuner. Det finns ett nationellt utjämningssystem i vilket 
Kalmar är en av de kommuner som får mest pengar i kompensation 
på grund av stora volymer i förhållande till vår kommunstorlek. 
En anledning till de stora volymerna är en relativt stor inflyttning 
från närliggande kommuner. Arbetet med att förbättra resultatet av 
nyckeltalet ingår i målarbetet 2021. 
 
Andel personer som har haft försörjningsstöd men återkommer 
igen ett år efter avslutat försörjningsstöd varierar mellan åren. 
Snittet de senaste åren visar dock att Kalmar har en högre andel 
personer som återkommer i försörjningsstöd i jämförelse med andra 
kommuner. Resultatet kan vara en konsekvens av verksamhetens 
arbetssätt att förhindra att personer hamnar i ett långvarigt behov 
av försörjningsstöd.

Samhälle och miljö
Även inom detta område visar Kalmar kommun ett bra resultat. 
Servicemätning avseende e-post och telefoni visar mycket bra  
resultat liksom mätning av företagsklimatet inom kommunen.  
 
Insamlat hushållsavfall totalt, kilo per person, visar en hög nivå och 
en stigande trend medan snittet för Sveriges kommuner visar en 
sjunkande trend.  
 
 
 
 
 
 

Området fokuserar på de 
målgrupper av invånare som 
behöver service av specifika 
verksamheter utifrån specifika 
behov. Exempel äldreomsorg, 
daglig verksamhet LSS samt 
individ-och familjeomsorg.

Inom området finns nyckeltal 
som mäter kommunens service 
till de som bor, vistas eller 
verkar i kom¬munen. Även 
kommunens arbetsmarknads-
verksamhet och mätning av 
företagsklimatet ingår.
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Jämföraren

Verkningsgraden visar på hur insatta  
resurser, sett i kostnader, speglar kvalitet 
samt objektiva och subjektiva resultat i verk-
samhetens utförande. Jämföraren indikerar 
en god verkningsgrad inom grundskola och 
gymnasieskola medan individ- och familje- 
omsorgen, kultur- och fritidsverksamheten 
samt äldreomsorgen visar en förväntad 
verkningsgrad. 

Genom jämförelse med andra kommuner 
söks stöd för att insatta resurser ska spegla 
kvaliteten på den verksamhet som bedrivs. 
Detta mäts genom kostnadsnyckeltal. 

Jämföraren visar jämförande värden mellan 
kommunerna. En indikation på förbättrat 
värde i Jämföraren visar kommunens  
ställning jämfört med andra kommuner. 
Det kan men måste inte innebära att Kalmar 
kommuns uppmätta värden förbättrats. 
Ingående mätvärden varierar något mellan 
åren. Värdena är hämtade från Jämföraren i 
Kolada 2020.

Högre verkningsgrad
Kvaliteten jämfört med 

andra kommuner är högre 
än vad som kan förväntas 

utifrån kostnaderna

Förväntad verkningsgrad
Kvaliteten jämfört med 

andra kommuner är i nivå 
med en rimlig förväntan 

utifrån kostnaderna.

Lägre verkningsgrad 
Kvaliteten jämfört med 

andra kommuner är lägre 
än vad som kan förväntas 

utifrån kostnader.

Grön färg i cirkeldiagrammet indikerar att Kalmar tillhör de 25 procent av 
kommunerna med de bästa kvalitetsresultaten (i cirkeln Kvalitet och resultat) 
respektive de lägsta kostnaderna (i cirkeln Resurser).

Den gula färgen innebär att Kalmar tillhör de mittersta 50 procenten ...

... och den röda färgen innebär att Kalmar tillhör de 25 procent med de lägsta 
kvalitetsresultaten respektive högsta kostnaderna.
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Grundskolan
Resultatnyckeltal ställs här mot ekonomi-
nyckeltal. Resultatet avser elever som är 
folkbokförda i kommunen, oavsett var de går 
i skola. 

Här är kostnaden lägre medan kvalitet och 
resultat visar höga värden exempelvis för 
slutbetyg i årskurs 9. Verkningsgraden är hög.

Gymnasieskolan
Studieresultat, övergång till arbete och  
studier ställs mot ekonominyckeltal. 
Resultatet avser elever som är folkbokförda  
i kommunen, oavsett var de går i skola

Här är kostnaden ganska låg medan kvalitet  
och resultat visar relativt höga värden. 
Exempelvis ligger andelen gymnasieelever 
med examen eller studiebevis inom fyra år på 
en hög nivå. Verkningsgraden är hög.

Individ- och familjeomsorg
Övergripande ekonomiskt bistånd, social 
barn- och ungdomsvård, missbruks- och  
beroendevård samt individ- och familje- 
omsorg (IFO) ställs mot resurser.

Här är tillförseln av resurser relativt låg 
samtidigt som kvalitet och resultat visar 
genomsnittliga värden. Verkningsgraden är 
den förväntade. 

Ett flertal nyckeltal visar bättre mätvärden 
jämfört med föregående år. Bland dessa ingår 
bland annat brukarbedömningar.

De nyckeltal som visar röda resultat är vänte-
tid från ansökan vid nybesök till beslut inom 
försörjningsstöd, ej återaktualiserade vuxna 
personer med försörjningsstöd samt brukar-
bedömning missbruksvård IFO. 

Kvalitet  
och resultat Resurser Verkningsgrad

Kvalitet  
och resultat Resurser Verkningsgrad

Kvalitet  
och resultat Resurser Verkningsgrad
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Kultur och Fritid
Öppettider och deltagande ställs mot resurser.

Här är kostnaden relativt hög medan kvalitet 
och resultat övervägande visar bättre värden 
än genomsnittet. Verkningsgraden är den 
förväntade,

Öppettider och lån i kommunala bibliotek  
visar bra resultat medan aktivitetstillfällen 
för barn och unga i kommunala bibliotek 
noterar låga värden. Kostnad för fritidsverk-
samheten ligger fortsatt högt jämfört med 
övriga kommuner. 

Äldreomsorgen
Trygga förhållanden, aktiv och meningsfull 
tillvaro samt möjlighet att leva och bo själv-
ständigt ställs här mot resurser.

Här är kostnaden genomsnittlig och även 
kvalitet och resultat visar genomsnittliga  
värden. Verkningsgraden är den förväntade.

Rapporterade fallskador ligger fortsatt på 
en hög nivå jämfört med övriga kommu-
ner. Brukarbedömning särskilt boende som 
innefattar bemötande, förtroende och trygg-
het, ligger fortsatt lägre än snittet för landet. 
Brukarbedömningen vid hemtjänsten har däre-
mot högre värden jämfört med övriga Sverige.

Kvalitet  
och resultat Resurser Verkningsgrad

Kvalitet  
och resultat Resurser Verkningsgrad



65

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH 
EKONOMISK STÄLLNING

Verksamhetsplan

Kommunfullmäktige fastställde 26 mål för  
kommunkoncernen i verksamhetsplanen  
för 2020. Utgångspunkten är visionen 
Kalmar 2025. Målen inordnas under fem 
fokusområden:

• ordning och reda i ekonomin
• ett grönare Kalmar
• ett växande attraktivt Kalmar
• hög kvalitet i välfärden
• medarbetare och arbetsmiljö.

Fokusområden och fullmäktigemål pekar ut 
en långsiktig färdriktning och ambition inom 
olika områden. Nämnder och bolagsstyrelser 
har brutit ned dem till nämnds- respektive  
bolagsmål samt aktiviteter för den egna 
verksamheten som ska styra mot fullmäk-
tiges övergripande mål. Av de 26 målen på 
fullmäktigenivå bedöms samtliga utom  
7 vara antingen redan uppnådda eller på rätt 
väg med en positiv utveckling. Det motsvarar 
en andel på 73 procent. 23 procent, eller 6 av 
26 mål, bedöms som helt uppfyllda.

Utöver mål har nämnder och bolag inför 2020 
tilldelats tolv uppdrag. Dessutom tillkommer 
åtta uppdrag från tidigare års verksamhets-
planer som i årsredovisningen 2019 bedöm-
des som fortsatt pågående. Därmed har det 
varit sammanlagt 20 uppdrag att hantera 
under 2020. Vid utgången av året bedöms sju 
uppdrag ha status pågående. Det motsvarar 
35 procent av det totala antalet och dessa 
kommer att överföras till verksamhetsplan 
2021 för fortsatt uppföljning under nästkom-
mande år. Övriga 13 uppdrag bedöms som 
genomförda, vilket motsvarar 65 procent.

Bedömningar av måluppfyllelse illustreras 
med en mätare där grönt innebär att målet 
redan är uppnått. Gult betyder att verksam-
heten är på rätt väg mot målet, utvecklingen 
är positiv. Rött innebär att utvecklingen går i 
negativ riktning eller är oförändrad gentemot 
utgångsläget.

Målet är uppnått. Målet är inte uppnått ännu. 
Trenden är positiv eller går i 

rätt riktning.

Målet är inte uppnått. 
Trenden är negativ. 

Utvecklingen är oförändrad 
eller går i fel riktning.

Måluppfyllelse följs upp med följande möjliga utfall:
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Fokusområde – ordning och reda i ekonomin

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.

Kommentar:
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 
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 på ett 
inflationssäkert sätt tryggar ekonomin på 
kort och lång sikt och att värdet på kom-
munens tillgångar inte urholkas. Begreppet 
god ekonomisk hushållning har två per-
spektiv; ett finansiellt perspektiv och ett 
verksamhetsperspektiv.

Det finansiella perspektivet
Det finansiella perspektivet innebär bland 
annat att varje generation själv ska bära 
kostnaderna för den service som den kon-
sumerar, det vill säga ingen generation ska 
behöva betala för det som en tidigare gene-
ration har förbrukat. Kommunen måste ange 
en ambitionsnivå för den egna finansiella 
utvecklingen och ställningen i form av finan-
siella mål. För det finansiella perspektivet 
har kommunfullmäktige i budget 2019 satt 
två mål, dels mål om nettokostnadsandelen, 
dels mål om självfinansiering av investe-
ringar. 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 grov 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 upp-
nådd. Mot bakgrund av de utmaningar som 
sektorn nu möter, dels i form av demografis-
ka förändringar med allt större andelar yngre 
och äldre i befolkningen, dels i form av stora 
investeringsbehov, görs bedömningen att 
sektorn får svårt att uppnå denna resultat- 
nivå 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 moti-
vera en lägre självfinansieringsgrad. Det nu 
gällande målet för Kalmar är en självfinansie-
ring om minst 50 procent.

Verksamhetsperspektivet
Verksamhetsperspektivet tar sikte på att 
kommunen ska bedriva sin verksamhet på ett 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för 
att kunna skapa förutsättningar för en god 
ekonomisk hushållning. För att säkerställa 
detta krävs ett klart samband mellan resur-
ser, prestationer, resultat och effekter. För 
verksamhetsperspektivet har kommunfull-
mäktige 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.



67

Fullmäktigemål – Nettokostnader
Begränsa nettokostnaderna till högst 99 procent av skatteintäkter 
och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod.

Kommentar
Nettokostnadsandelen för det enskilda året 2020 är 97,1 procent. 
Över den rullande femårsperioden 2016–2020 är utfallet 96,7 pro-
cent. Därmed är målet uppnått.

Fullmäktigemål – Självfinansiering
Självfinansiera investeringarna till lägst 50 procent över en rullande 
femårsperiod.

Kommentar
Självfinansieringsgraden för det enskilda året 2020 är 98,3 procent. 
Över den rullande femårsperioden 2016–2020 är utfallet 76,6 pro-
cent. Därmed är målet uppnått.

Fullmäktigemål – Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt 
och kostnadseffektivt sätt.

Kommentar
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 måluppfyll- 
elsen och kunna påvisa graden av ändamålsenlighet och kostnads- 
effektivitet i verksamheten.

• Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Syftet med jämförelse-
studien KKiK är att bidra med en bild av en kommuns ända-
målsenlighet och kostnadseffektivitet. Metoden är att jämföra 
deltagande kommuners värden och rangordna resultaten. i 
mätningen 2020 deltog 264 av landets 290 kommuner. Mätning-
en omfattar ett fyrtiotal nyckeltal som redovisas under perspek-
tiven 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 pro-
centen, gul om man tillhör de mittersta 50 procenten och röd om 
man tillhör de sämsta 25 procenten.
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• Nettokostnadsavvikelsen – Jämförelse mellan verksamheter-
nas 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, med mera). Nettokostnadsavvikelse mäts för verk-
samheterna förskola, grundskola, gymnasieskola, individ- och 
familjeomsorg samt äldreomsorg och motsvarar cirka två tredje-
delar av kommunens verksamhet mätt i nettokostnader.

• Jämföraren, Rådets för främjande av Kommunala Analyser (RKA)  
presentation i Kommun- och landstingsdatabasen (kolada.se). 
Jämförarens ansats är att ge en bild av förhållandet mellan 
insatta resurser i kostnader samt objektiv och subjektiv kvali-
tet i verksamheternas utförande. Detta förhållande benämns 
verkningsgrad och används som en del i analysen av huruvida 
kommunen bedriver en ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet. 

I uppföljningen för tredje tertialet 2020 har det inte tillkommit några 
mätningar som ger anledning att ändra bedömningen från den  
föregående uppföljningen. Den redovisade totala nettokostnads-
avvikelsen 2019 vände ned igen efter att årligen ha gått ned sedan 
2012, förutom 2018. Givet de politiska beslut och prioriteringar som 
styrt resurstilldelningen, är den samlade bedömningen att verksam-
heterna över tid rör sig mot en allt högre grad av ändamålsenlighet 
och kostnadseffektivitet.

Uppdrag – Samordningsfördelar
Kommunkoncernens nämnder och bolag ska gemensamt bidra till 
samordningsfördelar inom exempelvis administration, inköp,  
hyresavtal. Samverkan mellan bolag och förvaltningar motsvarande 
13 mnkr under 2020. Ramjusteringen läggs i utgångsläget på kom-
munstyrelsen, och kommundirektören fördelar efterhand till nämn-
dernas ramar utifrån identifierade åtgärder. I slutet av året kommer 
detta redovisas och beslutas politiskt.

Kommentar
Uppdraget med att hitta samordningsfördelar uppgående till 13 mnkr 
har delats upp mellan 2020 och 2021 efter fullmäktiges beslut med 
anledning av coronapandemin. De 6,5 mnkr som kvarstått för 2020 
är fördelade mellan nämnderna efter beslut i kommunstyrelsen. 
Uppdraget fortsätter 2021 med resterande 6,5 mnkr.

Status: 
Pågående
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Uppdrag – Effektivisera och samordna
Effektivisera och samordna kommunens verksamheter så att frigjorda 
resurser också kan hämtas in.

Kommentar
Uppdraget att effektivisera och samordna verksamheterna i Kalmar 
kommunkoncernen pågår och blir från och med 2021 en del i upp-
draget om att finna samordningsfördelar på 13 mnkr.

Uppdrag – Hyresupphandling simhall
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med service- 
nämnden pröva hyresupphandling som alternativ till att bygga  
ny simhall i egen regi.

Kommentar
Upphandling pågår med möjliga leverantörer genom konkurrens- 
präglad dialog. Uppdraget kan därmed avslutas i sin ursprungliga 
form då simhallsprojektet övergår i en ny fas.

Status: 
Genomförd

Status: 
Genomförd
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Fokusområde – ett grönare Kalmar

Kalmar ska fortsätta vara en av Sveriges mest hållbara kommuner och ett föredöme  
inom miljöområdet.

Kommentar:
Nämnds- och bolagsredovisningar visar att 
miljöarbetet ständigt utvecklas och att de fyra 
fokusområdena börjar sätta sig i verksam-
heterna. Fullmäktiges mål är nedbrutna till 
nämndsmål och många relevanta aktiviteter 
är genomförda. I tidningen Aktuell hållbar-
hets miljöranking blev Kalmar kommun 
utsedd till Miljöbästa kommun 2020 i kategorin 
Mindre städer och landsbygdskommuner. 
Totalt kom Kalmar på en femtonde plats.

Fossilbränslefri kommun 2030 och  
netto-nollutsläpp 2045
Tre stora projekt inom hållbar mobilitet  
pågick under året: 

• Hållbara resval där tävlingsappen Better 
Points lanserades under hösten.

• BiogasBoost med syfte att dubblera  
antalet biogasbilar i länet.

• På egna ben till skolan där skolelever upp-
muntras att resa hållbart. Cykelvägnätet 
ses över med speciellt fokus på de vägar 
barn använder för att ta sig till skolan. 

Biogasutveckling i Södermöre, hållbart resande 
till kommunens arbetsplatser och kommuni-
kation med bilförsäljare samt Ekopodden – 
klimatet, klotet och Kalmar är andra exempel 
på projekt inom fokusområdet ett grönare 
Kalmar.

God vattenstatus 2027
Förslaget till ”Handlingsplan för God vatten- 
status 2027” beslutades i vatten- och miljö-
nämnden och skickades på remiss till externa 
aktörer. Flera ansökningar om externfinans- 
iering inom vattenområdet gjordes. 
Samhällsbyggnadskontoret och Kalmar 
Vatten utökade sitt samarbete för att för-
bättra hantering av dagvatten i kommunen. 
Projekten inom kustmiljö fortsatte med  
åtgärder för att främja en god vattenstatus 

i våra vattendrag och i Kalmarsund. EU-
projektet LIFE SURE som syftar till att 
utveckla teknik för muddring tog fart.

Livskvalitet i ett grönt Kalmar
Ett flertal nya projekt inom lokal natur- 
vård (LONA) fick finansiering under året, 
exempelvis till att:

• skapa sandmiljöer för bin och andra  
pollinerare

• anlägga fruktlundar
• vårda eklandskapet
• analysera ekosystemtjänster.

Cirkulär konsumtion
Dialog med KSRR inför den kommande av-
fallsplanens mål och strategier pågick under 
året. Samordning av kommunens förvalt-
ningar med syfte att kraftigt öka källsorte-
ringen pågick, där verksamheterna kontinu-
erligt inför källsorteringsstationer och tar bort 
papperskorgar. Arbetet med utfasning av 
farliga kemikalier och krav gällande farliga 
ämnen i upphandling fortsatte.
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Fullmäktigemål – Avfall
Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 
2018 till 2025.

Kommentar
Resultat:
• Restavfallet minskade med cirka 17 procent mellan 2019 och 

2020 (mätning före pandemin).
• Cirka 50 procent av restavfallet i kommunens verksamheter är 

felsorterat, det vill säga att det består av förpackningar, matav-
fall och annat som ska källsorteras. Resultatet för 2020 motsvarar 
nivån från 2019.

• Sedan 2018 har cirka 300 000 engångsartiklar i plast, bland annat 
glas, muggar och bestick, sorterats ut.

• Kostverksamhetens mätning av andelen kökssvinn inom omsor-
gen visar på en stor förbättring. Tidigare låg svinnet på 14 gram 
per portion men har nu minskat till 10 gram per portion.  

Kostenhetens mätningar av tallriksvinn inom förskola och skola 
visade 14,8 gram per portion i snitt, vilket är något högre än snittet 
föregående år. För svinn i serveringen är utfallet 11,3 gram per por-
tion i snitt, vilket är bättre än föregående år då utfallet var 13 gram 
per portion. Detta ger en försiktigt positiv trend avseende matsvinn.

Aktiviteter:
Kommunikationsmaterial i form av affischer, film och bild-
spel samt en guide för inköp av källsorteringsmöbler togs fram. 
Papperskorgar togs bort och källsorteringsstationer ställdes ut på 
alla kontor. 2021 ska även alla skolor, omsorgsboenden, sporthallar 
och andra publika utrymmen få källsortering.

Kommunens beslut om att sluta använda engångsprodukter i plast 
som enkelt kan ersättas med flergångs- eller förnybara produkter 
resulterade i en minskning av glas, muggar och bestick i plast med 
nästan 300 000 produkter. Svart plast i matlådor byttes ut till vit 
plast som är enklare att återvinna. En inventering av övrigt engångs- 
material i plast är påbörjad eller planerad, dock pausad i vissa verk-
samheter på grund av pandemin.

Fullmäktigemål – Fordon och transporter
Kalmar kommuns egna fordon och inköpta transporter ska vara 
fossilbränslefria 2023.

Kommentar
Resultat:
Kalmar kommun som organisation minskade sina koldioxidutsläpp 
med 46 procent mellan år 2017 och år 2020. Minskningen mellan år 
2019 och 2020 var 25 procent. Detta beror delvis på minskat antal 
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flygresor under pandemin, men också på det löpande utbytet av  
fossildrivna fordon i verksamheterna. 79 procent av förvaltningarnas 
445 fordon drivs nu av el, biogas, etanol eller HVO.

Upphandlingsenheten har ställt krav på förnybart bränsle i totalt 
40 procent av befintliga avtal där transporter är en del av den köpta 
tjänsten. Avtalen uppdateras kontinuerligt, i takt med att nya upp-
handlingar görs. Projekt- och byggenheten har ännu inte ställt krav 
i de upphandlingar de ansvarar för, men planerar för detta under 
2021.

Aktiviteter:
En karttjänst för kommunens samtliga fordon är framtagen. Tjänsten 
kommer att stödja optimeringsarbetet av fordonsflottan samt un-
derlätta ökad delning av fordon mellan användare. Karttjänsten 
lanseras under 2021. En ny fordonsupphandling genomfördes, med 
enbart förnybara bränslen. Ett nytt tankställe för biogas har öppnat 
på Engelska Vägen vilket underlättar för både kommunens verk-
samheter och privatpersoner som kör biogasbil. Ett tankställe för 
biogas i Ljungbyholm har beviljats nationella medel och är under 
planering.

Fullmäktigemål – God vattenstatus
Kalmarsund och våra vattendrag ska ha uppnått God vattenstatus 
år 2027.

Kommentar
Resultat:
Vattenmyndigheten uppdaterar statusbedömningen på kommunens 
vattenförekomster för förvaltningscykel 3 vilken innefattar åren 
2017–2021.

Enligt en preliminär bedömning har en av våra 36 vattenförekomster 
god ekologisk status, tre har otillfredsställande ekologisk status och 
resterande har måttlig ekologisk status. För kemisk status bedöms 
två ha ej godkänd status och resterande ha god status. För kvantita-
tiv status har en grundvattenförekomst otillfredsställande status.

Jämfört med tidigare förvaltningscykler är detta en generell för-
sämring av status, bortsett från vattendraget Torsbäcken, som har 
gått från otillfredsställande till måttlig ekologisk status. De främsta 
orsakerna för nedsatt status är övergödning, förändrade ekosystem, 
föroreningar och lågt grundvatten.

Den miljöövervakning av vattendrag med nio provtagningspunk-
ter som startade hösten 2018 har sammanfattats i en första rapport. 
Resultatet visar på hög kväveavrinning under 2019 samt vissa 
problem med det förorenande ämnet PFOS i Törnebybäcken och 
Surrebäcken och hormonstörande ämnen i Ljungbyån.
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Aktiviteter
En handlingsplan för god vattenstatus togs fram och är nu ute på 
extern remiss. Planen är förankrad hos samtliga utförarorganisa-
tioner och åtgärder kan börja arbetas med så snart den fått politiskt 
godkännande.

Arbetet med att säkerställa att alla enskilda avlopp har tillräcklig 
reningskapacitet fortsatte under året. Andelen godkända avlopp låg 
vid utgången av 2020 på 76 procent.

Projekten inom kustmiljö har fortsatt att få bidrag till olika åt-
gärder för att främja en god vattenstatus i våra vattendrag och i 
Kalmarsund. Flera biotopvårdsåtgärder i vattendrag genomfördes, 
bland annat lekbottnar i Ljungbyån. Provfiske av bland annat 
öringsyngel visade att fiskbeståndet ökat ordentligt i Halltorpsån, 
Hagbyån och Ljungbyån efter de senaste årens åtgärder.

Kommunen erhöll bidrag för vattenrådens räkning för att ta fram 
åtgärdsplaner för samtliga kommunens avrinningsområden. 
Tillsammans med vattenråden drivs också ett projekt för att ta fram 
naturvårdsplaner för kommunens kustvikar.

Ett samarbete pågår kring hur man kan fiska och äta den invasiva 
fiskarten svartmunnad smörbult som på kort tid har blivit en av de 
dominerande fiskarterna i Kalmarsund. EU-projektet LIFE SURE 
som syftar till att utveckla teknik för muddring tog fart under 2020.

Kalmarsundskommissionen skriver tillsammans med 
Kommunförbundet i Kalmar län en Life-ansökan om vatten- 
hållande åtgärder i landskapet. I denna ansökan deltar Kalmar  
tillsammans med flera andra kommuner. Under året togs de  
första stegen mot ett par stora EU-ansökningar tillsammans med 
Kalmarsundskommissionen.

Kalmar Vattens arbete med en åtgärdsplan för dagvatten inom 
Kalmar Vattens verksamhetsområde pågår. Syftet med planen  
är att öka andelen renat dagvatten inom Kalmar Vattens 
verksamhetsområde.



74

Fullmäktigemål – Fossilbränslefri kommun och netto noll utsläpp
Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbräns-
lefritt år 2030 och ha netto-nollutsläpp 2045.

Kommentar
Resultat
Växthusgaser, inklusive koldioxid:

• Sedan år 1990 har koldioxidutsläppen i kommunen halverats 
från 4 ton per capita år 1990 till 1,9 ton per capita år 2018. Siff-
rorna har en eftersläpning och inga siffror för 2019–2020 finns 
tillgängliga. Mellan 2015 och 2018 minskade utsläppen per capita 
med cirka 10 procent.

• De totala växthusgasutsläppen minskade från 7,9 ton per capita 
år 1990 till 3,4 ton per capita år 2018. Mellan 2015 och 2018 mins-
kade utsläppen per capita med cirka 10 procent. 

Transportsektorn står för den dominerande delen av användning-
en av icke förnybara bränslen och således också för utsläppen av 
koldioxid.

Energianvändning:

• Den förnybara delen i energitillförseln har ökat kontinuerligt och 
var år 2018 48 procent. Oljeprodukter utgör den största delen av 
de icke förnybara bränslena, där bensin och eldningsolja stadigt 
minskar, medan dieseln ökar. Elanvändningen ligger stabilt på 
cirka 600 gigawattimmar per år, med en självförsörjningsgrad på 
mellan 30 och 40 procent. 2018 var självförsörjningsgraden  
31 procent fördelat på 10 procent vindkraft och 20 procent kraft-
värme.

Aktiviteter
Trots att flera planerade aktiviteter under 2020 fått ställas in eller 
skjutas på framtiden på grund av coronapandemin har mycket 
arbete utförts.

• Information och rådgivning kring solelsproduktion, vindkrafts-
produktion och energieffektiva bostäder och lokaler bibehölls.

• Flera projekt pågick med syfte att öka andelen hållbara resor 
inom kommunens gränser, exempelvis projektet Hållbara resval 
tillsammans med Linnéuniversitetet. Projektet På egna ben 
avslutades och ska nu drivas i den ordinarie verksamheten. En 
översyn av säkerhet på skolvägarna gjordes.

• Flera aktiviteter med fokus på att öka produktion och konsum-
tion av biogas genomfördes. Arbete med att främja biogas-
produktion i södra kommundelen startade. En biogasmack i 
Ljungbyholm beviljades nationell finansiering genom Klimat-
klivet. Projektet BiogasBoost, som syftar till att fördubbla antalet 
biogasbilar i länet, genomförde digitala kampanjer. Samverkan 
med bilförsäljare om att erbjuda fossilbränslefria fordon, bland 
annat biogasbilar, genomfördes.
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• Serviceförvaltningen nådde målet om 30 solcellsanläggningar 
på byggnaders tak. Kalmarhem har fyra solfångaranläggningar 
och 13 solcellsanläggningar, varav sju är nya för året.

• En ny biogasmack byggdes längs Norra vägen. Kalmarhem  
utökade sina laddstolpar och har nu 113 stycken.

Fullmäktigemål – Energianvändningen
Energianvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 pro-
cent från 2018 till 2022.

Kommentar
Under 2020 analyserades underlaget till måluppföljningen i detalj. 
Det visade sig finnas brister i rapporteringen, varför målet ej kan 
följas upp på ett tillfredsställande sätt på koncernnivå. Arbetet med 
energieffektivisering pågår dock kontinuerligt.

Kalmarhems mål är att minska energianvändningen med 30 procent 
mellan 2007 och 2030. Energieffektiviseringen mellan 2007 och 2020 
kom upp i 28 procent, vilket innebär att Kalmarhem är nära att nå 
sitt mål tio år i förtid. Under 2020 uppnåddes 7 procents minskning 
jämfört med 2019.

Vid nybyggnation ställer serviceförvaltningen krav på 25 procent 
mer energieffektiva byggnader än vad Boverkets byggriktlinjer  
anger, vilket följs upp då byggnaden varit i drift i två år.

Under året arbetades ett förslag fram om hur kommunen kan gå 
från energifokus till att ta ett helhetsgrepp om byggnaders klimatpå-
verkan. Ett uppdrag gavs i kommunfullmäktiges verksamhetsplan 
2021 formulerat som: ”Koncerngemensamt höja kompetensen och 
arbeta fram metoder för att minska klimatpåverkan i byggnaders 
livscykel samt genomföra klimatberäkningar för nybyggnationer.”. 
Tillsammans med pågående och fortsatt energieffektiviseringsarbete 
ersätter uppdraget målet.

