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Inledning 
Kultur- och fritidsnämndens ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Nämndens 
vision är Kalmar- nyckeln till rika upplevelser. Den innebär att ta tillvara Kalmars stora potential att 
utvecklas som plats för kultur och fritid och kultur- och fritidsnämnden har barn och ungdomar 
som prioriterad målgrupp. 
 
Möjligheten finns att locka såväl nya Kalmarbor som besökare från en stor region och i den 
processen är kultur- och fritidslivet centralt. Ett rikt kultur- och fritidsliv gör en plats attraktiv 
och stärker invånarnas känsla av livskvalitet. Ett levande kultur- och fritidsliv, där människor 
upplever glädje och gemenskap, har en positiv inverkan på trygghet, hälsa och välbefinnande. Det 
ökar förståelsen mellan människor och olika grupper. Därför ska kultur- och fritidslivet vara 
öppet och tillgängligt. Det ska finnas förutsättningar för alla att vara delaktiga. Delaktighet skapar 
engagemang och ökar även förutsättningarna för fler aktiva ledare och medlemmar i 
föreningarna.  
 
Ett inkluderande kultur- och idrottsliv har betydelse för integrationen och för tillvaratagandet av 
olika influenser och kompetenser. Kalmar är ett mångkulturellt samhälle och det är viktigt att alla 
arbetar för ett kultur- och fritidsliv där man tar vara på kreativitet och mångfald.  
Samarbete är nyckeln till att lyckas, samarbete mellan föreningar, kommunen och mellan olika 
aktörer. Det är genom att träffas och samverka som vi får möjlighet att diskutera verksamheter 
och idéer, aktiviteter, värderingar, samarbetsmöjligheter och utmaningar som vi står inför.  
Det är i samverkan som vi fyller Kalmars kultur- och fritidsliv med ett bra innehåll. 
 
 
Ur Kultur- och fritidspolitiskt program för Kalmar kommun 2015-2018 
 
 
 

Organisation, ekonomi och verksamhet 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen leds av en förvaltningschef som är direkt chef för sju 
enhetschefer. Enhetscheferna är i sin tur personal-, budget- och arbetsmiljöansvarig för sina 
enheter och rapporterar direkt till förvaltningschef.  

Förvaltningen omsluter sammanlagt 181,1 miljoner kr med en personalstyrka om ca 160 tjänster. 
Den ekonomiskt största enheten är idrottsenheten som ansvarar för bidragen till majoriteten av 
föreningslivet samt alla idrottsanläggningar och de omsluter ca 67 miljoner kr.  

Förvaltningen ansvarar för bibliotek, fritidsgårdar, ungdomshuset UNIK, Äventyrsbadet, 
idrottsanläggningar, Kalmar teater och kulturskolan. Förvaltningen ansvarar även för bidrag och 
stöd och service till föreningslivet inom kultur- och fritidsområdet samt till länsinstitutionerna 
Kalmar läns museum, Kalmar Konstmuseum och Byteatern Kalmar länsteater. Kommunens 
kostnader för länsinstitutionernas lokaler är 13,2 miljoner kronor per år och föreningslivets 
kontantbidrag är ca 20 miljoner per år. Det ligger också i förvaltningens reglemente att ansvara 
för kommunens konstregister, konsten i det offentliga rummet, friluftsfrågor, 
konsumentvägledning, koordinatorskap för mötesplats och samhällsinformation.   

Våra verksamheter är de mest besökta i regionen. Stadsbiblioteket har ca 210 000 besökare per år. 
Äventyrsbadet har inklusive skolungdomar ca 250 000 besökare per år. Kulturskolan har under 
hösten haft ca 1 450 elever inskrivna och har under året haft ca 50 arrangemang varav tio är 



Förvaltningschef 

Ung i Kalmar  Äventyrsbadet Kulturskolan  Biblioteket  Idrottsenheten  Kulturenheten 

Verksamhets- 
och 

ledningsstöd 

Kultur- och fritidsnämd 

större där biljettförsäljning skett.  Ung i Kalmar har ca 35 000 besök på sina fritidsgårdar och sitt 
ungdomshus UNIK. Utöver detta arrangerar och deltar förvaltningen i mängder med olika 
evenemang som Ljus på Kultur, Stadsfesten, sommarlovs-, höstlovs- och sportlovsaktiviteter för 
barn och unga, konserter, teater och uppvisningar med elever från kulturskolan, barnfilm på 
Kalmar teater, sommarscener, utebio och mycket mer.  

 

 

organisationsskiss över kultur- och fritidsförvaltningen 

  



Verksamhetsmål 
Verksamhetsplan 2018 
Kommunfullmäktige fattade i november 2017 beslut om Verksamhetsplan med budget 2018 och 
ekonomisk planering 2019-2020. I verksamhetsplanen har fullmäktige mål för alla nämnder som ska 
in i nämndernas verksamhetsplaner samt specifika mål och uppdrag för nämnderna. Nedan följer 
ett urval av de mål som kultur- och fritidsnämnden ska hantera inom sin verksamhetsplan. 

 
• Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt 

sätt. 
• Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun 
• Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa kommuner att besöka, att 

växa upp, bo och åldras i. 
• Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla 

verksamheter säkerställer: 
o likvärdig service och bemötande 
o likvärdig myndighetsutövning 
o likvärdig resursfördelning 
o jämställd fördelning av makt och inflytande 
till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. 

 
• Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Majoritetens inriktning är att 

sjukskrivningarna ska totalt minska med en procentenhet under 2018. Varje nämnd och 
bolagsstyrelse ska ta fram mål och en plan för det konkreta arbetet. 

• Öka indexet för ”Hållbart medarbetarengagemang”. 
• Kalmar kommun har heltid som norm, med möjlighet att önska sysselsättningsgrad. 

Heltid ska alltid erbjudas vid nya tillsvidareanställningar. Det är en viktig rättvise- och 
jämställdhetsfråga. 

 
I verksamhetsplanen har kommunfullmäktige också ett antal viljeinriktningar som kultur- och 
fritidsnämnden ska förhålla sig till och jobba med. Nedan är en sammanfattning av dessa 
inriktningar. 
 
Ett rikt föreningsliv 
”Kalmar ska vara en generös och nyfiken kultur- och fritidskommun. Vi ska ge både invånare och 
föreningsliv de bästa förutsättningarna till att uppleva och erbjuda en lustfylld, spontan och 
hälsofrämjande fritid.” 
 
”Mötesplats Smedby” på Silvergärdsskolan ska bli en plats där fritidsgårdens, bibliotekets och 
kulturskolans verksamheter samsas under ett tak och därigenom kunna bli en attraktiv och aktiv 
mötesplats för föreningar, studieförbund, näringsliv och inte minst de boende i området. ” 
 
Vi skapar också en aktivitetspark i centrala Smedby. I samverkan med Smedby BOIK kommer vi 
att vid Tingbyskans skapa en mötesplats med aktiviteter för alla åldrar.  
 
  



 Majoritetens inriktning är att: 
• Beslut om byggnation av ny bad- och friskvårdsanläggning vid Snurrom tas som särskilt 

beslut av kommunfullmäktige före årsskiftet 2018. 
• Byggnation av KIFAB arena genomförs. I anläggningen ska ingå matcharena för 

innebandy, träningsanläggning för innebandy samt ny anläggning för friidrott. I detta 
ingår en rundbana på 200 meter, kast och hoppgrenar och läktare. 

