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Inledning 

Serviceförvaltningen ansvarar för att det finns ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastighetsservice, 
transport och verkstadstjänster samt kost- och lokalvårdstjänster till kommunens verksamheter. 
Förvaltningen ansvarar även för underhåll av gator, parker, grönområden samt fritidsanordningar. 
 
Förvaltningen har cirka 490 tillsvidareanställda, varav 60 procent är kvinnor och 40 procent är män. 
Personalen är förvaltningens viktigaste resurs och omfattar ett femtiotal olika yrkeskategorier beroende på 
den breda verksamheten. 
 
Målet är att vara den självklara interna leverantören av kostnadseffektiva och ändamålsenliga varor och 
tjänster. Förvaltningen arbetar med ständig utveckling och kvalitetshöjning som ska gynna både 
medborgare och övriga förvaltningar.  
 
Omfattande nybyggnationer av både infrastruktur och fastigheter ställer stora krav på förvaltningen. 
Personalförsörjning med rätt kompetens blir en av de stora utmaningarna 2019.  

Central ledning och administration 

Under ledning och administration samlas gemensamma kostnader och aktiviteter som avser hela 
förvaltningen. Här finns bland annat förvaltningens övergripande frågor inom ekonomi, kvalitet, miljö, 
nämnd och diarium. I administrationen ingår även kommunens kustmiljöprojekt. 

Centralförråd 

Centralförrådet är Kalmar kommuns leverantör av förbrukningsmaterial. Verksamheten ska vara det 
självklara valet vid inköp av varor. I lager finns 4 000 kvalitets- och miljösäkrade artiklar. Det sker ett 
kontinuerligt arbete för att utöka och förstärka sortimentet. Centralförrådet har även möjlighet att hjälpa 
kunderna med inköp utöver lagerförda artiklar för att bibehålla avtalstrohet mot de upphandlade 
leverantörerna.  

Fastighet 

Fastighetsverksamheten ska med givna medel förse och uppfylla verksamheternas behov av anpassade 
lokaler. En god funktion och ett gott inneklimat över tid ska upprätthållas. Verksamheten ansvarar för all 
byggnation inom fastighetsbeståndet, men fungerar också som internkonsulter och rådgivare i olika 
utredningsuppdrag. I ansvaret ingår även den löpande driften, skötseln samt det avhjälpande och 
planerade underhållet. Markarrenden hanteras sedan 2018 av projekt- och exploateringsenheten hos 
kommunledningskontoret 
 
Fastighetsbeståndet består av cirka 343 000 kvm lokalyta. Utöver förvaltning av egenägda lokalytor 
hanterar verksamheten även inhyrning av externa lokaler på cirka 150 000 kvm. 
 
Under 2019 kommer flera stora projekt att startas upp, exempelvis en ny bad- och friskvårdsanläggning, 
ett samlat kulturkvarter samt ett helt nytt verksamhetsområde i Rinkabyholm.  

Kost 

Kostverksamhetens huvudsakliga uppdrag är att laga mat till Kalmar kommuns vård- och 
omsorgsboenden, dagliga verksamheter, personer som beviljats matdistribution, förskolor, skolor och 
fritidshem. Verksamheten driver också restauranger och erbjuder intern catering. Köken kan vara allt ifrån 
större producerande enheter till mindre som enbart tar emot och serverar mat.    
 
Kostverksamheten arbetar ständigt med att öka andelen ekologiska varor och varor med ursprung Sverige. 
Maten ska vara god, näringsriktig, säker och väcka lust att äta. 

Lokalvård 

Lokalvården utvecklas i takt med att kommunen växer. För att säkerställa fastigheternas inre skötsel 
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arbetar verksamheten långsiktigt med regelbunden städning och underhåll. Det är av stor vikt att lokalerna 
har en bra städbarhet för att verksamheten ska kunna arbeta kostnadseffektivt. Miljöarbetet fortsätter och 
har kommit långt genom minskning av andelen kemikalier både i den regelmässiga lokalvården men även 
inom underhållet. Personalen utbildas löpande genom internutbildning för att säkerställa kompetensen. 

Produktion  

Inom verksamheten sker drift och underhåll av kommunens gatunät med vägar, gång- och cykelvägar, 
dagvattenbrunnar med mera. Även skötsel och underhåll av kommunens grönytor och skog, parker, 
lekplatser, motionsspår, fritidsbåtshamnar och badplatser ingår i uppdraget.  
 
Den säsongsbetonade verksamheten innebär bland annat vinterväghållning, gatusopning, 
ogräsbekämpning och skötsel av badplatser.  
 
Produktion utför nybyggnation, exploateringsarbeten och reinvesteringar samt administrerar bidrag för 
enskilda vägar, grävtillstånd, fritidsbåtplatser och odlingslotter. 
 
Från och med 2019 kommer driftansvaret för utomhusarenor med personal och maskiner övergå till 
kultur-och fritidsnämnden. 

Transport 

Transport bedriver åkeri, leasing samt verkstad. Åkeridelen tillhandahåller transporter och utför arbeten 
med lastbilar, hjullastare och sopsugbil. Leasingdelen omfattar person- och transportbilar, traktorer och 
gräsklippare. 
 
Verkstaden servar och reparerar till största delen de fordon som ingår i leasing- och åkeridelen, men även 
en del av de kommunala bolagens fordon och utrustningar. I transportverksamheten ingår den 
gemensamma fordonspoolen på stadshusgården inklusive dELbilspoolen. 