Fullmäktigemål – Livsmedel
Andelen livsmedel som är ekologiska eller ursprungsmärkta Sverige 
i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 75 procent 2022, 
varav minst 30 procent ska vara ekologiska. Minst 40 procent ska 
komma från närområdet.

Kommentar
Resultat:
Ekologiskt och ursprung Sverige: 72,4 procent vilket är samma  
nivå som 2019. 
Ekologiskt: 29,0 procent att jämföra med 32,2 procent 2019. 
Från närområdet: 41,4 procent vilket är samma nivå som 2019.
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Aktiviteter:
Kostverksamheten tog under året fram en guide för att underlätta 
för de kommunala verksamheterna att välja råvara med syfte att 
öka måluppfyllelsen.  Arbetet ska fortsätta, med fokus på förbättrad 
internkommunikation.

Fullmäktigemål – Gång, cykel och kollektivtrafik
Andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik ska öka.

Kommentar
Resultat:
Resultatet från den årliga Kollektivtrafikbarometern var inte till-
gängligt vid tiden för årsredovisningen. Rekommendationer till 
följd av coronapandemin, exempelvis att välja bilen framför kollek-
tivtrafiken, har haft en negativ påverkan på målet.  Årets speciella 
förutsättningar gör att det inte går att ge en rättvisande bild kring 
hur resandet i kommunen utvecklades.

Innan coronapandemins start, mellan januari och mitten av mars 
2020, var andelen resor med gång, cykel eller kollektivtrafik i nivå 
eller något över samma period 2019.

När de olika trafikslagen mäts för sig blir resultatet:

• Minskning av kollektivtrafikresorna i länet som helhet med 26 
procent.

• Ökning av cyklingen i Kalmar kommun med 6 procent.  
November är jämförelsemånad.

• Minskad parkeringsbeläggning i kommunens centrala delar vilket 
indikerar att antalet pendlingsresor in till centrum minskade. 
Detta är dock ingen helhetsbild. Inga siffror finns för antalet 
bilresor. 

Aktiviteter:
Några av förvaltningens planerade aktiviteter inom området 
Mobility Management fick ställas in eller senareläggas på grund av 
coronapandemin, medan andra kunde genomföras. Bland annat 
öppnades ett cykelgarage vid tågstationen, appen BetterPoints 
lanserades inom projektet Hållbara resval och cykelpumpar installe-
rades på flera platser.

Flera långsiktiga satsningar initierades med syfte att skapa förut-
sättningar för en ökande andel resor med gång, cykel och kollektiv-
trafik efter coronapandemin. Exempel är en ny linjedragning av 402 
i Smedby, ett beslut om förstudie av Norra Länken samt ansökan 
om stadsmiljöavtal för totalt åtta insatser med syfte att skapa säkra 
vägar till och från skolor i kommunen.
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Fullmäktigemål – Vattenanvändningen
Vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 pro-
cent från 2015 till 2020.

Kommentar
Under 2020 analyserades underlaget för måluppföljning av vatten- 
användningen i detalj. Det visade sig finnas brister i rapporteringen, 
varför målet ej kan följas upp på ett tillfredsställande sätt på kon-
cernnivå. Det siffrorna pekar på är dock att vattenförbrukningen 
ökar, även med hänsyn taget till ett ökande invånarantal.

Kalmarhem nådde en minskning i vattenanvändningen på 5,6 pro-
cent mellan 2016 och 2020. För att få en bättre överblick och därmed 
en bättre analys arbetar serviceförvaltningen med att koppla varje 
mätare till ett samordnat system.

Bevattning av fotbollsplaner, planteringar och andra ytor som kräver 
tillsatt vatten under torrt väder motsvarar cirka 10–15 procent av 
förvaltningarnas dricksvattenanvändning, alltså mer än målet. Att 
gå över till andra bevattningsformer här kommer däremot att ge 
ungefär samma resultat som målet.

För att minska vattenanvändningen i kommunkoncernen under 
2021 gavs ett uppdrag i kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2021 
formulerat som: ”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.”. Uppdraget er- 
sätter målet. Kultur- och fritidsförvaltningen har sedan tidigare gjort 
en utredning kring hur detta skulle kunna genomföras.

Uppdrag – Miljöprogram
Ta fram ett miljöprogram med uppdaterade miljömål med utgångs-
punkt i de nationella miljökvalitetsmålen och Agenda 2030, samt en 
organisation för det strategiska miljöarbetet.

Kommentar
Uppdraget om att ta fram ett koncernövergripande miljöprogram 
med uppdaterade miljömål, med utgångspunkt i nationella miljö- 
kvalitetsmålen och Agenda 2030, utökas till ”integrering av Agenda 
2030 i kommunens styrning och målarbete”. Istället för ett mil-
jöprogram ska förslag till en strategisk plan med långsiktiga mål 
och delmål tas fram. Den strategiska planen ska utgöra grund för 
kommande årliga verksamhetsplaner och på så sätt öka långsiktig-
heten i kommunens målsättningar, genomförande och uppföljning 
samt säkerställa att kommunen styr mot målen i Agenda 2030 på ett 
tillfredsställande sätt. Uppdraget i sin ursprungliga form avslutas 
härmed.

Status: 
Genomförd
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Uppdrag – Modell för upptag av näring från Kalmarsund
Utveckla en modell för kostnadseffektivt upptag av näring från 
Kalmarsund, exempelvis genom musselodling, med syfte att  
successivt öka upptaget tills åtagandena enligt Vattenmyndighetens 
direktiv uppfylls.

Kommentar
Uppdraget ska lösas genom dialog med Södra Östersjöns 
Vattenmyndighet och det pågående SEABASED-projektet. I slutet  
av 2020 kommer SEABASED ta fram en manual för hur kända 
metoder kan användas för att ta upp näring ur havet. Tillsammans 
med parter från det pågående EU-projektet LIFE SURE, det tidigare 
projektet Baltic Blue Growht samt Biogas – nya substrat från havet 
kommer utsedd uppdragstagare beskriva potentialen för upptag 
och marknad i Kalmarsund. Detta sett utifrån våra förutsättningar 
samt våra potentiella aktörer och marknader, med tonvikt på sedi-
ment, musslor och vass. Uppdraget är redovisat till servicenämnden 
samt vatten- och miljönämnden.

Uppdrag – Samverkan med de gröna näringarna
Initiera samverkan med de gröna näringarna för att undersöka möjlig- 
heten att binda kol i marken och därigenom öka jordkvaliteten och 
använda mindre gödsel.

Kommentar
En rapport som är en sammanställning av kunskapsläget för kolin-
lagring i lantbruket har tagits fram. Inom lantbruket pågår arbete 
med att utveckla odlingsmetoder och grödor för att öka markens 
kolinlagring. I första hand söker lantbrukare råd i dessa frågor av 
professionella växtodlingsrådgivare.

Inom uppdraget har vi också undersökt intresset för biokol i pro-
duktionsjordbruket. Där finns i dagsläget inget intresse. Kommunen 
kommer testa att tillsätta biokol vid trädplantering för att utvärdera 
om det bidrar till bättre tillväxt och länge livslängd för träd i stads-
miljö. Tillverkning och användning av biokol är ett möjligt sätt för 
kommunen att klimatkompensera.

Inom uppdraget har kontakter tagits med ett antal intressenter bland 
annat Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Hushållningssällskapet, 
Kalmar energi och KSRR för att undersöka om de har intresse att 
starta tillverkning.

Status: 
Genomförd

Status: 
Genomförd
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Uppdrag – Förstudie stadsdel
I dialog med relevanta aktörer genomföra en förstudie om möjlig-
heten att skapa en klimatneutral, cirkulär och uppkopplad stadsdel 
där smarta lösningar testas, exempelvis cirkulärt vatten.

Kommentar
Detta uppdrag utmynnade i två deluppdrag:

Hållbar stadsdel
Startmöte har hållits i december 2020 tillsammans med fastighets-
ägare, styrgrupp och arbetsgrupp. En plan för uppdraget finns och 
målet är att få ett underlag och konsensus kring en värdebaserad 
utvecklingsplan som ska fungera som ett internt och förvaltnings- 
övergripande dokument för Kalmar kommun. Detta dokument, som 
ska vara både visionärt och handlingsinriktat, ska därefter kommu-
niceras till framtida fastighetsägare och övriga aktörer. Norrlidens 
framtidsbild ska beskrivas och strategier samt verktyg ska utkristal-
liseras. De olika stegen i projektet är att:

• formulera vision och värden och ge förslag på strategier  
och verktyg

• undersöka strategier och verktyg i dialog med berörda
• sammanfatta en gemensam helhetsbild som kan vägleda och  

ligga till grund för den kommande planeringen och utvecklingen. 

Hållbarhet i markanvisning Snurrom
Arbetet pågår med färdigställande av markanvisningsprogram 
där visioner för de hållbara kvarteren i Snurrom utformas och 
definieras. Kriterier för utvärdering av förslagen utarbetas. 
Markanvisningstävlingen beräknas ske under våren 2021 med  
planerad byggstart under sista delen av 2021.

Uppdrag – Naturvårdsorganisation
Initiera en förvaltningsövergripande naturvårdsorganisation med 
tydlig ansvarsfördelning och ta fram relevanta styrdokument så att 
naturvårdsarbetet effektivt stärker och utvecklar Kalmar kommuns 
unika natur- och friluftsmiljöer.

Kommentar
En utredning avseende förvaltningsövergripande naturvårdsorga-
nisation har tagits fram. Utredningen visar inom vilka förvaltningar 
som naturvårdsarbete sker och vilka styrande dokument som finns 
framtagna i kommunen och som är under framtagande. Vidare har 
en struktur skapats för att samverkan inom kommunen avseende 
naturvårdsarbetet ska ske så effektivt som möjligt. De åtgärder som 
föreslås handlar om att skapa tydlighet och ett effektivt samarbete 
samt gemensam planering av kommunikation.

Status: 
Pågående

Status: 
Genomförd
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Uppdrag – Förebygga nedskräpning
Tillsammans i kommunkoncernen arbeta för att förebygga ned-
skräpning samt genomföra en kommunikationskampanj inför 
sommaren 2020.

Kommentar
Kalmar utsågs till årets mellanstora Håll Sverige Rent-kommun 
2020. Kalmar fick placeringen för arbetet med kampanjen Håll 
Kalmar Rent, samarbetet inom kommunen och en mycket ambitiös 
plan för minskad nedskräpning genom ökad medvetenhet och bete-
endeförändring. I Håll Sverige Rents totala ranking kom Kalmar på 
en fjärde plats. Följande har gjorts under 2020 i uppdraget.

• En kommunikationskampanj genomförd under sommaren 2020. 
En film har spelats in på temat Hållbar picknick, här ges tips om 
att undvika engångsartiklar och att det är viktigt att ta med sig 
skräpet hem.

• Servicenämnden beslutade i november att godta förvaltningens 
förslag på strategi för minskad nedskräpning i Kalmar kommun.

• Hela Sverige plockar skräp-dagen genomfördes under hösten.
• Källsorteringskärl är utplacerade på fem platser på Kvarnholmen. 

Vissa mindre papperskorgar har tagits bort.
• Många planerade insatser ställdes in på grund av coronapande-

min. Förhoppningen är dock att kunna genomföra dessa 2021.

Uppdrag – Handlingsplan God vattenstatus
Ta fram en koncernövergripande handlingsplan för att nå målet 
God vattenstatus.

Kommentar
En handlingsplan är framtagen och var ute på remiss under hösten 
2020. Ett önskemål framkom från politiken att även skicka ut hand-
lingsplanen på externremiss. Därför återremitterades planen. Den 
är åter igen ute på remiss och förhoppningen är att den tas under 
våren 2021.

Status: 
Genomförd

Status: 
Pågående
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Uppdrag – Nytt reningsverk
Kalmar Vatten får i uppdrag att planera för ett nytt reningsverk med 
höga ambitioner när det gäller rening.

Kommentar
Projektet Kalmarsundsverket inledde sitt arbete med att bland annat 
ta fram en gemensam projektorganisation, projektplan, tidplan och 
samverkansmål. Kalmarsundsverket har genomfört startworkshop 
för projektmedlemmarna som genomfördes digitalt på grund av 
coronapandemin. En annan effekt av coronapandemin är att projek-
tet haft begränsad tillgång till projektkontoret med konsekvensen 
att möten och andra aktiviteter under vissa perioder utförts helt på 
distans via Teams. Att starta upp ett samverkansprojekt som tradi-
tionellt bygger på många fysiska träffar och workshops initialt har 
under rådande omständigheter varit en utmaning och krävt nytän-
kande och kreativitet för att åstadkomma ett fungerande arbetssätt.

Påverkan av coronapandemin kan ej kvantifieras i tid och pengar. 
Bedömningen är dock att pandemin har påverkat tid och kostnad 
för projektet.

Tidplanen för första fasen diskuterades initialt i samverkan och 
beslutades att förlängas och omfattar utöver upprättande av system-
handlingar även en utökad detaljprojektering, för att få fram ett väl 
underbyggt riktpris. Utökad första fas påverkar inte tidplanen för 
när anläggningen ska vara driftsatt, den totala projekttiden bedöms 
vara densamma. Projektets milstolpar är följande:

• låst processdesign, cirka sex månader efter systemval, 2020-10-26
• Systemhandling, cirka fem månader efter låst processdesign, 

2021-03-27
• Detaljprojektering inklusive kalkyl, cirka sex månader,  

2021-09-30
• Beslut kommunfullmäktige två månader från upprättad kalkyl, 

2021-12-15
• Byggstart (andra fasen), cirka två månader efter beslut i kom-

munfullmäktige, 2022-02-15

Arbetet med processdesign och systemval är utfört och parterna är 
överens om hur systemet för reningsverket ska utformas. Så gott 
som alla resurser för första fasen är kontrakterade. I juni tog kom-
munfullmäktige investeringsbeslut gällande markberedning av 
området för Kalmarsundverket om maximalt 100 mnkr och detta  
arbete beräknas kunna påbörjas i mars 2021. Förberedande arbete 
har inletts under 2020, anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 
§28 i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso- 
skydd är inskickad och beslut har erhållits från Länsstyrelsen.

Status: 
Pågående
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Fokusområde – ett växande attraktivt Kalmar

Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen 
om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur.

Kommentar
Kalmar är en växande och attraktiv kommun 
och nådde nyligen 70 000 invånare. Det är en 
förutsättning för att vara med i kampen om 
framtida etableringar, inflyttare och sats-
ningar på infrastruktur. Enligt preliminära 
uppgifter från Kommunens invånarregister 
(KIR) ökade folkmängden i kommunen med 
887 personer under 2020 till 70 346 personer. 
Det är historiskt sett en hög siffra men lägre 
än de två senaste åren. Flyttöverskottet stod 
för 688 personer eller 78 procent av folk- 
ökningen, medan födelseöverskottet stod för 
199 personer eller 22 procent. Flyttöverskottet 
stod för en större andel av ökningen år 2020 
jämfört med år 2019.

 
Under året har arbetet med kommunens 
nya översiktsplan fortsatt. Översiktsplanen 
är grunden till en god planberedskap för 
bostäder och att kunna nå målet om 100 000 
invånare 2050. En prioritering av detaljpla-
ner arbetas fram utifrån övriga strategiska 
dokument, som till exempel fördjupade 
översiktsplaner som i Norrliden eller Södra 
staden, planprogram som exempelvis är på 
gång i Snurrom och bostadsförsörjningspro-
grammet. Prioriteringen görs bland annat ut-
ifrån behovet av bostäder, både till antal och 
bostadstyp. Övriga förvaltningar är delaktiga 
i arbetet för att säkerställa att även behov av 
till exempel vårdboenden tillgodoses.
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Fullmäktigemål – Arbetslöshet
Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra 
jämförelsekommuner.

Kommentar
Arbetslösheten i Kalmar har ökat något i december jämfört med 
november 2020, från 7,8 procent till 7,9 procent. I december 2020 var 
det sammanlagt 2 808 personer i Kalmar som är öppet arbetslösa 
och sökande i program med aktivitetsstöd. Arbetslösheten har ökat i 
Kalmar med 0,9 procent jämfört med december 2019 då arbetslöshe-
ten låg på 7,0 procent. Vi kan konstatera att vi har lägre arbetslöshet 
för gruppen 16–64 år än Riket som ligger på 8,8 procent i december 
och att vi fortfarande är bättre än våra jämförelsekommuner som 
alla har klart högre arbetslöshet än Kalmar. Om vi tittar på arbets-
lösheten män kontra kvinnor i gruppen 16–64 år så har arbetslös-
heten bland män stigit något till 8,6 procent, medan arbetslösheten 
bland kvinnor ligger oförändrad i december jämfört med november, 
på 7,2 procent. När det gäller ungdomar 18–24 år så har arbetslös-
heten sjunkit med 0,1 procent sedan november, från 10,2 procent till 
10,1 procent.

För gruppen utrikesfödda 16–64 år så har arbetslösheten i Kalmar 
sjunkit med 0,6 procent under 2020, från 23,3 procent den 31 decem-
ber 2019 till 22,7 procent vid årets slut 2020. Här har Kalmar knappat 
in på riket då den genomsnittliga arbetslösheten för hela landet 
under samma tid har ökat från 19,9 procent december 2019 till 21,1 
procent december 2020, en ökning med 1,2 procent. Här återstår ett 
stort arbete att göra både på riksnivå och i landets kommuner.

Fullmäktigemål – Tryggaste residenskommun
Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun.

Kommentar
Problemnivåerna som redovisas i trygghetsundersökningen 2020 är 
generellt betraktade som desamma de senaste fem åren. Andelen 
som inte varit utsatta för något som hest brott redovisar liknande 
värden som de senaste sju åren, vilket är betydligt lägre än för 
exempelvis 10 år sedan. Andelen utsatta för mängdbrott har stabi-
liserats under den senaste sjuårsperioden, nivån har legat mellan 
11–13 procent, vilket är en nivå långt under perioden 2005–2009. 
Problembilden redovisar ett enda större generellt problem över hela 
kommunen; trygghetskänslan utomhus ensam sent på kvällen. I 
första hand gäller det Funkabo, Norrliden, Oxhagen och Smedby. 
Kvinnor redovisar i högre grad än män att de upplever otrygghet 
ute ensam sen kväll än män. Prioriteringsdialog utifrån trygghets-
mätningen pågår med polis och andra aktörer.
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Fullmäktigemål – Företagsklimat
Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna avseende 
företagsklimat

Kommentar
Kalmar har klättrat 65 placeringar i Öppna jämförelser av företags-
klimatet för 2019 års ärenden. I årets Öppna jämförelser av företags-
klimatet hamnar Kalmar kommun på plats 4 bland kommuner med 
över 40 000 invånare, med ett Nöjd-Kund-Index (NKI) på 78 utav 
100. Det totala NKI-resultatet för samtliga deltagande kommuner 
blev 73. Av alla deltagande kommuner hamnade vi på plats 23,  
vilket alltså betyder att vi klättrat 65 placeringar från året innan, 
detta innebär att målet nåtts om att vara bland topp 30.

Fullmäktigemål – Attraktiv kommun
Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna i Sverige att besöka, 
att växa upp, bo och åldras i.

Kommentar
Enligt tidningen Fokus rankning hamnar Kalmar på plats 53 av 
landets kommuner i undersökningen Bäst att Leva. För att målet 
ska anses vara uppnått ska Kalmar vara topp 30 i den rankingen. 
Föregående års placering var 17. Däremot påvisar Kalmar fortsatta 
goda resultat i medborgarundersökningen.

När det gäller besöksnäring har kommunen tappat cirka 20 procent 
år 2020 jämfört med föregående år. Den boendeform som tappat 
mest i antal gästnätter är hotell, där är nedgången cirka 27 procent. 
Camping kan vi i sak inte mäta unikt då det är för få anläggningar 
för att summera ihop, men i den dialog Destination Kalmar har 
haft med campingföreträdarna ser utvecklingen bra ut för 2020 och 
inte så mycket sämre än 2019. Såväl turistbyrån, gästhamnen samt 
Kalmar Slott har betydligt lägre besökssiffror jämfört med tidigare, 
detta helt beroende på coronapandemin.

Fullmäktigemål – Bostäder
Samlat i kommunkoncernen ska vi möjliggöra för att minst 500  
bostäder kan färdigställas varav hälften är hyresbostäder.

Kommentar
Under 2020 färdigställdes hela 1 204 bostäder i kommunen. Av 
dessa var 1 025 hyresrätter.
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Fullmäktigemål – Fler i arbete snabbare
Kalmar kommun ska få fler i arbete snabbare. 60 procent av de 
som lämnar etableringsuppdraget ska gå till arbete eller reguljära 
studier.

Kommentar
Månadsresultatet för Kalmar kommun i november var 0 procent, för 
Kalmar län 17,9 procent och för riket 35,3 procent. Målgruppen för 
Kalmar kommun utgörs enbart av sju personer vilket innebär att om 
tre av dessa personer hade fått ett arbete hade Kalmar varit långt 
över riksnivån. Det är små marginaler som avgör hur resultatet blir. 
Målgruppen för länet är 56 personer och för riket 1 910 personer.

Fullmäktigemål – Utrikesfödda medarbetare
Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka.

Kommentar
Senaste rapportering i Kommun- och landstingsdatabasen kolada.
se visar på att andelen utrikes födda medarbetare har ökat från 11,6 
procent 2017 till 12,2 procent 2018. Siffrorna har en eftersläpning 
och inga siffror för 2019–2020 finns tillgängliga. Under 2018 hade 
Kalmar ett balanstal för utrikes födda på 0,7 vilket är lägre än rikets 
kommuner som är 0,8. Ett balanstal under 1 innebär att kommunen 
har en lägre andel anställda som är utrikes födda än i befolkningen 
i åldersgruppen 18–64 år. Balanstalet har under de senaste fem åren 
varit i princip oförändrat både för Kalmar och för riket.

Fullmäktigemål – Arbetslösa ungdomar
Andelen arbetslösa ungdomar utan fullständigt gymnasiebetyg och 
utomeuropeiskt födda samt personer med funktionsvariationer ska 
vara lägre än riket och våra jämförelsekommuner.

Kommentar
När det gäller arbetssökande och sökande i program med akti-
vitetsstöd ligger Kalmar högre (41 procent) för de utan gymna-
sieutbildning jämfört med såväl riket (36 procent) som samtliga 
jämförelsekommuner.

För utomeuropeiskt födda ligger Kalmar lägre (39 procent) jämfört 
med riket (43 procent). Kalmar ligger högre än Karlskrona  
(34 procent) och Halmstad (38 procent) men lägre än Kristianstad 
(49 procent) och Växjö (51 procent).

För personer med funktionsvariationer är Kalmars siffra 18 procent 
medan riket har 14 procent. Karlskrona (20 procent), Halmstad  
(15 procent), Kristianstad (11 procent) och Växjö (17 procent).
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Uppdrag – Markinköp
Köp in mer mark för långsiktiga behov.

Kommentar
Dialog pågår kring ett antal potentiella områden. Detta uppdrag 
har övergått i ett mål i verksamhetsplan 2021 och avslutas härmed i 
denna form.

Uppdrag – Internationella frågor
Uppdrag att ta fram en strategi för internationella frågor.

Kommentar
Ett utkast till strategi för internationellt arbete och externfinansierade 
projekt i Kalmar kommun har tagits fram under 2020 och stämts av 
med ett antal nyckelpersoner samt förvaltnings- och bolagschefer. 
Efter beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott 17 november har 
strategin gått på remiss till nämnder och bolagsstyrelser med vädjan 
om svar under mars 2021.

Uppdrag – Verksamhetsområden i Flygstaden
Färdigställ verksamhetsområden för företag i Flygstaden, för att 
möta den efterfrågan som finns för etableringar i Kalmar.

Kommentar
Projektering av etapp ett pågår. Detta uppdrag ingår från och med 
2021 i det nya generella uppdraget från verksamhetsplan 2021 att 
färdigställa verksamhetsområden för företag för att möta den efter-
frågan som finns på etableringar i Kalmar.

Uppdrag – Idékatalog för attraktivitet
Ta fram en idékatalog för tio år framåt för att förstärka kommunens 
attraktivitet.

Kommentar
Materialet är framtaget och nu ska ärendet hanteras vidare i sam-
band med budget 2021. En investeringsplan med en planering på 
5–10 års sikt.

Status: 
Genomförd

Status: 
Pågående

Status: 
Genomförd

Status: 
Genomförd
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Fokusområde – hög kvalitet i välfärden

I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Invånare i Kalmar ska 
känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och 
att verksamheten bedrivs med god kvalitet.

Kommentar
Under fokusområdet ingår fullmäktigemålen 
Bästa skolkommun, Bästa äldreomsorgs-
kommun, Socialtjänst av hög kvalitet, 
e-hälsokommun samt jämställdhetssäkrad 
verksamhet.

Situationen med coronapandemin har gjort 
att ett flertal planerade aktiviteter och sats-
ningar inte har gått att genomföra fullt ut, 
men det långsiktiga och strukturerade arbetet 
med målarbetet fortgår.

Trots den rådande situationen konstateras ett 
flertal positiva händelser och resultat under 
året. Ett exempel är att Kalmar kommun 
blivit utvald att ingå som en av tio modell-
kommuner kopplat till välfärdsteknologi. 
Grunden till projektet är att med hjälp av 
välfärdsteknologi ge ökad självständighet 
och trygghet hos brukare oavsett om de bor  

 
i ordinärt eller särskilt boende. Samtidigt är 
det också önskvärt att vår personal genom 
tekniken ska kunna spara tid som de i stället 
kan lägga på omvårdnadsskapande aktivi-
teter. Som en följd av utnämnandet har ett 
politiskt beslut tagits att flytta fram målet 
Bästa e-hälsokommun år 2022 till Bästa  
e-hälsokommun år 2025.

Andra exempel på arbetsområden som visar 
positiva resultat är kvaliteten i skolans under- 
visning samt kommunens interna arbete med 
jämställdhetssäkrad verksamhet.

Till fokusområdet Hög kvalitet i välfär-
den är även uppdraget ”Ensamhet bland 
äldre” kopplat. En ansökan riktad till 
Kampradsstiftelsen lämnades in i mars 2020, 
men avslogs tyvärr.
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Fullmäktigemål – Bästa skolkommun
Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner  
år 2020.

Kommentar
Utbildningsnämndens och Södermöre kommundelsnämnds långsik-
tiga utvecklingsarbete med att utveckla kvaliteten i undervisningen 
fortsätter. Kvaliteten i undervisningen har ökat, det syns i fem 
av åtta redovisade indikatorer. Elever i årskurs 9 uppnår det näst 
högsta meritvärdet någonsin, endast resultatet 2019 är högre. Även 
andel elever som är behöriga till gymnasiet ökar, detta för fjärde 
året i rad.

Trots det tappar Kalmar 15 placeringar i Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR) ranking bästa skolkommun och hamnar på 49:e 
plats när det gäller kommunala skolor. När det gäller rankingen 
för alla skolor inklusive friskolor hamnar Kalmar på 67:e plats. Vi 
presterar för lågt på indikatorer gällande avvikelse från modell- 
beräknat värde vilket innebär att utifrån Kalmar kommuns elevun-
derlag behöver vi öka ytterligare gällande meritvärde, fullständiga 
betyg och behörighet till gymnasiet. Fortsatt fokus på att utveckla 
undervisningen behövs, så att varje elev kan utvecklas så långt som 
möjligt utifrån sin egen förmåga.

Fullmäktigemål – Bästa äldreomsorgskommun
Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgs- 
kommuner år 2020.

Kommentar
För att nå målet med att vara en av de trettio bästa äldreomsorgs-
kommunerna har arbetet inom framtagna områden fortsatt. 
Situationen med coronapandemin har dock gjort att planerade 
aktiviteter och satsningar för året inte har gått att genomföra fullt 
ut. En samlad ranking för att kunna uttala sig om placering topp 30 
saknas. Istället utvärderas indikatorer inom följande områden:

• minska antalet läkemedelsavvikelser
• minska antalet fallskador
• ökad personalkontinuitet
• erbjuda utevistelse
• öka andelen omsorgstagare som är nöjda med sociala aktiviteter
• nöjdhet hemtjänst
• nöjdhet Särskilt Boende (SäBo). 

Då det gäller området att öka andelen sociala aktiviteter har en stor 
utmaning varit att erbjuda sociala aktiviteter som går att genom-
föra trots rådande omständigheter med anledning av coronapan-
demin. Arbetet på ordinarie träffpunkter, framförallt fristående 
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träffpunkter, har helt pausats. Dock har ett förnyat samarbete 
uppkommit mellan träffpunktsamordnare och personal på de 
olika avdelningarna, vilket har bidragit till möjlighet att genom-
föra aktiviteter ute i verksamheterna och det har uppskattats av 
omsorgstagarna.