• En ny sporthall byggs i Södra staden, Rinkabyholm. 
• Konstgräsmattan byts ut på Södra Utmarken. Konstgräsmattorna som bytts ut i Lindsdal 

och på Gasten återinstalleras i Smedby, Läckeby och på skolidrottsplatser. 
• Ny konstgräsplan anläggs på Gröndal. 
• I samband med förändringar i Gröndalsområdet, med anledning av den kommande 

grundskolan på Telemarken samt att kommunen tänker bygga en skolidrottshall på ytan 
för delar av Kalmar Tennisklubbs grusplaner, planeras för förbättringar och nya 
grusbanor i området. 

• Stödet till föreningslivet höjs med 2 mnkr från och med 2018. 
• Vi ska ha ett jämställt elitstöd och ökar också beloppet från dagens 380 tkr till 1 mnkr. 
• Ur budget för 2017 tas 10 mnkr för investeringsstöd till föreningslivet varav 3 mnkr riktas 

till ridsporten. Under 2016 avsattes 15,3 mnkr. 
• Under nästa mandatperiod startar arbetet med att ersätta IFFE-hallen och bygga en ny 

ishall. En del av investeringen är redan gjord i samband med att träningshallen byggdes. 
Hallen ska klara kraven för spel i hockeyallsvenskan. Beräknad kostnad är i dagsläget 80 
mnkr, exklusive rivning av den befintliga hallen. 

• Kalmar Södras och eventuella andra föreningars behov av omklädning och klubblokal 
löses via övertagande av KSRR:s lokaler vid Södra Utmarken. 

• Skyttis idrottsplats blir kvar och bebyggs inte. 
• För att öka möjligheterna att träna oavsett väder och vind byggs ett väderskydd över 

befintlig konstgräsplan på Södra Utmarken. Medel avsätts i budgeten. 
• Skate som sport saknar en modern anläggning. I dialog med berörda vill vi därför bygga 

en ny anläggning och en beräkning av kostnaden ska göras. En utredning har gjorts och 
Norrliden är den plats som förordas. Medel avsätts i budgeten. 

• Vi gör en satsning på Bergaviks IP. En konstgräsplan med, enligt Svenska 
Fotbollförbundet, godkända mått ska anläggas senast våren 2018. Ny teknik för att 
förhindra att mikroplatser kommer ner i grundvattnet prövas. Belysning ska ordnas på 
konstgräsplan, A-plan och parkering. 

• IFK Berga erbjuds ett långsiktigt arrende för att möjliggöra långsikta satsningar. Vi vidtar 
också omedelbara åtgärder för A-planen och ger 300 tkr i stöd för att rusta lokalerna 
redan under 2017.  

 
Folkets park 
Förslaget är att Folkets parks huvudbyggnad rustas upp för att kunna bli ett ”Föreningarnas hus”. 
Anläggningen ska också vara öppen för andra typer av evenemang såsom loppis och auktioner. 
Alternativa driftsformer samt samlokalisering av förskola ska också utredas. I budgeten anslås 25 
mnkr i investeringsmedel för denna satsning.  
 
Kalmars kulturliv 
Vi vill att alla barn och ungdomar i Kalmar ska ha möjlighet att uppleva och utöva kultur i olika 
former, därför är barn och ungdomar en prioriterad målgrupp för all verksamhet. 
 
  



Majoritetens inriktning är att: 
• 1-procentregeln för konstnärlig gestaltning ska vara norm vid nybyggnation. 
• Ett färdigt Kulturcentrum ska stå klart senast år 2020. 
• Fortsatt stödja ideella krafter som bidrar till ett stort och varierat kulturutbud i Kalmar 

 

  



Utmaningar och risker 
Kalmar kommun växer med 1 000 invånare per år och det byggs som aldrig förr. Två av 
kommunens större projekt är ett Kulturkvarter och en ny bad- och friskvårdsanläggning där 
kultur- och fritidsnämnden är djupt involverade. Kulturkvarteret ska inhysa stadsbibliotek, 
kulturskola, lokaler för föreningsliv, öppna förskolan Måsen, kreativa utemiljöer etc. 
Ambitionerna är högt ställda på att lokalerna ska vara ändamålsenliga, tillgänglighetsanpassade, 
utformade på ett estetiskt och funktionellt sätt och det ska vara en plats för alla och öppet hela 
året. Biblioteket, kulturskolan, övrig kultur och andra aktörer som ska bedriva sina verksamheter i 
kulturkvarteret förväntas ge besökarna lika mycket verksamhet som idag samt skapa nya 
intressanta samarbeten mellan aktörerna som ska ge besökarna ett mervärde. De förväntas även 
ha ökad tillgänglighet i form av öppettider och verksamhetstider. Detta ställer nya och högre krav 
på personal och chefer. För kultur- och fritidsnämnden är det viktigt att erforderliga beslut kring 
inköp av inventarier till det nya huvudbiblioteket och medel för en utemiljö tas.  
 
Förvaltningen arbetar ständigt med att förbättra och se över sin organisation med målet att 
frigöra resurser för att bedriva utveckling. Dock är förvaltningen med i många utvecklingsprojekt 
och nästan varje enhet förväntas leverera mer verksamhet, öppettider, utredningar och projekt. 
Det har blivit en synbar skillnad i förväntningar på verksamheterna. Det ihop med våra nya 
medborgares behov inom framförallt biblioteket, men även inom fritidsgårdar, simhall, 
föreningslivet och kulturskola, har gjort att vi måste förändra våra arbetssätt och vårt sätt att 
tänka kring målet ”en verksamhet för alla”. Det är inte självklart att vår gamla definition av ”en 
verksamhet för alla” passar in när nya kulturella influenser kommer in och berikar vårt samhälle 
och ställer förvaltningen inför nya frågeställningar inom mångfalds- och jämlikhets, och 
jämställdhetsfrågor. Ett sätt att göra detta är att utveckla mötesplatser. I fullmäktiges 
verksamhetsplan med budget 2018 så pekas en mötesplats ut i Smedby på Silvergärdsskolan. 
Lokalen lämnas av skolan och kan i framtiden inhysa förvaltningens första mötesplats där 
fritidsgårds-, biblioteks-, kultur-, fritids- och kulturskoleverksamhet ska bedrivas under samma 
tak. Ambitionen är att kunna bygga om lokalerna under 2018.  
 
Ett föränderligt samhälle ställer nya krav på nämndens regler och riktlinjer och förvaltningens 
arbetssätt. Förvaltningen genomför därför flera översyner av arbetsprocesser och arbetssätt för 
att möta detta. Exempelvis har nämndens bidrag inte reviderats på över 20 år och de skrevs i en 
annan tid och samhälle. Genom åren har förvaltningen sett att bidragen inte alltid uppnår de syfte 
och mål som de är avsedda att uppnå. När nämnden i juni 2015 fattade beslut om 
visionsdokumentet Kultur- och fritidspolitiskt program för Kalmar kommun 2015-2018 såg förvaltningen 
att bidragen än mer kom längre ifrån intentionerna i den politiska viljan. Nämnden fattade därför 
den 19 november 2015 beslut om att inleda en översyn av nuvarande bidragssystem. Målet är att 
nämndens bidrag ska vara ändamålsenliga, stödja föreningslivet på det sätt nämnden avser och 
främja de områden och grupper nämnden identifierat. Målet är att nämnden under 2018 ska fatta 
beslut om nya bidragskriterier och former och att dessa ska börja gälla från 1 januari 2019.  
 