Vindkraft 

Kalmar kommun äger 20 procent av vindkraftsparken i Rockneby som består av fem vindkraftverk. 
Kommunens engagemang i detta administreras av serviceförvaltningen.   
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Verksamhetsmål 

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges verksamhetsplan för kommande år samt områden som 
definierats som viktiga för serviceförvaltningen fattar servicenämnden årligen beslut om förvaltningens 
mål. Verksamheter och enheter arbetar sedan vidare med dessa mål för att bryta ner dem inom sina 
respektive områden. Förvaltningens mål och uppdrag för 2019 återfinns i bilaga 1. 
  
För att tydliggöra målarbetet i förvaltningen kommer enheterna under 2019 att arbeta vidare med sina 
respektive nedbrutna mål kopplat till nämnds- samt kommunfullmäktigemålen.  
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Utmaningar och prioriteringar 

Central ledning och administration 

Serviceförvaltningen kommer från och med 2019 svara inför två olika nämnder, servicenämnden och den 
nya vatten- och miljönämnden , vilket ställer högre krav på administrativa rutiner. De projektledare som 
arbetar inom kustmiljö kommer att rapportera till vatten- och miljönämnden. . Här behöver klargöras hur 
verksamheten ska styras och följas upp.  
 
Projektet LifeSURE, muddring av Malmfjärden, som övergick till serviceförvaltningen under 2018, är 
planerat att fortgå till 2021. Projektet syftar till att visa en hållbar metod för att restaurera övergödda 
vatten utan att orsaka skada. 
 
En prioritering under året kommer vara att strukturera upp förvaltningens arbete inom digitalisering samt 
arbeta vidare med process- och kvalitetsutveckling. 
 
Under 2019 behöver gränsdragning mellan förvaltningen och ekonomi- och lönecenter förtydligas för att 
kunna skapa rationella rutiner och arbetsflöden. 

Centralförråd 

Centralförrådet har över tid blivit en allt tydligare kanal för att tillgodose kommunens inköp av varor 
utanför ordinarie sortiment. Här har skett en tillväxt på 70 procent under 2018 vilket har varit en 
utmaning att hantera inom befintliga resurser. Behovet är stort av ett inköpsstöd för kommunens 
verksamheter för att bland annat säkerställa lagen om offenlig upphandling samt kommunens 
upphandlingspolicy. 
 
Det lagersystem som används idag togs i bruk för 20 år sedan och uppfyller inte de grundläggande behov 
som finns i verksamheten då mycket fortfarande behöver hanteras manuellt. Många områden skulle kunna 
effektiviseras med ett modernare system, till exempel webbshop, fakturering och varumottagning. En 
digitalisering av verksamheten kommer att innebära stora tidsvinster samt säkerställa kvaliteten. 

Fastighet 

Ansvaret för lokalförsörjningen är inte tydligt beskrivet i interna styrdokument. Det innebär att övriga 
förvaltningar i vissa fall tar på sig ansvaret för egen lokalförsörjning, vilket kan leda till 
kostnadsineffektivitet för verksamheten. 
 
Ett viktigt fokusområde är att optimera nyttjandegraden av kommunens lokaler. Trenden är att behovet av 
administrativa lokaler ökar. Fler verksamheter ser fördelar med samordning i gemensamma lokaler 
eftersom det ger synergieffekter. 
 
Fastighet har haft  svårt att rekrytera där det finns vakanser vilket  får följdeffekten att flera medarbetare 
idag har flera olika roller. Uppdraget är att tänka långsiktig förvaltning men nu riskerar verksamheten att 
tappa fokus för att i stället hamna i ett släcka-bränder-perspektiv. 
 
Om nuvarande nivå ska upprätthållas behövs personella resurser med en bredare kunskap främst inom 
teknik, då den tekniska utvecklingen leder fram till nya kompetensbehov. Här kan nämnas larm, 
övervakning, laddstolpar samt egen energiproduktion så som solceller. Om kompetensen finns inom 
verksamheten kan även leverantörsbehovet minska. 
 
Kommunens energitjänsteprojekt kräver noggrann uppföljning för att ge avkastning enligt mål. 
Övergripande energimål behöver säkerställas både i projektfas och under uppföljning. 
 
Äldre byggnader med riskkonstruktion behöver successivt avvecklas och ersättas. Även underhållsbehovet 
är stort på dessa byggnader. Främst gäller denna insats förskolor byggda på 70- och 80-talen samt bostäder 
för sociala behov.  
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Kost 

Befolkningsökningen i kommunen ställer allt högre krav på kostverksamheten. Färre utbildar sig inom 
kockyrket vilket i kombination med stora pensionsavgångar och en växande verksamhet kan leda till 
framtida resursbrist. Prioritering kommer därför fortsatt att ligga på att säkerställa att det finns kvalificerad 
kökspersonal att tillgå på kort och lång sikt. Detta sker genom de aktiviteter som utarbetats i det 
genomförda personalförsörjningsprojektet, exempelvis marknadsföring av verksamheten och yrket. 
 
Samarbetet med omsorgsförvaltningen kommer att utökas genom att bland annat arbeta fram en 
gemensam måltidsplan. Kostverksamheten kommer tillsammans med utbildningsförvaltningen att ta fram 
en åtgärdsplan för minskat matsvinn. 
 
Under året kommer kostverksamheten att arbeta för ökad digitalisering, till exempel genom att utreda 
möjligheterna till att digitalisera delar av matdistributionsprocessen. 
 
Torkan under sommaren 2018 skapar osäkerhet kring tillgång och pris på råvaror framåt. Utmaningen 
består i att anpassa menyer efter rådande omständigheter med bibehållen kundnöjdhet och kvalitet. 