Omsorgstagares behov av att ha en nära kontakt med närstående är 
viktigt för deras välmående och något som har arbetats särskilt med. 
En utmaning har varit att hitta möjligheter för omsorgstagarna att 
på ett smittsäkert sätt träffa anhöriga efter att sommaren har upp-
hört och uteaktiviteter inte längre har varit ett självklart alternativ 
att genomföra.

I den årliga brukarundersökningen har resultatet för den totala 
nöjdheten bland omsorgstagarna i hemtjänstverksamheten ökat från 
93 procent 2019 till 95 procent 2020 vilket gör att vi finns med i topp-
skiktet jämfört med övriga kommuner i Sverige på detta område. 
Omsorgstagarna på våra boenden har en total nöjdhet som ligger på 
80 procent, detta är en ökning från 2019 då motsvarande siffra låg 
på 77 procent.

Fullmäktigemål – Socialtjänst av hög kvalitet
Socialtjänsten i Kalmar kommun ska leva upp till kvalitetsdimensio-
nerna kunskapsbaserad, effektiv, säker, jämlik, individanpassad och 
tillgänglig.

Kommentar
För att leva upp till en socialtjänst av god kvalitet har socialnämn-
den brutit ner målet i sex långsiktiga kvalitetsmål. Utvecklingen 
följs och mäts med indikatorer. I år arbetar förvaltningen med drygt 
50 indikatorer kopplade till målen. Ambitionen höjs med hjälp av 
indikatorerna för varje år.

• Kunskapsbaserad vård och omsorg: Under året har flera evidens- 
baserade metoder och systematiska arbetssätt implementerats. 
Dessa utgör en förutsättning för systematisk uppföljning, som i 
sin tur är en förutsättning för en evidensbaserad praktik. Flera 
verksamheter har påbörjat systematiska uppföljningar på indi-
vid- eller aggregerad nivå. Utvecklingen mot en kunskapsbase-
rad vård och omsorg går framåt om än långsammare än planerat 
med anledning av pandemin.

• Säker vård och omsorg: Alla verksamheter har med anledning 
av pandemin tvingats att tänka riskförebyggande. Framsteg 
och insikter i vikten av riskbaserat tänkande har därför gjorts. 
Åtgärder för patientsäkerhet, exempelvis gällande hygienrutiner 
har vidtagits. Ökad användning av digitala mötesformer har 
medfört övervägningar och ny kunskap kring säker kommuni-
kation. Utvecklingen är positiv även om det var andra aktiviteter 
inom området som det hade planerats för innan coronapandemin.
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• Individanpassad vård och omsorg: Den enskildes delaktig-
het och behov ska vara utgångspunkt vid bedömning, beslut, 
planering, genomförande och uppföljning. Insatser ska anpassas 
och utformas så att de stärker den enskildes förmåga att leva 
ett självständigt liv. Genomförandeplaner och inhämtande av 
brukares och klienters upplevelse av socialtjänsten är de enskilt 
viktigaste delarna för att leva upp till en individanpassad social-
tjänst. Utvecklingen inom dessa områden är positiv.

• Effektiv vård och omsorg: Utvecklingen är god. Ett fortsatt 
arbete med att förbättra, utveckla och utöka insatser på hemma- 
plan har möjliggjort alternativ till externa placeringar inom 
den sociala barn- och ungdomsvården samt missbruksvården. 
Tillgängliga resurser tillvaratas därmed på ett effektivare sätt. 
Arbete med beläggning på korttidshem för barn med funktions-
nedsättning har fallit väl ut liksom arbete med att minska social-
nämndens bestånd av lägenheter för andrahandsuthyrning.

• Jämlik vård och omsorg: Utvecklingen har varit fortsatt försiktigt 
positiv då arbete med att samordna resurser runt den enskilde 
för att säkerställa vård på lika villkor fortsätter. Medvetenhet 
kring jämställd verksamhet och att brister kan upptäckas i ex-
empelvis statistik och undersökningar har ökat.

• Tillgänglig vård och omsorg: En viktig del i att vara en tillgäng-
lig socialtjänst är att människor inte behöver vänta oskäligt länge 
på att få sitt behov tillgodosett. Inom detta område har det skett 
en förbättring.

Fullmäktigemål – E-hälsokommun
Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2022.

Kommentar
Politiskt beslut i oktober att flytta fram målet bästa e-hälsokommun 
år 2022 till att bli bästa e-hälsokommun år 2025 och att inklu-
dera arbetet med modellkommun kopplat till välfärdteknologi. 
Omsorgsnämnden har implementerat en ny lösning och tillhörande 
arbetssätt för digitala signeringslistor. Södermöre kommundels-
nämnd har antagit en strategi om implementering gällande e-hälsa. 
Strategin innehåller flera kvalitetssteg vilket är ett omfattande men 
viktigt arbete för att införa digital teknik. Socialnämnden fastställde 
en e-hälsostrategi 2019 som syftar till att ange inriktning för den del 
av förvaltningens digitaliseringsarbete som rör e-hälsa. Arbetet med 
att revidera strategin är på gång och kommer att slutföras under 
första tertialen 2021. Till strategin finns även en handlingsplan som 
även den håller på att uppdateras. Både omsorgsförvaltningen 
och socialförvaltningen har under 2020 fortsatt sitt samarbete med 
Linnéuniversitetet och eHealth Arena. På grund av coronapandemin 
har aktiviteter fått skjutas fram till 2021. Under 2020 var planen att 
cirka 15 e-tjänster kopplat till e-hälsoverksamheterna skulle public-
eras. Resultatet visar att tio e-tjänster har publicerats mot invånare 
och nio internt.
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Fullmäktigemål – Jämställdhetssäkrad verksamhet
Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, 
vilket innebär att alla verksamheter säkerställer, till alla kvinnor och 
män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet:

• likvärdig service och bemötande
• likvärdig myndighetsutövning
• likvärdig resursfördelning
• jämställd fördelning av makt och inflytande.

Kommentar
Den positiva trenden fortsätter, både vad avser i vilken utsträckning 
detaljerade mål formulerats och insatser genomförts samt utveck-
ling av systematik i arbetet. Samtliga nämnder har detaljerade mål 
kopplade till verksamheten. Sammantaget är bedömningen att en 
majoritet av insatserna tar sikte på kompetensutveckling men det 
genomförs även konkreta verksamhetsförbättringar. Exempel hittar 
vi i samtliga verksamheter.

• Samhällsbyggnadskontoret arbetar utifrån en väl förankrad 
handlingsplan där fokus innevarande år är utbildning och att ta 
fram verksamhetsspecifika åtgärder för att säkerställa likvärdig 
service och bemötande.

• I kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet har ett nytt system 
för fördelning av bidrag implementerats som också säkerställer 
en jämställd fördelning av bidragen.

• Inom omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen arbetas det 
aktivt med att utveckla arbetet för att säkerställa jämställdhet i 
biståndshandläggningen, omsorgen bedriver även ett utveck-
lingsarbete för att öka andelen män som besöker träffpunkterna.

• Serviceförvaltningen bedriver förbättringsinsatser inom trygg-
hetsområdet med ett jämställdhetsperspektiv både vad avser 
belysning, siktröjning och offentliga toaletter.

Under hösten deltog samtliga förvaltningar i första delen av stödut-
bildningen för jämställd verksamhetsplanering del 1 som följs av en 
uppföljningsinsats under första kvartalet 2021. Under hösten 2020 
genomfördes en uppföljning av processen för jämställd verksamhet 
i samtliga förvaltningar som indikerar att samtliga förväntas nå 
målet om jämställd verksamhet 2024.
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Uppdrag – Ensamhet bland äldre
Utreda förutsättningarna för en projektansökan för att minska  
ensamhet bland äldre.

Kommentar
I mars månad lämnade omsorgsförvaltningen i enlighet med 
uppdrag in en projektansökan till Kampradstiftelsen med syfte att 
få medel för att inleda ett arbete med att motverka den ofrivilliga 
ensamheten bland äldre. Ansökan avslogs dessvärre. Efter somma-
ren påbörjades ett arbete med att ta fram en ny ansökan nu riktad 
till allmänna arvsfonden. På grund av situationen med coronapan-
demin och en ovisshet om vilken påverkan detta kommer få på 
samhället under 2021 har dock arbetet med att ta fram en ny  
ansökan pausats.

Status: 
Genomförd
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Fokusområde – medarbetare och arbetsmiljö

Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare.

Kommentar
Under hösten 2020 genomfördes medarbetar- 
enkäten. Svarsfrekvensen var 85,5 procent 
och cirka 4 800 medarbetare lämnade sina 
svar. Det är en hög svarsfrekvens under ett 
väldigt ansträngande år för våra medar-
betare. Vi har haft ett år med mycket hög 
arbetsbelastning på grund av coronapan-
demin samt många nya förutsättningar på 
kort tid. Vi har höga resultat på alla faktorer 
i Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) och endast 
en marginell försämring sedan förra året på 
några områden.
• Män och kvinnor gör en likvärdig bedöm-

ning över hur de ser på sin arbetsmiljö, 
förutsättningar och villkor.

• 92,5 procent har uppgett att de inte röker.
• Hållbart-Medarbetar-Index (HME) 2020 

för koncernen som helhet redovisas i  
Kolada under februari 2021.
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Fullmäktigemål – Sjuktillfällen
Andelen medarbetare med fler än 6 sjuktillfällen per år ska minska.

Kommentar
Årets statistik gällande sjukfrånvaro kommer inte att bli jämför-
bar med tidigare år på grund av den pågående coronapandemin 
och flera samtidiga förändringar i socialförsäkringen, bland annat 
bestämmelser kring karensdag samt ledighet och ersättning för per-
soner i riskgrupp. Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkarens 
rekommendationer om att stanna hemma vid minsta symtom har 
medfört att korttidssjukfrånvaron har ökat under året.

Fullmäktigemål – Trakasserier och diskriminering
Kalmar kommun har nolltolerans mot alla former av trakasserier 
och diskriminering.

Kommentar
Riktlinjerna har reviderats och området är en del i kommande per-
sonalprogram. En hög andel av medarbetarna vet hur de ska agera 
och var de kan anmäla ärenden om de skulle bli utsatta för kränk-
ningar eller trakasserier.

Uppdrag – Kompetensförsörjningsplan
Ta fram en kommunövergripande kompentensförsörjningsplan.

Kommentar
Förslaget till kompentensförsörjningsplan redovisades i kommun-
styrelsens arbetsutskott i februari 2021.

Uppdrag – Revidera arbetsmiljöpolicyn
Revidera arbetsmiljöpolicyn och komplettera den med mål för den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Kommentar
Arbetet är något försenat. Uppdraget redovisades i kommunstyrel-
sens arbetsutskott den 9 februari 2021. Grunden för en arbetsmiljö-
policy finns nu i det beslutade personalprogrammet och ett utkast 
till denna policy finns och samverkas med de fackliga organisatio-
nerna 18 februari 2021. Arbetsmiljöpolicyn kommer att fastställas 
politiskt under 2021.

Status: 
Genomförd

Status: 
Genomförd
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Uppdrag – Fiberanslutningar
Säkerställa fiberanslutningar till våra externt hyrda lokaler.

Kommentar
Projektet löper på med pågående förprojekteringar för respektive 
adress. Tidsplanen för färdigställande har justerats och ett nytt  
projektslut är satt till sommaren 2021.

Uppdrag – Våld i nära relationer
Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera och uppdatera hand-
lingsplanen för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer. 
Den nuvarande handlingsplanen gjordes 2010. I uppdraget ingår 
att inventera eventuella insatser och effektivisera Kalmar kommuns 
arbete ur ett arbetsgivarperspektiv.

Kommentar
Bred dialog med civilsamhällesorganisationer pågår parallellt med 
kommunens medverkan i länsstyrelsens initiativ ”En kommun fri 
från våld” där målet är att delaktiga verksamheter tillsammans tar 
fram ett förslag. De delaktiga verksamheterna är utbildningsförvalt-
ningen, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, om-
sorgsförvaltningen och kommunledningskontoret.

Status: 
Pågående

Status: 
Pågående
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Driftredovisning

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 Intäkter Kostnader 2020

Verksamhet 2020 2019 2020 2019 Netto- 
utfall

Netto-
budget

Budget-
avvikelse

Kommunstyrelsen totalt 470,5 351,1 -1 232,2 -1 002,1 -761,7 -715,6 -46,1
- varav kommunledningskontoret 287,5 246,2 -742,1 -580,7 -454,7 -384,0 -70,7
- varav överförmyndarnämnden 1,7 2,4 -11,4 -13,9 -9,7 -12,0 2,2
- varav exploateringsverksamheten 181,4 102,5 -148,3 -97,5 33,1 11,9 21,1
- varav gymnasieverksamheten 0,0 0,0 -330,4 -310,0 -330,4 -331,6 1,3

Kommunens revisorer 0,2 0,0 -2,4 -2,6 -2,2 -2,7 0,5
Samhällsbyggnadsnämnden 73,7 71,1 -119,0 -114,4 -45,3 -42,8 -2,4
Servicenämnden 593,5 613,0 -807,0 -803,3 -213,5 -216,2 2,7
Kultur- och fritidsnämnden 30,9 35,2 -245,3 -228,7 -214,4 -209,0 -5,3
Utbildningsnämnden 166,3 157,0 -1 252,7 -1 219,6 -1 086,4 -1 104,3 17,9
Omsorgsnämnden 182,8 164,1 -925,7 -878,6 -742,9 -752,5 9,5
Socialnämnden 96,5 114,0 -925,1 -930,2 -828,6 -853,8 25,2
Södermöre kommundelsnämnd 34,4 32,5 -264,8 -273,6 -230,3 -233,6 3,2
Summa nämnderna 1 648,9 1 538,0 -5 774,3 -5 452,9 -4 125,4 -4 130,6 5,2
Finansförvaltningen del av 1,6 -4,3 -24,1 -129,7 -22,5 -30,3 7,9
Jämförelsestörande poster 16,4 6,9 0,0 0,0 16,4 0,0 16,4
Summa före skatteintäkter 1 666,9 1 540,7 -5 798,4 -5 582,6 -4 131,5 -4 161,0 29,5
Skatteintäkter totalt 4 228,5 4 042,5 0,0 0,0 4 228,5 4 146,9 81,6

- varav skatteintäkter 3 268,5 3 252,1 0,0 0,0 3 268,5 3 316,5 -48,0
- varav generella statsbidrag  
och kommunal utjämning 960,1 790,4 0,0 0,0 960,1 830,4 129,6

Finansiella intäker och kostnader 34,0 108,8 -10,3 -1,9 23,7 24,0 -0,3
Summan av totala intäkter och  
kostnader enligt resultaträkningen

5 929,4 5 691,9 -5 808,7 -5 584,5 120,7 9,9 110,8

Driftredovisning, mnkr
Verksamhetens 

intäkter
Verksamhetens 

Kostnader
2020

Verksamhet 2020 2019 2020 2019 Netto- 
utfall

Netto-
budget

Budget-
avvikelse

Politisk verksamhet 2,1 3,7 -38,9 -43,8 -36,8 -49,8 13,0
Infrastruktur, skydd med mera 112,6 103,6 -515,4 -318,7 -402,8 -273,0 -129,8
Kultur och fritid 27,3 30,4 -188,0 -155,2 -160,7 -219,8 59,1
Pedagogisk verksamhet 224,6 199,5 -1 429,0 -1 374,0 -1 204,4 -1 690,7 486,3
Vård och omsorg 254,1 235,3 -1 512,1 -1 473,8 -1 258,0 -1 704,7 446,7
Särskilt riktade insatser 103,3 150,4 -114,3 -138,5 -11,0 -34,5 23,5
Affärsverksamhet 201,2 124,2 -67,2 -73,9 134,0 18,3 115,7
Gemensamma verksamheter 200,5 133,6 -514,2 -467,4 -313,7 -176,5 -137,2
Poster ej hänförbara till verksamhe-
ternas intäkter och kostnader

4 297,7 4 178,1 -923,6 -1 006,1 3 374,1 4 140,6 -766,4

Utfall verksamhetens intäkter och 
kostnader enligt resultaträkningen

5 423,5 5 158,9 -5 302,8 -5 051,5 120,7 9,9 110,8



97

I november 2019 beslutade kommunfull- 
mäktige om verksamhetsplan med budget 
för 2020 och ekonomisk planering 2021–2022. 
Resultatet för 2020 budgeterades då till 29,8 
mnkr med utgångspunkt i en oförändrad 
skattesats. Under vårvintern 2020 slog corona- 
pandemin till i Sverige, vilket sedan på olika 
sätt kraftigt präglat resten av året.

Med början i mars har de ekonomiska effekter-
na av pandemin för resultatet prognostiserats 
vid ett flertal tillfällen. Vid bokslutet har en 
ny bedömning gjorts som visar att den totala 
nettopåverkan är positiv med cirka 47 mnkr.

• Nämndernas samlade påverkan utgör en 
nettokostnad i storleksordningen 34 mnkr.

• Skatteintäkterna bedöms ha gått ned med 
cirka 49 mnkr.

• Höjda statsbidrag har gett ökade intäkter 
med cirka 130 mnkr. 

I april beslutade fullmäktige att nämndernas 
negativa budgetavvikelser som kan härledas 
till effekterna av coronapandemin inte behö-
ver återställas.

Det budgeterade resultatet har minskat i flera 
steg till följd av att fullmäktige beslutat om 
resurstillskott i nämndernas driftbudgetramar 
under löpande verksamhetsår, i huvudsak 
för att motverka de negativa effekterna av 
pandemin. Sammantaget har det budgeterade 
resultatet minskat med 19,9 mnkr till 9,9 mnkr 
vid årets utgång genom följande beslut:

• Servicenämndens driftbudgetram tillför-
des ytterligare 1 mnkr för enskilda vägar 
i mars.

• I verksamhetsplan 2020 gavs ett uppdrag 
till kommundirektören att finna 13 mnkr 
i samordningsfördelar i koncernen. I juni 
beslutades att på grund av pandemin 
halvera uppdragets omfattning under 
2020 till 6,5 mnkr, och att resterande del 
ska verkställas under 2021.

• Kultur- och fritidsnämndens driftbud-
getram har vid tre tillfällen under året 
tillförts medel för att öka stödet till 
föreningslivet i olika former för att möta 
coronapandemins effekter. Samlat har 
föreningsstöden minskat det budgeterade 
resultatet med 12,4 mnkr.

 
Prognosen för de samlade intäkterna från 
skatt, utjämning och generella statsbidrag 
har varierat kraftigt under året. Under andra 
kvartalet såg det som mest dystert ut då en 
konjunkturkollaps beräknades medföra kraf-
tigt minskade skatteintäkter. Successivt har 
prognoserna sedan reviderats upp samtidigt 
som stora generella statsbidrag har tillförts 
kommunerna i flera steg.

Summa nämnderna
Nämndernas samlade budgetavvikelse är 
ett överskott gentemot budget på 5,2 mnkr. I 
2019 års bokslut avvek nämnderna från bud-
get med +38,6 mnkr. För flera nämnder hand-
lar det om mindre avvikelser i förhållande till 
omfattningen av sin budgetram. Under res-
pektive nämnd finns ett avsnitt ”Ekonomiskt 
utfall” som mer detaljerat beskriver förhål-
landen och orsaker. När effekterna av coro-
napandemin undantas har nämnderna under 
året prognostiserat en god budgetföljsamhet 
alternativt mindre eller större överskott. Vid 
årets slut är det endast samhällsbyggnads-
nämnden som har en negativ avvikelse med 
-0,2 mnkr. Kommunstyrelsen har en stor 
avvikelse med -46,1 mnkr vilket i huvudsak 
beror på att det gjorts utrangeringar/ned-
skrivningar av äldre anläggningstillgångar 
inom infrastruktur samt avsättningar gällan-
de i huvudsak saneringar av förorenad mark. 
Utbildningsnämnden, socialnämnden och 
omsorgsnämnden gör alla större överskott 
jämfört med budget, bland annat på grund av 
att viss planerad verksamhet inte kunnat ge-
nomföras under året på grund av pandemin.
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Finansförvaltningen övriga poster
De centrala anslagen för löne-, hyres- och  
kapitalkostnadsökningar avviker positivt 
med 5,2 mnkr mot budget, vilket är de oför-
brukade delarna av anslagen. De samlade 
pensionskostnaderna är 2,0 mnkr lägre än 
budgeterat. Förändringen av semesterlöne-
skulden innebär en negativ avvikelse med 8,6 
mnkr, då semesterlöneskulden ökat under 
året med 13,6 mnkr jämfört med en budge-
terad ökning på 5,0 mnkr. Avstämningen 
av resursfördelningssystemen i slutet av 
året gav en positiv avvikelse med 9,7 mnkr, 
främst beroende på färre barn och elever än 
budgeterat. 

Skatteintäkter totalt
Intäkterna från kommunalskatt, utjämning 
och generella statsbidrag har periodiserats i 
enlighet med rekommendationen från Rådet 
för kommunal redovisning (RKR). Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) december-
prognos används som underlag, och i bokslu-
tet för 2020 har den definitiva slutavräkningen 
för 2019 bokförts liksom den preliminära 
slutavräkningen för 2020.

Ökningen av de generella statsbidragen som 
successivt tillförts under året som ett stöd till  
kommunsektorn för att hantera verkningar-
na av coronapandemin uppgår till cirka 130 
mnkr. De övriga samlade skatteintäkterna är 

cirka 49 mnkr lägre än budget, vilket har ett 
starkt samband med konjunkturavmattningen 
i coronapandemins spår. Sammantaget av- 
viker skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning mot budget positivt med 81,6 mnkr.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster utgörs av realisa-
tionsvinster på sålda anläggningstillgångar, 
i huvudsak fastigheter och fordon. Posten 
uppgår till 16,4 mnkr vilket i sin helhet utgör 
en positiv budgetavvikelse.

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter i övrigt uppgår till 33,9 
mnkr vilket är 3,5 mnkr lägre än budgeterat. 
Utdelning på aktier och andelar uppgår till 
22,4 mnkr, och borgensavgifter från helägda 
kommunala bolag uppgår till 9,5 mnkr.

Finansiella kostnader uppgår till 10,3 mnkr, 
en positiv avvikelse mot budget med 3,1 
mnkr, främst beroende på lägre räntekost- 
nader än budgeterat.

Årets resultat
Sammantaget innebär utfallet enligt ovan ett 
resultat för året på 120,7 mnkr, vilket är 110,8 
mnkr högre än det slutliga budgeterade re-
sultatet på 9,9 mnkr. I 2019 års bokslut avvek 
årets resultat mot budget med +81,6 mnkr.

Investeringsredovisning

Kommunkoncernens investeringar uppgår 
2020 till 1 214,2 mnkr. De kommunala bola-
gen står för den största andelen med 678,4 
mnkr, som motsvarar 56,0 procent av koncer-
nens investeringar under året. Därefter följer 
kommunen med 524,2 mnkr, som motsvarar 
43,0 procent.

I tabellen investeringsredovisning redovisas 
kommunens utfall brutto, det vill säga exklu-
sive investeringsbidrag enligt gällande redo-
visningsprinciper. Under 2020 har kommu-
nen fått investeringsbidrag på totalt 7,2 mnkr. 
För bolagskoncernen redovisas utfallet netto, 
det vill säga inklusive investeringsbidrag. 

Investeringsredovisning, kommunkoncernen Årets investeringar (mnkr)

Totala investeringar Koncernens andel
Kalmar kommun 524,2 524,2 
Kommunala bolagen 678,4 678,4 
Kalmarsunds gymnasieförbund 7,5 5,2 
Kalmarsundsregionens renhållare 13,1 6,4 
Totalt Investeringar 1 223,2 1 214,2 
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Investeringsredovisning, kommunen
Utgifter sedan  

projektens start (mnkr)
Varav årets  

investeringar (mnkr)

Total-
budget Ack utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT
Kommunstyrelsen 178,5 185,8 -7,3 
Inventarier kommunledningskontoret inkl brandkåren 3,7 14,6 -10,9 
IT-verksamhet, utbyte befintliga servrar 1,5 0,6 0,9 
IT-verksamhet, accessnät centralt ägande 5,0 1,8 3,2 
IT-verksamhet, dator som tjänst 9,5 14,1 -4,6 

Investeringar för Kalmar Hamn AB 15,5 18,3 -2,8 

Markförsörjning 3,0 5,5 -2,5 
Övriga räntabla (ej ramjusterande)  
investeringar

22,9 26,5 -3,6 

Ramanslag för fastighet och infrastruktur 478,1 452,7 25,3 117,4 104,3 13,1 
Förskole- och skollokaler 356,5 335,3 21,2 44,4 36,2 8,2 
Fritidslokaler 12,4 12,3 0,1 8,1 8,5 -0,4 
Övriga lokaler 8,9 8,3 0,6 6,1 0,2 5,9 
Infrastruktur 100,3 96,9 3,4 58,8 59,4 -0,6 

Kommunstyrelsen  
exploateringsverksamheten

5,6 6,2 -0,6 

Servicenämnden 60,0 56,0 4,0 
Övriga investeringar (inventarier etc) 1,1 0,0 1,1 
Planerat underhåll 49,0 46,0 3,0 
Fordon, maskiner (räntabla/ej ramjusterande) 9,9 10,0 -0,1 

Omsorgsnämnden 14,4 5,9 8,5 
Inventarier 3,0 3,4 -0,4 
HSL-specialhjälpmedel 0,5 0,0 0,5 
Inventarier till nya äldreboenden (ramjusterande) 10,9 2,5 8,4 

Södermöre kommundelsnämnd 3,7 1,6 2,1 
Hjälpmedel, bibliotek, nybyggnad (ramjusterande) 1,8 0,3 1,5 
Inventarier 1,9 1,3 0,6 

Samhällsbyggnadsnämnden 1,1 1,1 0,0 

Kultur- och fritidsnämnden 4,0 2,5 1,5 

Utbildningsnämnden 7,6 11,8 -4,2 

Socialnämnden 1,4 1,2 0,2 

Tabbellen fortsätter på andra sidan

Bolagskoncernen redovisar investerings- 
bidragen direkt mot investering i balansräk-
ningen. För 2020 har bolagskoncernen erhållit 
investeringsbidrag på 93,3 mnkr (föregående  
år 19,8) från Boverket och dessa avser 
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.
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Kommunens investeringar uppgår 2020 till 
524,2 mnkr (exklusive investeringsbidrag)  
av budgeterade 641,7 mnkr och under- 
skrider därmed budgeten med 117,5 mnkr. 
Den positiva avvikelsen mot budgeten är 
främst inom fastighet, infrastruktur och 
exploateringsverksamheten och beror till 
största del på tidsförskjutningar i projekt. 
Genomförandegraden, det vill säga årets 
utfall i förhållande till budget, är för året  
81,7 procent.

Under 2020 har Kalmar kommun fått statliga 
investeringsbidrag på totalt 7,2 mnkr. 

Investeringsbidragen avser:

• 4,2 mnkr från Allmänna arvsfonden
• 0,7 mnkr från länsstyrelsen för frukt  

och bärlundar
• 1,5 mnkr från länsstyrelsen gällande 

renovering av befästningsverk
• 0,8 mnkr från Statens kulturråd gällande 

stärkta bibliotek. 

Sedan tidigare år finns skuldbokförda inves-
teringsbidrag och dessa har tillsammans med 
nytillkomna bidrag under året lösts upp/
återförts till resultatet med totalt 1,5 miljoner 
kronor. 

Tabellen investeringsredovisning visar pro-
jekt inom fastighet och infrastruktur och hur 
dessa fördelas mellan färdigställda projekt 
och pågående projekt. För dessa finns också 
uppgift om totalbudget och ackumulerat ut-
fall från projektstart till och med 2020, medan 
budget och utfall 2020 visar det enskilda året. 
För färdigställda projekt innebär detta att 
2020 är det avslutande året för dessa projekt.

Kommunstyrelsens avvikelse på inventarier 
är främst en förändring av medlemskapet i 
Kommuninvest, där insatskapitalet på 11,5 
mnkr har klassificerats om från långfristig 
fordran till finansiell anläggningstillgång. 
IT-verksamhetens inköp av datorer baseras 
på verksamheternas och bolagens behov. 
Investeringar Kalmar hamn är det pågående 
projektet med muddring och faktiska kapital- 
kostnader som uppstått utifrån hamnens 

Investeringsredovisning, kommunen
Utgifter sedan  

projektens start (mnkr)
Varav årets  

investeringar (mnkr)

Total-
budget Ack utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

PÅGÅENDE PROJEKT
Kommunstyrelsen 297,8 214,9 82,9 
Övriga räntabla (ej ramjusterande) investeringar 17,9 11,4 6,5 

Ramanslag för fastighet och infrastruktur 833,8 280,7 553,1 279,9 203,5 76,4 
Förskole- och skollokaler 188,1 38,9 149,3 21,0 27,0 -5,9 
Fritidslokaler 483,9 157,8 326,1 181,8 143,6 38,2 
Övriga lokaler 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 
Infrastruktur 159,8 84,0 75,7 75,1 32,9 42,2 

Kommunstyrelsen exploateringsverksamheten 67,6 37,2 30,5 

Totalt Kommunstyrelsen  
(färdigställda och pågående)

476,3 400,7 75,6 

Totalt Exploateringsverksamhet  
(färdigställda och pågående)

73,2 43,3 29,9 

TOTALT Investeringar 641,7 524,2 117,5 
Varav räntabla/ej ramjusterande  
och exploatering 231,7 213,6 18,1 

TOTALT Ramjusterande Investeringar 410,0 310,6 99,4 
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investeringar debiteras Kalmar Hamn. 
Avvikelsen inom ”markförsörjning” är inköp 
av mark och fastigheter under året. Övriga 
räntabla/ej ramjusterande investeringar avser 
projekt inom fastighet för främst externa 
hyresgäster. Dessa negativa avvikelser mot 
budget på kommunstyrelsen återfinns inom 
”ej ramjusterande investeringar”, som innebär 
att ökade avskrivningskostnader som uppstått 
av dessa investeringar inte ramjusteras utan 
ska hanteras inom befintliga driftsramar.