Politiken vill skapa ett rikt kultur- och fritidsliv för medborgarna och göra Kalmar kommun till 
en ännu attraktivare plats att bo i och besöka. Nämnden driver aktivt frågorna för att uppnå detta 
och det ställer mer krav på verksamheterna. Detta ihop med att verksamheterna måste utvecklas 
och förändras i takt med samhällets krav ställer mycket höga krav på verksamheterna. 
Förvaltningen är en till naturen föränderlig organisation men att både behålla basverksamhet, att 
utveckla verksamheten utifrån nya förutsättningar samt öka verksamheten i någon form är 
kostnadsdrivande och vi ser redan nu att vi i många verksamheter tänjt ut gränserna till max. Det 
kommer krävas prioriteringar och/eller rambudgetökning för att möta befolkningsökningen och 
de nya kraven.  



Ekonomiska förutsättningar 
Nämnden får en nettoutökning av sin budget om 2 422 tkr inklusive löneökningar. Kalmar 
kommuns övertagande av Guldfågeln Arena innebär att bidraget till Kalmar FF upphör och 
övergår via kommunfullmäktige till serviceförvaltningen för kostnadstäckning för arenan. 
Nämnden får full kompensation för Byteaterns nya lokaler om 4 250 tkr. Dock har nämnden 
enbart kostnader för Byteaterns ersättningslokaler för 2018 om cirka 1 100 tkr. Nämnden får i år 
ca 2,5 miljoner kr i kompensation för kostnadsökningar. Dessa medel ska täcka höjningar av 
bland annat priser på varor och tjänster och hyror. För 2018 så innebär det att ca 2,1 miljoner kr 
direkt avgår i lokalkostnadsökningar. Till detta får nämnden 2 miljoner kr till bidrag för att stärka 
föreningslivet.  
 

Kultur och fritidsnämnden  
Förändringar i driftbudgetram Budget       

 
2017 2018 2019 2020 

Kompensation för kostnadsökningar 
 

2 488 000 2 761 000 2 833 000 
Tillkommande kostnader för Byteaterns 
verksamhet 

 
4 250 000 

 
  

Avgår bidrag till Kalmar FF för GFA 
 

-6 750 000 
 

  
Utökat stöd till föreningslivet 

 
2 000 000 

 
  

Lönekompensation jan-mars   434 000     
Summa förändringar   2 422 000 2 761 000 2 833 000 
Summa budget 178 693 829 181 115 829 183 876 829 186 709 829 
 
Nämnden kommer att lämna ett överskott för 2018 motsvarande ca 7,5 miljoner kr. Detta p.g.a. 
att nämnden inte har kostnader för Byteaterns nya lokaler samt för KIFAB-arena. Dock avsätts 
ca 1,5 miljoner kr av KIFAB-pengarna för att täcka nämndens kostnader för ersättningslokaler 
för Byteatern och hyreskostnaden för posthuset (kulturkvarteret).  
Nämnden kommer även i år att få medel från Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF) för att ordna gratis sommarlovsaktiviteter för barn under 
sommarlovet. En viktig satsning för integration, för barnen i ekonomiskt utsatta familjer, främja 
flickor och pojkars deltagande mm. Dessa medel budgeteras när erforderliga beslut är tagna. 
  



Enheternas ekonomiska förutsättningar och förändringar 

Förvaltningsövergripande och kultur- och fritidschef 
Varje enhet har fått full kompensation för sina kostnadsökningar härrörande kompensation för 
pris- och kostnadsökningar samt för löneökningarna. Så i varje enhetsbudget finns kompensation 
för pris- och löneökningar. Enheterna har även fått full kostnadstäckning för data som tjänst. 
Denna kostnadstäckning finansieras med 405 tkr från verksamhets- och ledningsstöds budget. Ca 
200 tkr av dessa medel kommer från IT-kostnader som försvinner i och med införandet av data 
som tjänst. Resterande har finansierats av effektiviseringar. 
 
Under kultur- och fritidschef läggs det utökade stödet till föreningslivet om 2 miljoner kr. Hur 
fördelningen ska ske kommer att beslutas om under våren. Ljus på kultur har under 2017 haft 
budget både under denna enhet och under kulturenheten. Nu läggs budgeten helt och hållet på 
kulturenheten varvid 200 tkr flyttas från kultur- och fritidschef till kulturenheten. 
Konsumentvägledningstjänsten flyttas organisatoriskt över till biblioteket. Budgeten för 
mötesplatskoordinator låg under 2017 på Ung i Kalmar. Dock ligger tjänsten direkt under 
förvaltingschef varvid det nu flyttas budget till kultur- och fritidschef. Ett utrymme om 119 tkr 
för utveckling läggs under kultur- och fritidschef för framtida beslut om fördelning.  
 
Kultur och fritidschef 
Förändringar i driftbudgetram Budget   
  2017 2018 
Utökat stöd till föreningslivet 

 
2 000 000 

Ljus på Kultur till Kulturenheten 
 

-200 000 
Konsumentvägledartjänst till Biblioteket  

 
-210 000 

Mötesplatskoordinator från UNIK 
 

576 000 
Utveckling 

 
119 000 

Priskompensation 
 

0 
Ökade IT-kostnader dator som tjänst 

 
0 

Lönekompensation jan-mars 
 

13 000 
Summa förändringar   2 298 000 
Summa budget 6 128 530 8 426 530 
 

Verksamhet- och ledningsstöd 
Enheten är den administrativa stöd- och uppföljningsorganisationen i förvaltningen. Den har 
genomgått en total förändring i linje med beslutet om koncentrerad administration. 
Förvaltningens omorganisation syftade i första hand på att genomlysa alla administrativa 
processer inom förvaltningen och centralisera de uppgifter som gav effektiviserings- och 
kvalitétsvinster. Enheten kommer under 2018 att föra över personal och resurser till ekonomi- 
och löneenheten i linje med beslutet om att koncentrera dessa funktioner inom Kalmar kommun.  
Utmaningarna för enheten är att ha resurser för att både stödja och följa upp verksamheten på ett 
kvalitativt och ändamålsenligt sätt. Vi ser att vi får stora positiva effekter av att ha en god 
uppföljningsstruktur som avrapporterar direkt till förvaltningschef nu när uppdragen och 
ansvaret ökat på enhetscheferna. Med en god uppföljning följer ett bättre samtal med 
verksamheterna och i förlängningen även bättre och adekvatare stöd.   
 
Inom enhetens budget sker en del förändringar. Konst- och jämställdhetsansvarig kommer att 
flyttas över till kulturenheten samt så köper kommunledningskontoret 50% av denna tjänst under 
3 år för att arbeta med kommunövergripande jämställdhetsfrågor.  
En ny tjänst som koordinator för Skälby, jämställhet och Folkets park inrättas. Dessa uppdrag har 
legat på andra funktioner som nu lämnar dessa. Tjänsten finansieras via försäljningen av konst- 



och jämställdhetsansvarig på 50% till kommunledningskontoret samt del av pensionsavgång 
inom enheten. Data som tjänst ute i enheterna finansieras av medel från verksamhets- och 
ledningsstöd. Ca 200 tkr kommer från gamla IT-kostnader som upphör i och med data som 
tjänst. Övriga 200 tkr finansieras via effektiviseringar.  
 