Lokalvård 

Lokalvårdens utmaning ligger främst kring resursbehov. Dels på grund av att kommunen växer och 
behoven av lokalvårdens tjänster ökar, dels i att många pensionsavgångar väntar de kommande åren.  
 
Det görs en översyn av organisationen för att möta framtiden. Verksamheten arbetar för att införa så 
kallade BAS avtal med alla förvaltningar som bygger på behovsanpassad städning. Genom att omfördela 
resurserna i nuvarande avtal behöver förändringen inte nödvändigtvis innebära ökade kostnader annat än 
vid utökning av tjänster som idag inte inkluderas i avtalen. De nya avtalen beräknas kunna införas under 
2020. 
 
Från och med 2019 kommer verksamheten börja städa boenderum och hantera kläduppackning inom 
omsorgsförvaltningen. Helgstädningen i sporthallar kommer troligen att öka under 2019 eftersom det sker 
fler uthyrningar av dessa. 

Produktion 

Produktion kommer fortsätta det påbörjade arbetet med organisationens förutsättningar för att klara både 
drift- och investeringsåtaganden i närtid och på sikt. Kompetensutveckling av personal är prioriterat där 
bland annat digitalisering blir en förutsättning. 
 
Driftskostnaderna kommer att öka i samband med utbyggnad av infrastruktur med högre ambitionsnivå 
samtidigt som åldrande anläggningar driver ökande underhållskostnader. Med den höga investeringstakten 
finns risk att resurser prioriteras till nyproduktion med eftersatt underhåll som följd. Samtidigt utmanas 
verksamheten ytterligare i flera avseenden, till exempel ökad volym av sophantering och krav på 
källsortering. 
 
För att upprätthålla driften finns ett stort beroende av arbetsmarknadsåtgärder i verksamheten. Trenden 
fortsätter dock med minskat utbud av arbetsmarknadsåtgärder, vilket leder till sänkning av skötselnivån.  
 
Med ett växande Kalmar ökar det administrativa arbetet inom verksamheten samt omfattningen av drift 
och underhåll. Det råder platsbrist för både personal och för maskiner på ”Pumpen-området”, vilket leder 
till en försämrad arbetsmiljö. Nödlösningar får göras, till exempel för att tillgodose behovet av 
omklädningsrum för damer och baracklösningar för kontorsutrymmen. Behovet av en långsiktig lösning är 
stort.  

Transport 

Transport hanterar en allt större och modernare vagnpark och fortsätter med implementeringen av 

fossilfritt drivmedel och tekniker för att leva upp till satta miljömål. Hantering av bristfälliga lokaler och 

ytor på området ”Pumpen” kommer att prioriteras.   
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Ekonomiska förutsättningar 

Serviceförvaltningens ramfinansierade verksamheter får kompensation för utökade ytor samt för 
lönerevisioner. Dock får förvaltningen inte kompensation för ökade driftskostnader och 
ambitionshöjningar. Förändring av antal barn och elever ger ändrade budgetmedel till kostverksamheten. 
Produktion får kompensation för kapitaltjänstkostnader för gjorda investeringar i infrastruktur. 

Ramförändringa 

Serviceförvaltningen har för 2019 en budgetram på 183 853 tkr. I nedanstående tabell redovisas 
budgetramförändringarna mellan 2018-2019.  
 

Förändringar 2019 jämfört med 2018   

Tkr tkr 

Budgetram 2018 184 936 

Kompensation kostnadsökning, köpt verksamhet 
och löneökningar 448 

Löneöversyn 2018 733 

Kostverksamheten, förändring barn och elever 2018 1 608 

Kostverksamheten, förändring barn och elever 1 472 

Kostverksamheten, utökning hyra 128 

Tillfälligt bidrag enskilda vägar 2018 -600 

Arvode andre vice ordförande 131 

Komponentavskrivning 4 696 

Summa förändringar, KF budget 2019 8 616 

    

Budgetram till kultur- och fritidsnämnden -6 196 

Budgetram till kommunstyrelsen -3 503 

Summa förändringar mellan förvaltningar -9 699 

    

Summa förändringar mellan 2018 och 2019 -1 083 

Budgetram 2019 183 853 
 
Följande ramjusteringar har gjorts inför budget 2019: 

 Serviceförvaltningen får en utökad ram med 448 tkr för att täcka löneökningar vid köpta 
entreprenadtjänster. 

 Budgeten för lönekostnader utökas med 733 tkr till följd av löneöversynen för de verksamheter inom 
serviceförvaltningen som har rambudget. 

 I den slutliga avstämningen för 2018 drogs ramen ner med 1 608 tkr för färre antal barn och elever än 
budgeterat. Dessa återförs i budget 2019. Antal barn och elever beräknas öka 2019 vilket ger ett 
tillskott om ytterligare 1 472 tkr till kostverksamheten. 

 Kostenheten kompenseras för utökade hyresobjekt med 128 tkr. 

 Tillfälligt bidrag till enskilda vägar 2018 gör att budgetramen för 2019 minskas med 600 tkr. 

 Servicenämnden får tillskott på 131 tkr för tillsättande av andre vice ordförande. 

 Ramen justeras med 4 696 tkr på grund av komponentavskrivningen. 

 6 196 tkr förs över till kultur- och fritidsnämnden i och med övertagandet av driftsverksamheten för 
Kalmar sportcenter. 