Avvikelserna mot årets budget inom fastig- 
het, infrastruktur och exploateringsverk-
samheten beror främst på förskjutningar av 
projekt för det enskilda året. Exempel på 
sådana projekt är ishallen, kulturkvarteret 
(huset Abborren) och infrastruktur kring 
Tallhagsskolan. Inom exploateringsverksam-
heten är det främst projekt inom områdena 
Fjölebro, Källstorp och Snurrom, som blivit 
förskjutna. Färdigställda projekt inom förskole- 
och skollokaler uppvisar en positiv avvikelse 
mot totalram, vilket främst återfinns på 
projekten för Djurängsskolan och förskolan 
Kapten Karlsson (Karlssons äng).

Utbildningsnämnden uppvisar en negativ  
avvikelse mot investeringsbudget. 
Investeringarna är främst ute- och innemiljö 
i förskola och skola, samt utrustning inom 
IT. Den negativa avvikelsen ligger inom ”ej 
ramjusterande investeringar”, som innebär att 
ökade avskrivningskostnader som uppstått 
av dessa investeringar inte ramjusteras utan 
ska hanteras inom befintliga driftsramar.

Övriga nämnder uppvisar endast mindre 
avvikelser inom ”ej ramjusterande investe-
ringar”. Omsorgsnämnden har en lite större 
positiv avvikelse inom ”ramjusterande in-
vesteringar”, som främst beror på att investe-
ringarna i samband med renoveringen av  
S:t Kristoffers väg blev lägre än beräknat.

Norra delarna av kommunen 

En konkurrenspräglad dialog pågår avseende 
en bad- och friskvårdsanläggning, som ska 
leda till en förfrågan under senvåren 2021. 
En konkurrenspräglad dialog innebär att 
varje leverantör kan ansöka om att få delta i 
upphandlingen. Den upphandlande organi-
sationen för sedan en dialog med de anbuds-
sökande som bjudits in. När dialogen har 
avslutats lämnar respektive leverantör sitt 
anbud. Dialogen sker med andra ord innan 
anbudet lämnats in.

Under våren stod förskolan Kapten 
Karlsson i området Karlssons äng färdig. 
Rocknebyskolan byggdes till under året 
med två klassrum. En tillfällig parkering i 
Snurrom var färdig sommaren 2020.

Exploateringsområdet Karlssons äng, etapp 2 
pågår och beräknas vara klar kring årsskiftet. 
I Snurrom är det nu projekterat för etapp  
2 och genomförande beräknas under 2021.

I Läckeby har ett nytt busstorg med cykel- 
parkering kommit till. I Rockneby byggs 
utegym och lekplats. 

Vagnmakaren etapp 2, är en ny lekpark i  
Lindsdal och i Lindsdal är också förskolan  
Milstenen påbörjad, och ska vara klar 
under 2021. Projektet fiberutbyggnad på 
landsbygden avslutades kring årsskiftet då 
Läckeby, Rockneby och Påryd färdigställts. 
Återstående cirka 200 adresser kommer få sin 
anslutning inkopplad under 2021.

Utmed E22 byggs bullervallar för att 
skydda den nya bebyggelsen i Fjölebro. 
Bullervallarna byggs huvudsakligen av över-
skottsmassor från andra projekt, vilket sparar 
både naturresurser och pengar.

Centralorten

Under året blev sista etappen på 
Falkenbergsskolan färdig, liksom ombygg-
nationen av LSS boendet på fastigheten 
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Bromsen 9. Byggandet av en ny ishall vid 
Kalmar sportcenter pågår och kommer stå 
färdig under 2021. Guld Fågeln arena har 
under året fått en ny hybrid gräsplan och på 
Södra utmarken har konstgräsplanen bytts 
ut. I Gröndal, vid Tallhagsskolan, fortsätter 
 nybyggnationen av sporthallen. Kring 
Tallhagsskolan fortsätter också arbetet 
med cykelvägar och bullerskydd. En ny 
pendlarparkering och ombyggnad av till-
fartsvägen har färdigställts, likaså en ny 
infart med tillhörande bom och belysning. 
Ombyggnaden av matsalen på Jenny 
Nyströmskolan, som kommer innebära en ut-
ökning av lokalen, är färdig vid årsskiftet och 
för Kalmarsundsskolan pågår projektering 
för beräknad byggstart våren 2021. Arbetet 
med färdigställande av rondellerna ute på 
Hansaområdet har också fortsatt under året.

På Kalmarsundsbadet och Långviken har 
bland annat kompletterande belysning satts 
upp för att öka tryggheten. Sträckningen 
på en del av motionsspåret på Stensö har 
ändrats om och en ny gång- och cykelväg vid 
entrén till campingen samt upprustning av 
parkeringsplatsen vid Stensötorpet har också 
färdigställts under året. I Kalmarsundsparken 
har en 3500 m2 stor hundrastgård färdig-
ställts, med särskilda sektioner för stor 
respektive mindre hund. Trädersättning av 
sjuka och skadade träd utmed bland annat 
Södra Kanalgatan och Erik Dahlbergs väg har 
också utförts under året. På Skälby har inom-
husbanorna för boule utökats med fyra banor 
och även kompletterats med ett fikarum.

För exploatering Djurängen 2:4, vid det nya 
bostadsområdet, har det slutliga färdig- 
ställandet med lekplats och kompletterande 
cykelväg påbörjats. Ett arbete som i sin helhet 
blir färdigt efter avslutad exploatering,  
preliminärt under 2022. 

Stadskärnan

Projektering pågår för ombyggnad av 
nya kulturkvarteret, före detta bibliote-
ket (fastigheten Abborren). Arbete med 
Tjärhovspromenaden har pågått under 

året och är helt färdigt under våren 2021.  
Restaureringen av Jordbroporten pågår och 
arbetet fortsätter vidare med södra muren. 
Vid Fredriksskans har ombyggnaden av 
Fredriksskansgatan färdigställts. En om-
byggnad av Kaggensgatan samt Fiskaregatan 
har utförts efter den VA-förnyelse som skett 
där. Ett flertal butik-och restaurangentréer 
på Kvarnholmen samt Kaggensgatan har 
tillgänglighetsanpassats. Vid centralstationen 
har ett cykelgarage färdigställts under året.

Under året har en planteringsyta i 
Stadsparken upprustats med barrväxter 
och rhododendron, samt även med en del 
exotiska växter som papegojträd, brödgran 
och sammetshortensia. Upprustning av 
Skansparken och dess lekplats, och arbetet 
med att skapa en ny rosenträdgård har på-
börjats. Här utförs även åtgärder för att öka 
tryggheten. På Larmtorget har Vasabrunnen 
renoverats och så även Vasastatyn i 
Stadsparken.

Västra delarna av kommunen 

Ombyggnationerna av Dörbyskolan och 
Barkestorpsskolan har färdigställts under 
året. Projektering pågår för investerings- 
åtgärder i området kring Dokumentvägen 
och dessa beräknas genomföras under 2021.

Södra delarna av kommunen 

Sporthallen i Rinkabyholm/Södra staden 
färdigställdes kring årsskiftet och här har 
även ett antal åtgärder för att öka trafik-
säkerheten genomförts på skolvägen från 
Rinkabyholmsskolan. I Södra staden pågår 
också arbetet med den nya ”Bågskytteskolan”, 
en skolbyggnad för årskurs 4–6 samt matsal 
och tillagningskök med beräknat färdigstäl-
lande under 2022. I södra Ljungbyholm är 
gatorna i etapp 2 färdiga och här har även 
en lekpark byggts. Projektet fiberutbyggnad 
på landsbygden avslutades kring årsskiftet 
då Läckeby, Rockneby och Påryd var klara. 
Återstående cirka 200 adresser kommer få sin 
anslutning inkopplad under 2021.
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De kommunala bolagens investeringar 
uppgår totalt 2020 till 678,4 mnkr (inklusive 
investeringsbidrag) av budgeterade 768,4 
mnkr, vilket motsvarar en genomförande-
grad på 88,3 procent. Tabellen investerings- 
redovisning visar uppgift om totalbudget och 
ackumulerat utfall från projektstart till och 
med 2020, medan budget och utfall 2020 visar 
det enskilda året.

I enlighet med bolagens bolagsordningar 
beslutar Kommunstyrelsen om specifik inves-
teringsram för respektive bolag när det gäller 
köp och försäljning, ny-, till- och ombyggnad 
över 100–500 gånger prisbasbeloppet. Under 
året har även Kalmar Vattens bolagsord-
ning kompletterats för liknande beslut om 
investeringsram.

Årets investeringar för Kalmarhem är 42,7 
mnkr lägre än budget, vilket främst beror på 
investeringsstöd på 31,0 mnkr som inkommit 
2020 istället för som beräknat under 2021. 
Därutöver var betalplaner för Tumlaren 
och Hemvärnet inte fastställda när budget 
togs fram, samt att dessa projekt kom igång 
senare än planerat. Under året färdigställdes 
Månstenen etapp 2 med 123 lägenheter, 
Karlslunda-Fagerhult med 4 lägenheter, 
Kungsljuset etapp 2 med 56 lägenheter och 
Blickfånget med 64 lägenheter. Projektet 
Tumlaren har startat upp under året och 
Hemvärnet (etapp 1) startade något senare än 
planerat. Båda dessa projekt beräknas vara 
klara i början av 2022. Under året har också 
fönster- och takbyten utförts, samt fasadbyte 
och satsningar på utemiljö. En större del av 
dessa åtgärder var framskjutet från 2019.

Årets investeringar för Kalmar Vatten 
är 58,3 mnkr lägre jämfört med budget, 
vilket främst beror på att investeringen 
Kalmarsundsverket skjutits framåt, men även 
andra projekt inom vattenverksamheten är 
senarelagda. När det gäller VA-förnyelse 
i ledningsnät har det varit en högre förnyelse- 
takt än budgeterat och förnyelsetakten är nu 
93 år. Även VA-utbyggnad avseende explo-
ateringar har haft en större omfattning än 
planerat.

Telemarken har under året upparbetat mer i 
projektet Tallhagsskolan än budgeterat, men 
projektets ackumulerade utfall är inom total-
budgeten och projektet kommer slutföras  
under 2021. Under året var 44 studentlägen-
heter klara, samt en förskola med 8 avdel-
ningar, 1 träningssärskola och 1 storkök.

Utgifter sedan  
projektens start (mnkr)

Varav årets investeringar

Bolag
Total-

budget
Ack utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

Kalmarhem AB 1 372,0 1 021,5 350,5 350,0 307,3 42,7
KIFAB i Kalmar AB 446,0 164,0 282,0 17,5 11,1 6,4
HB Telemarken i Kalmar 370,0 278,2 91,8 190,0 207,8 -17,8
Kalmar Vatten AB 308,5 150,2 158,3 208,5 150,2 58,3
Kalmar Hamn AB 90,1 86,2 3,9 0,1 0,3 -0,2
Destination Kalmar AB 2,3 1,6 0,7 2,3 1,6 0,7
Summa 2 588,9 1 701,7 887,2 768,4 678,4 90,0
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Exploateringsredovisning

Exploateringsverksamheten utvecklar och iordningsställer mark för bostads- och verksamhetsområden. 
Exploateringsprojekten sträcker sig över flera år och innefattar markförsäljning, exploateringsersätt-
ningar, kostnader för inköp och iordningsställande av mark samt kostnader för byggnation av kommu-
nala anläggningar. 

Fredriksskans 

Projektet Fredriksskans har pågått under 
flera år och efter att området sanerats har 
nu exploatörerna tillträtt de fastigheter som 
sålts. Under 2020 har både Riksbyggen och 
Grenåli genomfört spadtag för sina respektive 
projekt. Bostadsbyggnationen har påbörjats 
på merparten av fastigheterna och för reste-
rande fastigheter påbörjas bostadsbyggnation 
under 2021.

Fjölebro

I Fjölebro, södra Lindsdal, fortsätter stads-
utvecklingsprojektet med sin femte etapp. 
Utbyggnad av gator pågår för att möjliggöra 
försäljning av mark för främst bostäder i 
form av rad- eller kedjehus, lägenheter och 
friliggande villor. Försäljning av mark kom-
mer ske under 2021.

Karlssons äng

På Karlssons äng, norra Kalmar stad, växer 
ett nytt bostadsområde fram. Den första etap-
pen är i princip färdigställd och under året 
har kommunen kunnat sälja ytterligare mark 
för bostäder och omsorgsboende. Under 2020 
har en markanvisningstävling genomförts för 
fördelning av ny mark. Byggstart planeras till 
2021. Samtliga fastigheter för flerbostadshus 
är nu sålda eller reserverade. Gatorna för hela 
området blir klara under slutet av året.

Snurrom

I Snurrom, norra Kalmar, är första etappen 
med hyresrätter i flerbostadshus på gång att 
färdigställas och planeringen har påbörjats för 
byggnation av en andra etapp med blandad 
bebyggelse (flerbostadshus samt småhus och 
villor). En detaljplan för bad- och friskvårds-
anläggning är antagen och flera detaljplaner 
för byggnation av bostäder, skola, centrum 
med mera är påbörjade.

Ölandshamnen

Arbete med fem olika detaljplaner pågår i 
området och legalisering av befintliga kajer 
pågår också. P&E Fastighetspartner och LW 
Fastigheter vill båda utveckla sina fastighe-
ter med hotell och kontor och Skanska har 
fortsatt markreservation för hotellbyggna-
tion intill stationsområdet. Kalmar kommun 
vill i den egna detaljplanen möjliggöra 
byggnation av ett mobilitetshus söder om 
Linnéuniversitetet. I universitetsområdet 
fortgår byggnation av de allmänna platserna.

Villatomter

Under 2020 beslutade kommunen att succe-
sivt avskaffa tomtkön, som har cirka 450 per-
soner registrerade, men under en övergångs-
period kommer nya tomter att fördelas via 
kön. Försäljning av nya villatomter har under 
året genomförts i bland annat Ljungbyholm 
och i områden där tillgängliga tomter finns 
såsom Smedby och Tvärskog. Under 2021 
planeras nya tomter att släppas i Fjölebro och 
på Karlssons äng.
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Verksamhetsmark

Kalmar fortsätter att vara en attraktiv plats 
för företag och verksamheter att etablera sig i 
och satsa på. Flera markaffärer har skett  
under året, bland annat för en ny logistik-
byggnad för Postnord i Flygstaden. Nordic 
Nest, som är etablerade i området sedan 
tidigare, avser att köpa mark för kommande 
utbyggnad. Det råder brist på tillgänglig 
verksamhetsmark och kommunen har ett på-
gående projekterings- och genomförande för 
kommande utbyggnadsetapper i Flygstaden.

Övrigt

Kommunen har under året genomfört strate-
giska fastighetsköp i bland annat Halltorp in-
för den planerade nya anstalten. Kommunen 
har också pågående markförvärv norr om 
Snurrom. 



106

Finansiell analys

För att kartlägga och analysera resultat, 
utveckling och ställning för Kalmar kommun 
används en finansiell analysmodell som har 
utvecklats av Kommunforskning i Västsverige.

Modellen utgår från fyra viktiga finansiella 
aspekter:

• det finansiella resultatet
• kapacitetsutvecklingen
• riskförhållanden
• kontrollen över den finansiella  

utvecklingen.

Målsättningen är att utifrån dessa perspektiv 
identifiera finansiella möjligheter och utma-
ningar för Kalmar kommun.

Årets resultat

Årets resultat för kommunen uppgick till 
120,7 mnkr, vilket är en förbättring med 13,3 
mnkr jämfört med föregående år. Det genom- 
snittliga resultatet de senaste fem åren upp-
går till 126,8 mnkr. Jämfört med budgeterat 
resultat på 9,9 mnkr visar därmed årets resul-
tat en positiv avvikelse på 110,8 mnkr.

Ökningen av de generella statsbidragen som 
successivt tillförts under året som ett stöd till 
kommunsektorn för att hantera verkning-
arna av coronapandemin uppgår till cirka 
130 mnkr. Med början i mars 2020 har de 
ekonomiska effekterna av coronapandemin 
för resultatet prognostiserats vid ett flertal 
tillfällen. Vid bokslutet har en ny bedömning 
gjorts som visar att den totala nettopåverkan 
är positiv med cirka 47,0 mnkr.

Under 2020 har avtalade gatukostnadser-
sättningar/exploateringsersättningar på 
totalt 103,8 mnkr återförts till resultatet, i 

enlighet med de nu gällande reglerna. Dessa 
ersättningar återförs i takt med att investe-
ringarna, som de avser att finansiera, färdig-
ställs. Kommunen har sedan 2017 tillämpat 
avtalade gatukostnadsersättningar/exploa-
teringsersättningar, men före 2020 har inga 
ersättningar återförts till resultatet då inves-
teringarna inte varit färdigställda. I och med 
förändringen av reglerna 2019 för dessa er-
sättningar blir återföringen i kommunen 2020 
en betydande summa då hela ersättningen 
återförs för de investeringar som färdigställts. 
Återföringen för 2020 kan jämföras med tidi-
gare regler då återföringen skulle ha matchats 
med uppkomna avskrivningskostnader.

Totalt har anläggningstillgångar utrangerats/
skrivits ner med 169,9 mnkr. Vid införande 
av komponentredovisning 2017 genom- 
fördes en analys av kommunens hela fastig-
hetsbestånd. Vid det tillfället fanns det inte 
möjlighet att genomföra en liknande analys 

Årets resultat 2020 2019 2018 2017 2016

Årets resultat, kommunen (mnkr) 120,7 107,4 103,2 135,9 166,7 

Årets resultat, koncernen (mnkr) 200,1* 171,5* 161,9* 254,9 272,1 

*Koncernen konsolideras från och med 2018 enligt kapitalandelsmetoden
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av anläggningar inom infrastruktur. Under 
föregående år påbörjades en sådan analys, 
som har avslutats under året. Utifrån analy-
sen bedöms de äldre anläggningarna inom 
infrastruktur till stor del vara ombyggda eller 
borttagna, samt att kvarstående värde endast 
avser komponenter för gatukropp och lik-
nande. Några utrangeringar/nedskrivningar 
har före 2019 aldrig gjorts för anläggningar 
inom infrastruktur. Baserat på denna analys 
har anläggningar inom infrastruktur, som 
utförts före 2017, utrangerats/skrivits ner på 
de delar som avser komponenter med kortare 
avskrivningstider, som till exempel ytskikt 
och liknande. 

Miljötekniska undersökningar har utförts 
under året för olika objekt som kommu-
nen avser att exploatera och utveckla. 
Undersökningarna har givit underlag för 
vilka medel som bör avsättas för dessa föro-
renade områden. De bedömda kostnaderna 
för den förorenade marken uppgår till 35,2 
mnkr och har bokförts som avsättning för 
varje objekt. Externa experter har också gjort 
en ny bedömning av sluttäckningen avseende 
kommunens avfallsanläggning i Moskogen. 
Bedömningen innebär en lägre kostnad än 
avsatta medel och en korrigering av avsätt-
ningen har bokförts med 30,4 mnkr. Tidigare 
års avsatta medel avseende förpliktelser för 
övriga deponier och andra avsättningar har 
reglerats med 15,3 mnkr under året. Andra 
avsättningar utöver kommunens avsättning 
för återställande av deponier har klassificerats 
om med 40,0 mnkr från avsättning till skuld 
för avtalade gatukostnadsersättningar/ex-
ploateringsersättningar eftersom dessa avser 
kommande investeringsåtaganden.

Årets resultat för koncernen uppgick till 200,1 
mnkr vilket är en förbättring med 28,6 mnkr 
jämfört med föregående år. Kommunen står 
för cirka hälften av det förbättrade resultatet 
och resterande återfinns inom bolagskoncer-
nen. I bolagskoncernen är det främst externa 
kostnader som är lägre jämfört med föregå-
ende år och härrörs mestadels från reparation 
och underhåll av bostäder och lokaler, där 
stora punktinsatser gjordes 2019. Destination 
Kalmar och Kalmar Öland Airport är de 

verksamheter som påverkats mest negativt av 
coronapandemin. De ekonomiska konse- 
kvenserna har dock varit begränsade med 
undantag av Kalmar Öland Airport. Från 
2020 redovisas Kalmar Öland Airport i 
koncernen, liksom Kalmar Energi, som ett 
intresseföretag.

Ekonomiska och verksamhetsmässiga sam-
ordningsfördelar kan uppnås genom ökad 
samverkan inom koncernen mellan förvalt-
ningar och bolag samt med andra aktörer. 
Under året har dialog förts för att utveckla 
samverkan ytterligare i denna riktning. 
Kommunens verksamhetsplanering har haft 
ett tydligt kommunkoncernperspektiv och 
ägardirektiven för bolagen har i november 
2020 uppdaterats med samma inriktning.

Metoden för konsolidering av resultatet på 
koncernnivå är ändrad för åren 2018–2020. 
Detta innebär att jämförelsetalet avseende 
genomsnittet för de senaste fem åren avviker 
till viss del, men kan ändå användas för att se 
utvecklingen i stort. Jämfört med detta femår-
iga genomsnitt på 212,1 mnkr visar resultatet 
de senaste två åren på en något uppåtgående 
trend, vilket i huvudsak beror på något högre 
intäkter och lägre kostnader.
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Nettokostnadsandel

En grundläggande förutsättning för att 
uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk 
hushållning är en balans mellan löpande 
intäkter och kostnader. Nyckeltalet netto-
kostnadsandel uttrycks som verksamhetens 
nettokostnader inklusive avskrivningar och 
finansnetto i relation till de samlade intäk-
terna från skatt, kommunal utjämning och 
generella statsbidrag. En nettokostnadsandel 
under 100 procent innebär att intäkterna 
överstiger kostnaderna.

Enligt principerna för god ekonomisk hus-
hållning är en grov tumregel för kommun-
sektorn att nettokostnaden över tid inte bör 
överstiga 98 procent av summan av skatte-
intäkter, generella statsbidrag och kommu-
nal utjämning. Varje kommun bör göra en 
egen bedömning av vilken resultatnivå som 
behövs. I Sveriges Kommuner och Regioners 
(SKR) framskrivning av den ekonomiska ut-
vecklingen syns det dock att kommunsektorn 
de närmaste åren inte kommer att klara detta, 
utan istället hamna i närheten av 99 procent. 
Detta trots att man förutsätter uppräkningar 
av de generella statsbidragen, skattehöjning-
ar och effektiviseringar i verksamheterna. 
Kalmar har gjort en liknande bedömning 
och kommunfullmäktige har formulerat det 
finansiella målet att nettokostnadsandelen 
inte ska överstiga 99 procent över en rullande 
femårsperiod. Det betyder att kommunen ska 
göra ett resultat som ska motsvara minst 1,0 
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 
september 2021, vilket kan komma att påverka 
kommunens riktlinjer och finansiella mål  
på sikt.

För det enskilda året 2020 uppgår nyckeltalet 
nettokostnadsandel till 97,1 procent, vilket är 
0,2 procent lägre jämfört med föregående år. 
Verksamheten tar 88,8 procent i anspråk av 
skatteintäkter och kommunal utjämning, vil-
ket är den lägsta nivån de senaste fem åren. 
Avskrivningarnas andel är däremot den hög-
sta nivån de senaste fem åren och beror på att 
denna post även innefattar utrangeringar/
nedskrivningar, som varit omfattande under 
2020. Realisationsvinsterna på sålda anlägg-
ningstillgångar bidrar med 0,4 procent under 
jämförelsestörande poster och finansnettot 
bidrar med 0,6 procent. Såväl för det enskilda 
året (97,1 procent), som för den rullande fem-
årsperioden (96,7 procent) uppnås målet om 
att nettokostnadsandelen över en rullande 
femårsperiod inte ska överstiga 99 procent.

Nettokostnadsandel (kommunen) 2020 2019 2018 2017 2016

Verksamhetens nettokostnader exklusive 
avskrivningar, andel (%)

88,8 93,5 93,3 90,9 90,5 

Avskrivningar, andel (%) 9,3 6,7 5,5 5,9 5,2 
Jämförelsestörande poster, andel (%) -0,4 -0,2 -0,9 0,0 0,0 
Finansnetto, andel (%) -0,6 -2,6 -0,5 -0,5 -0,4 
Nettokostnadsandel, enskilt år (%) 97,1 97,3 97,3 96,3 95,3 
Nettokostnadsandel, rullande  
femårsperiod (%)

96,7 96,9 97,4 97,6 97,5 
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Investeringar

Kommunens investeringar uppgår 2020 till 
524,2 miljoner kronor vilket är 76,7 mnkr 
högre jämfört med föregående år och beror 
främst på stora investeringar inom fastighet/
fritidslokaler. Genomsnittet för kommunens 
investeringar de senaste fem åren uppgår till 
500,3 mnkr och innebär för året ett utfall som 
är något över genomsnittet. I tabellen inves-
teringar redovisas kommunens utfall brutto, 
det vill säga exklusive investeringsbidrag 
enligt gällande redovisningsprinciper. Under 
2020 har kommunen erhållit investerings- 
bidragen på totalt 7,2 mnkr.

Under året har ett flertal investeringsprojekt 
påbörjats och färdigställts. Några av de större 
projekten inom kommunen är i kategorin fri-
tidslokaler såsom en ny ishall, en sport- och 
idrottshall vid nya Tallhagsskolan och ytter-
ligare en sport- och idrottshall i Södra staden, 
Rinkabyholm, samt en förskola i Lindsdal. 
Dessa investeringar kommer när de är färdig-
ställda att belasta kommunens resultat med 
tillkommande avskrivningar på cirka 9,0 
mnkr på årsbasis. Till viss del kommer dessa 
tillkommande avskrivningar hämtas igen då 
hyrda paviljonger enligt plan ska återlämnas. 
Utbyggnaden av fiber har under året fortsatt 
i etapper och beräknas vara helt klar under 
våren 2021. Den investeringen kommer be-
lasta kommunens resultat med tillkommande 
avskrivningar på cirka 0,8 mnkr på årsbasis. 
Samtliga finansiella konsekvenser av dessa 
investeringar är inräknade i kommande års-
budgetar, vilket gäller för samtliga invest- 
eringar i investeringsbudgeten.

De kommunala bolagen har under året fär-
digställt, 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 investerings-
projekt under året som bland annat resulterat 
i cirka 250 nya lägenheter.

I tabellen investeringar redovisas bolagskon-
cernens utfall netto, det vill säga bolagskon-
cernen redovisar investeringsbidragen direkt 
mot investering i balansräkningen. För 2020 
har bolagskoncernen erhållit investerings- 
bidrag på 93,3 mnkr från Boverket och dessa 
avser Kalmarhem. Bidraget kan jämföras 
med föregående år då det låg på 19,8 mnkr.

2020 uppgick koncernens samlade investe-
ringar till 1 214,2 mnkr, vilket kan jämföras 
med föregående år som slutade på 1 192,7 
mnkr. Kommunen har ett högre utfall 2020 
jämfört med föregående år, medan övriga i 
koncernen har ett utfall som är lägre jämfört 
med föregående år. Totalt är utfallet i koncer-
nen är 21,5 mnkr högre jämfört med före- 
gående år.

Den genomsnittliga investeringsnivån för 
kommunkoncernen de senaste fem åren är  
1 029,0 mnkr och för treårsperioden 1 202,0 
mnkr. Årets 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 2020 2019 2018 2017 2016

Investeringar kommunen, brutto (mnkr) 524,2 447,5 676,2 404,9 448,6 
Bruttoinvesteringar kommunen, som andel av skatteintäk-
ter, utjämning och generella statsbidrag (%)

12,4 11,1 17,6 10,9 12,6 

Investeringar koncernen (mnkr) 1 214,2* 1 192,7* 1 198,6* 742,3 798,6 
*Koncernen konsolideras från och med 2018 enligt kapitalandelsmetoden
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Självfinansieringsgrad

Nyckeltalet självfinansieringsgrad, årets re-
sultat samt avskrivningar och utrangeringar/
nedskrivningar som andel av investerings-
utgifter minus investeringsbidrag, redovisar 
hur stor del av årets investeringar som har 
finansierats med egna medel utan ökad 
upplåning.

Investeringarna som slutförts under året har 
för kommunen finansierats till 99,0 procent 
med egna medel. Även det finansiella målet 

om minst 50,0 procent självfinansieringsgrad 
över en rullande femårsperiod är uppnått 
med ett utfall på 76,7 procent för kommunen. 
För koncernen finns en rullande femårsperiod 
endast för åren 2018–2020. Detta nyckeltal vi-
sar övergripande för koncernen de senaste två 
åren på en sjunkande nivå och beror främst på 
en resultatnivå som inte följer investeringar-
nas ökningar i samma omfattning, även om 
det enskilda året 2020 visar på en bättre nivå 
jämfört med de två tidigare åren.