Verksamhets och Ledningsstöd 
Förändringar i driftbudgetram Budget   
  2017 2018 
Konst- och jämställdhetsansvarig till Kulturenheten 

 
-314 000 

Försäljning av tjänst KLK 
 

-314 000 
Ny tjänst Skälby, Jämställdhet, Folkets Park mm 

 
786 000 

Priskompensation 
 

0 
Avgår IT-kostnader dator som tjänst till andra enheter 

 
-200 000 

Effektivisering 
 

-272 000 
Lönekompensation jan-mars 

 
46 000 

Summa förändringar   -268 000 
Summa budget 7 699 020 7 431 020 

 

Biblioteket 
På lång sikt står biblioteket inför stora utmaningar med nya lokaler, fler samarbetspartners inom 
kulturkvartet och en ökad befolkning. Det som påverkar bibliotekets budget är våra nya 
medborgares behov av mer stöd och service på biblioteken. Bibliotekets uppdrag är att stödja det 
demokratiska uppdraget och ge en god samhällelig service. Biblioteket ska vara en mötesplats för 
alla där arbetet med mångfald och integration ska få goda förutsättningar att bedrivas.  
Ett nytt huvudbibliotek i kulturkvartetet kommer ge biblioteket fantastiska lokaler. Vid en 
nybyggnation av ett huvudbibliotek så ser man att besöksstatistiken normalt sett ökar med ca 
30%. Det ihop med att biblioteket går från att ha hela sin verksamhet på ett plan till flera 
våningsplan gör att de får en förstärkning med motsvarande 0,8 tjänst. Genom att de får denna 
resursförstärkning redan under 2018 får biblioteket goda förutsättningarna för att planera sin 
verksamhet i ett nytt huvudbibliotek.  
 
Från årsskiftet flyttas konsumentvägledning från kultur- och fritidschef till biblioteket samt så har 
ett avtal slutits med Nybro kommun om att de köper 20% konsumentvägledningstjänst från och 
med årsskiftet.  
 
Biblioteket har också vikande trend för intäkter av försäljning av bibliotekstjänster. Det finns en 
osäkerhet kring hur de skolor som ej ingår i den centrala överenskommelsen mellan barn- och 
ungdomsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen kommer att resonera om köp av tjänst 
liksom hur friskolorna agerar.  
 
Bibliotek 
Förändringar i driftbudgetram Budget   
  2017 2018 
Satsning inför nytt kulturkvarter 0,8 tj 

 
385 000 

Konsumentvägledartjänst från förvaltningschef 
 

210 000 
Priskompensation 

 
150 000 

Ökade IT-kostnader dator som tjänst 
 

125 000 
Lönekompensation jan-mars 

 
113 000 

Summa förändringar   983 000 
Summa budget 23 378 070 24 361 070 



Idrottsenheten 
Idrottsenheten har två ansvar som är fritid-föreningsstöd och anläggningar. I anläggningsdelen 
ligger alla idrottsanläggningar. Idrottsenheten har också två organisationer med personal inom sin 
enhet. Utvecklingsorganisationen innefattar två fritidsutvecklare som har uppdraget att stödja och 
stimulera föreningslivet samt driva utvecklingsprojekt och utreda anläggningar och andra 
uppdrag. Sedan finns det en vaktmästarorganisation som innefattar åtta vaktmästare och en 
arbetsledare på Kalmar Sportcenter och Äventyrsbad samt en vaktmästare som ska serva 
biblioteket och kulturskolan. En översyn av enheten har gjorts och ett arbete med att ta fram en 
handlingsplan samt fördjupande utredning har påbörjats och kommer vara klara under första 
halvåret 2018.  
 
Utvecklingsorganisationen arbetar idag, förutom att stödja föreningslivet, främst med det av 
nämnden beslutade styrdokumentet ”Mållinjen”.  Mållinjen är ett treårigt styrdokument som har 
uppdrag fördelade på 2016, 2017 och 2018.  
Arbetet med att tydligt ta fram vad som ska göras inom idrotten under perioden 2016-2018 har 
inneburit en god ekonomistyrning. I övrigt har enheten överlämnat budget för verksamhet, 
bidrag och projektmedel som hör till kultur till den ganska nybildade kulturenheten.  
 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att ta över Guldfågeln Arena från Kalmar FF. I och 
med detta så upphör föreningsbidraget till Kalmar FF om 6 750 tkr. Förvaltningen har ett 
pågående arbete med att se över hyresavtal samt effektivisera sin användning av lokaler. Detta har 
resulterat i att ytterligare 300 tkr har frigjorts. Budgeten för projektbidrag nyttjas inte fullt ut för 
2017 och därför sänks budgeten för projektbidrag med 150 tkr så den blir mer rättvisande. Dessa 
lyfts ur budgeten för idrottsenheten och finansierar andra satsningar. 
 
Idrottsenhet-Föreningsstöd Fritid 
Förändringar i driftbudgetram Budget   
  2017 2018 
Avgår bidrag till Kalmar FF för arenan 

 
-6 750 000 

Minskat lokalbidragsbehov 
 

-300 000 
Projektbidrag 

 
-150 000 

Priskompensation 
 

0 
Ökade IT-kostnader dator som tjänst 

 
0 

Lönekompensation jan-mars   6 000 
Summa förändringar   -7 194 000 
Summa budget 19 433 094 12 239 094 
 
Idrottsenhet - Anläggningar 
Förändringar i driftbudgetram Budget   
  2017 2018 
Priskompensation 

 
1 100 000 

Ökade IT-kostnader dator som tjänst 
 

0 
Lönekompensation jan-mars 

 
46 000 

Summa förändringar   1 146 000 
Summa budget 51 418 218 52 564 218 
 

Kulturenheten 
Kulturenheten bröts ur enheten för idrott och kultur våren 2016 och blev en egen enhet med en 
egen enhetschef. Enheten ansvarar för stöd och service till kulturföreningar, utredningar och 
projektledning inom kulturområdet, lokal och verksamhetsansvar för Kalmar teater samt 



utveckling av kulturlivet i Kalmar kommun. Den består av enhetschef, två kulturutvecklare, två 
scenmästare samt en lokalvårdare på Kalmar teater.  
 
Hyreskompensationen för Byteaterns lokaler läggs under kulturenheten. Dock kommer bara 
kostnaderna för tillfälliga ersättningslokaler att behöva betalas, i övrigt blir det inga kostnader 
under 2018 vilket medför att c:a 3 150 tkr kommer att bli ett överskott.  
Konst- och jämställdhetsansvarig kommer att flyttas över till kulturenheten från verksamhets- 
och ledningsstöd samt så köper kommunledningskontoret 50% av denna tjänst under 3 år för att 
arbeta med kommunövergripande jämställdhetsfrågor. Ljus på kultur har budget både under 
kultur- och fritidschef samt under kulturenheten. Nu läggs budgeten helt och hållet på 
kulturenheten varvid 200 tkr flyttas från kultur- och fritidschef till kulturenheten. 
 
Kulturenhet 
Förändringar i driftbudgetram Budget   
  2017 2018 
Byteaterns ny lokaler 

 
4 250 000 

Konst- och jämställdhetsansvarig från Verksamhets- och 
ledningsstöd 

 
314 000 

Ljus på kultur 
 

200 000 
Priskompensation 

 
369 000 

Ökade IT-kostnader dator som tjänst 
 

0 
Lönekompensation jan-mars 

 
15 000 

Summa förändringar   5 148 000 
Summa budget 25 645 010 30 793 010 
 

Kulturskolan 
Kulturskolan har idag en verksamhet som av eleverna/brukarna beskrivs hålla mycket hög 
kvalité. Verksamheten har dock en tonvikt på elever som kommer från socioekonomisk bra 
förutsättningar och områden. Kulturskolan arbetar efter målet ”en verksamhet för alla” och 
arbetar aktivt med att bedriva projekt och verksamhet i socioekonomiskt utsatta områden. Ett led 
i detta är förvaltningens arbete med mötesplatser som går under arbetsnamnet ”Kultur- och 
fritidsfilialer”. Vi ser idag ingen kostnadsdrivning utan kan se att kulturskolans ram möjliggör att 
kulturskolan når sin måluppfyllelse under 2018.  
 
