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Namn på projektet 

#kalmar2020 
 
 
Beställare Kommunfullmäktige genom Annette Andersson 
Ansvarig för 
dokumentet 

Annette Andersson 
 

 
Dokumenthistorik 
Datum Utförd av/ 

Beslutad av 
Kommentar Version 

2017-11-01 Annette Andersson Uppdragsbeställning formulerad  
2017- Annette Andersson Uppdragsbeställning avstämd med Thomas 

Davidsson som föreslås bli ansvarig. 
 

2017- Annette Andersson Föreslå en styrgrupp TD, AA o OJ +   
2017-11- Annette Andersson Formulerat om uppdraget till projektdirektiv  
2018-04-16 Anders S Utvecklat direktivet  
 
 
Bakgrund och syfte 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om verksamhetsplan med budget för 2018. Där finns ett uppdrag till 
kommundirektören att skapa en projektgrupp inom kommunen som i samverkan med övriga aktörer ska 
göra år 2020 till ett år fyllt av aktiviteter.  
 
År 2020 är ett händelserikt år i Kalmars historia. Linnéuniversitet är färdigbyggt och skall invigas, 
Kulturcentrum invigs, flertalet nya stadsdelar har påbörjats och det är 500 år sedan Gustav Vasa landsteg på 
Stensö udde. 2020 är ett år som vi ska uppmärsamma i Kalmar kommun.  
 
 
Resultat av projektet – Projektets mål 
Projektets mål är att dels förstärka bilden Kalmar som universitetsstad och att dels förstärka 
Linnéuniversitetets roll/koppling till regionens utveckling. 
 
Det ska ske genom att under åren 2019-2021 fylla Kalmar med händelser av bred art och locka både 
invånare och nationella besökare till Kalmar. Åren ska innehålla Kalmarmöten, nationella konferenser, 
Gustav Vasa 500 år, m.m. Kalmar ska blomstra inom många områden. 
 
I samband med Linneuniversitetets etablering i city ska vi göra avtryck lokalt, regionalt, nationellt och även 
internationellt i något sammanhang. 
 
Exempel på händelser: 

• 10 – 20 st. Kalmarmöten.  Syftet med Kalmarmöten är att synliggöra Linnéuniversitetet och 
omgivande samhälle för varandra och skapa möten, engagemang, höjd kunskap och ökad dialog 
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mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. Ansvarig för dessa möten är 
Alexandra Petrakou. 

• Stärka konferenser som Brand 2020 och Vattenstämman, m.fl. 
• Medverka till hög kvalité och samordning i Gustav Vasa 500 år, Byteatern, Kulturcentrum, Kalmar 

Science park, m.fl. 
• Verka för en enhetlig marknadsföring mot invånare och näringsidkare i regionen. 
• Tillsammans med serviceförvaltningen se till att Kalmar smyckas. 

 
Varumärket KALMAR ska vara den gemensamma avsändaren. Kommunikationsenheten ska vara nära 
kopplat till varumärke och marknadsföring både internt och externt. 
Våra hållbarhetsstrateger ska involveras. 
 
Aktiviteter i uppstarten: 

• Tillsammans med externa parter/övriga aktörer/arrangörer informera om syfte och skapa bred 
gemenskap. 

• Ta fram övergripande tidsplan. 
• Tillsammans med projektgruppen och med andra berörda parter planera de aktiviteter som ska 

genomföras och ta fram förslag till finansiering av dessa. Gemensam kalender är en viktig 
ingrediens. 

 
 
Avgränsningar 
Detta projekt syftar till samordning och koordinering av alla delprojekt, inte genomförande av delprojekten. 
Genom projektet ges styrgruppen och kommunstyrelsens arbetsutskott möjlighet att styra och påverka 
kalmar2020. 
 
Kvalitet, miljö och arbetsmiljö 
Ett strategiskt viktigt projekt för Kalmar. Särskilt viktigt att hålla ihop alla delprojekt så att alla levererar i tid 
och med hög kvalitet. 
 
Tid för projektets genomförande 

Start Stopp 
2018-09-01 2021-12-31 
 
 
 
 
Organisation och bemanning 
Koncernledning Annette Andersson, kommundirektör 

Ola Johansson, VD 

Styrgrupp Annette Andersson, kommundirektör 
Ola Johansson, VD 
Ann-Charlotte Larsson, vice-rektor Linnéuniversitetet 
Camilla Håkansson, områdeschef Regionförbundet 

Referensgrupper Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Strateger för ekologisk och social hållbarhet 
Länets kommunchefer 
Länets näringslivschefer 
Förvaltnings- och bolagschefer 
Delprojektledarna 

Projektledare Thomas Davidsson, näringslivschef 
 

Biträdande 
projektledare 

Anders Saur, verksamhetsutvecklare 
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Projektadministratör/ 
koordinator 

Linda Petersson, företagslots 

Projektgrupp Kalmar 
kommun 

Thomas Davidsson 
Alexandra Petrakou 
Henrik Nilsson 
Linda Petersson 
Vanja Lukic 
Anders Saur 
 

Ansvarig för 
Linnémöten 

Alexandra Petrakou, universitetsstrateg 

Delprojektledare Tillsätts senare på förslag från projektledaren. 

 
 
 
 
 
Lägesrapporter och slutredovisning 
Vem rapporterar och informerar om vad, när, hur och till vilka grupper. 
Vad, hur och till vem Vem ansvarar När, tider 
Fortlöpande lägesrapporter över 
hur uppdraget fortskrider lämnas 
som skriftlig lägesrapport till 
styrgruppen 

Projektledaren Varje tertial 

Avstämning i samband med möten 
med Linnéuniversitetet 

Projektledaren och Alexandra P 4 ggr/år 

Avstämning med 
koncernledningen 

Projektledaren En gång per månad 

Avstämning med majoriteten och 
koncernledning 

Projektledaren Löpande 

Redovisning till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Projektledaren Löpande 

Facklig information till Centrala 
samverkangruppen 

Projektledaren Vid behov 

 
Facklig samverkan 
Ska facklig samverkan ske under arbetets gång?  ☐Ja ☒Nej 
Om Ja beskriv hur, till vilka, när den ska ske och vem som ansvarar 
Se ”Lokalt kollektivavtal om facklig samverkan mellan parterna i Kalmar kommun”. 
 
Hur ska facklig samverkan genomföras 
Med vilka Vem ansvarar När, tider 
   

 
Koppling till kommunens budget 
I verksamhetsplan och budget för 2018 har kommundirektören fått i uppdrag att skapa en projektgrupp 
inom kommunen som i samverkan med övriga aktörer ska göra år 2020 till ett år fyllt av aktiviteter. 
 

http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Styrdokument/Personal_och_arbetsmiljo/Samverkansavtal/samverkan.pdf
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Budget och resurser 
Utförandet av uppdraget ska täckas inom upprättad budget och den projektansökan som finns. 
 
Bilaga 
Projektets organisation. 
  



   
 

5 (5) 
 

Bilaga 1 Projektets organisation 
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