Soliditet

Soliditet är ett centralt nyckeltal när kapaci-
teten ska bedömas. Soliditeten är ett mått på 
det långsiktiga finansiella utrymmet och den 
visar hur stor del av kommunens tillgångar 
som finansierats med eget kapital respektive 
avsättningar och skulder. Det är viktigt att 
soliditeten över en längre period inte för-
svagas utan behålls eller utvecklas i positiv 
riktning. En förbättrad soliditet innebär mins-
kad 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 ba-
lansräkningen som ansvarsförbindelse enligt 
kommunal redovisningslag. Det ger dock en 
mer rättvisande bild av den finansiella kapaci-
teten att räkna in denna del i soliditetsmåttet.

För kommunen har soliditeten, exklusive 
ansvarsförbindelsen för del av pensionsskul-
den, ökat från 48,0 procent i bokslutet 2019 
till 48,2 procent i årets bokslut. Soliditeten, 
inklusive hela pensionsskulden, varav 
ansvarsförbindelsen är 1 182,8 mnkr, har 
förbättrats från 19,9 procent i bokslutet 2019 
till 22,4 procent i årets bokslut. Orsaken till 
det är i huvudsak beroende på en minskande 
ansvarsförbindelse för 2020 med 38,4 mnkr. 
Genomsnittet för soliditeten inklusive hela 
pensionsskulden för de senaste fem åren är 
17,6 procent.

Koncernens soliditet, inklusive samtliga 
pensionsförpliktelser (1 204,7 mnkr) uppgår 
till 20,6 procent. Det är en förbättring jämfört 
både med föregående år på 1,1 procenten-
heter, men också jämfört med genomsnittet 
för de senaste fem åren (18,2 procent) på 2,4 

Självfinansieringsgrad 2020 2019 2018 2017 2016

Självfinansieringsgrad, kommunen enskilt år (%) 99,0 85,6 46,4 87,6 78,2 
Självfinansieringsgrad, kommunen rullande femårsperiod (%) 76,7 70,5 65,4 71,5* 73,4*
Självfinansieringsgrad, koncernen enskilt år (%) 62,9 50,0 43,5 87,1 77,5 
Självfinansieringsgrad, koncernen rullande femårsperiod (%) 61,2 62,3 68,8 
*Hämtat från Kolada (finns endast för kommun)

Soliditet 2020 2019 2018 2017 2016

Soliditet koncernen, inklusive samtliga pensionsåtaganden (%) 20,6 19,5 19,1 17,6 14,3 
Soliditet kommunen, inklusive samtliga pensionsåtaganden (%) 22,4 19,9 18,0 16,6 11,3 
Soliditet koncernen, exklusive samtliga pensionsåtaganden (%) 32,5 32,9 34,0 33,2 31,6 
Soliditet kommunen, exklusive samtliga pensionsåtaganden (%) 48,2 48,0 47,8 50,7 49,2 
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procentenheter. I huvudsak är förklaringen 
till den förbättrade soliditeten att ansvarsför-
bindelsen avseende pensionsåtagandena har 
minskat.

Kommunalskatt

År 2020 uppgick Kalmar kommuns skatte-
sats till 21,81 procent. Skattesatsen, exklusive 
skatteväxling, har varit oförändrad sedan 
2009. Inför 2020 höjde Region Kalmar län 
skattesatsen med 49 öre, till 11,86 kronor. Det 
ger en sammanlagd utdebitering på 33,67 
kronor. I de tolv kommunerna i Kalmar län 
varierade kommunernas skattesatser under 
2020 mellan 21,16 procent och 22,36 procent. 
Den genomsnittliga vägda skattesatsen i länet 

uppgick under 2020 till 21,89 procent. Kalmar 
hade med sina 21,81 procent den åttonde 
högsta utdebiteringen bland Kalmar läns 
tolv kommuner. Den genomsnittliga vägda 
skattesatsen i riket 2020 uppgick till 20,72 
procent. Den genomsnittliga ovägda kommu-
nala skattesatsen för jämförelsekommunerna 
Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad 
(KKVH) är 21,07.

Finansnetto

Finansnettot är summan av de finansiella 
intäkterna och kostnaderna. Årets finansnetto 
för kommunen uppgår till 23,6 mnkr vilket är 
83,3 mnkr lägre än föregående år. Avvikelsen 
mot föregående år förklaras i huvudsak med 
att försäljningen av innehavet i Kalmar Läns 
Pensionskapitalförvaltning AB (KLP AB) före- 
gående år resulterade i en realisationsvinst 
på 89,1 mnkr. Exkluderat realisationsvinsten 
uppgår finansiella intäkter föregående år 
till 28,0 mnkr vilket kan jämföras med årets 
finansiella intäkter på 33,9 mnkr, som främst 
beror på ökad utdelning på aktier och ande-
lar från i huvudsak Kalmar kommunbolag. 
De finansiella kostnaderna är för året i nivå 
med föregående år på 10,3 mnkr respektive 
10,2 mnkr.

Kommunkoncernens finansnetto uppgår till 
-28,8 mnkr, som kan jämföras med föregåen-
de då finansnettot var 55,5 mnkr. Avvikelsen 
mot föregående år beror i huvudsak på 
kommunens realisationsvinst. Exkluderat 

kommunens realisationsvinst är finans- 
nettot -33,6 mnkr för 2019. Trenden med lägre 
finansieringskostnader har fortsatt under 
2020, 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 Kommunbolag en 
simuleringsmodell där dotterbolagen si-
mulerat effekterna för den ekonomiska 
planperioden 2020–2027. Utifrån en samlad 
bedömning ur ett kortare perspektiv så på-
verkas Kalmarhem samt KIFAB:s verksamhet  
Telemarken av de nya ränteavdragsbegräns-
ningsreglerna, men de beräknas kunna dras 
av redan påföljande år. Vår bedömning är 
att det inte finns någon trend med minskat 
utrymme för ökade räntekostnader. 

Finansnetto 2020 2019 2018 2017 2016

Finansnetto, kommunen (mnkr) 23,6 106,9 21,0 17,3 14,0 
Finansnetto, koncernen (mnkr) -28,8* 55,5* -43,2* -60,9 -64,6 
*Koncernen konsolideras från och med 2018 enligt kapitalandelsmetoden
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Nettokostnadsavvikelser

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 kom-
munens 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 fritids- 

verksamhet
• gymnasieskola
• individ- och familjeomsorg (IFO)
• äldreomsorg.

 

För den totala nettokostnadsavvikelsen 
redovisar Kalmar kommun 2019 en kostnad 
på 0,4 procent under referenskostnad, vilket 
motsvarar cirka 11 mnkr. Mellan 2012 och 
2019 har nettokostnadsavvikelsen minskat 
från +8,0 procent motsvarande 154 mnkr, 
till 0,4 procent under referenskostnaden. 
Förändringen motsvarar cirka 165 mnkr. 
Trenden från 2012 till 2017 var stadigt lägre 
nettokostnadsavvikelser men bröts 2018 då 
det blev en ökning från 2017 från -2,0 procent 
till +0,7 procent, vilket motsvarar cirka 65 
mnkr. Mellan 2018 och 2019 har avvikelsen 
dock återigen sjunkit med 27 mnkr.

Under samma tidsperiod 2012–2019 har den 
genomsnittliga nettokostnadsavvikelsen 
för jämförelsekommunerna inom 3KVH 
(Kalmar, Kristianstad, Karlskrona, Växjö och 
Halmstad) gått från +3,1 procent till +1,8 
procent. Genomsnittet för gruppen ”liknande 
kommuner” har gått från cirka +6,2 procent 
till +1,1 procent.
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BALANSKRAVSRESULTATET

Balanskravet
Balanskravet är ett krav som kommuner måste 
uppfylla enligt kommunallagen, och innebär 
i korthet att intäkterna alltid 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 återstäl-
las med positiva resultat inom tre år och att 
kommunfullmäktige ska fastställa en plan 
för detta. Undantag kan medges för ”synner-
liga skäl”, vilka då tydligt ska specificeras i 
årsredovisningens förvaltningsberättelse, där 
även en avstämning av balanskravsresultatet 
ska presenteras.

Resultatutjämningsreserv
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. 
Regelverket ger förutsättningar för att  
kommuner med en i grunden stabil ekonomi 
inte ska tvingas till tillfälliga neddragningar  
i verksamheterna i lågkonjunktur för att 

uppfylla balanskravet, trots att det under- 
liggande behovet av tjänsterna är oförändrat. 
Fullmäktige beslutade 2013 om riktlinjer för 
tillämpning av RUR i Kalmar kommun, och 
2020 beslutades om ändringar i riktlinjerna.

Avstämning 2020
Årets resultat 2020 är 120,7 mnkr. 
Realisationsvinster, som till sin natur är av 
engångskaraktär, ska reducera resultatet och 
uppgår till 16,4 mnkr. Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar uppgår därmed till 
104,3 mnkr. Med stöd av riktlinjerna för RUR 
kan därefter 60,0 mnkr av resultatet efter 
balanskravsjusteringar reserveras till RUR. 
Den totala reserven ökar då från 236,6 mnkr 
till 296,6 mnkr. Balanskravsresultatet efter 
reservering till RUR uppgår då till 44,3 mnkr. 
Ackumulerat balanskravsresultat för åren 
2000–2020 uppgår till 559,7 mnkr.

Balanskravsavstämning 2020 2019 2018 2017 2016 

Årets resultat enligt resultaträkning, kommunen (mnkr) 120.7 107.4 103.2 135.9 166.7
Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse 
med God ekonomisk hushållning 

-16.4 -6.9 -34.5 -6.5 -4.2

Realisationsförluster som inte står i överensstämmelse 
med God ekonomisk hushållning

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 104.3 100.5 68.7 129.4 162.5
Reservering av medel till Resultatutjämningsreserv 
(RUR)

-60.0 -60.0 -21.6 -127.1

Användning av medel från RUR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Balanskravsresultat 44.3 40.5 68.7 107.8 35.4
Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5§ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Balanskravsresultat efter synnerliga skäl att reglera 44.3 40.5 68.7 107.8 35.4
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Samlad bedömning över god ekonomisk hushållning

Begreppet ”god ekonomisk hushållning” 
återfinns i kommunallagen. En kommun 
ska upprätta riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. Vidare ska kommunen också 
ta fram såväl finansiella som verksamhets-
mässiga mål för att uppnå god ekonomisk 
hushållning. Kalmar kommuns riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning som fastställdes 
av kommunfullmäktige 2013 tar sin utgångs-
punkt i att varje generation av invånare ska 
bära kostnaderna för den service som de själva 
beslutar om och konsumerar. Det ska även 
finnas ekonomiskt utrymme 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 fram-
tiden. Begreppet god ekonomisk hushållning 
har två perspektiv; ett finansiellt perspektiv 
och ett verksamhetsperspektiv. För att kunna 
leva upp till detta har kommunfullmäktige 
beslutat om mål för tre områden:

• nettokostnadsandel
• självfinansiering av investeringar
• all verksamhet ska vara ändamålsenlig 

och kostnadseffektiv. 

Nettokostnadsandel
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 generell tumregel för 
kommunsektorn i stort säger 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 med allt 
större andelar äldre och yngre i befolkningen 
samt att skatteintäkterna inte ökar i samma 
takt som tidigare görs bedömningen att sek-
torn inte uppnår denna resultatnivå de när-
maste åren. Kalmar är därför en bland andra 
kommuner som följdriktigt justerat ned mål-
sättningen till en procent, eller annorlunda 

uttryckt en nettokostnadsandel om högst  
99 procent över en rullande femårsperiod. 
Detta mål har uppnåtts 2020.

Självfinansiering
Samma förhållande gäller kring målet om 
självfinansiering av investeringar. Den lång-
siktiga 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. Målet som har gällt 
för 2020 är en självfinansiering om minst 50 
procent över en rullande femårsperiod. Detta 
mål har uppnåtts 2020.

Ändamålsenlig och  
kostnadseffektiv verksamhet
Målet under verksamhetsperspektivet be-
döms vara på rätt väg där verksamheterna 
går mot en allt högre grad av kostnadseffek-
tivitet och ändamålsenlighet. För att bedöma 
måluppfyllelsen av detta mål används en 
sammanvägning av flera mätningar och 
jämförelser. Dessa redovisas närmare i andra 
avsnitt i årsredovisningen.

• Nettokostnadsavvikelsen har under  
perioden 2012 till 2019 gått från cirka  
150 mnkr över referenskostnad till cirka 
10 mnkr under densamma. 

• En hög andel av mätetalen i jämförelse-
studien Kommunens Kvalitet i Korthet 
(KKiK) indikerar ett utfall bland de bästa 
25 procenten av medverkande kommuner 
inom tre områden: Barn och unga, Stöd 
och omsorg samt Samhälle och miljö. 

• Jämföraren på kolada.se indikerar en hög 
eller förväntad verkningsgrad i de fem 
jämförda verksamhetsområdena. Verk-
ningsgraden är av en jämförelse mellan 
insatta resurser och utfall i form av 
kvalitet mätt genom olika nyckeltal. Detta 
jämförs med motsvarande verksamheter i 
andra kommuner.
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• Andra faktorer som förstärker bilden av en 
ändamålsenlig verksamhet är att av verk-
samhetsplanens 26 fullmäktigemål bedöms 
en hög andel, 73 procent, vara uppnådda 
eller på rätt väg. Det som också förstärker 
bilden är att samtliga nämnder uppvisar en 
god budgetföljsamhet alternativt lämnar 
ett överskott jämfört med budget.

 
Mot bakgrund av ovanstående är den sam-
lade bedömningen att Kalmar kommun 
lever upp till kraven om en god ekonomisk 
hushållning.

I den nya lagen om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) slås det fast att utöver 
en utvärdering av mål och riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning för kommunen ska 
även motsvarande göras för den kommunala 
koncernen. I verksamhetsplan med budget 
för 2021 har det därför tillkommit ett mål om 
att det egna kapitalet på koncernnivå uttryckt 
i kronor per invånare och i fasta priser inte 
får minska. Därtill har en budget för perioden 
2021–2023 tagits fram även på koncernnivå. 
Koncernbudgeten utgör en sammanställning 
av redan beslutade budgetar för kommunen, 
de kommunala bolagen och förbunden med 
tillhörande ekonomisk analys, och kan i sin 
tur tjäna som ett beslutsunderlag för kom-
mande års budgetprocesser.
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Personalsammansättning

Antal tillsvidareanställda

Koncernen
I slutet av 2020 hade Kalmar kommun- 
koncern 6 235 anställda med tillsvidare- 
anställning, jämfört med i slutet av 2019  
då siffran var 6 196. Det är en ökning med  
39 tillsvidareanställningar. 

Antalet tillsvidareanställda kvinnor har mins-
kat med 8 anställningar mellan 2019 och 2020 
medan antalet män med tillsvidareanställ- 
ning ökat med 47 anställningar. Andelen 
tillsvidareanställda kvinnor i koncernen 2020 
uppgår till 72,3 procent och andelen tillsvidare- 
anställda män uppgår 2020 till 27,7 procent. 

Tabellen på nästa sida visar antalet tillsvida-
reanställda, antalet årsarbetare samt syssel-
sättningsgraden redovisat per kvinnor, män 
och total för respektive förvaltning, bolag och 
förbund för åren 2019 och 2020. 
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Kommunen
I slutet av 2020 hade kommunen 5 371 per-
soner med en tillsvidareanställning, av dessa 
är 75,9 procent kvinnor och 24,1 procent är 
män. Antalet tillsvidareanställda har ökat 
med 31 personer mellan 2019 och 2020. Dock 
har andelen kvinnor med tillsvidareanställ-
ningar minskat medan andelen män med 
tillsvidareanställning har ökat. Skillnaden 
mellan tillsvidareanställningar mellan kvin-
nor och män på förvaltningsnivå är störst 
på omsorgsförvaltningen och i Södermöre 
kommundelsförvaltning. 

På omsorgsförvaltningen har antalet tills-
vidareanställda kvinnor minskat med 12 
anställningar medan antalet män med tillsvi-
dareanställning har ökat med 15 anställningar. 
Minskningen av tillsvidareanställning för 
kvinnor beror på minskning i yrkesgruppen 
undersköterska, dock har antalet sjukskö-
terskor ökat men inte i samma omfattning. 
Ökningen av tillsvidareanställningar bland 
män innefattar tjänster som undersköterska 
och hjälpmedelskonsulent.

För Södermöre kommundelsförvaltning ses 
samma tendens som för omsorgsförvaltning-
en där antalet tillsvidareanställda kvinnor 
minskat med 8 anställningar och antalet 
tillsvidareanställda män ökat med 6 anställ-
ningar. Minskningen av tillsvidaretjänster för 

kvinnor är främst inom yrkena förskollärare 
och undersköterska medan ökningen av tills-
vidaretjänster för män är jämnt fördelat över 
yrkesgrupperna.

Den största ökningen av tillsvidareanställ-
ningar totalt återfinns inom utbildningsför-
valtningen, som ökat med 27 tillsvidarean-
ställningar mellan 2019 och 2020. Ökningen 
beror på att fler pedagogiska assistenter och 
förskollärare har anställts i skolan.

Den största minskningen av tillsvidarean-
ställningar återfinns inom socialförvaltningen 
som minskat med 29 tillsvidareanställningar 
mellan 2019 och 2020. Minskningen är inom 
yrkeskategorin personliga assistenter. 

Skillnaden i antal tillsvidareanställningar 
mellan kvinnor och män är störst inom vård- 
och omsorgsarbete där antalet tillsvidarean-
ställningar för kvinnor minskat med  
22 anställningar samt ökat med 12 tillsvidare-
anställningar för män.

Procentuellt sett har skol-och barnomsorgsar-
bete samt teknikarbete ökat mest mellan 2019 
och 2020, medan den yrkesgrupp som 
minskat mest procentuellt är socialt- och 
kurativt arbete tillsammans med vård- och 
omsorgsarbete. 

Antal tillsvidareanställda

2019 2020
Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total

Ledningsarbete 186,0 85,0 271,0 200,0 82,0 282,0
Handläggar- och administratörsarbete 304,0 103,0 407,0 303,0 118,0 421,0
Vård- och omsorgsarbete med mera 997,0 110,0 1 107,0 975,0 122,0 1 097,0
Rehabilitering och förebyggande arbete 50,0 12,0 62,0 48,0 12,0 60,0
Socialt och kurativt arbete 736,0 267,0 1 003,0 719,0 250,0 969,0
Skol- och barnomsorgsarbete 1 410,0 298,0 1 708,0 1 418,0 314,0 1 732,0
Kultur-, turism- och fritidsarbete 79,0 41,0 120,0 86,0 43,0 129,0
Teknikarbete 45,0 95,0 140,0 49,0 106,0 155,0
Hantverkararbete med mera 9,0 142,0 151,0 11,0 139,0 150,0
Räddningstjänstarbete * * 47,0 * * 45,0
Köks- och måltidsarbete 128,0 40,0 168,0 129,0 42,0 171,0
Städ, tvätt och renhållningsarbete 134,0 22,0 156,0 134,0 26,0 160,0
Totalt 4 080,0 1 260,0 5 340,0 4 074,0 1 297,0 5 371,0
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Bolagen
Antalet tillsvidareanställda i bolagen 2020 
är 278 stycken, vilket är en ökning jämfört 
med 2019. Andelen tillsvidareanställda 
kvinnor i bolagen 2020 är 37,1 procent och 
andelen män är 62,9 procent. Kalmar Öland 
Airport har den största minskningen av 
tillsvidareanställda och beror främst på ett 
minskat antal tillsvidareanställda service-
tekniker. Kalmarhem, Kalmar Vatten och 
Destination Kalmar har den största ökning-
en av tillsvidareanställningar under året. 
Kalmarhems ökning av tillsvidaretjänster 
finns inom yrkesgrupperna besiktningsmän 
och reparatörer och ökningen har skett bland 
tillsvidareanställda män. Kalmar Vattens 
ökning av tillsvidaretjänster är inom flera 
av bolagets yrkeskategorier och beror på ett 
flertal rekryteringar för att möta upp projekt 

och kommande investeringar. Destination 
Kalmars ökning av antal tillsvidareanställ-
ningar återfinns främst inom kultur, turism 
och fritidsarbete.

Förbunden
Antalet tillsvidareanställningar i förbun-
den under 2020 uppgår till 586 stycken och 
innebär inga större skillnader, dock finns en 
större skillnad mellan kvinnor och män. På 
Kalmarsunds gymnasieförbund har antalet 
tillsvidareanställda kvinnor minskat med 
10,0 tillsvidareanställningar medan mäns 
tillsvidareanställningar ökat i nästan samma 
utsträckning. Antalet tillsvidareanställda 
kvinnor på Kalmarsundsregionens renhål-
lare har ökat under 2020 och är ett resultat 
av att förbundet fokuserat på att jämna ut 
könsfördelningen.

Antal årsarbetare

Koncernen
Antalet årsarbetare i koncernen har mellan 
2019 och 2020 ökat med 48,2 årsarbetare. 
Antalet årsarbetare bland kvinnor har ökat 
med 3,3 årsarbetare mellan 2019 och 2020. 
Antalet årsarbetare bland män har ökat med 
44,9 årsarbetare.

Antal årsarbetare

2019 2020
Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total

Ledningsarbete 184,8 85,0 269,8 198,8 82,0 280,8
Handläggar- och administratörsarbete 300,3 102,0 402,3 299,5 116,8 416,3
Vård- och omsorgsarbete med mera 922,7 104,8 1 027,5 907,9 116,2 1 024,1
Rehabilitering och förebyggande arbete 48,8 11,8 60,6 47,3 11,8 59,1
Socialt och kurativt arbete 729,7 265,7 995,4 713,0 247,8 960,8
Skol- och barnomsorgsarbete 1 386,4 295,5 1 681,9 1 395,5 310,8 1 706,3
Kultur-, turism- och fritidsarbete 75,5 39,8 115,3 82,3 42,1 124,4
Teknikarbete 45,0 94,5 139,5 49,0 105,5 154,5
Hantverkararbete med mera 8,5 141,4 149,9 10,5 138,6 149,1
Räddningstjänstarbete * * 46,5 * * 44,5
Köks- och måltidsarbete 121,3 38,7 160,0 122,8 41,5 164,3
Städ, tvätt och renhållningsarbete 130,8 22,0 152,8 130,8 25,8 156,6
Totalt 3 955,8 1 245,6 5 201,4 3 959,3 1 281,4 5 240,7
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Kommunen
Antalet årsarbetare för kommunen efter 2020 
är 5 240,7, vilket är 39,3 årsarbetare mer än 
efter 2019. Andelen årsarbetare bland kvin-
nor efter 2020 är 75,5 procent och andelen 
män är 24,5 procent. Jämfört med 2019 har 
andelen kvinnliga årsarbetare minskat med 
0,6 procent medan andelen män har ökat i 
samma omfattning. Den största ökningen 
bland årsarbetare är inom skol-och barnom-
sorgsarbete. Den största minskningen finns 
inom socialt-och kurativt arbete och den 
största skillnaden mellan kvinnor och män 
finns inom yrkesgruppen vård-och omsorg.

Bolagen
Antalet årsarbetare i bolagen uppgår efter 
2020 till 274,5 och är en ökning jämfört med 

2019. Andelen kvinnor i bolagen har mellan 
åren ökat med 0,7 procent och andelen män 
har minskat med samma omfattning.

Förbunden
Antalet årsarbetare i förbunden är 564,0, 
vilket är ungefärligen samma antal som 
föregående år. Andelen kvinnor i förbunden 
uppgår 2020 till 57,0 procent och andelen 
män i förbunden uppgår till 43,0 procent. 
Andelen kvinnor har minskat mellan åren 
medan andelen män i förbunden har ökat i 
samma omfattning.

Sysselsättningsgrad

Koncernen
Koncernens genomsnittliga sysselsättnings-
grad 2020 är 97,5 procent, vilket är en ökning 
med 0,2 procent mellan 2019 och 2020. Den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
kvinnor har ökat med 0,3 procent och den  
genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
män har minskat med 0,1 procent. 

Kommunen
Sysselsättningsgraden för Kalmar kom-
mun är efter 2020 97,6 procent och ligger 

på ungefär samma nivå som efter 2019. 
Sysselsättningsgraden bland kvinnor och 
män har ändrats marginellt, för kvinnorna 
ses dock en ökning medan sysselsättnings-
graden för männen har minskat. 

Sedan 2010 har den genomsnittliga sysselsätt-
ningsgraden för kvinnor i kommunen ökat 
med 7,7 procent och sysselsättningsgraden 
för män har ökat med 3,0 procent under 
samma period.

Sysselsättningsgrad

2019 2020
Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total

Ledningsarbete 99,4 100,0 99,6 99,4 100,0 99,6
Handläggar- och administratörsarbete 98,8 99,0 98,8 98,8 99,0 98,9
Vård- och omsorgsarbete med mera 92,5 95,3 92,8 93,1 95,2 93,4
Rehabilitering och förebyggande arbete 97,6 98,3 97,7 98,5 98,3 98,5
Socialt och kurativt arbete 99,1 99,5 99,2 99,2 99,1 99,2
Skol- och barnomsorgsarbete 98,3 99,2 98,5 98,4 99,0 98,5
Kultur-, turism- och fritidsarbete 95,6 97,1 96,1 95,7 97,9 96,4
Teknikarbete 100,0 99,5 99,6 100,0 99,5 99,7
Hantverkararbete med mera 94,4 99,6 99,3 95,5 99,7 99,4
Räddningstjänstarbete * * 98,9 * * 98,9
Köks- och måltidsarbete 94,8 96,8 95,2 95,2 98,8 96,1
Städ, tvätt och renhållningsarbete 97,6 100,0 97,9 97,6 99,2 97,9
Totalt 97,0 98,9 97,4 97,2 98,8 97,6
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Skillnaden mellan kvinnor och mäns genom-
snittliga sysselsättningsgrad har minskat  
mellan 2010 och 2020. 2010 var skillnaden 
mellan kvinnor och mäns sysselsättnings-
grad 6,3 procent och 2020 är skillnaden 1,6 
procent. 

Den lägsta sysselsättningsgraden 2020 åter-
finns inom vård och omsorgsarbete och ligger 
på 93,4 procent.  

Bolagen
Bolagens genomsnittliga sysselsättningsgrad 
ligger på 98,7 procent, där skillnaden mellan 
kvinnor och män är 0,9 procent. Den totala 
sysselsättningsgraden har mellan 2019 och 
2020 ökat med 0,5 procent.

Förbunden
Förbundens genomsnittliga sysselsättnings-
grad ligger på 96,2 procent, vilket är en 
marginell minskning sedan föregående år. 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden 
för kvinnor är efter 2020 96,6 procent, vilket 
är en ökning med 0,4 procent sedan föregå-
ende år. Sysselsättningsgraden för män 2020 
är 95,8 procent och är en minskning med 0,6 
procent jämfört med 2019. För Kalmarsunds 
gymnasieförbund påverkas den genomsnitt-
liga sysselsättningsgraden av att en del av 
de pedagogiska assistenterna arbetar deltid, 
vilken är knuten till tiden som eleverna är på 
skolan, detta avspeglas även i siffrorna för 
årsarbetare.
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Pensionsavgångar, personalomsättning och rekrytering

Åldersfördelning/medelålder

Koncernen
Den genomsnittliga medelåldern på koncern-
nivå efter 2020 är 45,7 år, vilket är en mindre 
ökning från föregående år. Det är ingen större 
skillnad mellan åren nedbrutet på förvalt-
ning, bolags eller förbundsnivå. Det är inte 
heller någon stor skillnad i den genomsnittliga 
medelåldern mellan kvinnor och män.

Kommunen
Den genomsnittliga medelåldern för kommu-
nen 2020 är 45,5 år. Kvinnorna har en något 
högre medelålder än männen och medel- 
åldern håller en stabil nivå mellan 2019 och 
2020. Yrkesgruppen hantverksarbetare har 
den högsta medelåldern 49,5 år och yrkes-
gruppen rehabilitering och förebyggande 
arbete har den lägsta medelåldern 42,8 år.