På längre sikt ser vi dock att skapande av ett kulturkvarter och fler kultur- och fritidsfilialer 
kommer att kräva nya arbetssätt och former samt utökade verksamhetstider. Arbetet med att 
förbereda verksamheten inför detta är påbörjat och ett första steg är att övergå från ferietjänst till 
semestertjänst. Parallellt med detta arbete så har det pågått en statlig utredning om kulturskolorna 
som kommer att få direkt effekt på kulturskolorna i landet. Det kommer förmodligen i 
förlängningen innebära ett organisationsarbete samt utveckling av nya arbetsmetoder.  
 
Kulturskola 
Förändringar i driftbudgetram Budget   
  2017 2018 
Priskompensation 

 
100 000 

Ökade IT-kostnader dator som tjänst 
 

150 000 
Lönekompensation jan-mars   79 000 
Summa förändringar   329 000 
Summa budget 17 269 717 17 598 717 
 



Ung i Kalmar 
Ung i Kalmar genomgick en stor omorganisation för fyra år sedan när Monokrom och 
stadsfritidsgårdarna slogs ihop och det skapades ett ungdomshus, UNIK. Samtidigt organiserades 
ledningsstrukturen, och därmed underorganisationen, om i geografiska områden. Vi ser nu fullt 
ut alla de effekter detta gav och det ger att vi idag har en fritidsgårdsverksamhet som är bra 
bemannad och är en aktiv part i ungdomars fritid. 
Vi ser att den nuvarande budgeten har goda möjligheter både till måluppfyllelse och till utveckling 
i form av både nya verksamheter och aktiviteter och utveckling av befintliga arrangemang och 
basverksamhet.  
Finansieringen av mötesplatskoordinator låg under 2017 på Ung i Kalmar. Dock ligger tjänsten 
direkt under förvaltningschef varvid det nu flyttas budget till kultur- och fritidschef. 
 
Ung i Kalmar 
Förändringar i driftbudgetram Budget   
  2017 2018 
Mötesplatskoordinator till förvaltningschef 

 
-576 000 

Priskompensation 
 

100 000 
Ökade IT-kostnader dator som tjänst 

 
130 000 

Lönekompensation jan-mars 
 

72 000 
Summa förändringar   -274 000 
Summa budget 19 433 430 19 159 430 
 

Äventyrsbadet 
Äventyrsbadet har efter tre år i förvaltningen numera en ekonomi under full kontroll. Det 
orosmoment som finns är hyresintäkterna som kommer att följas nogsamt under 2018. 
Äventyrsbadet bedriver idag en utökad verksamhet inom simskoleundervisning och har fler 
aktiviteter än för några år sen till en lägre kostnad. Det beror på en god kostnadskontroll över 
personal, material och att vi numera hyr simhallen av serviceförvaltningen och har en årshyra som 
möjliggör bättre budgeteringsmöjligheter.  
 
Det som kommer få direkt påverkan på verksamheten är flytten av badanläggningen till Snurrom. 
Ambitionsnivåer för öppettider, anläggningens storlek, utformning mm kommer påverka 
personalkostnaderna. Om det blir ökat eller minskat behov av bemanning går inte att säga förrän 
alla erforderliga beslut är tagna. 
 
Äventyrsbadet 
Förändringar i driftbudgetram Budget   
  2017 2018 
Priskompensation 

 
210 000 

Ökade IT-kostnader dator som tjänst 
 

0 
Lönekompensation jan-mars 

 
44 000 

Summa förändringar   254 000 
Summa budget 8 288 740 8 542 740 
  



Prioriteringar 
Förvaltningens överväganden 
Förvaltningen står inför nya förutsättningar och krav från allmänhet, brukare och politik och har i 
och med det fått styra om sin organisation så organisationen klarar av dessa krav. Det har 
inneburit en stor omorganisation som började implementeras våren 2016 med fokus på 
administrativa processer, ledningsprocesser och vaktmästarorganisationen. Översynen har lett till 
stor omflyttning av budget, personer och arbetsuppgifter. Dessa effektiviseringar har inneburit att 
de besparingar nämnden ålagts kunnat hanteras inom ramen för detta samt kunnat användas till 
utveckling.  

Förvaltningens prioriteringar 
En av nämndens risker är att kunna möta våra nya medborgare och deras behov samt kunna 
möta samhällets förändringar och syn på service och förväntningar. Fullmäktige fattade beslut om 
en extra tilldelning till kultur- och fritidsnämnden för integrationsinsatser om 1 350 tkr för 2016. 
Dessa medel gav verksamheterna goda förutsättningar för att bedriva ett bra integrationsarbete. 
Medlen användes till tillfälliga tjänster på fritidsgårdarna, Äventyrsbadet och biblioteket samt 
medel till föreningslivet. Delar av dessa effekter drog förvaltningen nytta av under 2017 och vi 
försöker arbeta med integrationsarbetet inom ramen för budgeten. Genom extratjänster och 
friskapande av budgetutrymme har biblioteket kunnat fortsätta sitt integrationsarbete.  
Äventyrsbadet har anställt flerspråkig personal för att kunna fortsätta utveckla sin framgångsrika 
sommarlovsverksamhet med gratisbad för utvalda åldersgrupper. Parallellt med detta har del av 
tjänst (30%) avdelats inom ramen för mötesplatskoordinatorn för att samordna och utveckla 
integrationsarbetet. Under 2017 avsatte nämnden 500 tkr till integrationsinsatser i föreningslivet. 
En sådan satsning är inte budgeterad under 2018.  
Förvaltningen kommer genomföra MUCF-satsningar (Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor) i sommar, liknande de som genomfördes under 2017. Dessa är en viktig del i 
att skapa gratisaktiviteter för alla och erbjuda aktiviteter för alla. MUCF har som krav för att ge 
bidrag att aktiviteterna ska vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år, ge barn och 
unga stimulans och personlig utveckling, stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja 
integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund. Aktivisterna ska 
genomföras så att alla barn behandlas lika vad det gäller tillgång och deltagande, därför ska heller 
ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna. 
 
Nämnden fattade den 19 november 2015 beslut om att inleda en översyn av nuvarande 
bidragssystem. Bidragskriterier och regler har legat låsta sedan mitten av 90-talet med mindre 
revideringar. Genom att nämnden fattade beslut om Kultur- och fritidspolitiskt program för Kalmar 
kommun 2015-2018 så tog man ut en färdriktning och lyfte vissa områden. Bidragen är ett av de 
viktigaste styrredskapen nämnden har för att främja de områden man finner viktiga och de är inte 
anpassade efter den nya visionen. Med den bakgrunden gav nämnden förvaltningen i uppdrag att 
påbörja en översyn av bidragen. Under sommaren-hösten 2016 gick en extern revisionsbyrå 
igenom alla bidragen utifrån om de följer nämndens mål och intentioner samt sett om de är 
tidsenliga och ändamålsenliga. De genomförde intervjuer med fokusgrupper om sammanlagt 24 
föreningar för att se hur föreningslivet upplever bidragen och den service de får från 
förvaltningen. Förvaltningen påbörjar under våren 2017 sitt arbete med att, utifrån dessa underlag 
och den politiska viljan, ta fram ett förslag på bidrag och bidragskriterier. Målet är att presentera 
ett förslag för nämnden under 2018. Målet är att det nya bidragssystemet implementeras 1 januari 
2019. Nämnden har under 2018 fått 2 miljoner kr till att stärka föreningsbidragen och dessa 
kommer att hanteras särskilt under 2018 för att sedan ingå i det nya bidragssystemet 2019.  
  