 Då IT-verksamheten övergår till kommunstyrelsen blir verksamheten ramfinansierad istället för 
intäktsfinansierad. Serviceförvaltningens andel hamnar på 3 503 tkr.  
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Centralförråd 

Tack vare tydligare och mer kontinuerlig information under senare år har kommunens verksamheter valt 
att gå genom centralförrådet vid anskaffning av material istället för att handla ”på stan”. Det har inneburit 
att trycket på centralförrådet har ökat rejält och ambitionen att gå från centralförråd till inköpscentral är på 
väg att uppfyllas. 
 
För att möta den ökade ordervolymen är bedömningen att förstärkning behövs med en person och ett 
nytt system för att hantera tjänsterna. Kostnaden för detta arbete beräknas under 2019 att bli 1 464 tkr 
samt för 2020 och framåt 664 tkr per år. Att möta denna kostnadsökning genom påslag på levererade 
produkter bedöms inte som möjlig utan kostnadsökningen behöver mötas med utökade budgetmedel till 
verksamheten. Effekten av åtgärden blir ökad avtalstrohet och effektivare inköpsprocess på ett 
kommunövergripande plan 

Fastighet 

Verksamhetens intäkter justeras via indexreglering av hyresavtalen, för 2019 en justering med två procent. 
Full kompensation för uppåtgående priser regleras inte i hyresavtalen vilket leder till minskat utrymme för 
underhållsåtgärder. 
 
Högtrycket inom byggmarknaden innebär högre priser, vilket riskerar högre lokalkostnader för Kalmar 
kommuns verksamheter. En mindre nedgång på marknaden kan skönjas som kan ge positiva effekter.  

Kost 

Livsmedelskostnaderna förväntas öka kraftigt under 2019. Anledningen till den befarade 
kostnadsökningen är stigande råvarupriser på grund av den extrema torkan sommaren 2018, samt att 
andelen ekologiska varor och varor med ursprung Sverige ska öka enligt fullmäktigemål för 2019.  
 
Inköp av lös utrustning vid nyöppning av kök ska finansieras inom befintlig budget. Under 2019 kommer 
Djurängsskolans kök att öppna vilket kommer påverka verksamheten ekonomiskt.  
 
Att driva många små kök innebär höga personalkostnader per portion jämfört med större kök.  
 
Utfasningen av plaster enligt handlingsplan för giftfri förskola och skola innebär ökade kostnader för 
verksamheten. 
 
Kalmar kommuns kostnad för måltider i kommunal grundskola per elev ligger lågt, både mot 

jämförelsekommunerna KKVH (Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad) och mot riket. 

Budgeten är beräknad utifrån 3 526 barn i förskolan, 3 304 barn i fritidshem samt 6 996 elever i skolan, 

totalt 13 826 barn och elever. 

Lokalvård 

Med anledning av att verksamheten kommer städa omsorgens boenderum från och med 2019 kommer 

lokalvårdens intäkter passera 70 miljoner.  

Verksamheten är i stort behov av utökade lokaler vilket kommer påverka hyreskostnaden.  

Då förvaltningarna idag har olika timpriser pågår ett projekt för att införa enhetligt timpris och för att 
avtalens prisjustering i framtiden ska vara samma för alla förvaltningar. Detta kommer att justeras i 
samband med införandet av BAS-avtal. 

Produktion  

Kalmar kommuns infrastruktur ökar i ett växande Kalmar samtidigt som ambitionsnivån höjs vilket driver 
upp driftkostnaderna. Samtidig finns en åldrande infrastruktur som kräver ökat underhåll och 
reinvestering vilket skapar utmaningar för förvaltningen.  
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Under 2019 kommer ersättningsmodellen ses över. Förvaltningen får i nuläget ersättning för 
tillkommande ytor men inte för ytornas komplexitet och ambitionshöjningar. Det finns också behov av att 
långsiktigt se över ersättning för inflation och annan kostnadsutveckling. 
 
Marginalerna är små för att klara större väderomslag. Verksamheten är mycket årstidsberoende exempelvis 
vid stora mängder snö, torka, häftiga regn och stormar, vilket ofta leder till stora oförutsedda kostnader. 
  
Det blir allt svårare att få personal via arbetsmarknadsåtgärder till verksamheten vilket leder till resursbrist 
i framför allt park och fritidsverksamheten. Detta kan innebära att kvalitetsambitionen får sänkas om den 
löpande driften ska skötas med ordinarie personal. 
 
Från och med 2019 går driften för Kalmar sportcenter över till kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
Kalmar kommuns produktionsskogar minskar kraftigt eftersom kommunen växer och skogarna tas i 
anspråk för exploatering.  Avkastningskravet på produktionsskogarna kan inte längre upprättshållas.  

Transport 

En justering av timpriser för åkeriet har gjorts för att möta högre omkostnader för löner och drivmedel.  

Vindkraft 

Samtliga kostnader i samband med kommunens engagemang i vindkraftverket debiteras via avgift per 
kWh på förbrukarens elfakturor. Svårigheten ligger i att hitta rätt nivå på avgift då produktionen är svår att 
förutse då vinden varierar.  
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Kvalitet i verksamheten 

Förvaltningen fortsätter under 2019 att arbeta med SWOT-analyser och handlingsplaner med aktiviteter 
utifrån svagheter, styrkor, hot och möjligheter i samtliga verksamheter.  
 
Förvaltningen använder nyckeltal och jämförelser i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Sedan lång 
tid tillbaka finns ett samarbete med jämförelsekommunerna Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad 
(KKVH). Även branschspecifika nyckeltal används då stor del av serviceförvaltningens verksamhet består 
av intern service. När liknande tjänster tillhandahålls av externa leverantörer görs bland annat 
prisjämförelser för att inte riskera snedvriden konkurrens. Egna kvalitets- och kundnöjdhetsmätningar 
genomförs kontinuerligt inom delar av förvaltningens verksamheter.  