Medelålder

2019 2020
Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total

Kommunledningskontoret 47,6 45,7 46,7 47,5 46,1 46,8

Kultur och fritidsförvaltningen 46,1 46,0 46,1 45,4 46,3 45,8

Omsorgsförvaltningen 45,4 43,5 45,1 45,3 44,0 45,1

Samhällsbyggnadskontoret 45,8 42,9 44,4 47,1 42,3 44,6

Serviceförvaltningen 47,4 47,0 47,2 47,7 47,3 47,6

Socialförvaltningen 45,7 44,6 45,4 46,2 44,8 45,8

Södermöre kommundelsförvaltning 46,0 45,8 45,9 46,6 44,7 46,3

Utbildningsförvaltningen 44,5 45,7 44,7 44,5 45,2 44,6

Kalmar kommun 45,5 45,3 45,4 45,6 45,3 45,5

Kalmar kommunbolag AB * * * * * *

Kalmarhem AB 42,6 47,6 45,9 39,7 44,7 43,2

Kalmar Vatten AB 43,3 45,0 44,4 43,5 45,2 44,6

KIFAB i Kalmar AB * * 43,1 * * 45,0

Kalmar Hamn AB * * 50,2 * * 51,2

Kalmar Öland Airport AB 47,4 41,2 43,4 45,9 41,3 42,9

Destination Kalmar AB 42,7 42,9 45,2 43,0 48,0 44,7

Kalmar Science Park AB * * 44,0 * * 45,0

Bolagen 44,4 44,8 45,2 44,3 45,8 45,2

Kalmarsunds gymnasieförbund 48,3 48,2 48,3 48,2 48,2 48,2

Kalmarsundsregionens renhållare 43,6 47,4 46,6 41,8 46,4 45,3

Förbunden 46,0 47,8 47,5 45,0 47,3 46,8

Totalt 45,6 45,7 45,6 45,7 45,6 45,7



123

Bolagen
Medelåldern för bolagen 2020 är 45,2 år där 
männens medelålder är högre än kvinnornas. 
Medelåldern mellan 2019 och 2020 ligger på 
en stabil nivå. Kalmarhem har den lägsta 
medelåldern på 43,2 år och Kalmar hamn 
har den högsta medelåldern på 51,2 år, vilket 
också är den lägsta medelåldern respektive 
den högsta medelåldern i koncernen och 
motsvarar en skillnad på 8,0 år.

Förbunden
Medelåldern för förbunden är efter 2020 46,8 
år och är en minskning jämfört med 2019. 
Skillnaden i medelålder för kvinnor och män 
2020 är 2,3 år 

Medelålder per yrkesgrupp Kalmar kommun

2019 2020
Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total

Ledningsarbete 47,2 48,8 47,7 48,3 48,7 48,4
Handläggar- och administratörsarbete 48,5 48,1 48,4 48,3 47,9 48,1
Vård- och omsorgsarbete med mera 45,4 40,5 44,9 45,6 40,9 45,0
Rehabilitering och förebyggande arbete 42,4 41,4 42,2 42,9 42,4 42,8
Socialt och kurativt arbete 45,6 44,4 45,3 45,9 44,5 45,6
Skol- och barnomsorgsarbete 44,3 44,9 44,4 44,3 44,6 44,3
Kultur-, turism- och fritidsarbete 45,1 43,9 44,7 44,7 43,6 44,3
Teknikarbete 41,8 43,7 43,0 42,2 44,1 43,5
Hantverkararbete med mera 41,2 50,0 49,5 38,9 50,3 49,5
Räddningstjänstarbete * * 43,0 * * 44,5
Köks- och måltidsarbete 48,7 42,4 47,2 48,9 41,6 47,1
Städ, tvätt och renhållningsarbete 47,2 47,3 47,2 47,9 47,9 47,9
Totalt 45,5 45,3 45,4 45,6 45,3 45,5
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Pensionsprognos

Koncernen
Pensionsprognosen tar utgångspunkt i att 
pensionsåldern är 65 år. Diagrammet nedan 
visar antalet pensionsavgångar 2020 och 
antalet förväntade pensionsavgångar för 
åren 2021 till 2027. Diagrammet nedan visar 
förväntade pensionsavgångar fördelade på 
kommunen, bolagen och förbunden samt de 
totala förväntade pensionsavgångarna för 
koncernen. Pensionsavgångarna förväntas 
öka från 2021 fram till 2024, där koncernen når 
en topp. Det är antalet kvinnor på kommun-
nivå som bidrar till ökningen av de förvän-
tade pensionsavgångarna och det är främst 
pensionsavgångar inom utbildningsförvalt-
ningen och skol och barnomsorgsarbete som 
bidrar till ökningen och toppen 2024. 

Kommunen
Pensionsprognosen för kommunen visar en 
topp i de förväntade pensionsavgångarna 
2024. Det är yrken inom skol-och barnom-
sorgsarbete som står för den största antalet 

pensionsavgångar. 2024 kommer det också 
vara en ökad pensionsavgång för socialt och 
kurativt arbete samt en ökad förväntad pen-
sionsavgång inom vård- och omsorgsarbete 
som börjar öka 2022 med en topp år 2025.

Bolagen
De förväntade pensionsavgångarna för bola-
gen ligger på en stabil nivå under de närmsta 
åren. Dock ses en ökning av de förväntade 
pensionsavgångarna 2027. 

Förbunden
Förbunden har en stabil nivå av förväntade 
pensioner de kommande åren, dock ses en 
jämn ökning fram till 2023 följt av en topp 
2024. Ökningen sker främst inom gymnasie- 
förbundet. Gymnasieförbundets största ut-
maningar är att rekrytera till yrkesgrupperna 
rektor, elevhälsa och lärare. 
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Personalomsättning Kalmar kommun

Personalomsättningen för Kalmar kommun 
2020 visar ett snitt på 4,6 procent, vilket är 
en minskning med 0,7 procent från 2019. 
Den största personalomsättningen finns 
inom samhällsbyggnadskontoret som har 
en personalomsättning på 7,2 procent. 
Personalomsättningen på samhällsbyggnads-
kontoret har dock minskat med 5,7 procent 
sedan 2017. Förvaltningen med minst perso-
nalomsättning är serviceförvaltningen med 
3,1 procent 2020. 

Personalomsättningen fördelat på yrkes- 
kategorier i kommunen visar att socialt och 
kurativt arbete har den högsta personalom-
sättningen medan yrkesgrupper inom köks- 
och måltidsarbete har den minsta personal- 
omsättningen 2020. Vård- och omsorgsarbete 
samt ledningsarbete ligger också på en av de 
högre personalomsättningsgraderna. 

Under 2020 är det 190 kvinnor som slutat 
på egen begäran, vilket är 77,2 procent av 
totalen. Procentuellt är det i relation till 
fördelningen av andelen tillsvidaretjänster i 
kommunen. Personalomsättningen i procent 
är störst i åldersgruppen 30–39 år, där flest 
även väljer att sluta på egen begäran.

2015 2016 2017 2018 2019 2020
3,6 4,8 1,6 4,0 5,7 4,2
2,8 4,9 3,4 4,7 5,6 4,9
2,5 5,0 6,1 8,3 5,6 4,2
3,2 8,0 12,9 9,6 7,2 7,2
2,1 1,8 2,4 4,5 1,9 3,1
3,2 6,7 5,3 5,9 7,2 5,4
3,1 6,3 4,9 6,2 2,8 5,2
2,7 5,5 5,4 4,9 5,2 4,6

Kommunledningskontoret

Kultur och fritidsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen

Samhällsbyggnadskontoret

Serviceförvaltningen

Socialförvaltningen

Södermöre kommundelsförvaltning

Utbildningsförvaltningen

Snitt

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

 0,0
 2,0
 4,0
 6,0
 8,0

 10,0
 12,0
 14,0

Personalomsättning i procent per förvaltning Kalmar kommun 



127

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Övrigt

4,19 2,38 2,51 0,00 2,83 3,03

Ledningsarbete

3,77 6,75 7,17 6,38 4,90 4,99

Handläggar- och administratörsarbete

2,19 5,13 2,70 5,13 4,20 3,16

Vård- och omsorgsarbete med mera

2,08 4,88 5,19 7,01 5,47 5,01

Rehabilitering och förebyggande arbete

10,96 7,94 12,38 5,13 1,62 3,31

Socialt och kurativt arbete

7,01 11,37 8,15 7,01 7,62 5,08

Skol- och barnomsorgsarbete

2,96 5,79 5,22 5,62 5,22 4,93

Kultur-, turism- och fritidsarbete

3,35 3,47 3,56 4,47 5,88 4,87

Teknikarbete

2,87 7,01 11,62 8,83 9,43 4,81

Hantverkararbete med mera

2,91 1,40 3,51 2,81 2,61 4,66

Räddningstjänstarbete

2,29 2,29 0,00 0,00 2,14 4,27

Köks- och måltidsarbete

0,62 0,61 1,22 3,55 0,60 0,59

Städ, tvätt och renhållningsarbete

0,79 0,00 1,45 2,10 1,30 3,86
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Kön

Slutat – egen begäran Personalomsättning i % Snitt 2016–2020
Kvinnor 190 4,7 5,4
Män 56 4,4 5,0
Totalt 246 4,6 5,3

Åldersintervall

Slutat – egen begäran Personalomsättning i % Snitt 2016–2020
< 29 år 31 6,0 8,3
30–39 år 83 7,1 7,7
40–49 år 66 4,7 4,9
50–59 år 47 3,1 4,3
≥ 60 år 19 2,6 2,2
Totalt 246 4,6 5,3
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Genomsnittlig utbildningsnivå

Koncernen har flera hundra olika yrkes-
grupper, viket gör att spridningen i utbild-
ningskrav är allt från gymnasiekompetens 
till universitets- och högskolekompetens. I 
kommunen hade 53,0 procent av medarbetar-
na eftergymnasial utbildning 2019. Vad gäller 
bolagen är spridningen av utbildningsnivån 
olika, Kalmar Vatten har exempelvis 38 olika 
befattningar med skiftande utbildningsnivå. 
Kalmar Science Park har dock ett grund- 
läggande krav på akademisk examen för att 
arbeta i verksamheten.

Kompetensförsörjning  
och rekrytering 

Kommunen
Kalmar kommun har en enhetlig och tydlig 
rekryteringsprocess som beskriver samtli-
ga steg för en lyckad rekrytering - allt från 
annons och intervju till introduktion av nya 
medarbetare.

Kommunen marknadsför sig regelbundet på 
Facebook, LinkedIn och Instagram. Under 
året har möjligheterna att träffa arbets- 
sökande på mässor inte funnits i och med 
coronapandemin. Kommunen har märkt av 
att arbetsmarknaden inom besöksnäring och 
handel har haft en minskad efterfrågan med 
flera sökande till kommunen med erfarenhet 
från de branscherna. Den tuffare arbetsmark-
naden har gjort att kommunen upplevt det 
lättare att rekrytera inom en del områden. 
Under året har kommunen regelbundet 
rekryterat ny personal, framför allt till äldre- 
omsorgen. Coronapandemin har gett nya för-
utsättningar med en högre sjukfrånvaro och 
arbetssätt som kräver annorlunda rutiner och 
mer kompetens hos medarbetarna.

Under 2020 har kommunen haft svårigheter 
att rekrytera förskollärare, fritidspedago-
ger och lärare med specifika behörigheter. 
Kommunen har under kommande år stora 
pensionsavgångar bland rektorer. Inom 

omsorgen ses svårigheter att rekrytera ar-
betsterapeuter, fysioterapeuter och hjälpme-
delskonsulenter. Det har även varit svårt att 
rekrytera undersköterskor. För första gången 
någonsin har kommunen anlitat bemannings-
företag för att få tag i undersköterskor och 
det är i och med coronapandemin som det 
behovet har uppstått då det varit stor kon-
kurrens om vårdpersonal.

Det är en fortsatt utmaning att rekrytera 
inom framför allt bygg och fastighet av kom-
petenser som byggprojektledare men även av 
specifika ingenjörstjänster som exempelvis 
entreprenadingenjörer.

IT-specialister är svårrekryterade på grund 
av stor konkurrens, lokala etableraringar av 
IT-företag och snabba digitala förändringar.

På samhällsbyggnadskontoret är det främst 
arkitekter och projektledare som är svårt 
att rekrytera. Under året har kommunens 
HR-verksamhet arbetat med att ta fram en 
kompetensförsörjningsplan. Planen utgår 
ifrån kompetensförsörjningshjulet som visar 
samspelet mellan att attrahera, rekrytera, 
introducera, utveckla, behålla och avsluta 
medarbetare. Under varje område finns ett 
antal aktiviteter som kommer att genomföras 
under perioden 2021–2025.

Ökat samarbete med utbildningsanordnare 
har lett till att fler vård- och omsorgsutbild-
ningar har kunnat starta under 2020.  Därav 
kommer också en utmaning i att höja statusen 
i handledarrollen. Inom Vård- och omsorgs-
college lägger man stor kraft på att utveckla 
handledare och handledarskapet. I och med 
omsorgsförvaltningens och Södermöre kom-
mundelsförvaltnings deltagande i Vård- och 
omsorgscollege finns det fler utbildningsmöj-
ligheter för att kompetensutveckla handle-
darna framöver. Inom omsorgsförvaltningen 
pågår ett arbete r för att skapa möjligheter att 
kunna hantera ett större flöde av elever/stu-
denter i verksamheterna, för att säkra framtida 
kompetensförsörjning.
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Omsorgsförvaltningen kommer att utöka 
samarbetet med utbildningsanordnare  
som Vård- och omsorgscollage (VO) 
ungdomsgymnasiet, Komvux VO och 
Linnéuniversitetets socionom-och sjuksköter-
skeutbildning och Kunskapsnavet. Med fler 
utbildningar krävs en stärkt praktikhantering 
med mer än 250 placeringar varje år inom 
verksamheterna.

Mångfald är en av nycklarna för att lyckas  
med kompetensförsörjningen i fram-
tiden. Arbetet stärks i samarbete med 
Kunskapsnavet, Komvux och SFI (Svenska 
för invandrare). Mångfald i omsorgen (MIO) 
är en förlängd vård- och omsorgsutbildning 
som har startat och pågår i Komvux regi.

Språkombud är medarbetare som under  
året utbildats för att bidra till och att stödja  
kollegor när det gäller språkutveckling. 
Språkombuden arbetar med stöd av chefen 
för att göra hela arbetsplatsen språkutveck-
lande och för en bättre kommunikation. Det 
kan både handla om att stödja dem som har 
ett annat modersmål än svenska och att hjäl-
pa kollegor i frågor om vardaglig språk- 
användning. SFI/Komvux hjälper till med 
språkstödsprojekt som är en viktig del i det 
framtida behovet av kompetensförsörjning så 
att invandrare/nyanlända snabbt kan påbörja 
och ta del av vård- och omsorgsutbildningar.

Rekryteringen av semestervikarier är om- 
fattande då cirka 850 vikarier inom vård- och 
omsorg, kost, lokalvård, produktion (gata, 
park) ska anställas inför sommarperioden. 

Bolagen
Kalmar Vatten har haft relativt lätt att re-
krytera historiskt sett även inom bristyrken 
som VA-projektör, rörläggare och specialist-
roller. Ett långsiktigt arbete med delaktighet 
och förståelse har skapat en gemenskap och 
gett motiverade medarbetare, vilket visar 
sig i de löpande undersökningar som görs. 
Behovet av kompetensutveckling märks 
redan idag och kommer att öka med nya 
arbetssätt och digitaliseringen som påbörjats. 
Utmaningen kommer här att vara att få upp 

grundkompetensen och involvera medarbeta-
re i de förändringar och den utveckling som 
krävs för att få en effektiv och lönsam utveck-
ling. Kalmar Vatten måste även fortsättnings-
vis arbeta för att vara en attraktiv arbetsgi-
vare för att få behålla den kompetens som 
byggts upp och framtida rekryteringar av ny 
kompetens. Det finns behov av att arbeta mer 
systematiskt med kompetensförsörjning än 
vad som sker idag. 

Förbunden
KSRR arbetar kontinuerligt med att rekrytera 
in rätt kompetens. Utöver de grundläggande 
kompetenserna som exempelvis utbildning 
har KSRR de senaste åren fokuserat mycket 
på de mjuka kompetenserna. Det är av vikt 
att alla medarbetare lever upp till de värde-
ringar organisationen har för att organisa-
tionen ska kunna utvecklas i enlighet med 
verksamhetsplanen. 

Kompetensförsörjning och rekryterings-
frågorna för gymnasieförbundet grundar 
sig i att arbetsmarknaden blir allt rörligare 
geografisk enligt SKR:s rapport ”Sveriges 
viktigaste jobb inom förskolan och skolan”. 
Många flyttar till större städer och orter, men 
även rörligheten mellan olika sektorer ökar 
enligt SKR. Medarbetare är också mer benäg-
na att byta jobb och arbetsgivare än tidigare.

Gymnasieförbundet ser att konkurrensen 
om kompetent personal kommer att öka 
och måste mötas med strategiska beslut och 
handlingsplaner. Förbundet ska erbjuda 
attraktiva förutsättningar i arbetet både för 
nuvarande och potentiella framtida medar-
betare. Som ett led i det tog förbundet 2017 
fram ett personalpolitiskt program med ut-
gångspunkt i de kärnvärden som gemensamt 
tagits fram i ett varumärkesarbete. För att 
säkerställa rätt kompetens i tillräcklig om-
fattning och utveckla en attraktiv arbetsplats 
har förbundet även tagit fram en kompetens-
försörjningsplan för att möta de kommande 
utmaningarna.
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Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Koncernen
Den övergripande sjukfrånvaron för koncer-
nen ligger efter 2020 på 6,6 procent, vilket är 
en ökning på 1,3 procent jämfört med föregå-
ende år. Skillnaden mellan kvinnors sjukfrån-
varo har ökat med 1,4 procent medan män-
nens sjukfrånvaro har ökat med 1,2 procent. 

Kommunen
På nästan alla förvaltningar har sjukfrån-
varon ökat mellan 2019 och 2020 förut-
om på kommunledningskontoret, som 

ligger på samma nivå som föregående år. 
Samhällsbyggnadskontoret har minskat sin 
sjukfrånvaro med 0,2 procent. Den högsta 
sjukfrånvaron både 2019 och 2020 ligger 
på omsorgsförvaltningen och den lägsta 
sjukfrånvaron både 2019 och 2020 finns på 
samhällsbyggnadskontoret. 

Sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbets-
tid för Kalmar kommun har ökat nästan varje 
år sedan 2010, dock visar 2020 en topp med 
en sjukfrånvaro på 7,1 procent. 

Sjukfrånvaro % av ordinarie arbetstid
Sjukfrånvaro > 59 dagar i %  

av total sjukfrånvaro

2019 2020 2019 2020
Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total

Kommunledningskontoret 3,6 2,5 3,0 3,3 2,5 3,0 31,4 31,0 31,2 33,4 20,6 28,3
Kultur och  
fritidsförvaltningen

5,4 3,5 4,6 7,6 4,2 6,1 42,2 31,2 38,6 62,7 11,3 47,7

Omsorgsförvaltningen 8,4 4,9 7,8 9,6 7,7 9,3 46,9 40,6 46,2 37,3 38,2 37,4
Samhällsbyggnads- 
kontoret

3,3 1,4 2,3 2,7 1,5 2,1 33,0 0,0 22,8 52,6 1,8 34,2

Serviceförvaltningen 5,2 3,4 3,7 5,6 4,5 5,2 39,6 24,8 35,0 34,5 23,4 30,6

Socialförvaltningen 8,4 3,8 7,2 8,8 5,8 8,0 59,9 33,0 56,2 49,7 26,9 45,3
Södermöre  
kommundelsförvaltning

5,8 4,4 5,6 6,9 6,7 6,9 39,5 35,9 39,2 18,5 43,0 22,0

Utbildningsförvaltningen 6,1 2,7 5,4 7,9 3,8 7,0 44,4 19,9 41,9 32,8 10,6 30,3

Kalmar kommun 6,8 3,6 5,9 7,9 4,7 7,1 46,9 27,3 43,7 37,5 25,2 35,4

Kalmar kommunbolag AB * * 1,6 * * 0,0 * * 0,0 * * 0,0

Kalmarhem AB 3,3 3,4 3,4 4,2 4,3 4,3 44,3 14,3 23,7 61,6 13,3 28,1

Kalmar Vatten AB 2,1 2,6 2,5 1,7 3,8 3,1 3,2 25,3 19,3 7,1 34,4 29,7

KIFAB i Kalmar AB * * 1,4 * * 1,2 * * 0,0 * * 0,0

Kalmar Hamn AB * * 0,6 * * 2,0 * * 50,0 * * 54,7

Kalmar Öland Airport AB 1,7 1,0 1,3 3,2 2,4 2,7 0,0 0,0 0,0 14,9 18,5 17,0

Destination Kalmar AB 3,7 0,8 2,8 2,6 3,0 2,7 32,7 0,0 29,8 0,0 0,0 0,0

Kalmar Science Park AB * * 0,8 * * 0,6 * * 0,0 * * 0,0

Bolagen 2,4 2,2 2,3 2,3 3,4 3,0 23,3 18,3 20,2 25,4 24,8 25,0
Kalmarsunds  
gymnasieförbund

4,8 2,4 3,9 5,2 2,5 4,1 47,0 45,3 46,6 49,1 38,4 46,6

Kalmarsundsregionens 
renhållare

5,6 4,1 4,4 2,3 4,9 4,3 48,3 41,0 43,0 0,4 36,2 31,6

Förbunden 4,8 2,8 3,9 5,0 3,1 4,2 47,1 43,8 46,1 47,8 37,6 44,5

Totalt 6,2 3,2 5,3 7,6 4,4 6,6 46,6 28,5 43,4 37,9 26,5 35,7
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Den kraftiga höjningen av korttidssjukfrån-
varon får ses som en effekt av coronapande-
min. Både att medarbetarna drabbats och att 
rekommendationerna att stanna hemma vid 
minsta symtom och invänta testsvar har följts. 

Sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbets-
tid fördelat på åldersgrupper visar att det är 
kvinnor i åldersgruppen 50 år eller äldre som 

står för den största delen av sjukfrånvaron. 
Det är också ålderskategorin 50 år och äldre 
som står för den totalt högsta sjukfrånvaron. 
Sjukfrånvaron i åldersgruppen 30 till 49 år 
är också högst för kvinnorna, likaså inom 
åldersspannet 18–29 år.
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Bolagen
Bolagens sjukfrånvaro i procent av ordinarie 
arbetstid ligger efter 2020 på 3,0 procent, 
totalt är det en ökning med 0,7 procent från 
föregående år. Sjukfrånvaron mellan kvinnor 
och män ligger på en likvärdig nivå men 
under 2020 ses en ökning av männens sjuk-
frånvaro som ökar 1,1 procent jämfört med 
kvinnornas sjukfrånvaro. Kalmar Vatten är 
ett av de bolag med låg sjukfrånvaro, bolaget 
har haft ett stort fokus på fysisk och psykisk 
hälsa under många år, vilket har lett till färre 
eller inga belastningsskador och en ökad 
trivsel. Även KIFAB har en låg sjukfrånvaro 
och arbetar ständigt med teambildnings- 
aktiviteter utifrån ett friskvårdsperspektiv. 

Förbunden
Förbundens sjukfrånvaro ligger efter 2020 
på 4,2 procent, vilket är en mindre ökning 
från föregående år. Sjukfrånvaron är större 
hos kvinnor än män och skillnaden mellan 
kvinnor och mäns sjukfrånvaro 2020 är 1,9 
procent. Skillnaden mellan kvinnor och 
män 2020 återfinns främst inom gymnasie-
förbundets verksamheter. I den totala sjuk-
frånvaron för gymnasieförbundet finns stora 
svängningar från månad till månad, vilket är 
kopplat till coronapandemin. En minskning 
av sjukfrånvaron sågs dock när gymnasie- 
förbundet gick över till distansundervisning 
och personalen hade möjlighet att arbeta 
hemifrån trots milda symptom.

Den största minskningen av sjukfrånvaro 
fördelat på kvinnor och män finns på KSRR 
där sjukfrånvaron för kvinnor har minskat 
med 3,3 procent sedan 2019, vilket är ett re-
sultat av att KSRR arbetat kontinuerligt med 
korttidssjukfrånvaron.
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Sjukfrånvaro över 59 dagar

Koncernen
Koncernens sjukfrånvaro över 59 dagar ligger 
på 35,7 procent av den totala sjukfrånvaron, 
vilket är en minskning med 7,7 procent jämfört 
med 2019. Det är kvinnors sjukfrånvaro över 
59 dagar som minskat mest mellan åren.

Kommunen
Kommunens sjukfrånvaro över 59 dagar i 
procent av den totala sjukfrånvaron uppgår 
efter 2020 till 35,4 procent, vilket är en minsk-
ning med 8,3 procent från 2019. Minskningen 
ska ses i relation till den ökande korttidsjuk-
frånvaron som framför allt har koppling till 
coronapandemin och skarpare riktlinjer om 
att stanna hemma vid milda symtom och  
invänta testsvar. Sjukfrånvaro över 59 dagar 
är högst hos kvinnor och det skiljer 12,3 pro-
cent mellan kvinnor och mäns sjukfrånvaro 
över 59 dagar. 

Bolagen
Bolagens sjukfrånvaro över 59 dagar i procent 
av den totala sjukfrånvaron uppgår efter 2020 
till 25,0 procent, vilket är en ökning med 4,8 
procent jämfört med 2019. Skillnaden mellan 
2019 och 2020 för kvinnorna är en ökning 
med 2,1 procent och skillnaden för männen 
är en ökning till 2020 med 6,5 procent. 

Förbunden
Förbundens sjukfrånvaro över 59 dagar 
uppgår efter 2020 till 44,5 procent, vilket är en 
minskning mot föregående år med 1,6 procent. 
Långtidssjukfrånvaron för gymnasieförbun-
det ligger kvar på samma nivå som 2019 men 
långtidssjukfrånvaro hos KSRR har minskat. 
Den största skillnaden är männens långtids-
sjukfrånvaro på KSRR som minskat med 4,8 
procent.

Personalpolitik

Kompetensutveckling

Kommunen
Kommunen har sedan många år en strategisk 
plan för chefs- och ledarutveckling. Planen 
ses över och utvecklas med jämna mellanrum 
och utgår ifrån sex fokusområden: 

• det direkta ledarskapet
• det indirekta ledarskapet
• ledningsgrupps- och grupputveckling
• chefsutbildningar
• ledarförsörjning 
• organisationsutveckling. 

Inom varje fokusområde genomför HR-
verksamheten årligen en mängd utbildnings- 
och utvecklingsinsatser. På grund av corona- 
pandemin har HR-verksamheten under 2020 
fått anpassa sig och genomföra många av 
dessa utbildningar på distans via digitala 
kanaler eller skjuta insatserna på framtiden.

Under fokusområdet det indirekta ledar- 
skapet är Försvarshögskolans utbildnings-
koncept Utvecklande ledarskap (UL) grunden. 
Kursen riktar sig till samtliga chefer i Kalmar 
kommunkoncern. Under 2020 kunde HR-
verksamheten genomföra tre utbildningar 
innan pandemin ledde till att kommunen fick 
skjuta på utbildningarna. I varje kursomgång 
deltar tolv chefer. En annan del av området 
är kursen ledarskap och självkännedom 
(LoS), också den ett av Försvarshögskolans 
utbildningskoncept. Under 2020 har det ge-
nomförts två utbildningar inom detta område 
med cirka tio deltagare per kurs.

Inom området det indirekta ledarskapet 
ligger utbildningskonceptet Indirekt ledar-
skap (IL). Denna insats riktar sig till chefer 
på strategisk nivå såsom förvaltningschefer, 
verksamhetschefer och andra personer på 
strategisk nivå. Kursens utgångspunkt är att 
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leda organisationen genom mellanled, eller 
att leda strategiskt utan att vara direkt chef 
över området. På grund av detta är Indirekt 
ledarskap en utbildning som ofta genomförs  
i förvaltningarnas eller bolagens lednings- 
grupper. Under 2020 har ett antal sådana 
insatser genomförts.

Inom området ledningsgrupps- och grupput-
veckling finns det arbete som genomförs gäl-
lande lagutveckling. Inom HR-verksamheten 
finns ett antal medarbetare; HR-strateger, 
HR-specialister och hälsoutvecklare som har 
genomgått utbildning och fått fördjupad kun-
skap om grupprocesser och grupputveckling. 
Dessa medarbetare genomför utifrån chefers 
behov skräddarsydda insatser i arbetsgrupper 
inom Kalmar kommunkoncern. Målet med 
dessa insatser är att få så många arbetsgrupper 
som möjligt att uppnå en utvecklingsnivå 
som präglas av effektivitet, produktivitet och 
inre motivation hos medarbetarna. Under 
2020 har ett flertal insatser genomförts på 
kommunens samtliga förvaltningar.

Under 2020 slutfördes en omgång av ledar-
försörjningsprogrammet, som pågått under 
ett år. Innehållet vid dessa träffar har bland 
annat bestått av praktisk utbildning såsom 
ekonomi, arbetsrätt och rekrytering samt 
ledarskaps- och grupputvecklingsutbildning. 
Deltagarna följer sin närmaste chef och 
får inblick i hur det är att arbeta som chef. 
Vidare får deltagarna även följa en av Kalmar 
kommunkoncerns ledningsgrupper. I denna 
omgång av ledarförsörjningsprogrammet 
fanns deltagare från Torsås, Mörbylånga och 
Borgholms kommuner. Totalt har 27 perso-
ner deltagit varav 16 av dessa kommit från 
Kalmar kommunkoncern.

Inom fokusområdet chefsutbildningar har 
kommunen under 2020 arbetat med att skapa 
en ny struktur för introduktionsutbildning 
för nya chefer, chefskörkortet. Till skillnad 
från tidigare då chefskörkortet var ett längre 
sammanhållet utbildningsprogram kan  
cheferna numera i stället välja att genomgå 
de delar de just nu har behov av. Innehållet i 
det nya chefskörkortet består av:

• arbetsrätt
• rekrytering
• rehabilitering
• lön och lönepolitik
• ekonomi och budget
• förvaltningskunskap
• konflikthantering 
• kommunikation. 