Kvalitet i verksamheten 
Nyckeltal i verksamheterna 
Nämnden följer upp verksamheterna baserat på nyckeltalen nedan. Respektive enhet kan sedan ha 
kompletterande eller nedbrutna nyckeltal i sina verksamhetsplaner för att utvärdera och följa upp sina 
verksamheter. 
 

Bibliotek 
• Nettokostnad bibliotek, kr/inv. 
• Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/inv 
• Nöjd Medborgar-Index – Bibliotek 
• Bibliotekets öppethållande/vecka  
• Aktiva låntagare 1000/inv uppdelat på kön  
• Barnbokslån antal/barn, 0-17 år  

 
 
Fritid, simhall och anläggningar 
• Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar 
• Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka 
• Nettokostnad Idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv 
• Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år 
• Nöjd region index fritidsaktiviteter 
• Allmänhetens årsbesök i simhall/inv  
• Antal sporthallar/inv  

 
 
Bidrag 
• Kontanta bidrag per förening i genomsnitt 
• Antal bidragsmottagande föreningar 
• Studieförbundsbidrag kr/inv   
• Utbetalat LOK-stöd till idrottsföreningar kr/inv 

 
Kultur 
• Nöjd Medborgar-Index - Kultur 
• Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv 
• Nettokostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv 
• Studieförbundens deltagartimmar inom kultur antal/inv 

 
 
Kulturskola 
• Antal antagna elever utifrån antal sökande/år (kulturskola) 
• Elevantal per ämne i kulturskolan 
• Andel av elever som deltar i musik- och kulturskola, per inv 7-20 år   

 
 

Ung i Kalmar 
• Antal besök på fritidsgårdarna efter kl 16.00 
• Antal arrangemang på UNIK 
• Besök på Getterö 



Personal 
 

Personalöversikt per enhet 
Förvaltningen hade i oktober 2017 164 medarbetare varav 19 personer hade en tidsbegränsad 
anställning. 

  Antal personer 
Genomsn. 

syssgrad 
Antal 

årsarbetare Medelålder 

3 FRITID OCH KULTUR 164 95,1% 158,8 45,4 

300 ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET 3 100,0% 3,0 56,0 

315 ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 7 86,4% 6,1 52,0 

320 BIBLIOTEK 34 94,9% 32,3 46,9 

330 MUSIK/KULTURSKOLA 36 93,1% 33,5 45,1 

340 IDROTTS- OCH FRITIDSANL. 33 94,8% 32,2 43,0 

350 FRITIDSGÅRDAR 35 98,6% 35,5 43,0 

399 ADMINISTRATIVA ENHETEN 17 95,6% 16,3 48,2 

4 PEDAGOGISK VERKSAMHET 2 100,0% 2,0 55,0 
 
I tabellen ovan visas hur många medarbetare det är under respektive ansvarsområde. 

Sjukfrånvaro 
Under andra delen av 2016 och första delen av 2017 sjönk sjukfrånvaron vid förvaltningen 
jämfört med året innan. Efter sommaren 2017 har sjukfrånvaron ökat igen. Det är den långa 
sjukfrånvaron som har ökat något jämfört med föregående år. 
Förvaltningen vill genom ett aktivt arbetsmiljöarbete sänka sjukfrånvaron och öka frisknärvaron. 
Detta sker genom att cheferna arbetar systematiskt med att undersöka, riskbedöma, åtgärda och 
följa upp arbetsmiljön. Sjukfrånvarostatistik analyseras regelbundet för att förstå vad de 
underliggande orsakerna är. 

 
 
 
 
 
 



 

Pension 
Enligt pensionsprognosen kommer 20 st medarbetare på förvaltningen att gå i pension fram till 
år 2022 om pensionsåldern är 65 år, varav 11 är kvinnor och 9 män. 

 
Om man prognostiserar med att pensionsåldern är 67 år kommer istället 11 medarbetare gå i 
pension fram till år 2022, varav 5 kvinnor och 6 män. 
 

Personalstrategiska frågor 
Förvaltningen har aktivt arbetat för att skapa en tydlighet i organisationen kring bemötande och 
förhållningssätt. Detta är ett led i att ha hög kvalité i våra verksamheter men också främja en god 
inre arbetsmiljö genom att ha gemensamma värderingar. Fokus har varit på jämställdhet och 
mångfald. Jämställdhetsarbetet har lett till nomineringar till Jämställdhetspris och att Ung i 
Kalmar setts som en föregångare inom jämställdhetsarbetet. Det ihop med att utbilda all personal 
inom mångfaldsområdet har gjort att förvaltningens personal fått en bra grund för hur vi ska 
arbeta, bemöta och förhålla oss.  
Mångfaldsutbildningen avslutades i höst och har under 2017 fokuserat på enheternas arbete med 
mångfald. Detta arbete ska nu fortsättas med i enheterna och prägla vårt bemötande och 
förhållningssätt.  
 
Förvaltningens ledningsgrupp fattade under hösten 2016 beslut om en friskvårdssatsning med 
syfte att främja en god hälsa och minska sjukskrivningstalen. Satsningen innebar en tvårig 
utbildningsinsats där fyra delmoment identifierades. Dessa områden är: stresshantering, 
livsstilsförändring, kost samt fysik aktivet. Under 2018 kommer de två sista delmomenten att 
genomföras för all personal.  
 
Under våren 2018 kommer alla förvaltningens chefer att gå en utbildning i systematiskt 
arbetsmiljöarbete i syfte att öka kunskapen om psykisk ohälsa. På så sätt hoppas 
förvaltningsledningen att vi kan bli ännu bättre i arbetet med den psykiska ohälsan och arbeta 
mer förebyggande.   

Pensionsprognos vid 
pensionålder 65 år

2018 2019 2020 2021 2022
Alla befattningar 2 3 5 3 7
0572 IT-Utvecklare *
0715 Projektledare * 1
2176 Musiklärare kultursk * 1 1 1
2208 Kulturskolechef * 1
2211 Bibliotekschef *
2230 Bibliotekarie * 1
2282 Biblioteksassistent *
2433 Enhetschef *
2482 Fritidssekreterare * 1
2531 Administratör * 1
2563 Scenmästare * 1
3116 Verksamhetsutvecklare *
3460 Fritidsledare * 1 1 2
3465 Fritidspedagog *
4523 Informationssamordnare* 1
4555 Ekonomiadministratör* 1
6420 Arbetsledare omsorg
8260 Städare * 1
8502 Anläggningsansvarig *
9199 Personalutvecklare *
9247 Handläggare * 1
9564 Receptionist * 1
9840 Vaktmästare kontor *
A983 Kulturskolechef biträd* 1
B703 Fritidsutvecklare * 1
Pensionsprognos vid pensionsålder 65 år uppdelat på befattning



Driftsbudget 
 

Driftbudgetförändringar för kultur- och fritidsnämnden 
 
Förändringar 2018 jämfört med 2017  tkr 
Budgetram 2017 178 693,8 

Kompensation för kostnadsökningar 2 488 
Tillkommande kostnader för Byteaterns verksamhet 4 250 
Avgår bidrag till Kalmar FF för GFA -6 750 

Utökat stöd till föreningslivet 2 000 

Lönekompensation januari – mars/april 434 

Summa förändringar, KF budget dec 2017 2 422 

Budgetram 2018 181 116 
 
 