Centralförråd 

Centralförrådet följer upp omsättningen och mäter den även i förhållande till personalkostnad. Försäljning 
per förvaltning tas fram årligen och jämförs med tidigare år. Centralförrådet planerar att mäta kundernas 
nöjdhet under kommande år. 

Fastighet 

SCBs nyckeltal ”Kostnader för lokaler i kommunal grundskola, kr/elev” tas fram årligen och innefattar 
såväl egna som hyrda lokaler, inklusive kostnader för inventarier. Även driftskostnader för värme, 
underhåll, städning med mera ingår. I Koladas jämförelsestatistik har Kalmar utmärkt sig med låga 
lokalkostnader. Även lokalkostnadsandelen har i jämförelse varit låg i förhållande till riket, 9,8 procent mot 
10-13 procent. 

Kost 

Kundnöjdheten mäts på de kommunala skolorna genom kundenkäter för att säkerställa kvaliteten för de 
måltider som serveras. Ökade fasta kostnader inom verksamheten gör att budgetmedel till råvaror har 
behövt sänkas inför 2019. Råvarukostnad per portion inom skolan är budgeterad till mellan 6,66 kr och 
7,58 kr beroende på årskurs. För fritidshemmen beräknas råvarukostnaden ligga på 5,65 kr och inom 
förskolan på 12,45 kr per barn och dag. 
 
Kosten inom omsorgsverksamheten genomför årligen egna kundenkäter. Målet är minst 90 procent 
nöjdhet. Under 2019 kommer undersökningen riktas till samtliga kundgrupper. Livsmedelskostnad per 
heldygn inom omsorgsverksamheten är budgeterad till 53,32 kr. Kostpris 2019 till verksamhetens kunder 
budgeteras till samma nivå som föregående år. 

Lokalvård 

Lokalvården ska säkerställa att fastigheternas inre skötsel är i linje med planen för underhåll för att hålla 
nere kostnaderna långsiktigt. Därför är det viktigt att fastigheternas behov av städning stämmer överens 
med den städning som lokalvården utför. Arbetet med att följa upp kvaliteten kommer att förändras vid 
införandet av BAS.  

Produktion 

Tillgång till samt underhåll och skötsel av verksamhetens områden mäts årligen i SCBs 
medborgarundersökning. Detta redovisas i ”Nöjd medborgar-index”. Även kostnad för gator och vägar 
per invånare följs upp årligen via SCB. Under året kommer verksamheten att utveckla och hitta sätt att få 
mätvärden som är mer löpande under året. 

Transport 

Nyttjandegraden av lastbilar följs upp årligen för att säkerställa att antalet chaufförer är det mest optimala. 
Budgeten är beräknad utifrån en nyttjandegrad på 76 procent av årets helgfria dagar. Verkstaden 
budgeterar med 82 procent fakturerade timmar av totala närvarotimmar. Dessa tal kommer att följas upp 
kontinuerligt.   
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Personal 

Förvaltningen budgeterar att ha totalt 476,62 årsarbetare.  
 

Personal Budget 2019 Budget 2018 

Verksamhet Årsarbetare Årsarbetare 

Central ledning och administration 12,92 12,54 

Centralförråd 9,10 9,10 

Fastighet 41,00 44,51 

Kost 167,10 163,63 

Lokalvård 145,00 134,35 

Produktion 77,25 84,04 

Transport 24,25 24,30 

Summa 476,62 472,47 
 

Sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbete 

Serviceförvaltningens ackumulerade sjukfrånvaro till och med september 2018 är 5,3 procent. 
Förvaltningen kommer att fortsätta fokusera på att hålla sjukfrånvaron på en låg nivå samt arbeta 
förebyggande och hälsofrämjande. För att uppnå god hälsa på arbetsplatsen kommer det systematiska 
arbetsmiljöarbetet att fortsätta. Samtliga chefer har eller kommer att gå den kommungemensamma 
utbildningen i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som kommunens HR-enhet leder. Utbildning i att 
förebygga psykisk ohälsa kommer att pågå även under 2019.  

Kompetensutveckling 

Arbetet med generell samt verksamhetsspecifik kompetensutveckling kommer att fortgå för att 
serviceförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Flera enheter har under 2018 genomgått 
lagutveckling som grundar sig i kommunens framtagna chefsutbildning UL (utvecklande ledarskap) och 
flera utbildningar är planerade under 2019.  
 
Serviceförvaltningen är tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen pilotförvaltningar för det nya 
systemet KIA (kommunernas informationssystem för arbetsmiljöhändelser). 2019 kommer samtliga 
förvaltningar i kommunen att använda detta system för att anmäla arbetsmiljöhändelser. 
 
Under 2019 planeras utbildning inom aktiv rehabilitering för samtliga chefer inom förvaltningen.  

Pensionsavgångar  

Om pensionsavgångarna görs vid 65 års ålder kommer fem medarbetare (tre kvinnor och två män) gå i 
pension under 2019. Till och med 2023 förväntas 60 medarbetare gå i pension (46 kvinnor och 14 män).  

Rekrytering 

Det är en utmaning att rekrytera nya medarbetare med vissa specifika kompetenser till exempel tekniker 
inom fastighetsservice och ingenjörer. Detta beror bland annat på den rådande arbetskraftsbristen inom 
dessa yrken. Satsning på kompetensförsörjning inom kostverksamheten har lett till att de efterfrågade 
kompetenserna inte längre är så svårrekryterade som tidigare.. 