Under 2020 har cirka 45 chefer deltagit i olika 
delar av chefskörkortet. Under fokusområdet 
organisationsutveckling finns bland mycket 
annat ledningsdagen. I oktober 2020 genom- 
fördes en pandemisäkrad ledningsdag för 
samtliga chefer inom Kalmar kommunkon-
cern. Föreläsare var Gerry Larsson, leg.  
psykolog, professor i ledarskapspsykologi 
vid Försvarshögskolan och stresspsykologi 
vid Högskolen i Innlandet, Norge. Temat på  
föreläsningen var att leda i kris i allmänhet  
med särskild koppling till den rådande  
coronapandemin. Cirka 230 chefer deltog.

Kalmar kommun erbjuder behovsanpassade 
internutbildningar inom en stor bredd av 
områden och många gånger med interna 
utbildare. Under 2020 har utbildningar  
erbjudits inom entreprenadjuridik, systema-
tiskt arbetsmiljöarbete, fortbildning för lärare 
och vårdpersonal med mera. Ett område som 
har varit mycket i fokus är basal vårdhygien 
där Socialstyrelsen har tagit fram en digital 
utbildning för all vårdpersonal. Under året 
har RFSL:s utbildning i HBTQ-frågor till-
kommit som en del i chefens introduktion. 
Andra exempel på genomförda utbildningar 
är offentlighet och sekretess, introduktion 
för nyanställda, att leda på distans, hitta 
balansen/hantera stressen, egenkontroll 
för livsmedel, brandskyddsutbildning och 
hjärtlungräddning. 

Regeringen har gjort en riktad satsning till att 
stärka kompetensen inom äldreomsorgen ge-
nom att ge ny och befintlig personal möjlig-
het att gå en utbildning till undersköterska på 
betald arbetstid det så kallade äldreomsorgs- 
lyftet. Tio medarbetare startade i september 
och kommer inom tre terminer vara färdiga 
undersköterskor.
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Bolagen
I undersökningar på Kalmar Vatten anser sig 
medarbetarna ha hög kompetens inom sitt 
område och kan dra nytta av varandras kom-
petens. För att möjliggöra ett utbyte av kom-
petens planeras årlig praktik inom bolaget, 
hos en kollega. Kompetensen inom digitala 
verktyg fick en rejäl fart under pandemiåret 
2020 och har ökat den digitala mognaden. 
Det finns dock fortsatt behov av att öka 
förståelsen för nya arbetssätt och digitalise-
ringen som påbörjats. Utmaningen kommer 
att vara att få upp grundkompetensen och 
involvera medarbetare i de förändringar och 
den utveckling som krävs. Arbetssätt och 
verktyg förändras i snabb takt och det kräver 
en tätare kompetensutveckling. Kalmar 
Vatten måste även fortsättningsvis arbeta för 
att vara en attraktiv arbetsgivare för att få 
behålla den kompetens som byggts upp och 
framtida rekrytering av ny kompetens. Det 
finns behov av att arbeta mer systematiskt 
med kompetensförsörjningen än vad som 
sker idag för att kunna blicka framåt och 
planera långsiktigt.

Förbunden
Gymnasieförbundet behöver arbeta aktivt 
med kompetensutveckling för att kunna möta 
de utmaningar som förbundet står inför fram-
över med ökade elevkullar, stora pensions- 
avgångar och svårigheten i att få tag på behö-
riga och legitimerade lärare. 

Gymnasieförbundet ska arbeta förebyggande 
för att i god tid möta förändrade behov i 
verksamheten och på så sätt öka anställnings-
tryggheten för medarbetaren. I detta arbete 
ingår det att tidigt se om medarbetare och 
grupper har behov av att stärka sin kompe-
tens utifrån förändrade behov och syfte vid 
en eventuell omställning av verksamheten.

Under 2019 arbetade Kalmarsunds gym-
nasieförbund fram ett eget professions-
program för lärare. Anledningen till ett 
internt professionsprogram är att gymna-
sieförbundet ska äga kvalitetssäkringen 
själva och inte vara beroende av extern 
part. Professionsprogrammet utgår ifrån 
Kalmarsunds gymnasieförbunds värdegrund 

och åtta grundläggande kompetenser vad 
förbundet anser att en särskilt yrkesskicklig 
lärare bör kunna visa. I november 2020 tog de 
sex första lärarna emot sina utbildningsbevis.

Arbetsmiljö och hälsa

Kommunen
Kommunen arbetar ständigt med att för-
bättra och utveckla arbetsmiljön på individ, 
grupp- och organisationsnivå. Kalmar kom-
mun har sedan många år en egen inbyggd 
företagshälsa, arbetsmiljöenheten. En gemen-
sam HR-verksamhet och samarbete mellan 
olika kompetenser skapar samsyn och kraft 
i arbetsmiljöarbetet, 2020 har präglats av en 
verkligt tuff arbetssituation för alla medar-
betare. Inledningsvis med oro och osäkerhet 
med vad coronapandemin innebär, stort 
flöde av information från olika myndighe-
ter, brist på skyddsutrustning samt hur och 
när den ska användas. Alla medarbetare 
har gjort ett fantastiskt arbete för att minska 
smittspridningen genom nya arbetssätt, egen 
kompetensutveckling, introduktion av nya 
kollegor och snabb digital omställning.

Arbetsmiljön under coronapandemin har 
varit i fokus och har förstärkt samarbetet med 
de fackliga organisationerna under året. 

Under hösten genomfördes medarbetarenkä-
ten med hög svarsfrekvens och gott resultat.  
Den visar på en marginell skillnad på hur 
män och kvinnor ser på sin arbetsmiljö och 
förutsättningar samt villkor. 92,5 procent har 
uppgett att de inte röker vilket är en fortsatt 
minskning sedan den förra enkäten. 54,0 
procent av medarbetarna utnyttjade sitt frisk-
vårdsbidrag under 2020 vilket är en ökning 
från 51,0 procent 2019.

Arbetsmiljöenheten arbetar ständigt med 
delaktighet för att minska sjukfrånvaron, 
framför allt i svårare ärenden där medarbeta-
ren varit sjukskriven mer än 180 dagar. Målet 
med rehabiliteringen är alltid att få tillbaka 
medarbetaren i ordinarie arbete och om detta 
inte är möjligt, efter omplaceringsutred-
ning, avslutas anställningen och övergår till 
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omställningsinsatser. Där är målet alltid att 
medarbetaren så snabbt som möjligt ska hitta 
en försörjning efter sina förutsättningar.

Bolagen
Kalmar Vatten arbetar kontinuerligt för säker- 
het och att hitta nya lösningar på problem 
inom arbetsmiljön. Under 2020 utbildades 
skyddsombud samt några medarbetare från 
varje avdelning i första hjälpen för psykisk 
hälsa, vilket är ett sätt att sprida kunskapen 
bland medarbetarna då chefer inte alltid 
ensamma kan ta alla frågor. Det förebyggande 
arbetet med obligatorisk friskvård för samt-
liga medarbetare har varit framgångsrikt 
när det gäller att minska belastningsskador 
och öka gemenskapen. Det är en investering 
för personalen som ger möjlighet att få ihop 
livspussel och kunna pensioneras frisk. En 
riskfaktor som kan anas framöver i undersök-
ningar är den ökade arbetsbelastningen för 
vissa administrativa tjänster. Med en större 
förändringstakt inom både arbetssätt och 
digitala verktyg kommer självledarskapet bli 
allt viktigare hos medarbetarna. 

Förbunden
KSRR har börjat följa hur organisationen 
mår i realtid. Det innebär att det genomförs 
medarbetarundersökningar kontinuerligt i 
stället för vartannat år. Här fångas både upp-
åtgående och nedåtgående trender upp och 
insatser kan göras direkt tillsammans med 
medarbetarna.

Som en del i Gymnasieförbundets hälso- 
främjande arbete har förbundets medarbetare 
haft möjlighet att välja ekonomiskt bidrag för 
friskvårdsaktivitet eller en friskvårdstimma  
per vecka beroende på sysselsättningsgrad. 
Från och med 2021 och tills vidare har 
gymnasieförbundet beslutat att utöka frisk-
vårdsförmånen. Nu behöver medarbetarna 
inte längre välja mellan friskvårdsbidrag och 
friskvårdstimme utan medarbetarna erbjuds 
båda delarna. För de grupper där det är svårt 
att ta ut en friskvårdstimme i anslutning till 
arbetet ska de kompenseras i form av andra 
friskvårdsinsatser.

Utökningen av friskvårdsförmånen är ett 
resultat av utmaningarna som distansunder-
visning och distansarbetet för med sig. Att ge 
medarbetarna en utökad möjlighet att röra 
på sig under arbetstid är ett sätt att arbeta 
förebyggande med arbetsmiljö och hälsa.

Under 2020 har Kalmarsunds gymnasieför-
bunds samarbete med arbetsmiljöenheten 
främst präglats av organisatorisk och social 
arbetsmiljö samt stress och psykisk hälsa. 
Totalt har 204 timmar nyttjats. De största 
tjänsterna som förbundet nyttjat har varit 
organisatorisk och social arbetsmiljö, stress 
och psykisk hälsa, organisation och ledarskap 
samt fysisk arbetsmiljö. Sammanlagt har 21 
medarbetare besökt arbetsmiljöenheten varav 
57,0 procent är kvinnor och 43,0 procent  
är män.
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Högkonjunkturen är över och den årliga 
tillväxten av kommunernas skatteunderlag 
kommer inte att vara på samma höga nivå 
framöver som den varit de senaste åren, 
vilket har en direkt påverkan på intäkterna. 
Samtidigt ökar kommunernas kostnader till 
följd av stora demografiska förändringar med 
högre andel yngre och äldre. Behovet av stora 
investeringar tillkommer också för att möta 
demografin och för att renovera eller ersätta 
gamla och utslitna anläggningar.

Kommunen
På det lokala planet finns ett växande 
Kalmar, vilket ska hanteras utifrån de eko-
nomiska utmaningar som kommunsektorn 
och samhällsekonomin står inför. De senaste 
årens ekonomiska resultat har lagt en stabil 
finansiell grund för de närmaste åren. En 
ekonomi i balans utgör grunden för en verk-
samhet av god kvalitet som står väl rustad 
för framtida utmaningar.

För att möta de allt tuffare ekonomiska 
förutsättningarna anpassades modellen för 
budgetarbetet inför planeringsperioden 
2020 2022. Utgångspunkten i modellen är att 
uppnå balanskravet och de finansiella målen 
i enlighet med god ekonomisk hushållning. 
De intäkter som de totala skatteintäkternas 
utveckling ger sätter gränsen för hur stora 
kostnader en kommun får ha. Fördelningen 
av pengarna från dessa intäkter sker stegvis. 
Först hanteras finansiella poster, så som 
räntekostnader och pensionskostnader. 
Därefter tilldelas nämnderna kompensation 
för löneökningar och kostnader för de hyror 

och investeringar som bedöms nödvändiga. 
Slutligen används återstående resurser för att 
hantera den demografiska utvecklingen, äs-
kanden samt övriga satsningar. Arbetet med 
att utveckla organisation och arbetssätt pågår 
ständigt. Samordning och ökad samverkan 
inom koncernen, mellan förvaltningar, bolag 
och andra aktörer, ger fördelar i ekonomi och 
verksamheter. 

Resultaten under de kommande åren väntas 
bli pressade, men innebär fortsatt att det  
finansiella målet om en nettokostnadsandel på 
högst 99 procent över en rullande femårs- 
period uppnås för åren fram till och med 2023.

Investeringstakten kommer fortsatt vara hög 
de kommande åren. Det finansiella målet om 
en självfinansiering av investeringarna  
på minst 50 procent, över en rullande fem-
årsperiod, är beräknade att uppnås under 
perioden fram till och med 2023, trots 
investeringstakten.

Soliditeten inklusive samtliga pensionsför-
pliktelser väntas vara stabil den kommande 
treårsperioden, men med en något vikande 
trend mot slutet av perioden.

Det finns risker och faktorer som gör den 
förväntade utvecklingen osäker. Till exempel 
den ekonomiska konjunkturen som i sin tur 
påverkar skatteintäkterna via utvecklingen 
av de arbetade timmarna i samhället som 
utgör kommunernas skattebas. 
Konjunkturenkan påverkas av många 
faktorer, men dagsaktuella frågor såsom 

Kommunen Utfall 2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 

Skatt, utjämning och generella statsbidrag, mnkr 4 228,6 4 327,9 4 439,9 4 554,6
Verksamhetens nettokostnader, mnkr -4 131,4 -4 317,0 -4 463,0 -4 562,6
Finansnetto, mnkr 23,6 33,9 31,5 26,2
Årets resultat, mnkr 120,7 44,7 8,4 18,2
Totala investeringar, mnkr 524,2 660,0 605,8 573,6
Nettokostnadsandel, rullande femårsperiod (%) 96,7 97,9 98,5 99,0 
Självfinansieringsgrad, rullande femårsperiod (%) 76,6 63,4 55,4 55,6
Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser (%) 22,4 20,9 20,7 20,5
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coronavirus, eventuella handelskrig och andra 
konflikter i omvärlden kan få betydande 
påverkan på ekonomin i Sverige och världen. 
En annan stor faktor som påverkar är de 
beslut som fattas på riksnivå om storleken på 
de generella statsbidragen till kommunerna 
och hur dialogen mellan olika aktörer kring 
välfärdens framtida finansiering utvecklas.

Kommunbolagskoncernen  
och kommunalförbunden
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 koncernen 
görs löpande i den ekonomiska planering-
en 2021–2025. Hur konjunkturen utvecklas 
framöver samt en högre andel utdelningsbara 
medel från kommunbolagskoncernen till 
Kalmar kommun från och med 2020 ställer 
krav på löpande ekonomiska känslighetsana-
lyser i koncernen.

Det som kan förändra en positiv utveck-
ling för koncernen är en avmattning av den 
långvariga högkonjunkturen. Bolagen är 
utsatta för ett antal ekonomiska risker i mer 
eller mindre omfatt-ning i sina verksamheter. 
Dessa hanteras efter koncernens ramverk för 
riskanalyser. Intern kontroll och riskhante-
ring förtydligar styrelsens ramar och rikt- 
linjer när det gäller vilka risker som hanteras 
i bolagen och hur de ska hanteras. Bolagens 
vd:ar ansvarar för att bolagen operativt följer 
dessa ramverk. Agenda 2030 kopplat till de 
globala målen och den ökade digitalisering-
en ställer ökade krav inom hela koncernen 
och en förväntad utveckling inom dessa 
områden.

Affären där Region Kalmar län går in som 
delägare i Kalmar Öland Airport stärker 
flygplatsens möjligheter till fortsatt regional 
utveckling.

För kommunalförbundens del har 
Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) 
under 2020 strävat mot fler medlemskommu-
ner och från och med 2021 är Uppvidinge, 
Sävsjö och Vetlanda kommuner medlemmar. 
Förbundet byter i samband med detta, från 
och med 1 januari 2021, namn till Kretslopp 
Sydost. KSRR har generellt oförändrade taxor 
och fortsatt så under 2020. Taxorna är gene-
rellt oförändrade sedan 2012. Kalmarsunds 
gymnasieförbund påverkas under de 
kommande åren av det ökande antalet 
16–19-åringar inom medlemskommunerna, 
vilket innebär att den potentiella målgruppen 
till gymnasieskolan blir större. Enligt befolk-
ningsprognosen i medlemskommunerna 
kommer antalet 16–19-åringar att öka med 
cirka 21 procent fram till år 2028.
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REDOVISNING

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet 
med lagen om kommunal bokföring och  
redovisning och rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning. 

Tillämpade redovisningsprinciper
Tillgångar och skulder har tagits upp till 
anskaffningsvärde där inget annat anges. 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har 
skett enligt god redovisningssed. Fordringar 
har tagits upp till de belopp som de beräknas 
komma in med.

Intäkter redovisas i den omfattning som det 
är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras kommunen och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Hyresintäkter redovisas i den period 
uthyrningen avser. 

Semesterlöneskuld och okompenserad över-
tid för de anställda har redovisats som en 
kortfristig skuld. Förändringen beräknad på 
en tolv månaders period har belastat resul-
taträkningen. De intjänade förmånerna har 
belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter. 

Pensionsåtaganden
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 av-
sättning i balansräkningen. I kostnaden och 
avsättningen ingår särskild löneskatt med 
24,26 procent. Värdering av pensionsförplik-
telserna 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.

Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatte- 
intäkter baseras på SKR:s decemberprog-
nos i enlighet med rekommendation RKR 
R2 intäkter. Detta innebär att kommunen i 
bokslutet för 2020 har bokfört den definitiva 
slutavräkningen för 2019 och en preliminär 
slutavräkning för 2020.

Avskrivningar
Kapitalkostnaderna består dels av rak av-
skrivning på anskaffningsvärdet och dels av 
internränta med 1,25 procent på bokfört värde. 
Avskrivning påbörjas månaden efter slutförd 
investering och beräknas på anskaffningsvär-
det. Avskrivning av materiella anläggnings-
tillgångar 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 om-
ständigheter som gör att det är nödvändigt, 
till exempel verksamhetsförändringar och 
teknikskiften. Bedömd genomsnittlig nytt-
jandeperiod för de poster som tas upp som 
materiella anläggningstillgångar är 22,95 år. 

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas 
till anskaffningsvärde med tillägg för värde-
höjande investeringar och med avdrag för 
planmässiga avskrivningar och eventuella 
utrangeringar/nedskrivningar.

Tillgångar för stadigvarande bruk eller inne-
hav med en nyttjandeperiod om minst tre år 
betraktas som anläggningstillgång om belop-
pet överstiger ett prisbasbelopp. För investe-
ringar i kommunala verksamhetsfastigheter 
finns 8 komponenter där avskrivningstiden 
varierar mellan 15–80 år beroende på kompo-
nentens nyttjandetid. För infrastruktur med 
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gator, parker, stadsmur och lekplatser med 
mera finns 24 komponenter och av- 
skrivningstiden varierar mellan 10–100 år.

Investeringsbidrag tas upp som en skuld som 
sedan periodiseras över anläggningstillgång-
ens nyttjandeperiod. Investeringsbidrag som 
avser investeringar gjorda före räkenskapsåret 
2018 har reducerat anläggningstillgångarnas 
anskaffningsvärden.

Markexploatering
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 sak-
nas och kostnaden för arbetsinsatsen inte 
bedömts stå i proportion till informations-
värdet. Omklassificering av markreserv till 
omsättningstillgång vid exploatering sker då 
detaljplan är fastställd och projektering av 
tomter påbörjas. 

Tidigare års avtalade gatukostnadsersätt-
ningar inom exploateringsverksamheten 
kommer bokföras om till övriga ersättningar 
i enlighet med kommun-Bas 21. Intäkter för 
de övriga ersättningarna inom exploaterings-
verksamheten kommer redovisas i enlighet 
med RKR R2 i takt med att investeringarna 
färdigställs och kommunens investerings- 
åtagande upphör. Det vill säga när investe-
ringen är färdig att tas i drift, har kommunen 
fullgjort sin förpliktelse och inkomsten ska 
därför vara intäktsförd i sin helhet.

Lånekostnader
Lånekostnader redovisas i enlighet med hu-
vudmetoden och belastar följaktligen resulta-
tet för den period lånekostnaderna avser.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen upprättas 
enligt lagen om kommunal bokföring och re-
dovisning kapitel 12 och utformats enligt god 
redovisningssed. Enligt lagen om kommunal 
bokföring och redovisning ska kommunens 
årsredovisning även omfatta sådan kommu-
nal verksamhet som bedrivs genom andra 

juridiska personer. Den sammanställda redo-
visningen för kommunkoncernen omfattar 
aktiebolag, kommunalförbund och handels-
bolag som har väsentlig betydelse för kom-
munen. Kommunkoncernens medlemmar och 
ägarandelar framgår av figur på sidan 8.

Av 12 kap. 5 § tredje stycket LKBR framgår 
att om det finns särskilda skäl och det är för-
enligt med kravet på en rättvisande bild, får 
kapitalandelsmetoden användas som metod 
för sammanställd redovisning. Det alternativa 
sättet kan vara arbetsbesparande när under- 
koncernens företag i huvudsak består av 
helägda företag som inte har varit föremål för 
interna förvärv.

Sedan 2018 används kapitalandelsmeto-
den för den sammanställda redovisningen. 
Analys av skillnaderna mellan den propor-
tionella konsolideringen och konsolideringen 
enligt kapitalandelsmetoden har gjorts för 
att fastställa att kravet på rättvisande bild är 
uppfylld

Obeskattade reserver har efter avdrag för upp-
skjuten skatt lagts till eget kapital. Uppskjuten 
skatt redovisas under avsättningar.

Inom koncernen förekommer omfattande 
transaktioner mellan bolagen och kommu-
nen. Alla koncerninterna transaktioner har 
uteslutits för att ge en rättvisande bild av 
koncernens totala ekonomi. 

Enhetliga redovisningsprinciper för kom-
munen och företag i koncernen saknas. För 
de aktiebolag och handelsbolag som ingår i 
koncernen, gäller bokföringslagen, årsredo- 
visningslagen, 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

Koncernen Kommunen

Not 2020 2019 2020 2019

Verksamhetens intäkter 2 1 885,2 1 737,2 1 142,7 982,4

Verksamhetens kostnader 3 -5 313,8 -5 241,0 -4 882,7 -4 753,3

Avskrivningar 4, 5 -559,5 -422,6 -391,4 -271,1

Verksamhetens nettokostnader -3 988,1 -3 926,4 -4 131,4 -4 042,0

Skatteintäkter 6 3 268,5 3 252,1 3 268,5 3 252,1

Generella statsbidrag och utjämning 7 960,1 790,4 960,1 790,4

Verksamhetens resultat 240,5 116,0 97,2 0,5

Finansiella intäkter 8 4,6 11,4 33,9 28,0

Finansiella kostnader 9 -44,9 -45,0 -10,3 -10,2

Jämförelsestörande poster 0,0 89,1 0,0 89,1

Resultat efter finansiella poster 200,1 171,5 120,7 107,4

Årets resultat 10 200,1 171,5 120,7 107,4
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Balansräkning

Koncernen Kommunen

Not 2020 2019 2020 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 4 7 830,9 7 905,8 3 673,1 3 562,4

Maskiner och inventarier 5 1 075,7 380,7 253,2 239,6

Finansiella anläggningstillgångar 11 358,8 323,0 176,4 176,3

Summa anläggningstillgångar 9 265,4 8 609,5 4 102,6 3 978,3

Omsättningstillgångar

Förråd 12 79,4 92,5 72,8 86,1

Fordringar 13 455,6 374,4 329,6 259,3

Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassa och Bank 14 301,1 211,0 72,2 19,3

Summa omsättningstillgångar 836,1 677,8 474,6 364,7

Summa tillgångar 10 101,6 9 287,3 4 577,3 4 343,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  
OCH SKULDER
Eget kapital 15

Årets resultat 10 200,1 171,5 120,7 107,4

Resultatutjämningsreserv 296,6 236,6 296,6 236,6

Övrigt eget kapital 2 787,2 2 650,1 1 789,8 1 742,4

Summa eget kapital 3 283,9 3 058,2 2 207,1 2 086,4

Avsättningar
Avsättning för pensioner och  
liknande förpliktelser

16 147,3 146,3 144,4 143,5

Andra avsättningar 17 298,2 321,1 126,7 177,2

Skulder

Långfristiga skulder 18 5 019,1 4 589,0 1 172,2 1 194,2

Kortfristiga skulder 19 1 353,0 1 172,7 926,9 741,7
Summa eget kapital, avsättningar  
och skulder

10 101,6 9 287,3 4 577,3 4 343,0

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga Inga Inga

 
Pensionsförpliktelser som inte upptagits 
bland skulder eller avsättningar

20 1 204,7 1 246,6 1 182,8 1 221,2

Övriga ansvarsförbindelser 162,0 160,4 3 775,3 3 261,2
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Kassaflödesanalys

Koncernen Kommunen

Not 2020 2019 2020 2019

Den löpande verksamheten

Årets resultat 200,1 171,6 120,7 107,4

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar 558,7 422,6 391,4 271,1
Gjorda avsättningar 28,5 69,4 29,1 69,6

Ianspråktagna avsättningar -77,4 -168,1 -78,7 -169,0

Övriga ej likviditetspåverkande poster 21 -21,7 57,8 -27,0 9,7
Medel från verksamheten före  
förändring av rörelsekapital

688,2 553,3 435,5 288,8

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -134,8 -55,3 -70,3 5,0

Ökning/minskning kortfristiga skulder 193,2 -34,3 185,2 -93,0

Ökning/minskning förråd och varulager 12,9 -15,3 13,3 -14,8

Ökning/minskning kortfristiga placeringar 0,0 50,0 0,0 50,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 759,5 498,4 563,6 235,9

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar -1 204,6 -1 192,5 -512,6 -447,5

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 24,1 18,5 24,0 9,5

Investering i finansiella anläggningstillgångar -11,0 0,0 -11,6 0,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 79,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 112,5 -1 174,1 -500,2 -438,0

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 468,5 657,5 0,0 200,0

Amortering av skuld -0,8 -2,9

Ökning/minskning finansiell leasing 0,0 6,4 0,0 6,4

Övriga finansiella poster -26,2 -4,2 -10,5 13,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 441,5 656,8 -10,5 219,7

0,0

Årets kassaflöde 88,4 -18,9 52,9 17,6

Likvida medel vid årets början 212,7 229,9 19,3 1,7

Likvida medel vid årets slut 301,1 211,0 72,2 19,3
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Noter
Not 2: Verksamhetens intäkter

Koncernen Kommunen

2020 2019 2020 2019

Försäljningsintäkter 224,6 226,6 110,2 102,7

Taxor och avgifter 497,9 382,6 247,8 143,7

Hyror och arrenden 698,5 666,8 178,3 176,5

Bidrag 740,1 681,0 375,5 338,4

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 214,3 211,7 137,2 134,2

Exploateringsintäkter 76,4 78,1 76,4 78,1

Realisationsvinster 16,8 8,2 16,7 8,2

Försäkringsersättningar 16,5 0,8 0,5 0,7

Övriga intäkter/elimineringar -600,1 -518,5 0,0 0,0

Summa 1 885,2 1 737,2 1 142,7 982,4

Jämförelsestörande intäkter

Summa 1 885,2 1 737,2 1 142,7 982,4

Not 3: Verksamhetens kostnader

Koncernen Kommunen

2020 2019 2020 2019

Löner och sociala avgifter -3 251,1 -3 184,1 -2 866,0 -2 763,5

Pensionskostnader -245,0 -222,6 -203,1 -187,7

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -147,4 -71,2 -13,6 -10,8

Bränsle, energi och vatten -209,4 -176,2 -69,5 -68,0

Köp av huvudverksamhet -950,2 -905,9 -821,4 -806,7

Lokal- och markhyror -305,8 -310,9 -246,7 -244,3

Konsulttjänster och övriga tjänster* -189,8 -279,8 -138,9 -133,5

Lämnade bidrag -147,8 -127,2 -141,9 -123,6

Realisationsförluster och utrangeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga kostnader/elimineringar 132,7 37,1 -381,5 -415,1

Summa -5 313,8 -5 241,0 -4 882,7 -4 753,3

Jämförelsestörande kostnader

Summa -5 313,8 -5 241,0 -4 882,7 -4 753,3

* Varav räkenskapsrevisionstjänster i kommunen 1,7 mnkr 2020 och 1,4 mnkr 2019 samt koncernen 0,4 mknr 2020 
och 0,3 mnkr 2019.
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Not 4: Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

Koncernen Kommunen

2020 2019 2020 2019

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärden 11 050,6 10 386,5 5 182,1 4 941,2

Årets förändringar

- Årets aktiverade utgifter 677,8 291,3 514,6 43,3

- Årets statliga stöd -99,8 -1,6 -6,5 0,0

- Försäljningar och utrangeringar -289,6 -62,8 -247,1 -49,2

- Omklassificeringar -244,5 437,2 0,0 246,7

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 094,4 11 050,6 5 443,2 5 182,1

Ingående avskrivningar -3 890,8 -3 637,3 -1 986,7 -1 850,5

- Försäljningar och utrangeringar 91,2 27,1 70,3 15,2

- Omklassificeringar 191,6 -0,2 0,0 -0,2

- Årets avskrivningar -276,3 -280,5 -155,1 -151,1

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 884,3 -3 890,8 -2 071,5 -1 986,7

Ingående nedskrivningar -180,2 -201,5 -19,0 -40,3

- Återförda nedskrivningar 12,0 38,5 0,0 38,5

- Årets nedskrivningar -9,0 -17,3 0,0 -17,3

Utgående nedskrivningar -177,2 -180,2 -19,0 -19,0

Summa 7 032,9 6 979,5 3 352,6 3 176,3

Pågående nyanläggningar

Ingående balans 926,3 602,1 386,0 329,6

Utgifter under året 1 014,2 953,1 315,4 343,4

Under året genomförda omfördelningar -1 142,4 -628,9 -380,9 -287,0

Utgående balans 798,1 926,3 320,5 386,0

Utgående restvärde enligt plan 7 830,9 7 905,8 3 673,1 3 562,4

Bokförda värden

Mark 509,3 428,6 81,3 79,6

Verksamhetsfastigheter 2 251,7 3 753,5 2 186,5 1 970,9

Fastigheter för affärsverksamhet 384,1 781,2 46,4 49,3

Publika fastigheter 1 030,8 1 072,6 1 030,8 1 072,6

Fastigheter för annan verksamhet 2 955,6 4,0 7,5 4,0

Pågående projekt 798,1 926,3 320,5 386,0

Övrigt -98,7 939,6 0,0 0,0

Summa bokförda värden 7 830,9 7 905,8 3 673,1 3 562,4
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Not 5: Maskiner och inventarier

Koncernen Kommunen

2020 2019 2020 2019

Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärden 1 190,0 1 121,0 785,7 735,6

Årets förändringar 0,0 0,0

- Årets aktiverade utgifter 139,0 99,0 70,0 62,5

- Försäljningar och utrangeringar -66,3 -38,6 -33,7 -21,0

- Omklassificeringar 855,7 8,6 0,0 8,6

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 118,4 1 190,0 822,0 785,7

Ingående ackumulerade avskrivningar -825,2 -776,0 -562,0 -520,9

Årets förändringar 0,0

- Omklassificeringar -176,3 -1,3 0,0 0,2

- Försäljningar och utrangeringar 37,7 30,5 33,1 15,3

- Avskrivningar -96,0 -78,4 -57,1 -56,7

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 059,9 -825,2 -586,0 -562,0

Summa 1 058,5 364,7 236,0 223,7

Ingående nedskrivningar -8,6 0,0 -8,6 0,0

- Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

- Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

- Omklassificeringar 0,0 -8,6 0,0 -8,6

Utgående nedskrivningar -8,6 -8,6 -8,6 -8,6

Finansiell leasing

Ingående balans 24,5 18,0 24,5 18,0

Årets förändringar

- Årets anskaffningar 10,7 14,2 10,7 14,2

- Årets avskrivningar -9,4 -7,7 -9,4 -7,7

Utgående balans 25,8 24,5 25,8 24,5

Utgående restvärde enligt plan 1 075,7 380,7 253,2 239,6

Samtliga avtal avser leasing av fordon.