Driftbudgetförändringar för verksamheterna 
 
Driftsredovisning 2018 2017   
tkr Budget     Budget     Skillnad 

Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto 

Förvaltningschef 0 8 427 8 427 0 6 129 6 129 2 298 
Lednings och verksamhetsstöd -440 7 871 7 431 -10 7 709 7 699 -268 
Idrottsanläggningar -10 485 63 049 52 564 -10 635 62 053 51 418 1 146 
Ung i Kalmar -590 19 749 19 159 -590 20 023 19 433 -274 
Äventyrsbadet -10 489 19 032 8 543 -10 383 18 672 8 289 254 

Biblioteket -2 762 27 123 24 361 -2 501 25 879 23 378 983 

Kulturskolan -1 062 18 661 17 599 -1 167 18 437 17 270 329 

Allmän Fritidsverksamhet -349 12 588 12 239 -372 19 805 19 433 -7 194 

Allmän Kulturverksamhet -2 306 33 099 30 793 -2 247 27 892 25 645 5 148 

Summa -28 483 209 599 181 116 -27 905 206 599 178 694 2 422 
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Investeringsbudget 
 
Investeringsbudgetförändringar för verksamheterna 
 
Investeringsredovisning 2018 2017   

tkr Budget Budget Skillnad 
Verksamhet       

Förvaltningschef 2 000 800 1 200 

Lednings och verksamhetsstöd 0 0 0 

Idrottsanläggningar 500 1 750 -1 250 

Ung i Kalmar 0 0 0 

Äventyrsbadet 0 0 0 

Biblioteket 0 0 0 

Kulturskolan 0 0 0 

Allmän Fritidsverksamhet 0 0 0 

Allmän Kulturverksamhet 200 100 100 

Summa 2 700 2 650 50 
 
Budgeten för investeringar fördelas så här: 
Mållinjen 2018      500 tkr 
Konstinköp      200 tkr 
Ospecificerat   2 000 tkr 
 
Nämnden ökar inför 2018 budgeten för konstinköp med 100 tkr till 200 tkr. Konsten är en viktig del av 
kultur- och fritidsnämndens ansvar och fullmäktige har tydligt pekat ut att 1%-regeln ska gälla vid alla ny-, 
till- och ombyggnationer. Därför behöver även löskonsten följa med och därmed avsätts 100 tkr extra för 
inköp av löskonst.  
Mållinjen är beslutad av nämnden och har aktiviteter och mål under 2018 som är budgeterade till ca 500 
tkr.  
2 000 tkr är ännu ej planerade och kommer att beslutas om under 2018.  
  



Bilagor 

Bilaga 1:  
Verksamhetsmål i Hypergene - 
Verksamhetsplan 2018 
 

Verksamhetsplan 2018 
Fas: Verksamhetsplan 2018 - Inmatning    Rapportperiod: 2018-01-01    Organisation: Kultur- och 
fritidsnämnd     
 
 
 
 

 



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. 

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

Nämndsmål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
Kultur-och fritidsnämnden ska bedriva sin verksamhet kostnadseffektivt och ändamålsenligt 
 
AKTIVITET 
Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum 
Kultur-och fritidsnämnden ska varje år 
göra nyckeltalsjämförelser med 
liknande kommuner samt 3KHV 

Cecilia Johansson 2018-01-01 2018-12-31 

 

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

 
Fullmäktigemål - Cykeltrafiken 
Cykeltrafiken ska årligen öka. 

Nämndsmål - Cykelanvändning 
Cykelanvändningen inom tjänst ska öka jämfört med 2017. 
 
AKTIVITET 
Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum 
Öka antalet tjänstecyklar på 
förvaltningen jämfört med 2017. 

Cecilia Johansson 2018-01-01 2018-12-31 

 

 
Fullmäktigemål - Kollektivtrafik 
Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka. 

Nämndsmål - Resa kollektivt 
Öka andelen resor med kollektivtrafiken inom tjänsten jämfört med 2017 



Nämndsmål - Tillgång till kollektivtrafik 
I arbetet med nya anläggningar och mötesplatser ska förvaltningen framföra vikten av att en bra 
kollektivtrafik finns till och från dessa mötesplatser och anläggningar. 

 
Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor och godstransporter 
År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. 

Nämndsmål - Digitala möten 
Använda digitala möten i större utsträckning 

 
Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun 2030 
Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030. 

Nämndsmål - Bilpool 
I samband med byggandet av kulturkvarteret upprätta en bilpool med el/gasbilar. 

Nämndsmål - Fossilfria fordon, maskiner 
Vid nyinköp och leasing av maskiner och fordon ska fossilfria alternativ köpas där det finns möjlighet. 

 
Fullmäktigemål - Energianvändningen 
Energianvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2018 till 2022. 

Nämndsmål - Energianvändningen 
Energianvändningen i befintliga anläggningar och lokaler ska minska jämfört med 2017 genom 
energibesparande projekt samt att när belysning byts ut byts den mot LED-belysning. 
 
AKTIVITET 
Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum 
När investeringsbidrag beviljas ska 
energibesparande åtgärder prioriteras 

Jan Botö Röjås 2018-01-01 2018-12-31 

 
Fullmäktigemål - Vattenanvändningen 
Vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2015 till 2020. 

Nämndsmål - Minska vattenanvändning 
Dricksvattenanvändningen inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden ska minska jämfört med 
2017 
 
AKTIVITET 
Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum 
När investeringsbidrag beviljas ska 
vattenbesparande åtgärder prioriteras 

Jan Botö Röjås 2018-01-01 2018-12-31 

Nämndsmål - Bevattning fotbollsplaner 
Verka för att en genomförandeplan tas fram tillsammans med andra berörda förvaltningar utifrån 
förvaltningens genomförda utredning om bevattningslösningar på kommunala fotbollsanläggningar 



 
Fullmäktigemål - Avfallet 
Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025. 

Nämndsmål - Källsortering 
I kultur- och fritidsnämndens lokaler och anläggningar ska det finnas källsortering senast 2019 

Nämndsmål - Hållbara arrangemang 
Alla kultur- och fritidsnämndens arrangemang ska vara hållbara senast 2020 
 

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. 
Uttalande tillagt i Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019: 
Vi gör nu en paus i vårt deltagande som Fairtrade City. Vi fortsätter att arbeta med frågor om Fairtrade 
som en del av kommunens arbete med att ta ännu större socialt och etiskt ansvar i frågor gällande 
upphandling av varor och tjänster. 

 
Fullmäktigemål - Arbetslöshet 
Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner, gäller alla grupper. 

Nämndsmål - Projekt extratjänster 
Kultur- och fritidsnämnden ska ha minst 12 extratjänster under en projektperiod på 3 år, för personer som 
står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Nämndsmål - SFI 
Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda minst 8 platser för SFI- studenter 

 
Fullmäktigemål - Tryggaste residenskommun 
Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun 

Nämndsmål - Säker och Trygg förening 
Varje år öka antalet föreningar i Säker och Trygg förening. 

Nämndsmål - Trygga miljöer nybyggnation 
Vid varje nybyggnation ska hänsyn tas till trygghetskapande åtgärder i både inom- och utomhusmiljöer, så 
att miljön upplevs trygg och säker för alla besökare. 

Nämndsmål - Trygga miljöer befintliga  
I befintliga anläggningar och mötesplatser ska inomhus- och utomhusmiljön vara trygg för våra brukare. 
Vi ska öka andelen trygga inom - och utomhusmiljöer i våra befintliga anläggningar och mötesplatser. 
 

 
Fullmäktigemål - Företagsklimatet 
Totala Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning Öppna Jämförelser avseende företagsklimatet ska 
vidmakthållas eller öka. Majoritetens inriktning är att minst 100 företagsbesök ska genomföras per år. 



Nämndsmål - Främja nyföretagande 
Biblioteken ska främja nyföretagande genom att ge utrymme för minst en kurs för nya företagare per år 
fram till 2020. 