Jämställdhet 

Under 2019 ska servicenämnden, förvaltningens chefer samt förvaltningens administrativa 
jämställdhetsnätverk kompetensutvecklas inom området jämställdhet. Samtliga beslut i förvaltningens 
ledningsgrupper ska jämställdhetssäkras och all statistik ska vara könsuppdelad där relevans finns. Även i 
förvaltningens målarbete ska ett jämställdhetsperspektiv beaktas. 



14 
 

Driftsbudget 

Sammanställning driftsbudget 

 

 

Resultaträkning 

 

Resultaträkning 2019 2018   

Tkr Budget Budget Skillnad 

Central ledning och administration       

Intäkter -9 673 -10 043 370 

Personalkostnader 10 008 9 548 460 

Lokalkostnader 390 429 -39 

Övriga kostnader 5 079 6 455 -1 376 

Summa 5 804 6 389 -585 
 
Den interna finansieringen av administrationen minskar i och med att verksamheter har lämnat 
förvaltningen sedan föregående år. Personalkostnaderna är budgeterade till 0,5 mnkr högre än föregående 
år. Telefoni- och IT-kostnader redovisas från och med 2019 under kommunstyrelsen. Budgeten minskas 
med 738 tkr till följd av detta. Resterande minskning av kostnader står kustmiljöprojekten för.  
 

Resultaträkning 2019 2018   

Tkr Budget Budget Skillnad 

Centralförråd       

Intäkter -5 210 -4 581 -629 

Personalkostnader 4 507 4 401 106 

Lokalkostnader 600 600 0 

Övriga kostnader 4 535 4 057 478 

Summa 4 432 4 477 -45 
 
Inom verksamheten centralförråd beräknas en högre försäljningsvolym vilket ger ökade intäkter samt 
högre kostnader för förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial. 
 
 
 
. 

Driftsbudget

tkr Budget Budget Skillnad

Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto

Central ledning och administration -9 673 15 477 5 804 -10 043 16 432 6 389 -585

Centralförråd -5 210 9 642 4 432 -4 581 9 058 4 477 -45

Fastighet -303 986 270 356 -33 630 -294 880 257 745 -37 135 3 505

IT (övergår till kommunstyrelsen 2019) -58 495 58 705 210 -210

Kost -43 963 153 751 109 788 -42 229 149 280 107 051 2 737

Lokalvård -72 225 70 978 -1 247 -65 139 64 310 -829 -418

Produktion -64 733 164 154 99 421 -67 734 173 104 105 370 -5 949

Transport -80 865 80 150 -715 -77 194 76 597 -597 -118

Vindkraft -3 543 3 543 0 -3 629 3 629 0 0

Summa -584 198 768 051 183 853 -623 924 808 860 184 936 -1 083

2019 2018
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Resultaträkning 2019 2018   

Tkr Budget Budget Skillnad 

Fastighet       

Intäkter -303 986 -294 880 -9 106 

Personalkostnader 25 369 24 134 1 235 

Lokalkostnader 6 474 6 199 275 

Övriga kostnader 238 513 227 412 11 101 

Summa -33 630 -37 135 3 505 
 
Hyresintäkterna har höjts med 2,0 procent i de delar som enligt avtal är indexreglerade. 

Personalkostnaderna för fastighet beräknas öka med 1,2 mnkr. Fastighets övriga kostnader beräknas öka 

med 11,1 mnkr främst beroende på övergången till komponentredovisning. IT-kostnader på 0,5 mnkr förs 

från och med 2019 över till centrala konton. 

Resultaträkning 2019 2018   

Tkr Budget Budget Skillnad 

Kost       

Intäkter -43 963 -42 229 -1 734 

Personalkostnader 79 082 77 104 1 978 

Lokalkostnader 15 304 15 035 269 

Övriga kostnader 59 365 57 141 2 224 

Summa 109 788 107 051 2 737 
 
Kostverksamheten budgeterar med en högre intäkter på 1,7 mnkr. Ökningen ligger främst inom den 
interna försäljningen. För att kunna hantera ökningen av barn och elever beräknas personalkostnaderna att 
öka med 2,0 mnkr. Övriga kostnader beräknas bli högre än föregående år. Bland dessa kan nämnas att 
livsmedelskostnaderna ökas med 1,8 mnkr och kostnaden för måltider med 0,5 mnkr. IT-kostnaderna 
kommer från och med 2019 att redovisas på centrala konton i kommunen, vilket för kostverksamheten 
innebär en minskning av både kostnader och ram på 0,9 mnkr. 
 

Resultaträkning 2019 2018   

Tkr Budget Budget Skillnad 

Lokalvård       

Intäkter -72 225 -65 139 -7 086 

Personalkostnader 64 347 57 611 6 736 

Lokalkostnader 750 400 350 

Övriga kostnader 5 881 6 299 -418 

Summa -1 247 -829 -418 
 
Lokalvård beräknas generera en intäktsökning på 7,1 mnkr främst på grund av ökade ytor men även på 
grund av avtalsenliga indexhöjningar. 6,7 mnkr av denna ökning budgeteras på personalkostnader och 0,4 
mnkr på utökade lokalkostnader. Minskningen på övriga kostnader gäller IT-kostnader som flyttas till 
centrala konton, både kostnads- och rammässigt.  
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Resultaträkning 2019 2018   

Tkr Budget Budget Skillnad 

Produktion       

Intäkter -64 733 -67 734 3 001 

Personalkostnader 41 580 44 769 -3 189 

Lokalkostnader 2 374 2 007 367 

Övriga kostnader 120 200 126 328 -6 128 

Summa 99 421 105 370 -5 949 
 
Intäkterna inom produktion budgeteras till 3,0 mnkr lägre än föregående års budget beroende på 
minskning av personal, vilket ger lägre intäkter genom färre debiterbara timmar. Totalt beräknas utförda 
arbeten inom externa projekt ge intäkter på 8,3 mnkr. 
 