Not 6: Skatteintäkter

2020 2019 2020 2019

Preliminära skatteintäkter 3 334,5 3 279,9 3 334,5 3 279,9

Slutavräkning föregående år -16,4 1,6 -16,4 1,6

Preliminär slutavräkning innevarande år -49,6 -29,4 -49,6 -29,4

Summa 3 268,5 3 252,1 3 268,5 3 252,1
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Not 7: Generella statsbidrag och utjämning

Koncernen Kommunen

2020 2019 2020 2019

Inkomstutjämningsbidrag 665,7 633,5 665,7 633,5

Införande bidrag 6,9 0,0 6,9 0,0

Kommunal fastighetsavgift 126,6 121,3 126,6 121,3

Regleringsbidrag/avgift 201,4 48,0 201,4 48,0

Kostnadutjämningsavgift -198,6 -180,1 -198,6 -180,1

Bidrag för LSS-utjämning 145,8 147,1 145,8 147,1

Generella bidrag från staten 12,2 20,5 12,2 20,5

Summa 960,1 790,4 960,1 790,4

Not 8: Finansiella intäkter

Koncernen Kommunen

2020 2019 2020 2019

Utdelningar 2,4 7,0 22,4 16,1

Räntor 2,1 4,2 1,8 3,7

Kursdifferenser 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga finansiella intäkter 0,0 89,2 9,6 97,3

Summa 4,6 100,4 33,9 117,1

Not 9: Finansiella kostnader

Koncernen Kommunen

2020 2019 2020 2019

Räntekostnader -40,4 -37,3 -6,7 -5,8

Ränta på pensionskostnader -3,1 -3,8 -3,1 -3,7

Övriga finansiella kostnader -1,5 -3,9 -0,5 -0,7

Summa -44,9 -45,0 -10,3 -10,2

Not 10: Årets resultat

Kommunen

2020 2019

Årets resultat enligt resultaträkningen 120,7 107,4

Avgår: samtliga realisationsvinster -16,4 -6,9

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 104,3 100,5

Medel till resultatutjämningsreserv -60,0 -60,0

Årets balanskravsresultat 44,3 40,5

Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5§:

Årets balanskravsresultat efter synnerliga skäl 44,3 40,5

Summa 44,3 40,5
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Balanskrav avstämning

Kommunen
2020 2019 2018 2017 2016

Årets resultat enligt resultaträkningen 120,7 107,4 103,2 135,9 166,7
- avgår samtliga realisationsvinster -16,4 -6,9 -34,5 -6,5 -4,2

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 104,3 100,5 68,7 129,4 162,6
- medel till resultatutjämningsreserv -60,0 -60,0 -21,6 -127,1
- medel från resultatutjämningsreserv

Årets balanskravsresultat 44,3 40,5 68,7 107,8 35,5

Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5 §

Balanskravsresultat efter synnerliga skäl att reglera 44,3 40,5 68,7 107,8 35,5
Balanskravsunderskott från tidigare år
Summa 44,3 40,5 68,7 107,8 35,5
Ackumulerat resultat 559,6 515,3 474,9 406,2 298,4

Not 11: Finansiella anläggningstillgångar

Koncernen Kommunen

2020 2019 2020 2019

Aktier och andra andelar i dotterbolag 314,6 278,8 136,6 136,6

Övriga aktier och andelar 40,4 28,9 38,0 26,3

Långfristiga fordringar 1,9 13,4 0,0 11,5

Bostadsrätter 1,8 1,9 1,8 1,9
Summa 358,8 323,0 176,4 176,3
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Not 13: Fordringar

Koncernen Kommunen

2020 2019 2020 2019

Kundfordringar 109,3 114,8 41,6 48,0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 153,8 133,0 128,1 101,9

Skattefordringar 95,7 83,2 77,4 69,8

Statsbidragsfordringar 34,1 30,8 34,1 30,8

Övriga kortfristiga fordringar 62,7 12,6 48,5 8,8

Summa 455,6 374,4 329,6 259,3

Not 12: Förråd

Koncernen Kommunen

2020 2019 2020 2019

Förråd 32,9 27,5 26,3 21,2

Exploateringsmark 27,3 45,8 27,3 45,8

- varav redovisat värde per område

Kvarnholmen 5,3 8,2 5,3 8,2

Stensö 0,9 0,9 0,9 0,9

Tegelviken 1,6 1,6 1,6 1,6

Malmen 0,0 19,7 0,0 19,7

Oxhagen 0,4 0,4 0,4 0,4

Djurängen 0,0 1,0 0,0 1,0

Norrliden 1,5 1,5 1,5 1,5

Vimpeltorpet 1,1 1,6 1,1 1,6

Rockneby 0,0 0,0 0,0 0,0

Läckeby 0,1 0,1 0,1 0,1

Smedby 0,9 3,1 0,9 3,1

Trekanten 0,7 0,8 0,7 0,8

Rinkabyholm 3,9 3,9 3,9 3,9

Ljungbyholm 1,5 1,2 1,5 1,2

Hagby 0,0 0,2 0,0 0,2

Halltorp 7,9 0,0 7,9 0,0

Gamla industriområdet 1,3 1,3 1,3 1,3

Hagbygärde/Svaneberg 0,2 0,2 0,2 0,2

Snurrom 0,0 0,1 0,0 0,1

Smedby 0,0 0,0 0,0 0,0

Tomträttsmark 19,2 19,2 19,2 19,2

Summa 79,4 92,5 72,8 86,2
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Not 14: Kassa och bank

Koncernen Kommunen

2020 2019 2020 2019

Kassa 2,1 0,2 0,1 0,1

Bank 296,7 208,8 69,7 17,2

Övriga poster 2,3 1,9 2,3 1,9

Summa 301,1 211,0 72,2 19,3

Not 15: Eget kapital

Koncernen Kommunen

2020 2019 2020 2019

Ingående eget kapital 2 821,6 2 742,1 1 849,8 1 834,4

Resultatutjämningsreserv 236,6 176,6 236,6 176,6

Justering ägarandel 0,8 0,1 0,0 0,0

Ny redovisningsprincip/Övr förändringar 24,8 -32,0 0,0 -32,0

Ingående balans efter justerng 3 083,8 2 886,7 2 086,4 1 979,0

Årets resultat 200,1 171,5 120,7 107,4

Utgående eget kapital 3 283,9 3 058,2 2 207,1 2 086,4

Resultatutjämningsreserv

Ingående resultatutjämningsreserv 236,6 176,6 236,6 176,6

- årets avsatta medel 60,0 60,0 60,0 60,0

- årets använda medel 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående resultatutjämningsreserv 296,6 236,6 296,6 236,6
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Not 16: Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Koncernen Kommunen

2020 2019 2020 2019

Ingående avsättning 146,3 307,2 143,5 303,7

Nyintjänad pension, varav 5,1 -5,9 5,1 -5,7

- förmånsbestämd ålderspension 3,2 1,7 3,2 1,7

- särskild avtalspension 1,9 -7,6 1,9 -7,4

- efterlevandepension 0,0 0,0 0,0 0,0

- övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets utbetalningar -8,9 -8,4 -8,8 -8,2

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 3,1 3,8 3,1 3,7

Ändring av försäkringstekniska grunder -0,3 0,0 -0,3 0,0

Övrig post 1,8 -0,1 1,6 3,7

Byte avtryggande 0,0 -119,0 0,0 -122,5

Förändring av löneskatt 0,2 -31,3 0,2 -31,3

Utgående avsättning 147,3 146,3 144,4 143,5

Specifikation avsatt till pensioner

Särskild avtals/ålderspension 46,8 44,4 45,2 43,4

Förmånsbestämd/kompl pension 66,3 67,0 65,6 66,0

Pension till efterlevande 5,7 6,2 5,4 5,9

Visstidspension 0,0 0,2 0,0 0,2

Engångspremie 0,0 0,0 0,0 0,0

Löneskatt 28,5 28,6 28,2 28,0

Summa 147,3 146,3 144,4 143,5
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Not 17: Andra avsättningar

Koncernen Kommunen

2020 2019 2020 2019

Andra avsättningar

Avsättning vid periodens ingång 321,1 246,2 177,2 116,4

Periodens avsättningar 114,0 106,7 35,2 69,6

Ianspråktaget under perioden -136,9 -31,9 -85,7 -8,8

Summa andra avsättningar 298,2 321,1 126,7 177,2

Specifikation

Avsättning Moskogen 37,2 76,5 37,2 67,6

Avsättning Barkestorp 23,9 24,0 23,9 24,0

Avsättning Mudderupplag 9,7 13,0 9,7 13,0

Avsättning Västra Televik 2,4 2,8 2,4 2,8

Avsättning Östra Televik 5,2 16,3 5,2 16,3

Avsättning Spiggen 4 0,3 0,0 0,3 0,0

Avsättning Tisteln 15 0,5 0,0 0,5 0,0

Avsättning Tegelviken 2:4 0,2 0,0 0,2 0,0

Avsättning Smedby 1:3 2,2 0,0 2,2 0,0

Avsättning Kvarnholmen 2:1 2,0 0,0 2,0 0,0

Avsättning Klimnat Vatten Miljö 13,1 13,5 13,1 13,5

Avsättning Garaget 1 7,5 0,0 7,5 0,0
Avsättning Forellen 1 17,5 0,0 17,5 0,0
Avsättning Ebbetorp 6:1 5,0 0,0 5,0 0,0
Avsättning rivning Kalmarsund 1 3,6 14,8 0,0 0,0
Avsättning rivning reningsverket 6,3 0,0 0,0 0,0
Avsättning Kretslopp Sydost AB 11,4 0,0 0,0 0,0
Avsättning Ölandshamnen 0,0 40,0 0,0 40,0
Avsättning för uppskjuten skatt 25,6 56,8 0,0 0,0
Återbetalning friskolor 3,8 2,7 0,0 0,0
Investeringsfond KVAB 71,4 49,9 0,0 0,0
Övrigt/elimineringar 49,4 10,9 0,0 0,0
Summa 298,2 321,1 126,7 177,2

Moskogen deponi är en tidigare kommunal deponi. Deponin var aktiv från 1997–2008. Deponin ska sluttäckas. 
Projektering pågår för närvarande och deponin är planerad att vara sluttäckt till 2025. Tidplan: 2021–2025

Barkestorp deponi är en tidigare kommunal deponi. Deponin var aktiv från 1960-talet fram till 1994.  Deponin ska 
täckas för att förbättra avrinningen och skyddstäckningen. Förberedelser inför start pågår för närvarande. Tidplan: 
2021–2029

Deponin vid östra Tegelviken är en tidigare kommunal deponi. Deponin vid Tegelviken var aktiv från 1900-talets 
början fram till mitten av 1980-talet. Deponin ska täckas för att förbättra avrinningen och skyddstäckningen. Näs-
tan hela deponin är täckt. Endast en mindre del kvarstår samt att återställa ytskikten. Tidplan: klar 2021

Deponin vid västra Tegelviken är en tidigare kommunal deponi. Deponin vid Tegelviken var aktiv från 1900-talets 
början fram till mitten av 1980-talet. Lakvattnet från deponin har tagits omhand och renats vid reningsverket.  
Detta är ej längre tillåtet och utredning om omhändertagande pågår. Projektering pågår. Tidplan: 2021–2025

Forellen 1 är en tidigare deponi från början av sekelskiftet. Kalmar kommun fyllde ut området med avfall för att få 
mer landutrymme. Projektering pågår. Tidplan: 2021–2030
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Not 18: Långfristiga skulder

Koncernen Kommunen

2020 2019 2020 2019

Ingående långfristiga skulder 4 589,0 3 851,9 1 194,2 942,5

Nyupplåningar under året 468,5 657,5 0,0 200,0

Avtalade gatukostnadsersättningar 96,9 29,3 96,9 29,3

Anslutningsavgifter 13,4 31,1 0,0 0,0

Investeringsbidrag 7,2 16,8 7,2 16,8

Årets amortering 0,0 -2,3 0,0 0,0

Återföring/upplösning -128,1 -0,8 -128,1 -0,8

Omklassificering/Elim. -27,8 5,4 2,1 6,4

Utgående långfristiga skulder 5 019,1 4 589,0 1 172,2 1 194,2

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 4 647,3 4 209,1 1 025,0 1 025,0

Skuld avtalade gatukostnadsers 83,2 113,0 83,2 113,0

Skuld anslutningsavgifter 224,7 211,3 0,0 0,0

Skuld investeringsbidrag 22,7 17,0 22,7 17,0

Övriga skulder 41,2 38,6 41,4 39,3

Summa 5 019,1 4 589,0 1 172,2 1 194,2

Kalmar kommun har tidigare fått lov att behandla och mellanlagra muddermassor inom ett invallat område på 
cirka 100 000 kvadratmeter vid Tegelviken, så kallade mudderupplaget. Området ska nu återställas och mud-
dermassorna ska flyttas och återvinnas på en närliggande gammal deponi (Östra deponikullen). Större delen av 
muddermassorna är bortkörda. Återställning av området ska genomföras. Tidplan: 2021–2023

Fastigheten Spiggen 4 har delvis fyllts ut med förorenade massor. Projektering pågår. Tidplan: 2021–2023

Tisteln 15 har delvis fyllts ut med förorenade massor. Projektering pågår. Tidplan: 2021–2022

Tegelviken 2:4 har delvis fyllts ut med förorenade massor. Projektering pågår. Tidplan: 2021–2022

Från intilliggande brandövningsplats har släckskum spridit sig med vinden och förorenat Smedby 1:3 samt spridit 
förorening med grundvattnet in i den västra delen av fastigheten. Schaktsanering måste genomföras. Projektering 
pågår. Tidplan: 2021–2022

Delar av fastigheten Kvarnholmen 2:1 är utfyllt av förorenade fyllnadsmassor samt att det tidigare har varit verk-
samheter på plats som kan ha förorenat området. Projektering pågår. Tidplan: 2021–2022

Delar av fastigheten Garaget 1 är utfyllt av förorenade fyllnadsmassor samt att det tidigare har varit verksamheter 
på plats som kan ha förorenat området. Projektering pågår. Tidplan: 2021–2023

Marken inom brandövningsplatsen Ebbetorp 6:1 är kontaminerad med PFAS från tidigare brandövningar. En 
schaktsanering kommer troligtvis att krävas inom fastigheten samt ett behov av att förhindra fortsatt spridning till 
Törnebybäcken. Projektering pågår. Tidplan: 2021–2023
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Not 20: Ansvarsförbindelser

Koncernen Kommunen

2020 2019 2020 2019

Ingående ansvarsförbindelse inkl löneskatt 1 247,3 1 279,4 1 221,2 1 252,6

Ränte- och basbeloppsuppräkning 29,4 31,5 28,9 30,8

Ändring av försäkringstekniska grunder -4,8 0,0 -4,7 0,0

Nyintjänad pension -1,0 1,2 -1,1 1,2

Årets utbetalningar -60,9 -59,3 -59,5 -57,9

Övrig post 5,7 0,3 5,4 0,7

Byte av tryggande -2,7 0,0 0,0 0,0

Förändring av löneskatten -8,3 -6,4 -7,5 -6,1

Utgående ansvarsförbindelse inkl löneskatt 1 204,7 1 246,6 1 182,8 1 221,2

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

99 99 99 99

Pensionåtagande för helägda bolag 1,5 1,9

Övriga ansvarsförbindelser

Borgensåtaganden samt nyttjad koncernkontokredit 106,1 90,7 3 758,7 3 241,2

Operationell leasing 51,5 65,1 12,1 15,4

Övriga ansvarsförbindelser 4,4 4,6 4,4 4,6

Summa 162,0 160,4 3 775,3 3 261,2

Summa ansvarsförbindelser 1 366,7 1 407,0 4 959,5 4 484,3

Kalmar kommun har i april 2007 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2020-12-31 var 
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga 
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 
ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat 
av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kalmar kommuns ansvar 
enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s 
totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor. Kalmar kommuns 
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 5 014 795 436 kronor och andelen av de totala tillgångarna upp-
gick till 5 224 639 522 kronor.

Not 19: Kortfristiga skulder

Koncernen Kommunen

2020 2019 2020 2019

Kortfristig del av långfristig skuld 22,8 3,0 22,8 0,0

Checkräkningskredit 127,5 61,8 0,0 0,0

Leverantörsskulder 298,6 213,2 166,4 132,6

Moms och punktskatter 11,0 19,7 0,0 1,0
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 167,1 113,2 125,7 98,1
Övriga kortfristiga skulder 36,4 89,6 2,5 2,2

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 689,7 672,3 609,5 507,9

Summa 1 353,0 1 172,7 926,9 741,7
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Not 21: Ej likviditetspåverkande poster

Koncernen Kommunen

2020 2019 2020 2019

Reavinster/förluster -33,3 -13,0 -16,4 -7,0

Förändring finansiell leasing -11,2 -14,2 -10,7 -14,2

Omklassificering kommuninvest 0,0 32,0 0,0 32,0

Förändring  anslutningsavgift/gatukostn ers 13,4 31,1 0,0 0,0

Förändringar avsättningar -0,8 2,5 0,0 0,0

Förändring intresseföretag 0,0 -1,4 0,0 0,0

Återföring nedskrivning -12,0 0,0 0,0 0,0

Övrigt/elimineringar 22,2 20,7 0,0 -1,1

Summa -21,7 57,8 -27,0 9,7

Operationella leasingavtal över 3 år

Koncernen Kommunen

2020 2019 2020 2019

Minimileaseavgifter 15,4 32,7 12,1 15,4

med förfall inom 1 år 10,0 22,0 7,5 8,5

med förfall inom 1-5 år 7,0 39,5 4,6 6,8

med förfall senare än 5 år 3,8 13,5 0,0 0,0

Finansiella leasingavtal över 3 år

Koncernen Kommunen

2020 2019 2020 2019

Maskiner och Inventarier

Totala minimileaseavgifter 29,7 30,0 29,7 28,0

Nuvärde minimileaseavgifter 29,2 27,5 29,2 27,5

Därav förfall inom 1 år 9,1 6,9 9,1 6,9

Därav förfall inom 1 - 5år 20,1 20,6 20,1 20,6

Därav förfall senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0
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Vart går dina skattepengar?

37 kr  Omsorg för äldre och funktionsnedsatta

1 kr  Politisk verksamhet

2 kr  Arbetsmarknadsåtgärder och övrig utbildning

3 kr  Miljö, hälsa, räddningstjänst

4 kr  Gator, parker och samhällsplanering

5 kr  Kultur- och fritidsverksamhet

7 kr  Gymnasieskola

6 kr  Individ- och familjeomsorg

16 kr  Förskola och skolbarnomsorg

19 kr  Grundskola
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ORDLISTA
Ackumulerat
En löpande summa vilket även kan kallas för 
en ackumulerad summa Det vill säga hur den 
totala summan byggs upp per månad.

Aggregerad nivå 
Sammanräknad nivå.

Ansvarsförbindelse 
Ett åtagande att fullgöra vissa ekonom- 
iska förpliktelser. Ansvarsförbindelse kan 
till exempel avse borgensförbindelse eller 
pensionsåtagande.

Avsättning
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.

Balanskrav 
Ett krav som kommuner måste uppfylla en-
ligt kommunallagen, och innebär i korthet att 
intäkterna alltid ska överstiga kostnaderna.

Borgen 
En form av lämnad säkerhet för att ett 
lån eller annan skuld kommer att kunna 
återbetalas.

Borgensåtagande
Ett risktagande där kommunen åtar sig att 
fullfölja betalningsförpliktelser för gäldenä-
rens/låntagarens räkning om denne inte kan 
göra det.

Deponi
Det avfall som inte kan återvinnas läggs på 
deponi, det vi brukar kalla soptippar.

Driftbudgetram  
En indikation på den slutgiltiga budgetens 
storlek per år. I rambudgeten behöver inga 
poster specificeras.

Exploatör
Byggherre eller fastighetsägare som ansva-
rar för att utveckla, exploatera, mark eller 
fastighet.

Extraordinära poster 
Kostnad som påverkar resultatet för det 
enskilda året men som egentligen inte hör till 
verksamhetens normala kostnader.

Finansiell anläggningstillgång
Anläggningstillgång som utgörs av till exem-
pel aktier, andra andelar och obligationer där 
syftet med innehavet är varaktigt.

Finansnetto
Finansiella intäkter minus finansiella 
kostnader.

Finanspolicy 
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.

Finansverksamhet
Ett samlingsbegrepp för kommunkoncernens 
hantering av behov och överskott av medel.

Flyttnetto
Antalet inflyttade personer minus antalet 
utflyttade personer.

HR 
En förkortning av Human Resources som är 
personalavdelningen i en organisation.

HVO 
Står för Hydrerad Vegetabilisk Olja och är ett 
förnybart drivmedel för dieselmotorer.

Implicitkurvor 
Marknadens tro om ränteutvecklingen.
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Indikatorer
Indikatorer används för att spegla utveck-
lingen för de olika mål.

Inkubator
En organisation med syfte att främja och  
underlätta nystartade företags väg mot till-
växt och lönsamhet.

Intern kontroll  
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. 

Kapitalbindningstid 
Den tid lånet är garanterat, det vill säga åter-
stående löptid i befintliga lån.

Kassaflöden
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.

Kommunal borgen
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.

Kommunalekonomisk utjämning/
utjämningssystem
Utjämnar för skillnader i skatteintäkter samt 
strukturella behovs- och kostnadsskillna-
der 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.

Kompensatoriska uppdraget
Skolväsendets skyldighet att med olika 
medel säkerställa att alla elever ges goda 
förutsättningar att nå de nationella kun-
skapskraven oavsett utgångsposition, ex-
empelvis socioekonomisk bakgrund och 
funktionsvariationer.

Kompetensförsörjningsplan 
Handlar om att hitta rätt medarbetare,  
utveckla dem och behålla dem i  
kommunen/företaget.

Konjunkturavmattning 
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.

Konsolidering  
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.

Kvartal
Ett fjärdedels år, period på tre månader.

Likviditetsflöde
Penningflöde, det vill säga hur in- och ut- 
betalningar fördelar sig över olika perioder.

Låneplanering
Planera att upplåning sker vid rätt tidpunkt 
och även ur riskperspektiv med lämpliga rän-
tenivåer och löptider.

Lånestock 
Aktuell låneskuld.
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Långfristig fordran 
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 
medans fordringar som förfaller efter mer än 
ett år klassificeras som långfristiga fordringar.

Löptid
Tid ett lån löper fram till dess att  
det förfaller.

Mdkr 
Miljarder kronor.

Mnkr 
Miljoner kronor.

Nettokostnadsandel  
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.

Nettokostnadsavvikelse 
Definieras som avvikelsen mellan faktisk 
kostnad och förväntad kostnad.

Nettomarginal 
Nettoresultat i procent av nettoomsättningen 
och visar hur stor vinst efter skatt ett företag 
genererat i förhållande till omsättningen.

Nettopåverkan 
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.

Nyckeltal 
En benämning på vissa tal som ofta används 
för att värdera ett företag eller en organisa-
tion och dess verksamhet.

Nyttorealiseringsmall
Mall för att styra för värdeskapande 
utveckling.

Nyupplåning
Upplåning av nya lån.

Option 
Alternativ, val.

Pensionsförpliktelser 
Juridiskt bindande utfästelse till anställd eller 
förtroendevald att efter anställningens slut 
betala ersättning, pension.

Per capita 
Per person.

PFOS
Prfluoroktansulfonsyra ytaktivt ämne. 

Policy 
En avsiktsförklaring för att styra beslut i en 
önskad riktning.

Privat utförare 
Ett privat företag som utför uppdrag åt  
kommunen och får ersättning för det.

Realisationsvinst/Reavinst 
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.

Referenskostnad
Kostnad som kommunen skulle ha om man 
bedrev verksamhet till en genomsnittlig 
kostnadsnivå och med hänsyn till de egna 
strukturella faktorerna.

Refinansieringsrisk 
Avser risken för högre upplåningskostnader 
när lån förfaller och ska förnyas vid ett  
ofördelaktigt ränteläge.

Reguljär
Regelbunden, vanlig.
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Resultatutjämningsreserv – (RUR) 
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.

Resurstillskott
En utökad nivå av resurser i verksamheten.

RevPar 
Nyckeltal som visar intäkt per tillgängligt 
hotellrum.

Riskanalys 
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.

Riskhantering 
Ett samlingsnamn för den verksamhet som på 
ett systematiskt sätt inventerar, analyserar och 
förebygger olika typer av risker i ett företags 
verksamhet.

Räntabla investeringar/Ej ramjusterande 
investeringar 
Investeringar som görs där ingen kompensa-
tion för ökade avskrivnings- och räntekostna-
der ges.

Räntebindningstid 
Tidsperiod under vilken räntan på ett lån 
eller en placering är fast.

Räntekänslighet
För att bedöma räntekänsligheten görs 
en beräkning av hur mycket kostnaderna 
skulle öka om räntorna på lån höjdes med en 
procentenhet. 

Räntenivå
Räntenivå är nivån på kostnaden för att låna 
pengar.

Ränterisk 
Uttryck för osäkerheten kring framtida 
ränteutveckling och att värdet på en tillgång 
eller kostnaden för ett lån negativt föränd-
ras på grund av en oväntad förändring av 
räntenivån.

Ränteswap 
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.

Räntesäkring 
En bestämd bunden ränta i förväg. Räntan 
ligger fast oavsett om marknadsräntorna  
går upp eller ner under tiden fram till 
utbetalningsdagen/villkorsändringsdagen.

Simulering 
Ett sätt att, så långt som möjligt, återskapa en 
verklighet i en kontrollerad miljö.

Självfinansieringsgrad 
ett mått på hur stor del av årets anskaffning 
av anläggningstillgångar som kunnat finan-
sieras med under året internt tillförda medel.

Skuldbokförda 
Upptagen som en skuld i bokföringen.

Skuldportfölj
En sammanställning av kommunkoncernens 
externa lån.

Sluttäckning
Görs för att täta soptipparna så att så lite 
regnvatten som möjligt kan tränga ned till 
soporna som är deponerade.

Soliditet
Eget kapital satt i relation till de totala  
tillgångarna. Visar hur stor del av de totala  
tillgångarna som finansieras med egna medel.

Tertial
Tredjedels år, period på fyra månader.
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Utrangeringar
En anläggningstillgång som inte längre finns 
kvar i verksamheten på grund av att den 
förstörts eller skrotats.

VA-kollektivet
Alla anslutna till den allmänna vatten-  
och avloppsanläggningen. 

Verkningsgrad
Visar på hur insatta resurser, sett i kostnader, 
speglar kvalitet samt objektiva och subjektiva 
resultat i verksamhetens utförande. 

Återföring
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.

Övervärde 
Positiv skillnad mellan en tillgångs mark-
nadsvärde och dess bokförda värde. 
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