Nämndsmål - Filmfonden 
Utifrån den framtagna förstudien "Förstudie Filmfond Blekinge och Kalmar län" fortsätta arbetet med att 
bilda en gemensam regional filmfond. 
 

 
Fullmäktigemål - Kalmar - En plats för alla 
Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa kommuner att besöka, att växa upp, bo 
och åldras i. 

Nämndsmål - Attraktiv Idrottskommun 
Göra Kalmar till en mer attraktiv idrottskommun. 

Nämndsmål - "Idrott i Kalmar" 
Genomföra handlingsplanen i "Idrott i Kalmar" 

Nämndsmål - Äventyrsbad 
Öka utbud av motionssim, simträning, simundervisning och rekreation. 

Nämndsmål - Mötesplatser 
Tillhandahålla attraktiva och trygga mötesplatser för unga 

Nämndsmål - Ungdomskommun 
Sträva efter att bli årets ungdomskommun 

Nämndsmål - Dialog och delaktighet 
Öka dialogen med ungdomar för delaktighet och inflytande på verksamheten. 

Nämndsmål - Biblioteken i framkant 
Biblioteken ska öka sin verksamhet och ligga i framkant som Kalmars främst och attraktiv mötesplats för 
alla åldrar. 

Nämndsmål - Deltagande i kulturskolan 
Under mandatperioden ska deltagandet öka i kulturskolans verksamhet. 

Nämndsmål - Attraktivt utbud kulturskolan 
Alla barn och unga ska uppleva att det finns möjlighet till ett varierat och attraktivt utbud för eget 
skapande på kulturskolan. 

Nämndsmål - Elevråd kulturskolan 
Inrätta ett elevråd för delaktighet och inflytande av innehållet i kulturskolans verksamhet. 

Nämndsmål - Kulturkvarter 
Arbeta med att samla verksamheterna i Kulturkvarteret vid Tullslätten. 

Nämndsmål - Ungdomars kulturuttryck 
Ge ungdomars kulturuttryck utrymme i det offentliga rummet. 

Nämndsmål - Barn-och ungdomskultur 
Barn- och ungdomskultur ska stärkas och prioriteras. 



Nämndsmål - "Kalmar den historiska staden" 
Utveckla "Kalmar den historiska staden" 

Nämndsmål - Levandegöra kulturhistoria 
Erbjuda och levandegöra ökad kunskap om kulturhistoriska byggnader, stadsmiljöer och landskap. 

Nämndsmål - Idella krafter kultur 
Stödja de ideella krafter som finns i Kalmar kommun. 

Nämndsmål - Kultur- och idrottsarrangemang 
Verka för att fler kultur- och fritidsarrangemang arrangeras i kommunen i samverkan med bland annat 
Destination Kalmar. 

Nämndsmål - Stödja arrangemang 
Stödja föreningsdrivna, utåtriktade arrangemang som bidrar till kommunens attraktivitet. 

Nämndsmål - Utveckla friluftslivet 
Med utgångspunkt från nationella mål för friluftspolitiken ska vi utveckla och tillgängliggöra 
förutsättningarna för ett bra friluftsliv i Kalmar kommun. 

Nämndsmål - Samverkan mellan nämnder 
Öka samverkan mellan de nämnder som har ansvar för barn och unga. 

Nämndsmål - Ny bad och friskvårdsanläggning 
Kalmars framtida bad och friskvårdsanläggning ska ta hänsyn till nuvarande behov med framtidsaspekter 
inom badbranschens utveckling. Anläggningen bör innehålla de attraktioner som erbjuds i dag med fokus 
på ökade ytor inom motionssim, simträning och undervisning. 
 

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

FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET, 
PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ 
Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö 
där människor trivs och känner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen 
och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompetensen och organisationen. 

 
Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet 
Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla verksamheter 
säkerställer: 

• Likvärdig service och bemötande 
• Likvärdig myndighetsutövning 
• Likvärdig resursfördelning 



• Jämställd fördelning av makt och inflytande 

Till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. 

Nämndsmål - Lika möjligheter för flickor och pojkar 
Flickor och pojkar ska ges lika möjligheter att utöva fritidsverksamheter, vilket ska inverka på fördelningen 
av bidrag, träningstider och övriga resurser och ha genomslag vid planeringen av investeringar. 

Nämndsmål - Jämställdhetssäkrad verksamhet 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad 2020, vilket innebär 
- Likvärdig service och bemötande 
- Likvärdig myndighetsutövning 
- Likvärdig resursfördelning 
- Jämställd fördelning av makt och inflytande 

 
Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron 
Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Majoritetens inriktning är att sjukskrivningarna 
ska totalt minska med en procentenhet under 2018. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska ta fram mål och 
en plan för det konkreta arbetet. 

Nämndsmål - Minska sjukfrånvaro 
Kultur- och fritidsnämnden ska minska sjukfrånvaron med 1% jämfört med 2017 

 
Fullmäktigemål - Medarbetarengagemang 
Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang. 

Nämndsmål - Medarbetarengagemang 
Kultur- och fritidsnämnden ska öka index för hållbart medarbetarengagemang (HME) 

 
Fullmäktigemål - Heltid som norm 
Kalmar kommun har heltid som norm, med möjlighet att önska sysselsättningsgrad. Heltid ska alltid 
erbjudas vid nya tillsvidareanställningar. Det är en viktig rättvise- och jämställdhetsfråga. 

Nämndsmål - Heltid som norm 
Heltid som norm gäller för kultur- och fritidsnämndens verksamheter 
 

 
Fullmäktigemål - Riktade insatser som uppföljning 
Riktade insatser som uppföljning av kort- och långtidssjukskrivna samt analys ur ett 
jämställdhetsperspektiv ska göras årligen. 

Nämndsmål - Uppföljningar 
Årligen genomföra uppföljningar av kort- och långtidssjukskrivningar 
 
 



EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA 
MÅL OCH AKTIVITETER 
Kultur- och fritidsnämndens egna mål 
Under denna rubrik kan kultur- och fritidsnämnden lägga in eventuella nämndsmål och aktiviteter som 
inte är kopplade till fullmäktigemålen. 
För att det arbete som redovisas under denna rubrik ska bli synliggjort i de centrala uppföljningarna bör 
man skriva in relevanta delar i kommentarerna under kommunfullmäktiges respektive fokusområde. 

Viljeinriktning/värdeord - Mångfald 
Att främja allas rättigheter och möjligheter till att delta i kultur- och fritidslivet och allas möjligheter till 
kulturupplevelser och eget skapande. 

Viljeinriktning/värdeord - Jämställdhet och jämlikhet 
Vi ska värna om allas lika möjligheter och rättigheter att delta oavsett ålder, kön, trosuppfattning, etnicitet, 
funktionshinder, sexuell läggning eller socioekonomisk status. 

Viljeinriktning/Värdeord - Tillgänglighet 
Tillhandahålla verksamhetsanpassade, funktionella, handikappanpassade och genussmarta lokaler med hög 
tillgänglighet oavsett var man bor i kommunen. 

Viljeinriktning/Värdeord - Demokrati 
Kalmar ska vara en öppen kommun där alla människor har lika rättigheter och möjligheter, dialoger är en 
del i att ge medborgare inflytande. 

Viljeinriktning/värdeord - Samverkan 
Samverkan är grundläggande i vårt arbete och är en av de viktigaste pusselbitarna för Kalmars kultur-och 
fritidslivs fortsatta utveckling. Vi ska skapa mötesplatser och på så vis kunna hjälpas åt och dra nytta av 
varandras erfarenheter. 
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