Personalkostnaden minskar med 3,2 mnkr jämfört med budget 2018 bland annat beroende på flytt av 
verksamheten för idrottsanläggningar till kultur- och fritidsnämnden. Även övriga kostnader minskar 
drastiskt på grund av detta då beräknade arbetade timmar redovisas här. IT-kostnaderna, som både har 
justerats i ram och budgeterat utfall för 2019, har beräknats till 0,5 mnkr. 
 

Resultaträkning 2019 2018   

Tkr Budget Budget Skillnad 

Transport       

Intäkter -80 865 -77 194 -3 671 

Personalkostnader 13 551 12 529 1 022 

Lokalkostnader 1 590 1 632 -42 

Övriga kostnader 65 009 62 436 2 573 

Summa -715 -597 -118 
 
Verksamheten för transport beräknas ge 3,7 mnkr mer i intäkter. Personalkostnader har ökats med 1,0 
mnkr. Av den budgeterade ökningen på de övriga kostnaderna kan nämnas ökade leasingkostnader, 
kostnader för drivmedel samt ökade försäkringskostnader.  
 

Resultaträkning 2019 2018   

tkr Budget Budget Skillnad 

Vindkraft       

Intäkter -3 543 -3 629 86 

Personalkostnader     0 

Lokalkostnader 70 70 0 

Övriga kostnader 3 473 3 559 -86 

Summa 0 0 0 
 
Kapitalkostnaderna beräknas minska något för vindkraftsverksamheten 2019. I övrigt är budgeten lagt 

utifrån oförändrade övriga kostnader jämfört med 2018. 
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Investeringsbudget 

 

Investeringsbudget 2019 2018   

tkr Budget Budget Skillnad 

Verksamhet       

Central ledning och administration 340 340 0 

Centralförråd 100 1 500 -1 400 

Fastighet 37 000   37 000 

Kost 660 660 0 

Lokalvård 300 300 0 

Produktion 7 000   7 000 

Transport 10 500 11 100 -600 

Summa 55 900 13 900 42 000 
 
Serviceförvaltningen har 55,9 mnkr i investeringsbudget 2019. 
 
Centralt finns ospecificerade budgetmedel på cirka 0,3 mnkr. 
 
Tidigare leasade Kalmar kommun alla kopierings-, vatten- och kaffemaskiner. När dessa avtal går ut 
ersätts de med upphandlade och inköpta produkter. Investeringarna för detta beräknas hamna på 0,1 
mnkr 2019. Budgeten är lagd på verksamheten centralförråd, men utfallet kommer att hamna på de 
verksamheter som gör dessa inköp under året. 
 
Fastighet har 37,0 mnkr i budgeterade investeringsmedel för planerat underhåll. 
 
Kostverksamheten har ett investeringsutrymme på cirka 0,7 mnkr för inköp av storköksutrustning samt 
servicelinjer.  
 
Lokalvården har en investeringsbudget på 0,3 mnkr för inköp av städmaskiner.  
 
Produktion har 7,0 mnkr tkr i budgeterade investeringsmedel för planerat underhåll. 
 
Transport har en investeringsbudget på 10,5 mnkr för fordon. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Servicenämndens mål och uppdrag  

Nedan listas servicenämnens mål för 2019 
 

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

Nämndsmål – SWOT-analyser och handlingsplaner 

Under 2019 ska serviceförvaltningen fortsätta arbetet med SWOT-analyser och handlingsplaner 
utifrån dessa analyser i samtliga verksamheter.   
Ansvar: Respektive chef 

 
Ett grönare Kalmar 
 
Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun 2030 
Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030.  
 
Fullmäktigemål – Fossilbränslefria fordon och transporter 2023 
Kalmar kommuns egna fordon och inköpta transporter ska vara fossilbränslefria 2023.  

Nämndsmål – Mängd tankat alternativt, fossilt bränsle i våra fordon 

Utvärdera den mängd fossilt bränsle som tankas i våra fordon och således ersätter det tänkta 
miljöanpassade bränslet.  
Ansvar: Björn Hedbäck 
 
Nämndsmål – Fossilfria fordon i transportsenhetens vagnpark 
Öka andelen fossilfria fordon i transportsenhetens vagnpark.  
Ansvar: Björn Hedbäck 
 
Nämndsmål – Drivmedel arbetsredskap 
Se över möjlighet att byta bränsle för fastighets och produktions mindre arbetsredskap som idag 
drivs med fossila bränslen. 
Ansvar: Gunilla Svensson och Tomas Lexinger 

 
Fullmäktigemål – Energi- och vattenanvändningen 
Energi- vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2018 till 2022 
respektive 2015 till 2020  

Nämndsmål - Energianvändning nybyggnation 

Vid upphandling av nybyggnation ska det säkerställas att energianvändningen är 25 procent lägre än 
kraven enligt Boverkets byggregler (gällande 2016). 
Ansvar: Gunilla Svensson 

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

Serviceförvaltningen ska genomföra aktiviteter för att minska dricksvattenförbrukningen. 
Ansvar: Gunilla Svensson och Tomas Lexinger 

 
Fullmäktigemål - God vattenstatus  
Kalmarsund och våra vattendrag ska ha uppnått God vattenstatus år 2027. 
 
Serviceförvaltningen redovisar inte under detta mål då det bör ligga på den nya vatten- och miljönämnden. 
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Fullmäktigemål - Avfallet 
Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025. 

Nämndsmål - Matsvinn inom kost skola 

Skolornas tallrikssvinn ska vara högst 15 g/elev.  
Ansvar: Björn Hedbäck 

Nämndsmål - Uppläggningssvinn vid förskolor 

Förskolornas uppläggningssvinn ska vara lägre än 20 gram per barn.  
Ansvar: Björn Hedbäck 

Nämndsmål - Kökssvinn inom kost omsorg 

Kökssvinnet ska mätas 2ggr/år och vid varje mätning vara lägre än 15g/port. 
Ansvar: Björn Hedbäck 

 
Fullmäktigemål - Livsmedel 
Andelen livsmedel som är ekologiska eller ursprungsmärkta Sverige i de kommunala verksamheterna ska 
uppgå till 75 procent 2020, varav minst 30 procent ska vara ekologiska. Minst 40 procent ska komma från 
närområdet.  

Nämndsmål – Livsmedel 
Andelen livsmedel som är ekologiska eller ursprungsmärkta Sverige i de kommunala 
verksamheterna ska uppgå till 75 procent 2020, varav minst 30 procent ska vara ekologiska. Minst 
40 procent ska komma från närområdet. 
Ansvar: Björn Hedbäck 
 

Fullmäktigemål – Cykel- och kollektivtrafiken 
Totala antalet resor med cykel och kollektivtrafik ska öka. 
 
Serviceförvaltningen bidrar till målets uppfyllnad genom arbete med cykelbanor, belysning, siktröjning 
samt med renhållning vid bussplatser. Se mål kring produktions verksamheter i SCB:s medborgarundersökning. 
Ansvar: Tomas Lexinger 
 

Ett växande attraktivt Kalmar 
 
Fullmäktigemål - Tryggaste residenskommun 
Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. 
 
Serviceförvaltningen bidrar till målets uppfyllnad genom arbete med belysning, siktröjning samt samarbete 
med Kalmar City. Se mål kring produktions verksamheter i SCB:s medborgarundersökning. 
Ansvar: Tomas Lexinger 
 
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 - Produktions verksamheter i SCB:s medborgarundersökning 

I Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning ska Kalmar kommun nå ett genomsnittsbetyg 
som är bättre än det för 2018 avseende nedanstående områden: 

 Tillgång till parker, grönområden och natur. 

 Belysning av gång- och cykelvägar 

 Underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar 

 Snöröjning av gång- och cykelvägar 

 Belysning av gator och vägar 

 Underhåll och skötsel av gator och vägar 

 Snöröjning av gator och vägar 
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 Belysning i kommunens motionsspår 

 Kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse 

 Renhållning av parker och allmänna platser i din kommun 
Ansvar: Tomas Lexinger 

 
Fullmäktigemål - Tillgänglighet 
Kalmar ska vara en kommun med hög tillgänglighet. 
 
Fastighet ser över tillgänglighetsaspekten vid både om-, till- och nybyggnation. Produktion utför de 
uppdrag som kommer kring tillgänglighet. 
Ansvar: Gunilla Svensson och Tomas Lexinger 
 

Fullmäktigemål – Utrikes födda  
Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka.  
 
Uppföljning kring de anställningar som gjorts ska göras tertialvis. 
Ansvar: Martina Adiels Balk 

 
Verksamhet, personal och arbetsmiljö 
 
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 – Jämställdhetssäkra servicenämndens mål 

Servicenämndens mål ska granskas ur ett jämställdhetsperspektiv. Åtgärder ska vidtas risk för 
ojämställdhet föreligger.  
Ansvar: Martina Adiels Balk och Marcus Kindahl 

 
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. 
 
Förvaltningen redovisar och analyserar sjukfrånvaron/tertial indelat på kön.  
Ansvar: Jenny Daunéus 
 
Fullmäktigemål - Medarbetarengagemang 
Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang. 
 
Resultat från medarbetarekät 2018 kommer att jämföras med 2016 för att se inom vilka områden som 
åtgärder bör vidtas.  
Ansvar: Respektive chef 

 
Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter 
Under denna rubrik kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, 
och som saknar koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål. 

Nämndsmål - Kundnöjdhet kost skola 

Kundnöjdhet ska ligga på minst 75 procent för kost skola. Bemötande minst 85 procent . 
Ansvar: Björn Hedbäck 
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Nämndsmål - Kundnöjdhet kost omsorg 

Kundnöjdheten ska vara minst 90 procent, för smak och för bemötande minst 95 procent. 
Ansvar: Björn Hedbäck 

Nämndsmål - Kvalitetsindex lokalvård 

Kvalitetsindex för beställd lokalvård ska ligga på minst 97 procent.  
Ansvar: Björn Hedbäck 

Nämndsmål - Implementering av e-portal serviceförvaltningen 

Under 2019 ska arbetsätt ställas om så att e-portalen är serviceförvaltningens huvudsakliga verktyg 
för inköp av material och tjänster. 
Ansvar: Peter Arnesson 

Nämndsmål – Minskad antalet kemikalier 

Fastighetsservice och verkstad ska minska sin kemikaliemängd. 
Ansvar: Gunilla Svensson och Björn Hedbäck 
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Bilaga 2. Servicenämndens interna kontroll för 2019 

I bilaga 2 återfinns servicenämndens interna kontrollplan för 2019. 
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